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55-IEJI METAI

PAAIŠKĖJO JEFFERSONO AKIŲ SPALVAMASKVA IMA SAVO GLOBON 
KUBOS REVOLIUCIJĄ

Chruščiovas Grasina Raketomis, Jei Amerika Drįstų Su* 
drausti Kubos Vyriausybę; Prezidentas Eiaenhower 

Sako, Kuba Nebus Užleista Tarptautiniam Ko* 
munizmui; Maskva Pyksta, Grasina.

Pereitą šeštadienį Sovie-
Kongo Juodieji Jau

^eC“oiM "^džioja Baltuosius
me ir ta proga prisiminė ---------
Kubą ii sakė, kad Amerika, Kongo respublikoje po i 
ar kokie tai Amerikos “im- kelių dienų nepriklausomy-! 
perialistai” rengiasi pulti bės tvarka krašte suiro.
Kubą. Chruščiovas dar pri- Kongo kareiviai, kurie tar- 
dėjo, kad Kuba turi drau- navo belgų kariuomenėj, iš- 
gų ir rusų raketos pradėtų kėlė reikalavimą, kad visi 
daužyti Ameriką, jei Kuba balti karininkai būtų atleisti 
būtų užpulta. Chruščiov dar iš tarnybos o jų vietas užim- j 
sakė, kad jis neleis Kubos tų negrai. Kol tas reikalavi- 
nė ekonomiškai skriausti ir mas bus įvykintas, kareiviai 
doos jai reikiamą pagalbą, buvo uždarę karininkus ka- j 
gintis. zarmėse, o patys pasklido

Chiuščiovo grasinimas po miestus ir pradėjo plėši- 
daužyti raketomis Ameriką, kauti ir prievartauti. Ypač 
jei Kuba būtų puolama, nukentėjo baltieji žmonės, 
sukėlė didelio susidomėji- Daugelis baltųjų pradėjo 
mo, nes Maskvos valdovai bėgti į gretimą buvusią 
be ceremonijų ima savo prancūzu Kongo koloniją, 
globon salą, kuri yra tik kiti bėga į Belgiją.
100 mylių atstu nuo Ameri-1 Po kelių dienų anarchijos 
kos
si
ketos) gali išdaužyti Ame- kur jau atstatyta, bet mil- 
rikos miestus. žiniškame krašte dar ne-Į

Kaip tik prezidentas D. greit bus atstatyta tvarka ir 
Eisenhovver sužinojo apie praeis ilgesnis laikas, iki 
tą Chruščiovą grasinimą, Kongo nepriklausomybė Deimantinės SLA sukak 
jis tuoj per savo spaudos virs faktu. ties ^„,35 susirinko ši
sekretorių paskelbė, kad
Amerika yra susitaiusi su 
kitomis Pietų ir Šiaurės 
Amerikų respublikomis ne
leisti čia susidaryti komuni
stiniam režimui nė venoje 
valstybėje ir Amerika rim
tai dabos, kad tarptautinis 
komunizmas čia niekur neį
sigalėtų. Todėl ir Kuba, jei
gu jos diktatoriai norėtų 
įvesti komunistinį režimą, 
susidurtų su visų Amerikos 
respublikų pasipriešinimu.

Nežinia, ar rusų diktato
rius tiktai gąsdino ir žiūrė
jo, kaip Amerika reaguos f 
jo barškinimą raketomis, ar 
gal Maskva tikrai keičia sa
vo politiką ir pradės imti 
savo globon Amerikos sil
pnąsias valstybes, kurios 
ieškos Maskvoje globos nuo 
savo stipresnių kaimynų.

Į Maskvos įspėjimą pa
likti Kubą ramybėje, Ame
rika greitai atsakė įspėjimu 
Maskvai nekišti savo nagų 
į Kubą ir nesirūpinti nei 
Kubos apsauga, nei jos re
žimo likimu.

Dabar rusų spauda griež
tai užsipuola Ameriką už 
jos pasisakymą prieš tarp
tautinio komunizmo norą 
kištis į Amerikos valstybių 
santykius ir visaip pravar- 
džioja prezidentą Eisenbo- 
werį už jo rusams duotą aiš
kų įspėjimą nekišti savo 
nagų į Amerikos valstybių 
santykius.

Dėl Kubos vyriausybės 
politikos Washingtonas tar
sis su kitomis Amerikų res
publikomis ir tik bendrai 
susitarus gal būt bus kas 
■nors daroma dėl Kubos 
provokacinės politikos.

Vis dar ginčytasi dėl Thomas Jeffersono akiu spalvos. 
Deber tas klausimas paaiškėjo, suradus šį 1800 metais 
Kembrandt Peaie pieštą portretą. Jame Jeffersono 
akys nupieštos šviesiai rados. Paveikslas dabar kabo 
Virginijos universiteto meno muziejuje.

ŠIĄ SAVAITĘ PITTSBURGHE

Anglai Fė/ Gaudo
Negrų Mau-Mau
—

Prieš keletą metų anglai 
savo kolonijoj Kenya turė
jo nemažai vargo su negrų 
teioristine organizacija va
dinama “Mau-Mau.” 

i Dabar vėl praneša, kad 
r.egrų teroristinė organiza
cija prisikėlė ir verbuoja 
1 arius. Anglų policija jau 
suėmė apie 100 negrų, ku-
. ie esą priėmę Mau-Mau or- _____
garizacijos priesaiką. Kuboje jau vis garsiau

Dabai, kada visa Afrika Įkalbama, kad jau laikas iš- 
pajudėjo, Kenya kolonijos varyti amerikiečius iš jų

« * n

DEMOKRATŲ P ART. KONVENCUOJ 
RODOS, LAIMI KENNEDY

Balsavimo Dar Nebuvo, Bet Stebėtojai Mano, Kad Sena
torių* J. F. Kennedy Laimės Gal Net Pirmame Balsa

vime; Jo Jėgas Sustiprina Neapsisprendę Delega
tai ir “Favorite Sons” Rėmėjai.

Demokratų partijos kon
vencija prasideda šį pirma
dienį pavakarėj Los Ange
les mieste. Į Los Angeles 
suplaukė daug tūkstančių 
demokratų iš viso krašto, o 
delegatų yra apie 3000 ir 
delegtų pavaduotojų apie 
pusantro tūkstančio.

Pirmadienio žinios sako, 
kad senatorius John Fitzge- 
a aid Kennedy greičiausiai 
bus išstatytas kandidatu į 
prezidento vietą pirmame 
balsavime. Esąsen. Kenne
dy susitarė su Kalifornijos

Ką Kuba Darys Su 
Amerikos Karo Baze

negrai ugi vis garsiau rei
kalauja savo teisių ir anglų 
vyriausybė veda su jais pa
sitarimus dėl laiko ir sąly
gų, kada jie gaus teisę da
lyvauti kolonijos tvarkyme.

Kuba Bėga Skųstis 
Jungtinėm Tautoms

kariškos bazės Kliboje prie 
Guantanamo įlankos. Tą 
karišką bazę Amerika turi 
jau daug metų ir visokios 
Kubos vyriausybės nematė 
įeikalo dėl to jaudintis ar 
protestuoti.

Apie Guantanamo bazės
atsiėmimą sekmadienį už- gubernatorių Brown ir šis
siminė Kubos prezidentas, 
iDoiticos, kuiis nurodė, kadKubos vyn^be s, pir- dafe Rubos *

madiern kreipėsi į Jungtinių žemė H bflti nei 
Tautų organizaciją .r pra- d atiduotx l~
se, kad saugumo taryba su- Rubos a b4 3ure^. 
sinnktų posėdžio išklausyti visa amerikiečiu tm-

tą Kuboje- ir to imto 'savi

sutiko remti šen. Kennedy 
kandidatūrą iš pirmo balsa
vimo, o Iowa ir Kansas gu
bernatoriai taip pat sutikę 
balsuoti su savo šalininkais 
už šen. Kennedy, todėl lau-
binmomaine*.VYKSTA 5 L A MAS SEIMAN______ __ . Vaistyk Atrodo, kad

os pakraščių ir viešai giria- belgai atsfcmtė savo karino- Susivienijimas Lietuvių ^Amerikoje Turi 3764&apas, Apie ba sn savo skundu JT or- orUa į kandidatu }
, kad jp “artilerija” (ra- menės dalinius ir tvarka kai 12,000 Narių ir $3,376,310 Turto; Jis Moka Pašalpą ganizacijai nori užbėgti už

balsavime ir bus paskelbtas 

- ri duoti apie tą turtą infor- tą. Toks yra rimtų stebėtojų

Ligoje ir Pomirtinę Mirusiųjų Šeimoms; Padeda 
Jaunimui Šviestis, Šelpia Pavargusius Lietu

vybės Veteranus.

. madieni Pittsburgho

SLA galėtų išmokėti

“ v • macijas Kubos valdžios įsukių Washington skundui
prieš Kubą dėl jos nusavini- g _______________
mų ir šmeižtų politikos. ; * » . .

i Kuboje vyriausybė labai AdcnūUeris Ilgiai 
savo išpūtė Chiuščiovo pasisa- Rytinių Prūsų

tvirtinimas, bet politinėj 
konvencijoj viskas yra ga
lima ir šen. Kennedy šeimos 
pasigyrimai gali pasirodyti 
tiktai pasigyrimai.

Demokratų konvencijojeĮ pir- nariams priklausomą ap- kymą lĖ draugystęsu Ku- n d DuesaeWorfe kandidatų balsavimas pra-
mies- draudą ir liktų dar $l,05o,- : 100,000 vokiečių tariamai sidčs trefiadienį ir galimas

Venesuela Skndžiasite, Roosevelto viešbuty. Į183 laisvo turto ri*i S^Rytpri^dem^St^ dai'kta^kadt^'pai^'die^
Seimą atidarė preziden- į Kadangi nuo SLA uzsi- J1 isaris Ristis j rudos vi- .............. - ■ - - -

tas Povilas Dargis, pasvei- mezgimo kitąmet sukanka daus reikalus.
kindamas suvažiavusius de-. 75 metai, bet kitais metais

Del TrujiUo ‘Žygio’
♦ i — i svlIlKcllIlCeO oUVOzjIGt uoiuc '-*v . • ez iiivvcti^ v ivivctic HivVtiiv .

Venecuelos vynausy e jegatus jr susirinkusius sve- seimo nebus, tai nutarta šių IlguMetų PloJlūS P-U 
pasiskundė Amerikos Vals- -ins Jis njlsakA o-račia-ižan- imetu seimą laikvti Deiman- Amerikai Padėti
tybių Organizacijai pnes 
Dominikonų res publikos 
diktatorių Trujillo, kad jis 
organizavęs ir finansavęs 
bandymą nužudyti Venecu
elos prezidentą Betancourt.

Amerikos Valstybių Or
ganizacija sutiko tą skun
dą klausyti ir jeigu Vene- 
cuela galės įrodyti, kad Tru
jillo pridėjo savo pirštus 
prie to pasikėsinimo, A. V. 
Organizacija turės ką nors 
daryti.

Tai pačiai A. V. Organi
zacijai keta skųstis ir Wa- 
shingtonas dėl Kubos kai 
kurių sauvaliavimų.

VIENAS KANDIDATŲ

Stuart Symington

už vokiškus Rytprūsius,” o ir pasibaigs, jei stipriausias 
Vokietijos kancleris Ade- kandidatas bus paskirtas

___ 47
čius. Jis pasakė gražią-įžan- metų seimą laikyti Deiman- 
ginę kalbą. Po to buvo su- tinės SLA Sukakties Seimu.
giedoti abu himnai

Perskaičius vardošaukį, 
prezidentas paskyrė komisi
ją delegatų mandatams pa
tikrinti. Kol buvo tikrinami 
mandatai, buvo pasakyta vi
sa eilė kalbų ir sveikinimų. 
Pasirodė, kad delegatų bu
vo išrinkta iš viso 181 nuo 
82 kuopų, bet ne visi jie at
važiavo. Patikrinus manda
tus, sekė atvykusių delegatų 
priėmimas ir Seimo žeikle- 
lių jiems prisegimas. Po to 
buvo skiriamos komisi
jos įvairiems seimo dar
bams, pereitojo seimo pro
tokolo skaitymas ir Pildo
mosios Taiybos raportai.

Sekretorius dr, Vinikas 
savo raporte informuoja, 
■kad SLA įsikūrimo data 
reikia laikyti 1886 m. ba
landžio 17 d., kuomet “Lie
tuviškojo Balso” redakcijoj 
pas Joną Šliupą susirinko 
būrelis veikėjų ir nutarė 
'steigti Susivienijimą Visų 
Lietuvių Amerikoje. Tų pa- 
čių mėtų rugpiūčio mėn. 15 

Įd. Shenandoah’ryje įvyko 
jau pirmas SLA seimas.

Šiandieną gi Pittsburghe 
'susirinkęs seimas yra jau 
i51-mas. šiandien, SLA turi 
Jau 376 kuopas, apie 12 
'tūkstančių narių ir $3,376,- 
310 turto. Narių apdrau- 
dai iš to priklauso $2,321,- 
127. Taigi, kad ir šiandien

Yra įnešimas, kad ateityje 
SLA seimai rinktųsi

nauer savo kalboje priminė, 
kad Rytprūsių gyventojai 
turį teisę apsispręsti, su 
kuo jie nori gyventi. Tą ap
sisprendimo dieną dr. Ade- 
nuer nukėlė į gana neaiškią 
ateitį, kada Vokietija bus 
suvienyta ir nusiginklavi
mas bus pažengęs pirmyn.

k < Amerikos vyriausybė jau
treii metai bet ar tas ine- baigia raošti P13”4* kaip treji metai, oet ai tas ine k j . p. Amerikos kraštų 
Simas praeis, dar nežinia. ... .*. , ,

Leidziant Keleivį 'rna. kain tos olanas veiks irspaudon, seime ėjo dar ™-;kieį jisPpinif£ pareikalaus. Liepos 10 ir' 11 dienas 
simnkų ir įvairių komisijų ; j- vyrausybės šaltinių Rvtoi-ūsiu vokiečiai oasirin- 
raportai. Po to bus svarsto- jjau žinoma, kad pianas
mi visokie sumanvmai, Pil- apims eUę jr bus sic.

Rytprūsių vokiečiai pasirin 
ko demonstacijai todėl, kad 
tas dienas prieš 40 m. Va-

pirmam ar antram balsavi
me. Jei ne, balsavimas nusi
tęs į ketvirtadienį.

Šį pirmadienį Associated 
Press iš Los Angeles prane
ša, kad nežiūrint visų pasi
gyrimų šen. Kennedy turi 
tikrų balsų tik 621, šen. L 
Johson tini tikrų balsų 
273, šen. Symington 83 ir 
kitų delegatų balsai dar 
tebėra arba laisvi, arba dar 
yra surišti su atskirų val

domosios Tarybos patvirti- ikįama pakelti atsilikusių i karinių Prūsų ir Mozūrų stijų gubernatorių kandida-
vicepreziden- Kalių kad skurdas srityse plebiscitas davė vo-
venasi> mirė) pašalintas kiečiams pergalę.

Vyriausybė planuoja ir. VakalV Vokietijoj yra ir 
Panamos respublikoje siek
ti permainų, kad tos respu

nimas. naujo 
to rinkimas (sena 
ir “Tėvynės” redaktoriaus 
rinkimas.

Sekančiame “K e leivio”
numeiy bus plačiau SLA biik^'"^,entojamr Tėte- vent0«, organizacijos; ku- 
seimas aprašytas. būtų pagįndos mestis j an.inos palaiko seną dvasią.

tiamerikoniškumą ir triukš- 
mavimą.

gyvai veikia visų Vokietijos 
prarastų sričių buvusių gy-

aprašytas.
VIENAS KANDIDATŲ

Lvnrion Johnson

VEL BERLYNAS

Sovietų vadas Cbruščio- 
■ vas praeitą savaitę vėl užsi- 
' minė Berlyną ir sakė, kad 
Rusija gal dar šį rudenį pa
sirašys taikos sutartį su ry
tine Vokietija ir atiduos 
Berlyno miestą vokiškiems 
komunistams tvarkyti. Bet 
po to grasinimo Chruščio
vas vėliau ir vėl sakė, kad 
“tą reikalą” jis tik po Ame- į 
rikos rinkimų spręs, o šiuo 
tarpu Berlyną tik užsiminęs.

Tokių užsiminimų Nikita 
ir daugiau padaro, mato
mai, norėdama priminti I 
Vakarams, kad Bei lyno: 
žaizda nėra užgijusi.

VIENAS KANDIDATŲ

s'*

Adlai SteveiMon

tūromis ir todėl dar. per 
anksti būti tikriem, ką ga
lų gale demokratai išstatys 
kandidatais.

Demokratų, kaip ir repu
blikonų konvencijos bus- 
labai plačiai perduodamos 
per televiziją, todėl kam 
laikas leis sekti, galės gauti 
veik pilną konvencijos vaiz
dą, lyg pats būtų dalyvavęs 
konvencijoj.

JIS PASAKOJA, KAIP 
SUKTAI BALSAVO

Buvęs pietinės Korėjos 
vidaus reikalų ministeris 
papasakojo teismui, kaip jis 
ir jo padėjėjai įsakę suk
čiauti b a 1 s us skaitant 
kad buvusio prezidento 
Rhee šalininkai gautų rinki
muose daugumą.

Buvęs ministeris sakė, 
jog tai buvo vienintelis bū
das pravesti j parlamentą 
gerą daugumą.

Už tą “daugumą” minis
teris gaus kalėjimo.
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_ KAS ČIA KĄ DABAR ĮSPĖJA?
Pereitos savaitės gale Sovietų diktatorius Nikita 

grįžo iš Austrijos, kui- jis devynias dienas neutralioj 
šalyj visai neneutrališkai gyrėsi savo raketomis, grasino 
okupuoti Austriją, jei kas nors iš Italijos bazių pradės 
laidyti raketas Į Sovietiją ir, bendrai, rodė dantis Vaka
rams, kaip tai jau yra įprasta. Bet visgi Austrijoj Nikita 
perdaug toli nenuėjo su savo raketine diplomatija ir 
grasinimais.

Užtat grįžęs namo Nikita davė valią liežuviui ir nei 
iš šio, nei iš to paskelbė pasauliui, kad jis ima savo glo
bon Amerikos kaimyninę šalį Kubą ir jeigu “Pentago
no imperialistai” drįstų ką nors daryti Kubai, Nikita 
žadėjo savo raketomis daužyti Amerikos miestus! Kei
sta, bet tas žmogus tikrai taip grasino ir visa burna ro
dė, kaip jis supranta “taikų sugyvenimą.”

Chiuščiovas žadėjo neapleisti savo Kubos “prietelių” 
ir jų ekonominėj kovoj prieš Ameriks “agresorius.” Jis 
gyrėsi, kad neįeisiąs Amerikai ekonominiai pasmaugti 
Kubos ir duosiąs Kubai visko, ko tik jai reikia. . .

Toks nachališkas Maskvos diktatoriaus kišimasis 
į Amerikos santykius su jos artimiausiais kaimynais yra 
gal tik savotiškas Maskvos chano atsidėkojimas Ameri
kai už jos bailų nesikišimą į rusų skerdynes Vengrijoje 
1956 metais Ko Amerika nepadarė, tą dabar garsiai ža
da daryti vengrų skerdikas, jei Amerika išdrįs kištis į 
Kubos vidaus reikalus . ..

Chruščiovo grasinimas pereitos savaitės gale pada
rytas sąrvšyj su pablogėjusiais santykiais tarp Kubos ir 
Jrmgtinių Amerikos Valstybių. Tie santykiai pablogėjo 
iš dalies todėl, kad Kubos revoliuciniai vadai gavo viso
kių pažadų iš Maskvos ir todėl pasijuto labai drąsūs ir 
stačiai neatsakomingi. Kuba, kaip ir bet kokia kita šalis, 
turi teisę nusavinti svetimtaučių turtą, bet Kubos revo- 
liucininkai iš Amerikos piliečių turto grobimo padarė 
savo rūšies nacionalinį sportą ir apie atlyginimą visai 
neturi net laiko kalbėti. Be to, Kubos barzduoti vyrai 
apie Ameriką įprato kalbėti nesivaržydami, matyt, pa
simokę iš “dėdės” Nikitos. Palaidas liežuvis vargu yra 
didelė revoliucinė dorybė, ypač, kad tam ir jokio pama
to nebuvo. Pagaliau, Amerika ėmėsi pirmos sankcijos ir 
sumažino iš Kubos įvežamo cukraus kiekį. Tai kol kas 
viskas. Bet Kubos nykštukai suspiegė nesavo balsu apie 
Amerikos ekonominę “agresiją” ir kartu giriasi, kad tas 
jiems išeis tik į naudą .. . Jei taip —turėtų tik dėkoti, bet 
jie skundžiasi. Jų skundas, matomai, ir paskatino Ma
skvos valdovą kišti savo ilgą nosį į Amerikos valstybių 
santykius ir grasinti J. A. Valstybėms savo raketomis, 
jai JAV “drįs” kištis į Kubos vidaus reikalus.

Šį kartą Chruščiovo grasinimas neliko be greito ir 
aiškaus atsakymo. Prezidentas Eisenhoweris pereitą šeš
tadienį, tuoj po diktatoriaus Chruščiovo grasinimų, pa
kvietė spaudos atstovus ir iš savo pusės padarė labai aiš
kų pareiškimą, kad Jungtinės Amerikos Valstybės, kaip 
yra susitarta su kitomis Amerikos respublikomis, nepa
kęs bolševikiškos diktatūros įsigalėjimo bet kokioj Ame
rikos šalyje, taigi ir Kuboje ... Kartu prezidentas atkrei
pė krašto dėmesį į Chruščiovo grasinimus ir sakė, kad 
tokie grasinimai geriausia rodo, ko Maskva siekia ir kaip 
ji savo tikslų sieką.

Vadinasi, įspėjimas prieš įspėjimą. Chruščiovas įspė
jo Ameriką palikti Kubą ramybėje, o Amerika įspėjo ir 
Maskvą ir Kubą, kad bolševikiškas režimas Kuboje nebus' 
pakenčiamas.

Atrodo, kad “įspėjimus” šį kaitą ne taip jau sunku 
buvo daryti. Chruščiovas žino, kad Amerika nesiųs sa 
vo kariuomenės į Kubą “tvarkos daryti,” todėl tas pla
čiaburnis maža ką terizikavo savo grasinimais. Jei Ame 
rika apsispręs daryti kokią nors intervenciją į Kubos 
vidaus reikalus, tai tik susitarusi su kitomis abiejų Ame- 
rikų respublikomis. Marinų siuntimo laikai yra praėję, 
visų Amerikos respublikų susitarimas duoda progos ben
dromis jėgomis taisyti, kas vienui* ar kitur yra negera.

Kuba kol kas neturi komunistinio režimo, nors Ku
bos revoliucininkai jau pradeda žaisti ugnimi. Jie be
ieškodami globos, užtarimo ir ūkiškos pagalbos Mas
kvoje plačiai atidaro duris komunistams stiprintis savo 
krašte ir tuo pačiu gali pastūmėti savo kraštą į naują 
pilietinį karą. Kubos revoliucininkai užmiršo savo iškil
mingą pažadą pravesti savo krašte teisingus parlamento 
rinkinius ir šeimininkauja šalyje tiktai durtuvų teise. 
Per pusantrų metų jie pravedė gerų reformų, bet tautos 
atsiklausimo jie pradeda baidytis ir linksta likti prie 
valdžos vairo durtuvų teise. Jie suka pavojingu keliu.

sybė išaiškinama tuo, kad 
veik visi delegatai turi tik 

■ ' 'po pusę balso, todėl jų tiek
Politinės konvencijos, ko* vencįją sugūžėjo gal dar daug, o balsų jie paduoda 

kias matome Amerikoje, ki- 25,000 stebėtojų, iš kurių tik 1521. Delegatų pavaduo- 
tur vargu kur galima užtik- tik dalis galės būti konven- (to jai, kaip ir tie tūkstančiai 
ti. Kas turėsime laiko sekti cijos posėdžių salėje.. Jie,svečių, važiuoja į koaven- 
per televiziją dabar vyks- suvažiavo, kad galėtų pasa-L(ją tik “dėl kamšos,” o ne 
tančią demokratų konven- kyti vėliau, jog buvo kon-Ldėt reikalo.
ciją, turėsime progos matyti vencijoj, nors ten nieko no- Į Kas vyksta šią savaitę 
cirką ir svarbų politinį su- tarė ir gal nedaug ką tebus 
važiavimą. “Cirkas” bus matę. Stebėtojai važiuoja 
konvencijoj keliamas riks- “saviškius” paremti, va
rnas, iš anksto suplanuoti žiuoja svieto pamatyti, va- 
kandidatų sveikinimai, mu- žiuoja cirku pasigerėti, 
zika ir samdyti plojikai, ku- • Konvencijos svarbiausias 
rie sudaro “atmosferą” ir darbas šutyti kandi. 
uuotoiką. Bet greta cirko datug ^j„ti utfonM. 
vyksta tik per ketonus me- PlatfonBa^liarti?u8eąąo 10 rt ii trio w •

CIRKAS IR POLITIKA

Bevan

Pereitą trečiadionį,
datų šalininkai irgi deda 

.. pastangas paskutinę minutę 
ie_ patraukti už savus kandida-

demokratu tonacijojto « */”«'** to".vykusius delegato
oemoKrarų Konvencijoj, jas j darbiečių vadas Amunn, Konvenciios nuosnrendi pats po poros savaičių kar-iBa* pUčiai *<>»vencųoa nuosprendi
f/ąeie reDublikonu konven— ■ • >• , . __ . greit žinosime, o kalbant vi-tosis repuDiiKonų Konven ^>,5^ per 30 metų * . bešališkai reikia nasa-
cijoj Chicagoj. Abiejų par- į ’ na,riamente iškal- D?s^116Kai reikl.a
tijų organizacijos yra pana-'J^^ darbininkų rei- gei?s.Pim^ mai;
Mos ir konvenciios vra mi- i. 1 • • v 1 .*ų , sas yra labai nmta papėdeuos ir Konvencijos yra mi kalus w idealą. kandidatus koDti Be nini-
smys cirko ir politikos. Bet A Bevan buvo kairiųjų 1 Ra^aiaatus *op“;,P™ 
rennhlikonu konven^iinię • . j • . . , • gų bandė j kandidatus įsi—Koaveaęijoje so^i^ų vadas, bet jo kai- -La*: __ H HumDhrev vyasu* ua pei neįurius me- p],, „ «_«. n.rtiūia nM. Viskas 0U1 eiti ramiatt, nes cimMi Pirs>u wii. n. numpiirvy,1 * x 1 • rlatiorma yra partijos pro- ? *. rūmas netrukdė jam supra- iUHkino k«d tai!5t.ka‘„t?J±“LTaSv?S'; gramą priima keturiems ten aus mėtos ^numato- Bti j, ^klausymo CitS“ dalyki.

tijos suvažiavimas, kuris metam6> įgj sekančios kom L®“ kov» JUrP, kandidatų, 
atlieka svaibų darbą ir is- vencijo& p»nra-tai išstaty- kaip pas demokrato, kur 
stato kandidatus svarbiau-.^
sioms vyriausybes vietoms. kad 

' Amerikoj prezidento yra latf * skito
salies vyriausybe, o kandi- ;rogr.^Tfa.'^ į.jg k<> 
datai Į tą vynausybę issta- vyriausybėje,
tomi tokiose konvencijose, 'taktikoje tas dažnai už- 
kuriose cirkas ir ^politika milįtanu daryti ir dėl te 

niekas perdaug nesijaudi-

reikalą darbininkų kovos. w
organizacijoj. Per paskuti- halioie
nius kelius metus A. Bevan [

APŽVALGA
IŠVAŽIAVO TĖVYNĖN

Poras desėtkų keliaunin
kų turistų, suburtų bolševi
kų pastangomis, iškeliavo į 
Lietuvą aplankyti tėvynės 
ir, pagal bolševikų “planą,” 
parvežti dar stipresnių ar
gumentų už “tarybinę.”

Vienas iš keliauninkų,

“Vilnies” redaktorius L. Jo
nikas, išvykdamas lyg ir 
pažadėjo, ką pamatysiąs 
Vilniuje, Laukuvoje, Var
niuose, Pažerėje, ypač Lau
kuvoje, tą ir papasakosiąs 
“Vilnyje.” Jei tas žmogus 
nebūtų žinomas melagis ir 
jei jis nebūtų pažabotas 
bolševikiškos d i sciplinos,

artimai giminiuojasi 
Į demokratų konvenciją

šį pirmadienį į Los Ange
les didelį miestą suvažiavo 
2,934 delegatai ir 1,467 de
legatų pavaduotojai. Be de- 

: legatų ir pavaduotojų į kon-

r*1;' 7" 7 Pe^J“ kandida- nius kelius metus A. Bevan 1
tai rantai bando persiimti. buvo ggrnya; pasisukęs cen-1 Italijoj komunistai perei- 
~ i -vui. ų padėję ruošti

bama kaip apie vieną iš “antifašistines demonstra- 
vadų, kuris gali suburti apie cijas,” kurios greit išsigimė 
savo asmenį visą Darbo 1 kruvinas riaušes ir susikir- 
Partiją šiuo metu, kada jo- timus su policija, 
je reiškiasi gilūs priešingu- i Komunistai Italijoje yra

__ ____ _________ , ____.. ls mai ir ieškojimas vieningos stiprūs, jie giriasi turį di-
pakartotinai įrašomi į plat- kad jie padaryti,, politikos, kuri apjungtų vi- džiausią komunistų partiją

i sus ir leistų partijai geriau išioje pusėje geležinės už- 
pasiruošti rinkiminiam ban- dangos. Be to, su jais daž- 
dymui ir gal būt valdžios nai bend radarbiauja ir 
perėmimui. P. Nenni vedami socialistai.

A. Bevan buvo kilęs iš Komunistų įtakoje yra daug 
angliakasių ir pats savo Italijos unijų. Viską suėmus 
jaunystėje dirbo kasyklose, komunistai Italijoj gali su- 
Per savo pastangas jis bu- kelti pilietinį karą, nors ar 
vo gerai išsimokslinęs ir ji® jį galėtų laimėti, to nie- 
buvo vienas iš geriausių kas negali pasakyti, 

i kalbėtojų parlamente. | Italijos komunistų kruvi- 
Per 30 metų A. Bevan at- nos demonstracijos ir pikta 

stovavo parlamente Vali jos propaganda lyg ir rodytų, 
angliakasus ir po jo mirties kad jie turi Maskvos palai-

republikonų kon
vencijoj gali iškilti varžyty
nės, jei New Yorko guber
natoriaus N. Rockefellerio 
šalininkai sugebės patrauk

na. Bet klausimai, kurie
ti į savo pusę nemažai de
legatų. Kol kas neatrodo,

formą, pagaliau pakliūva ir 
į kougrėsą ir virsta įstaty
mais. Todėl negalima saky
ti, kad platforma yra tiktai 
akių dūmimas ar iškaba

jis gal ir galėtų ką nors pa- 'rinki.T^. 
pasakoti. Panašiai ir kiti Je “<*?.<** ^^sta ir ge- 
keliauninkai, jei jie mokėtų , •zoį1,į ^^karas pavi-
stebėti ir nebūtų supančiuo-1 lotl* Kadangi ir rinkikai 
ti savo bolševikiškomis rtn- gerai zmo, tai dideliopa-
žūromis, galėtų šį tą pama
tyti ir papasakoti. Bet ga-

nuostolio gal ir nėra.
Minėjau, kad į konvenci- 

lima abejot, ar atsiras jų ją Los Angeles suvažiuoja 
tarpe norinčių matyti ir ga- 2,934 delegatai ir 1,467 de- 
linčių matyti. O kartais pa-,legatų pavaduotojau Tuo 
si taiko ir taip. kad žmogus tarnu laikraščiuose iau se-

bet kas žino?
P. S.

NAUJAS “DARBAS’

Bėjo šių metų “Darbo” 
pirmasis numeris. Jo kaina 
$1, metinė prenumerata 
$3. Administracijos adresas: 
Darbas c/o V. -Gervickas, 
475 Riverdale Ave, Brook
lyn 7, N. Y.

“Darbą” galima gauti ir 
“Keleivio” administracijoj.

ir matė, ir suprato, o par- niai skaitome, kad bet kuris 
važiavęs tyli, kaip žuvis, kandidatas, gavęs 761 bal- 
Teko tokį susidurti: sako, sų konvencijoj, bus išstaty- 
nenoriu giminėms pakenk- tas. 761 balsšs yra daugu-!
ti, o gyvenimas dabar šiek ma ir daugumos užtenka I ---------------------------
tiek pagerėjo, tai koki pra- kandidatui išstatyti. (Se- Pakalbinkim draugus ir 
smė kalbėti apie nemalonius niau reikėdavo dviejų treč- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
dalykus? dalių balsų). Delegatų gau- ”

Šiame numery rašo A. _ . . . .
Alūnas, Pr. Lapė, M. Kati- Vali jos atėjo trumpas minimą sudaryti krašte pi-
liškis, J. Mekas, A. J. Grei-1pranešimas: “Mūsų slėniuo- lietinio karo nuotaiką, 
mas, J. Garnys, L. Sabaliū-
nas, Alg. Šalčius, A. Ignai- 
tis, M. Brakas, N. Valaitie
nė ir* kt.

Kaina metams tik 54.00

VIENĄ MINUTĘ, MARY

MOTINA NORI PASAKYT ‘HELLO’ 99

Geriausias būdas palaikyti santykius su 
draugais ir giminėmis esančiais toli, yra tele-
i . • ’ ■ r". ; 4 •

fonavimas. Niekas nėra taip malonu ir drau
giška, kaip asmeniškas pokalbis. Niekas taip 
nepatenkina kaip, pasikeitimas žiniomis iš 
pirmųjų rankų. Telafono pratęsimas, čia pat 
po ranka, dar lengviau leidžia tą padaryti.

Telefonuok dainai. Nedaug kaštuoja pasakyt 
helio imonems arti ir toli.

NEW ENGLAND TELEPHONE

se Sį vakarą Sirujs ji« 
dnos.”

u,-,MV

Kongo respublikoje

Birželio 30 d. Kongo gy
ventojai gavo nepriklauso
mybę. Gavo ir džiaugėsi pa
tys gerai nežinodami, ką 
nepriklausomybė r e iškia, 
kodėl ji reikalinga ir kaip 
teks gyventi patiems save 
valdant.

Po kelių nepriklausomy
bės dienų visame krašte pa
sirodė anarchijos žymės. 
Yra vyriausybė, bet ji ne
valdo. Atskiros provincijos 
nežino, ar pasilikti Kongo 
ribose, ar pasiskelbti nepri
klausomomis. Vietiniai ka
reiviai, turėdami ginklus ir 
gerai išgėrę, savo karinin
kus uždarė kazarmėse, o pa
tys išėjo paulioti ir sauva
liauti.

Kol kas laisvės balansas 
gana liūdnas — keliolika 
baltų lavonų, daug pabėgė
lių, daug triukšmo ir daug 
nuostolių.

Ne visuose Afrikos kraš
tuose taip yra, bet nepri
klausomybė be pasiruošimo 
gali būti ir tokių nemalo
numų lydima.

•
Demokratų konvencijoj

šį pirmadienį Los Ange
les mieste prasidėjo demo
kratų partijos konvencija. 
Apie trejetą tūkstančių 
delegatų su virš 1500 spren
džiamų balsų priima par-jos 
rinkiminę platformą ir iš
stato kandidatus prezidento 
ir viceprezidento vietoms.

Jei tikėti sen. J. F. Kenne
dy šeimos nuomonei, tai 
demokratų kandidatas bus 
J. F. Kennedy gal net pir
mame balsavime trečiadie
nį. Gal taip, o gal ir ne.

Kiti kandidatai, sen. L 
B. Johnson, sen. S. Syming- 
ton ir jau du kartu buvęs 
kandidatu Adlai E. Steven- 
son tokių pretenzijų ir pa
sigyrimų, kaip Kennedy šei
ma, neskelbia, bet tų kandi-

TtaHjnL kain ir kitur, kur 
komunistų partijos yra sti
prios, Maskva turi gerą 
įrankį daryti spaudimą į 
tų kraštų vyriausybes. Ma
skva gali, pagal savo nuo
žiūra iššaukti streikus, ne
ramumus, riaušes, o jei mo
mentas patogus, tai ir su
kilimus. Vienas tolo atsiti
kimas yra gerai žinomas, 
tai Čekoslovakijos demo
kratijos pasmaugimas 1948 
metais. Apie tokias naujas 
“pergales” komunistai visur 
galvoja, visur ruošiasi ir 
kai kur gali ir laimėti, jei 
demokratinės partijos ir vy
riausybės nebudi.

>. J. D.i '
Tinginio košė vis prisvyla.

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau- 
*iau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psL, kaina $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE, Li»- 
do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
ksisA »••••••••••••••••••• (2.00

MtLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl- 
kaina .......................................... (1.60.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psL, 
kaina .......................... $1.00

JŪRININKO SINDRADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 106 psl, kai
na .............................. $2.00

LEKUCIO ATSIMINIMAI. A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psL 
kaine .......................... I2 RO

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviikas anglOkas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.
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KAS NIUO NEVEIKIA 

10 NIEKAS NBPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Gaila kad tokiu turime
(Laiškas iš Anglijos) gijoje ir gerai žinąs, kad

--------- ten tik vieną parą metuose
Kai teko emigruoti iš būna diena ir vieną—nak- 

Vokietijos, pasitaikė, kad tis. O trečias jau nedrįso
emigracijos stovykloje su
sirinko iš įvairių stovyklų 
penkiasdešimties lietuv i ų 
vyrų grupė. Betikrinant 
sveikatą, pas vienuoliką iš 
penkiasdešimties rasta utė
lių. Ir vis pas jaunus, žalū- 
kus, stipruolius. Visiems 
vienuolikai nukirpta ir nus
kusta plaukai Sutrukdyta 
laikinai emigracija. Kiek 
buvo nepasitenkinimo ir 
keiksmažodžių gydytojo ad
resu. Iš šalies beklausant, 
atrodė, kad ne jie, bet gy
dytojas kaltas. Visa laimė, 
kad sveikatą tikrino lietuvis 
gydytojas, tai bent jau ne 
taip daug gėdos teko pakel
ti

0 kaip elgiasi čia tie 
prievartos būdu nuutėlinti 
vyrai?

O, jie žino, jie supranta 
viską. Nebandyk prieštarau
ti—jie perrėks tave, o jei 
ne, tai primuš.

Vienoje draugijoje tarp 
kita ko kilo klausimas, ko
kios krypties Amerikos lie
tuvių laikraštis “Darbinin
kas”. Vienas, žinodamas 
lietuvių laikraščius, paaiš
kino, kad tai Amerikos 
lietuvių katalikų laikraštis, 
bet iš mano minėtų vyrų 
Vienas tuojau paprieštara
vo: —Jei “Darbininkas” 
būtų katalikiškas, tai tas 
bedievis jo neskaitytų. Pa
sakys, matai. . . Jei nežinai, 
tai geriau patylėk.

Viename pobūvyje kilo 
kalba apie šiaurės pašvais
tę. Tuojau vienas tų vyrų 
ir ėmėsi aiškinti. Girdi, kai 
naktys esti giedrios, o kur

SLA PREZIDENTAS POVILAS DARGIS

Jo vadovaujamo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje dei
mantinis seimas šią savaitę posėdžiauja Pittsburghe, Pa.

ginčytis, bet man į aus} 
pašnabždėjo, kad ir jis bu
vęs Norvegijoje, bet nieko 
panašaus nepastebėjęs. Ten 
taip pat, kaip ir pas mus.

Dar viename pobūvyje 
kažkas pradėjo kalbą apie 
Lietuvos-Lenkijos padalini
mą ir paminėjo paskutinįjį 
karalių Stanislovą Pania- 
tovskį. Tuojau vienas dypu- 
kas, ironiškai šypsodama
sis, paklausė:

—Koks? Koks karalius?
Paniatovskis? Tokio visai 
nebuvo!

—Kaip tai nebuvo?
—Aš tokio niekuomet ne

girdėjau.
Jeigu jau jis tokio negir

dėjo tai, vadinasi, ir nebu
vo. Ko čia dar ginčytis?

Savaime aišku, kad 
žmogus negali visko žinoti,
ir suprasti, bet kiekvienas son Borough. metų. Be to, pagerintos pen-
gali žinoti savo vietą. Nėra i Joje bus renkama gra- sijų ir gydymo sąlygos.
reikalo išsišokti, jei draugi- žuolė, kuri gaus ir brangių 
joje yra žmonių, kurie gali dovanų, to dėl visos lietu- 
paaiškinti geriau. Jeigu kas vaitės kviečiamos varžybose 
visą savo gyvenimą vengia dalyvauti.
paimti knygą ar laikraštį į . Ištisą dieną čia skambės 
rankas ir neapkenčia to, lietuviška muzika ir daina, 
kuris vis “įkišęs nosį į grieš didžiulis ukrainiečių 
knygą”, tai toks savo “ži- orkestras.

Lėktuvų darbininkams 
nevyksta susitarti

ruošėsi kelionei Lietuvoj, 
Sirusų šeimoj ruoštasi duk
relei pasitikti. Minutės vir
to valandomis, bet galų ga
le sulaukė.

Išlipusią iš lėktuvo kon
sulas A. Simutis ją pirmas 
pasveikino ir tada ji atsi
dūrė motinos, tėvo ir bro* 
lių glėbyje.

Aš, kaip Sirusų kaimynas, 
linkiu Danutei sėkmės šia
me krašte, o taip pat, kad 
nereikėtų ilgai laukti valan
dos, kada ji kartu su tėvais 
galėtų išlipti laisvos Lietu
vos Radviliškio stotyje.

A. Mečioms

BALFO ŽINIOS

Birželio mėnesį Balfo 
Centre turėta $11,632.76 
pajamų. Iš jų bendrajai šal
pai skirta $1,952 ($1,878 
už vaistus). Vasario 16 gim
nazijai atsiųsta $1,353. Lie
tuviškoms gimnazijoms pa
remti kun. B. Sugintas kas 
mėnesį atsiunčia $1,100.

Įvairūs Balfo skyriai ir 
organizacijos prisiuntė $4,- 
105.21 aukų. Pažymėtina, 
kad Los Angeles Birutietės 
atsiuntė $210, Los Angeles 
Balfo skyrius $500, Balfo 
skyrius Elizabeth’e $77, 

Ka
jau mėnesį besitęsian- __ A _

čiam 7 lėktuvu fabrikų Waterbury $118,51 
31,000 darbininkų streikui “d“ Bendntom^
galo dar nematyti. Derybo-
se jau buvo pasiekta susita- Hamson $116, Nashua $38, 
rimo kai kuriais klausimais, Lawrense, Mass.$45, Chi-nojimu" nenustebins nė I Visi atsilankę gaus vei- (pw

klausimo Apskritį): Nr 3—$148, Nr 
4—$70, Nr 5—$121, Nr 6—

X* _1_ueK, Kienvieno. Tokiais atvejais ge- tui saito aiueio
riau patylėti ir pasiklausyti, uorės. j ninku samdymo
k, papasakos tas, kuris M j^^U-gOO, Apskn-

New Yorko, apylinkių ir
mano.

Jeigu kas savo žinojimu 'čiai lietuvių, ne kitaip bus ianti naujus darbininkus 
nori pasirodyti pranašesnis ir šiemet, to dėl čia yra streikuojančių vietoje, 
arba bent lygus kitiems, tai ,'gera proga sutikti seniai j Kaip reikalai 
pirmiausiai turi įsigyti tiek matytus pažįstamus. matysime vėliau.

vystysis

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Juozo Liūdžiaus pelenų 

urna Chicagoje
A. ir J. Valaičiai 

atostogauja
a i* o j . Pedagogai Antanina irŠ. m. liepos 2 d.) Chicagą . „ ,?.įJonas VALAIČIAI praleido
... .... porą savaičių Floridoje pasvežta ten mirusiojo s. m • dabar Jo5u»

JUOZO UŪDŽlAUs'palai” yALA,TlS išvyksta į Kana.
M... T.» ii.! *-
poilsiu, iki bus galima nu- * 
gabenti į laisvą Lietuvą,
Tautinėse kapinėse šalia 
prezidento K. Griniaus, 
prof. J. Čiurlio ir kt.

iš Cleveland, Ohio, buvo at-

ANGLIJA

Nidos Knygų Klubas 
spartina darbą

pat ar daugiau žinių, o to 
negalima pasiekti be kny
gos, bendrai pasakius, be 
spaudos. Vien tik gerklė ir 
raumenys čia nieko nepadės.nors Afrikoje audra ar bėg- NuuS kM, iS^ 

X “kės “a * j prievarta nejdė-

uu nvn, tvo vau c j gj---paclam rel]ęla pasl_
aukštai ir mes pro siaurės . . .. , , . . j7^7- , • - t* nupinti metus kortas ir deg-ašigali matome jas menulio ir gmus
apavėtas. Jeigu tos dulkes ’ laikraščiu8. GaX feįj
nejuda, tai matome neju- C. ’ .. ...., J’ . . ♦ • • j ,ato tie vyrai žaliukai riedančias šviesas, o jei juda,' J
tai judančias. Dar norėjo r 
aiškinti toliau, bet kitas 
įsimaišė:

—Andriau, palauk. . .
—Ko čia laukt, dulkės!— 

nukirto kaip kirviu Andrius.
Vėl kitur panašus žino-

St. Kriaučiūnas

PITTSBURGH, PA.

Verslininkų gegužinė

Kiekvienais metais Pitts- 
vas pasakojo, kad karo me- burgho verslininkai (biz- 
tu buvęs Norvegijoje. Gir-'nieriai), susiorganizavę į 
di, Norvegijoje metų pabai- į Lietuvių Vaizbos Butą, ran
goje viena diena ir viena gia gegužinę. Šiemet tokia 
naktis tęsiasi net po tris gegužinė bus liepos 31 d. 
paras. Tuojau antras užgin- 'gražiame Lietuvių Ūkyje 
čijo, kad ne tiesa. Jis taipI (Lithuanian Country Club), 
pat karo metu buvęs Norve- 'važiuojant keliu 51 Jeffer-

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Pavalyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joja apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininką fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
Įspūdžiai U Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YsUowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt,; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikoa; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teitas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...

rbtų!Ir daug, daug kitų įdomyt Se gražiais

Knyga jau išėjo. Uirisakiuaiemi knygą tuoj pat 
siunčiama. Kaina 75 centai.

"KELEIVIS" 
So. 27, j

Gegužinės programa bus! 
įvairi ir įdomi. Gegužinei! 
vadovauja SLA prezidentas 
P. Dargis.

Lietuviai biznieriai kvie
čia visus lietuvius, senus ir 
jaunus, vyrus ir moteris 
jau šiandien savo kalendo
riuje pažymėti, kad liepos 
31 d. važiuojama į versli
ninkų gegužinę.

Fr. Žilionb

NEW YORK? N. Y.

Iš Lietuvos atvyko 
Dįanutė Sirusaitė

WORCESTER, MASS.

Olimpijos parko neparduos

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos susirinkime buvo 
svarstoma, kas daryti su 
Olimpijos parku prie gra
žiausio Cunocigmont eže
ro, bet kurio niekas nelan
ko. Buvo pasiūlyta parduo
ti, 70 balsų prieš 17 nutarta 
neparduoti.

Tą parką nupirkti sumanė 
Socialistų Sąjungos 40-ji 
kuopa, daug prisidėjo jau 
mirę Juozas Neveskas ir Ni- 
kodimas Kuderauskas ir 
dar gyvas St. Bakanauskas. 
Šiandien jį valdo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija, 
kurioj šeimininkauja ko-

Elenos ir Jurgio Sirusų 
duktė Danutė, 16 metų am
žiaus, birželio 30 d. atvy
ko iš Lietuvos.

Karo metu frontas ma
žutę Danutę atskyrė nuo 
tėvų ir brolių. Tėvai su sū
numis pasitraukė į Vokie
tiją, vėliau atvažiavo į 
New Yorką, o Danutė pasi
liko Lietuvoje.

Woodhavene Sirusai įsi
gijo namus, vyresnysis sū
nus Saulius šį pavasarį bai
gė ekonomijos mokslus, o 
jaunesnysis Vitalis taipgi 
žygiuoja savo vyresniojo 
brolio pėdomis. Bet pilnos 
laimės Sirusų šeimoje ne
buvo, nes jiems rūpėjo, 
kaip nors ir Danutę čia tu
rėti.

Jie pradėjo dėti visas 
galimas pastangas jai į 
Ameriką atgabenti. Ir štai 
Danutė vieną dieną gauna 
iš Maskvos pranešimą ruoš
tis kelionei pas tėvus į New 
Yorką.

Radviliškio geležinkeliomunistinio fronto žmones.
To dėl ir to parko žmonės bte
nelanko ir nelankys, kol jį 
komunistai kotroliuos.

Narys

HARTFORD, CONN.

Underwood susitarė

Rašomųjų mašinėlių Un- 
derwood bendrovė susitarė 
su darbininkais ir pasirašė 
dviejų metų sutartį. Darbi
ninkai laimėjo 3 su puse 
centų valandinį priedą tuč
tuojau ir dar 3 centus po 1

vusi mokytoja, įteikusi jai 
Maironio rastus su įrašu, 
kad Danutė nepamirštų, 
kad Maironio Lietuva yra 
ir jos Lietuva.

Į Maskvą ją palydi kai 
kas iš giminių, čia ji gavo 
išbūti 10 dienų, kol visi for
malumai buvo sutvarkyti. 
Pagalios jos lėktuvas paki
lo, kartą nusileido Olandi 
jos
Atlantą

Tuo metu, kai Danutė

sostinėj ir perskridęs 
ritą—New Yorke.

darbis iš Mariampolės Re 
alinės Gimnazijos laikų di
rektorius J. Valaitis.

Velionis J. Liūdžius buvo 
kilni asmenybė, didelis pa
triotas.

Čia Amerikoje bendra
darbiavo spaudoje savo 
įdomiais straipsniais “Nau
jienose”, “Keleivyje” bei 
“Daifee”.

Rašytojas J. Balčiūnas- 
Svabtas apleidžia Chicagą

Š. m. birželio mėn. 25 d. 
Jaunimo namuose, pas Jė- 

iš toliau atskiri asmens bir- j zuitas, Lietuvos veteranų 
želio proga dar atsiuntė ■ Sąjunga RAMOVĖ bei Ka- 
$273, Čiurlionio Ansamblio 1 rių Moterų Šeimų Draugija_  _ . tiT\TTAT rm AVV - •*! - •

Palydėjimo apeigose da- Lietuviškai knygai ateina 
lyvavo velionies žmona P. vis sunkesnės dienos, to dėl 
Liūdžiuvienė, duktė L. čiur- maloni naujiena, kad Nidos 
lionienė su vyru Vyteniu Knygų Klubas savo veiklos 
ir būrys artimųjų draugų, ne tik nemažina, bet dar 
Urna padėta palydint Lie- žada ją paspartinti, 
tuvos himnu ir atitinkamas Jis neseniai išleido Pulgio 
kalbas pasakė velionies Andriušio romaną ‘‘Rojaus 
bedradarbis iš teisdarystės vartai”, tuoj išleis Juozo 
laikų Lietuvoje J. Talkas, Kralikausko romaną iš Ka- 
velionies mokinys M. Gude- nados auksakasių gyvenimo 
lis, “Naujienų’ ’adminis-j “Šviesa lange”, vėliau nu- 
tratorius, ir ilgametis pažis- matyta išleisti prof. Mykolo 
tarnas bei draugas, bendra- Biržiškos atsiminimus “Dėl

mūsų sostinės”, Alės Rūtos 
du romanus “Į saulėteki” ir 
“Broliai”, Petronėlės Orin- 
taitės romano “Daubiškės 
inteligentai” antrąją laidą, 
prof. Igno Končiaus “Že
maičių buitis” ir tt.ir tt.

Nariai klubo išleistas 
knygas gauna už kuklų mo
kesti—$1.00 už minkštai 
Įrištą knygą ir $1.50 už kie
tai Įrištą.

Nidos Knygų Klubo ad
resas: Nida Book Club, I 
Ladbroke Gardens, London 
W II, Great Britain.

d ŪSU ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Koncertui Rengti Komite
tas $200, New Yorko spor
tininkai—$50.

Birželio mėnesį nusiųsta 
į Vokietiją pirmieji $5,000 
tremtinių įkurdinimui (lie
pos mėnesį tam pačiam tik
slui siunčiama vėl penki 
tūkstančiai dolerių. Tai bus 
bene pirma tokia operaiija 
Balfo istorijoj)

Apmokėta* $l,08D ūž me-' 
džiagų siuntinius, vaistus ir 
ju pasiuntimą Į Lietuvą ir į 
Sibirą. Gėrybių vežimo for
malumams tvarkyti išleista 
$465.91.

Vien paštui išleista $108.
Balfo Centras birželio 

mėnesį turėjo $10,014 išlai
dų, tad Centre liko liepos 
1 dienai tik $1,617.
Lietuvio testamentas Balfui

Vienas Kanadoje miręs 
lietuvis parašė labai gražų, 
tautinį testamentą. Aprūpi
nęs savo gimines ir apmo
kėjęs skolas, visą savo turtą 
paliko Balfui, jei jo mirties 
dieną Lietuva dar bus oku
puota. Teismui pristačius 
Įrodymų, kad Lietuva tebė
ra okupuota, Balfas gavo 
$2,261.61 palikimo. Surin
kus daugiau žinių apie šį 
patriotą-geradarį, visuome
nė bus painformuota pla
čiau.

Ryžiai Balfui
Amerik anoriai duoda 

gana didelius atliekamo 
maisto kiekius Balfo šalpai 
Tačiau tai yra tik miltai, 
pieno milteliai ir kukuruzų 
dripsniai., Birželio mėn. 
gauta is Kanados valdžios 
ir iš Montrealio į Bremeną

(Nukelta į 7-tą psl.)

•■ s . .

BIRUTĖ” surengė išleis
tuves rašytojui, premijos 
laureatui JUOZUI BAL- 
ČIŪNUI-Švaistui. Dalyvavo 
virš 50 rašytojo draugų bei 
artimųjų. Rašytojas J. Bal- 
čiūnas-švaistas su ponia 
apleidžia Chicagą ir nori 
apsigyventi Kalifornijoje, 
geresniame klimate. 

Ekskursijos Lietuvon
Įvairūs biznieriai vis ne

rimsta vylioję žmones vykti 
Lietuvon. Šį kartą skelbiasi 
dvi ekskursijas suorganiza
vusi Lietuvon GORDON 
TRAVEL SERVICE. Išvyk
stama rugpiūčio 24 ir rug
sėjo 14, Vilniuje žadama 
būti 15 dienų, bet toliau 
neleidžia vykti. Po to grįš 
per Maskvą ir sustos dar 
porą dienų Londone ir Pa
ryžiuje. Kelionė kainuoja 
$1.365. Kas vyksta tuo tar
pu neskelbiama.

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston. Bellsbill 

Lanarkshire. Scotland

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai dię 
džiausią ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

S0PH1E BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programn-c iš W0PA, 
1499 kiL AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

never bum trash or
. , debris on dry

.
windydays

GAN PREKNT FOREST F1RES!

I
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Kaip nauji dvarininkai 
i; naudoja darbininko*
Gražų pavyzdj duoda 

Vilniaus “Tiesa” Nr

šiai” siekia daugeli Rusijos 
sričių, Ukrainą ir kitas sri
tis. O kas mums, kolehozi 
ninkams, iš to. klausia eili-

m i i j tv j- niai kolchozo nariai. KamTen paskelbta, kad Pande- >• v,1. ..... , šienauti pievas Kaumngra-lio rajono \ ilkolių kolcho- , F ,
zo nii mininkas. nustatė kol- 

pa-
do srityje, jei savos liek; 
nei nenaudotos? Kurušinui 
žinoma, mažiausiai lūp.chozininkui per dieną

paminti 500 kuolų aptva- Jį^Sko^Tokhozi gero 
rams ir uz ta. bus duoda- Kolchįzo mUka jb;iun. ... . . ^!vWaHu fza^rožė?btVes i Le
darbadienio atlyginimas. ; ningradą obuoIius j į-Ija

Net Tiesos koresponden- novską, o kolchoziniu kam? 
tas klausia; “Ar gali žmo- moka gramus ir kapeikas, 
gus j>er 55 sekundes nupiau- Nežiūrint, kad skriaudžia- 
ti. nužievinti ir užsmailinti mi ir išnaudojami kolchozo 
kuolą?”

Tas pats kolchozo pirmi
ninkas nustatė per dieną 
(8 valandas) sukalti 300 
kuolų ir tt.

O kai Keleivis jau nekar
tą yra rašęs, kad ten dažnai 
vieno darbadienio normą 
reikia dirbti net kelias die-

mas viero su

na į darbą ir nė kiek neuž- 
tęsdamas baigia jį, kartais 
“papolitikuoja” draugų tar
pe. Ir visa tai vyksta tyliai.
Kad neįsiveltų į bėdas, kad 
nekvaršintų sau galvos, 
kad kiti nesijuoktų. Pikti 
liežuviai tokius žmones va
dina prisiplakėliais. Ar tai 
tiesa, spręskite patys.

Vienoje vidurinėje mo
kykloje dirba senas moky
tojas, Apie jį, jo darbą ra
šė laikraščiai, kalbėjo radi
jas. Žmonės irgi pradėjo 
kalbėti. Prisiplakėliu vadi
no. O man šis senokas, žils
telėjęs, bet dar gyvų akių, 
judrus žmogus trumpai te
atsakė; “Mokau mūsų vai
kus lietuviško rašto, mokau 
mylėti gimtąjį kraštą, jo 
žmones, būti naudingais 
jiems”. Ir argi tai prisipla- į 
kelis? Jis dirba darbą, ku
ris naudingas visai tautai.

Ir koks keistas sutapi
mas. Kitas, jau pagyvenęs-------.------------- ---
mokytojas besirandąs Va- yj.a lietuviai ir didžiuojasi 
karuose, laiškuose nusis- £U0 j£aį jęas uį tėvynės ribų 
kundžia, kad kažkas jam įsitikinęs, kad Lietuvoje 
primetė piktu žodžiu ne- nebeliko tautinio branduo- 
veiklumą, pavadino “prisi- jįo> RacĮ ten neno,rį ar negali 
plakeliu” prie gyvenimo, vystyti savo tautinę kultūrą.

KELEIVIS ĄSO. BOSTON
VISIEMS SENEUAMS TE NKA AVELĖMIS BOTI

Paveiksle (iš kairės) matome buvusį prezidentą Trumaną, jo dukterį Margaretą 
su 11 mėnesių sūnumi, jos vyrą Cliftoną su 2 metų sūnumi ir Bess Trumanienę 
United States laive New Yorko uoste. T rumano žentas su žmona išvyksta 3 sa
vaitėm į Europą, o vaikai palieka senei iams daboti... >

darbininkai nekartą krei
pėsi paramos į rajono vyk
domąjį komitetą, į partijos 
rajono komitetą, bet jos 
iki šiol iš niekui* negavo. . . 

Paminklas V. Kapsukui
^Vilniuje prieš Dailės mu
ziejų statomas paminklas 
Vincui Mickevičiui-Kapsu-

nas ir už tai gaunama vie- kui: ant granitinės papėdės 
nas antras įublis ir keli ,4 metrų aukščio bronzinė 
kilogramai grūdų, tai bim- statula.
biniai šaukia: “melagystė”. į Tai, anot “Literatūra ir 
Čia jau pati “Tiesa” duoda Menas” žurnalo, puiki do- 
aiškius išnaudojimo pavvz- vana Tarybų Lietuvos dvi- 
džius. dešimtmečiui.

Ruso sauvalė kolchoze Mirė adv. J. Dabrila
(E) “Tiesos” 137 nume- Vilniuje staiga darbovie- 

ryje korespondentas duoda tėję mirė adv. Jurgis Dab-

KODĖL LIETUVOJE Vasiliauskienė, J. Zdanis, | 
GYVENTOJŲ SUMAŽĖJO Ch. Morkūnas, N. Žalga ir 

--------- A. Zinis.
Kad Lietuvoje gyvintojų Be jų išvažiavo ir 3 de- 

skaičius sumažėjo, šiandien troitiečiai: V. Kirvela, N.
t -• -i , , , • i -»-------- -------- «.------  • visiems žinoma, nes tą pa- Astrauskienė ir L. Tvaskie-
Ir sis atsikerta labai trum- Taj ne tiesa. Gal būt atei- tvirtino ir 1959 m. sausio nė.

Sakysim, į demokratų 
konvencja Los Angeles, ku
ri ten posėdžiauja šią sa
vaitę, susirinko apie 3000 
delegatų. Ją aprašyti atva
žiavo 5,500 laikraštininkų. 
Jiems reikia sudaryti sąly
gas, kad galėtų savo parei
gas tinkamai atlikti—in
formuoti atstovauja mus 
laikraščius, žurnalus ir tt.

To dėl viena telefonų 
bendrovė išleido 1 milioną 
dolerių papildomiems spe
cialiems telefonų įrengi
mams. Ji pastatė 4,000 te
lefonų, pratiesė 12,000 my
lių telefonų vielų ir tt. 
Western Union bendrovė 
sako, kar ji galės per minu
tę perduoti 6,500 žodžių.

Trys televizijos bendro
vės išleido kiekviena apie 
$250,000 kol pasipuošė kon
vencijos eigą transliuoti. 
Milionai žmonių šią savaitę 
seks konvenciją sėdėdami 
prie savo televizijos apa
ratų

AMERIKOS TURISTŲ 
IŠLAIDOS

Prekybos departamento ži
niomis, amerikiečiai turistai,

_ __ ___ ____u .« oauo.v __ kurie važiuoja į užsienį, šie-
pai: “Aš mokau mūsų vai- įįe šis teiginy^ turės kiti I l^d? buvęs ^Tentojų^a- "Turistai Lietuvoj viešė- išleis apie du su pusi 
kus lietuviško rašto ir da- prasmęj bet tai parodys1 šymas. šią 25 dienas. bilionu dolerių. Pernai jie
rau viską, kad jie būtų gyvenimas. Prognozes tau-1 Įdomu, kaip tą gyventojų
lietuviais . Nei vienas, nei tos likimui daryti nėra taip' sumažėjimą aiškina ne kas 
kitas mokytojas niekada paprasta. {kitas, bet dabar pavergtos
nebuvo pažįstami, vienas Lietuvos inteligentas pas-Į Lietuvos “Ministrų Tarybos 
nuo kito gyvena taip toli, toriai stengiasi plėsti savo pirmininkas” M. Šumauškas.

VAISTŲ SIUNTIMAS 
Į LIETUVĄ

dolerių, rėmai jie 
išleido 2 bilionu ir 139 mi
lionus dolerių.

Iš tos sumos 800 milionų 
sumokėta už lėktuvu, laivų,

_ ___ ___  ___ __  _ ............. _  _ Gavome tikrų žinių, kad ! geležinkelių bilietus. \ iena
bet juos riša bendras tauti- akiratį. JhTlankokiną, te-\**Jfe pripažįža? kad 1959 vaistų siuntimas į Sovietų ' P^ė tos sumos teko Ameri- 

i nės garbės jausmas. Taip dano- skaito. Rpikia mitai? t k..™ Saiun^a ir ios okuouotuskai, oliūdną vaizdą, kaip Lietu- rila. Jo brolis Juozas gyvena nės Va!'hės jausmas. Taip atl^ daug skaito. Reikia mitais Lietuvoje buvo 169 Sąjungą ir jos okupuotus į kai» ° klta 
voje sauvaliauja rusai. Už- Lietuvoje, o kiti 3 broliai *ia Lietuvos mte- pasakyti, kad kinui Lietu- tūkstančiai žmonių mažiau, kraštus nuo š. m. spalio 1 d. s .

voje skiriama daug dėmė- negu 1939 metais. pertvarkomas, Nuo tos die-
sio. Tačiau mūsų inteligen- • Kalti dėl to esą “vokiš- nos, sovietams reikalaujant,

kartais keisti jų poelgiai, tai labai renkasi filmus. Ir,; kie ji ir lietuviškieji fašis- visi vaistų siuntinukai, pa-
mintys, bet jie stengiasi bū- žinoma, daugelis mėgsta tai,” kurie išžudė ne mažiau siekę gavėją už geležinės

kolchozui, jį visai nusmug- vanaemeK,, o.rzuuse »ti naudingais savo tautai. lankyti užsienio gamybos kaip 400 tūkstančių vietos uždangos, privalės turėti re=
dė, gi pats pralobo. Savame (E) Biržuose tiesiama Negalima sakyti, kad Lie- kūrinius—italų, prancūzų, žmonių. ”Dešimtis tūkstan- ceptus, išrašytus ir antspau-
kolchoze jam “persiaura”, kanalizacija ir vandentekis. tuvos inteligento žinios bū- lenkų. Kuo paaiškinti tai? čių Lietuvos žmonių hitleri- duotus sovietų daktarų. Ra-
skun džiasi kolchozininkai. Jau pastatytas tiekimo bok- tų ribotos. Jis dažniausiai Žmonės nori •sužinoti dau- nipkai išvarė darbams į Vo- ceptuose turSs būti įrašas:
Kurusino “prekybiniai ry- štas. yra baigęs vieną ar kitą giau apie ’vakaių gyveni- kietiją. Dalis jų ten žuvo. “vaistams iš užsienio.” Be

vencio rajone “Varputėnų” Amerikos Valstybėse: Jo- Intais. Kaip jie kartais 
kolchozo pirmininkas Alek- nas ir Vincas Worcesterv ^.ip • neatr<ĮdytJI

, . *1 Lrortme Lrmen m nnnlmoiSandras Kurusinas, nuo ir Pijus kažkur kitur.
1VO-5 meiu rvo c? 
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Lietuvos inteligentai
Laiškas iš Lietuvos j Pirmiausia Lietuvos inteli- 

---------- 'gentas dar tebėra bailys.
Mielas skaitytojau, nelai- Per stipriai? Neišsigąskite 

kyk manęs komunistu. Tam tai tiesa, tik gal būt ji per

kita pusė kitoms vai-

aukštąją mokyklą, pasirin- mą, patys pajusti jį, spręsti, Okupacijos metais į pasaulį tokių receptų vaistų siunti- 
kęs ir gerai išstudijavęs ko- daryti išvadas. Žinoma, fil- atėjo mažiau ir naujagimių, nėliai po spalio 1 dienos ne- 
kią nors specialybę (kiek mas nėra jau tokia puiki Daug gyvybių išplėšė infek- Bus įteikiami.
tai vietos sąlygomis reika
laujama).

Aš mažas žmogus ir no- i

priemonė valstybės ar tau- j 
tos gyvenimui charakteri
zuoti (mariau ta prksme,

riu gyventi”—tokiu šūkiu kad filmuose galima ir pa- 
vadovaujasi lietuvis inteli- gražinti ir pajuodinti), bet 
gentas ir viską savo gyve- v^s tiktai pati efektingiau-

aš neturiu nei moralinių kietai skamba. Šį sprendimą 
nei ideologinių savybių. Bet Į apie dabartinį Lietuvos 
žmogumi ir lietuviu sten-; inteligentą diktuoja istori- 
giuosi būti. Juo ir esu. O nės ir buitinės aplinkybės, 
juk žmogui savita stebėti, Mūsų inteligentai, vieni ven- 
jausti, spręsti, galvoti. Ne- gdami netekti savo pade
ga! iu pasigirti, kad labai ties, kiti nenorėdami kištis 
daug mačiau. Gal būt Tu, “kur nereikia”, treti bijo- 
skai tyto jau, matei ir pergy- darni pasirodyti aktyvūs, 
venai daugiau. Tačiau leisk dar iki šiol silpnai atsto- 
man pasidalinti savo stebė- vauja patys save, o tuo pa
jiniais. mintimis. Aš nepre- čiu ir visą tautą. Bandoma 
tenduoju į nuostabų protą, aiškinti, kad girdi šis pasy- 
niekam neperšu savo min- rūmas ir yra kova už lietu
čių, bet tiek Tavo tiek mano viškumą, už kažką naują, 
tėvynė yra Lietuva, tad pa- tautai labai reikalingą. Tai 
kalbėkime apie ją, jos irgi re tiesa, bet tik savo 
žmores atvirai, iš širdies, sąžinės raminimas. Istorija 
kaip dera šnekėtis lietu- nežino nei vienos kovos, 
viams. Būkime žmonėmis kuri būtų laimėta pasyvumu, 
kalbėdami apie tai, kas Bet lietuvis inteligentas 
brangu mūsų širdžiai. darbštus, kaip visa tauta.

Niekam ne paslaptis, kad Jis pats net nejausdamas 
kiekvienos tautos priekyje to nesėdi sudėjęs rankas— 
stovi inteligentija. Kas be- pluša įstaigoje, triūsia li- 
būtų tas inteligentas—mo- joninėje, stengiasi būti 
kytojas, kunigas, gydytojas, pirmasis fabrike. Ir štai taip 
inžinierius, artistas, daili- darbštumas įveikia po tro- 
ninkas. rašytojas—savo iš- PUM pasyvumą. Tai atsitiko 
silavinimu, organizaciniais Jar ir to dėl, kad į inteli- 
ar protiniais gabumais, tie- &entų būrį įsiliejo daug jau- 
sioginiu ar netiesioginiu žmonių, kurie mokėsi, 
darbu tautos priešakyje, at- stUfiijavo^ bet kuriomis są- 
stovauja visą tautą/ Atsto- lygomis stengėsi praplėsti 
vauja ta prasme, kad kiek- sav0 akiratį.
vienas šių dienų žmogus1 Sutikite su manimi, kad 
apie tautos kulturingumą 30-35 metų amžiaus Lietu- 
sprendžia iš inteligentų- vos inteligentas visapusiškai 
skaičiaus, jų pasaulėžiūros, įdomus žmogus. Retkarčiais 
apčiuopiamo darbo vaisių. tyliai nueina į bažnyčią, 

Kain nupiešti šių dienų retkarčiais aplanko kiną ar 
inteligentą? Ką gi, jeigu jau teatrą, retkarčiais išgeria 
ėmėmės “valgyti dešrelę”, kavos puoduką, kavinėje, s 
įmerkime

nime pasirenka labai at- s*a pasakojimo forma,
sargiai. Tai suprantama. 
Buvo metai žymiai sunkesni,

Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio ir kitų didesnių

cinės ligos. Nemažai geriau- Kaip ir kuriomis sąlygo
siu žmonių žuvo ir nuo pir- mis daktarams bus leista ra
inaisiais pokario metais šyti receptus “vaistams iš 
siautusio buržuazinio nacio- užsienio” — nežinome. Iki 
nalistų ir buožių banditiz- šiol tokie receptai buvo duo- 
mo.” darni labai nenoromis, kiti

Neviskas ką M. Sumaus- gydytojai visai jų fterašyda- 
kas pasakė yra melagystė, vo, teisindamiesi ,og už-

Didžiausią dolerių krūvą 
amerikiečiai paliko Kanado
je—356 milionus dol., ant
roje vietoje eina Meksika, 
kur turistai paliko 350 mil. 
dolerių.

Apie 700,000 amerikiečių 
lankėsi įvairiose Europos 
valstybėse ir išleido virš pu
sės biliono dolerių.
BEVEIK VISI RAŠTINGI

Šio krašto Švietimo mi- 
nirterijos žiniomis, beraščių 
dabar bėra vos 2%, o prieš 
90 metų jų buvo 20%.

88% jaunimo tarp 14-17 
metų lanko mokyklas, o 
prieš 70 metų jų telankė 
tik 7%.

1959 metais apie 30%bet kodėl jis pamiršo pri- drausta.
minti šitos Lietuvos gyven- Norėtųsi visiems vaistų baigusių vidurines mokyk 

las stojo į aukštąsias mo
kyklas, o 1924 metais tokių

žinojo ar galės dirbti, išlik- kalba, kai kuriuos užsienio kurios gyventojų skaičius kiems ligoniams didesnes tebuvo vos 12 <. 
ti lietuviais. Kai kas (tokių valstybių laikraščius. Žino- žymiai sumažėjo? Kodėl jis vaistų atsargas pasiųstų s;,
buvo mažai) tiesiog bandė ma, kad lietuvio inteligento neparašė, kiek lietuvių* nu- prieš rugsėjo 1 d.
prisitaikyti” - įstaigoje pa- žinios apie vakarus, jų kul

žmonės nežinojo kaip susi-1 miestų knygynuose galima 
klostys jų likimas, kaip nusipirkti vieną kitą knygą tojų “išlaidos sąskaitos” siuntėjams į Lietuvą ar 
tvarkyti savo gyvenimą, ne- vokiečių, lenkų, prancūzų ; vieną didelę poziciją, dėl SSSR patarti, kad chroniš-

Vadinasi, šiame krašte 
gerai suprantama, kad, kaipVeliau

žudyta kalėjimuose ir kiek siuntinių be receptų nebe- žmonių sakoma, už vieną 
sirašyti tik rusų kalba’, kai- turą, buitinį gyvenimą ri- išvežta į Sibirą ir kitas toli- bus galima siųsti. | mokytą kelis nemokytus
bėti rusiškai, nors tos kai- botos. Reikia tačiau kons- mas Rusijos vietas vergų Nereikėtų išsigąsti ir tuoj duoda.
bos net kaip reikiant ne- tatuoti faktą, kad labiau- 
mokėjo. Bet tai buvo nerei- tsiai dominasi buitimi. Poli- 
kalingas ir negražus žing- tiniai faktoriai tame lietuvio 
snis. Iš tautos negalima inteligento smalsume tapo 
atimti jos kalbos, papročių, nustumti į antrą ar net tre- 
tautinio charakterio savy- čią planą, štai kodėl komu- 
bių. Gal būt tik sunaikinus nistų paleistas šūkis “pavy- 
visą tautą. Tačiau šiandien ti ii* pralenkti vakarus” 
niekas to daryti neišdrįs, nėra toks komiškas. Jo pa- 
Taigi, kai kuriems nereikė- grindas slypi kur kas giliau, 
jo perdaug stengtis ir pa- Tiek Lietuvos, tiek ir kitų 
rodyti save silpnais pani- šalių žmonės nori gerai,

darbams, iš kur jų dauguma pat siųsti bet ką ir bet kam. 
nebigrįžo. Juk tas Sumaus- Vaistai nėra saldainiai. Jei 
kui yra gerai žinoma ir jis, neieikalingi—gali labai pa- 
kaip Lietuvos galva, turėjo kenkti. Tačiau, kurie yra 
tą paminėti. Jis taip pat už- įsitikinę vaistų reikalingu- 
miršo paminėti, kiek tūks- mu, liepos ir rugpiučio mė
tančių lietuvių žuvo sovie- nesiais drąsiai dar gali pa
tų armijoj 1944-45 metais, i siųsti ir be receptų, 
ypač ties Berlynu ir Praha. Didesnius kiekius siun- 
Kodėl nutylėti tuos skai- čiant reikia daboti, kad 
čius? gavėjas nebūtų įtartas spe-

Bet kaip jis tą padarys, I kuliavimu.
kaskieriais. Bet 

tai praėjo
Šių dienų Lietuvos inteli

gentas į savo įstaigą yra

praėjo, gražiai gyventi. Štai čia ir 
griebiamasi kortos, kuria 
galima lošti.

Negalima pasakyti, kad
atėjęs dviem keliais—vieni, inteligentai Lietuvoje mažai 
jaunesni pradėjo dirbti bai- uždirbtų, tačiau kas nenori 
gę po karo pasirinktuosius turėti daugiau? Kainos bui-

jei jis tėra tik Maskvos pa
statytas Maskvai, o ne Lie
tuvai tarnauti.

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ

Siuntoms skolon virš $50 
vertės reikia su užsakymu 
į Balfą atsiųsti ir $50 rank
pinigių. Toks yra Balfo 
Centro valdybos nutarimas.

Vaistų siuntiniams per
_____ ____ __________ o “Vilnis” paskelbė, kad Balfą kreditas duodamas

mokslus, kiti senesni—“gy- tinėms prekėms Lietuvoje liepos 3 d. į Lietuvą išva-j neilgesniam kaip vieno mė-
venimo veteranai” jau yra aukštos, o “plačiai” išleisti žiavo pirmoii ekskursija, o nėšio laikui.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

žiavo šie čikagiškiai:

jau yra
dirbę ir prieš karą. Aišku ne kiekvienas gali. 
savaime, kad tarp jaunųjų j 
ir senųjų dažnai kyla karš
ti ginčai. Visais gyvenimo 
klausimais. Jaunieji senuo- į 
sius visada linkę laikyti 

opozicija”. Bet tai juk la-

(Bus daugiau)

ADMIN1STRACUOS
PRAŠYMAS

“Vilnies” redaktorius L. į PARTIJŲ KONVENCIJOS 
Jonikas (pernai važiavo1 IŠKASTINGOS
Jokubka), “Vilnies” admi- į ---------
nistratorius J. Pauliukas su! Partijų konvencijos pre-“Keleivio” 'sulminlstraci

bai gyvenimiška. Visur ir ja prašo mielųjų Keleivio žmona, G. K. Budris, St. ridento ir viceprezidento 
visais laikais jaunųjų galvo- prenumeratorių, kurie kei-'Vėšys, Al. Peironis, dr. A. kandidatams įsunkti šiame 
sena ir idėjos skyrėsi nuo čia adresus, praneiant aau- Margelis (jis peniai buvo), krašte yra n.e ,tlk . d?f}elĮs 
senųjų. Tačiau tiek jaunie- jų adresų nepamiriti para* P- MalinausKienė,. A. Moc- cnkas, bet ir labai įskas- 

ją” Y garstyčias.’(tyliai, nesivėluodamas atei-j ji, tiek senieji inteligentai i iyti ir senoje. : rf;f5jkienė, J. Kenanienė, M. tmgos.

Į KALĖJIMĄ

Bostono milionierius Ber- 
nard Gold fine, kuris pagar
sėjo ‘dovanomis’ buvusiam 
prezidento padėjėjui Sher- 
man Adams, už teismo įžei
dimą nuteistas kalėti 90 
dienų ir praeitą savaitę tą 
bausmę pradėjo atlikti fė- 
deraliniame kalėjime Dan- 
bury. Conn.

t
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Technika Amerikos ūkyje
J. KAMINSKAS

—Gut mornink, Maiki!
— O kodėl nesakai lietu

viškai? Sakyk, labas rytas!
—Jeigu tu nori, Maiki, tai 

aš tau galiu pasakyti dar 
geresnį daiktą, negu labas 
rytas.

—Pasakyk, jei gali.
— šiur, kad galiu. Galiu 

pasakyti, kad mudu su Za- 
cirka sugalvojom naują 
himną. Jis prasideda taip:

Kas ten bus, kas nebus,
Tauta mūsų nepražus!
Kol kiaušinius vištos dės,
Svietas lietuvį minės! . . .
—Tai tokia pradžia, Mai

ki. Užbaigti mudu negalė
jom, tai nutarėm, kad tu 
parašytum pabaigą, ba tu 
geriau apie tokį biznį nu
simanai.

— Bet vištos ir kiaušiniai 
su tautos himnu nesiderina, 
tėve.

—O aš tau pasakysiu, 
Maiki, kad kiaušinis yra 
labai sugadlyva Dievo do
vana. Tu gali jį iškepti, 
gali išvirti ir gali žalią iš
gerti. Sakoma, kad Kipras 
Petrauskas visada tuziną 
kiaušinių išgerdavo, kada 
šnapso negalėdavo gauti. 
Dėl to ir balsą turėjo pa
siutusiai gerą, Kauno ope
roj dideliems diplomatams 
dainavo. Nu, tai kodėl tu 
rokuoji, kad kiaušinis netin
ka į tautos himną?

—Nekalbėk niekų, tėve!
— Tau, Maiki, viskas 

niekai. Bet aš tau pasaky
siu, kad kiaušinis turi di
delę šyla ne tiktai dainoj, 
ale jr politikoj, tik mūsų 
diplomatai šito dar nesu
pranta. Jie daro suvažiavi
mus ir kumparencijas, rašo 
visokias rezoliucijas ir mur- 
murandus, net į Vašingtoną 
nuskrenda raplanais, vis 
trajina pakelti mūsų tautos 
vardą, bet koks iš to pažit- 
kas? Tik be reikalo pinigus 
6pendina. Verčiau užvestų 
gerą vištų fanną ir pradėtų 
rinkti kiaušinius.

—Lik sveikas, tėve; aš 
jau einu.

— Džiūsta minut, Maiki, 
nesiskubyk. Mudu turim 
šitą biznį įimtai apkalbėti, 
ba čia ne baikos. Tu pats 
matai,kad iš mūsų suvažia
vimų ir rezoliucijų niekas 
neišeina. Kiek jau buvo 
visokių seimų ir mitingų, 
kiek buvo pasakyta smar

kių kalbų ir protestų prieš 
Maskvos buožes, bet vis tik 
mums patiems tas lieka ži
noma. Amerikos gazietoms 
tas neįdomu ir jos meta 
visus mūsų protestus į gur
bą.

Į —O ką tėvas norėtum 
daryti?

—Maiki, aš sakau, kad 
vietoj bergždžių rezoliucijų 
mes turim imtis kitokio 
ginklo.

, —Kiaušinių?
—Jes, Maiki, turim imtis 

kiaušinių. Juk tu jau žinai, 
kas atsitiko Kanadoj. Tenai 

j tvažiavo pasisve čiuoti 
Maskvos gradonačalnikas 
Bobrovnikovas. Norėjo, ma
tai, už dyką gardžiai išsi
gerti ir gerai priėsti. Pri
pūtęs iki ausų, užsimanė 
dar nusitraukti pikčerį su 
Niagara Falls majoru. Ale 
kai fotografas užvedė savo 
mašiną pikčerį traukti, tai iš 
minios iššoko Gediminas 
Janušonis, 20 metų amžiaus 
Kanados lietuvis, greitai 
nucieliavo ir—tekšt šitam 
Maskvos ponui kiaušiniu į 
kaktą! Kiaušinienė apdirbo 
visą jo feisą. Galima sakyti, 
pafiksino kaip Dovydas Ga
lijotą !

—Ar tai dėl to tėvas no
rėtum, kad aš parašyčiau 
kiaušinienės himną?

—Jes, Maiki, toks him
nas mums kaneč reikalin
gas, ba tik kiaušinis gali 
mūsų vardą pakelti. Juk tu 
matai, kaip kiaušinis išgar
sino Kanadoj mūsų tautietį 
Janušonį. Visos gazietos 
pradėjo apie ji rašyti. To
kios garbės, Maiki, mes ne
galėtume gauti, kad ir 
tūkstančius dolerių praspen- 
dytume.

—Tėvas klysti. Lietu
viams garbė iš to nedidelė.

—Kaip tai nedidelė? Ar
gi gazietos minėtų lietuvio 
vardą, jeigu ne Janušonio 
kiaušinis?

Į —Amerikos laikraščiai, 
tėve gyvena sensacijomis, 
dėl to* jie ir išgarsino tą 
Kanados incidentą.

—Nu, jeigu jiems toks 
štofas patinka. Maiki. tai 
mums dar geriau. Tegul 
tik jie rašo ir skaito, o mes 
kiaušinių nesigailėsime. 
Kiaušiniai Amerikoj ne
brangūs, galėsime rumale- 
voti kiekvieną Maskvos 
bulšį. Kuo daugiau gazietos 
(apie mus rašys, tuo daugiau

Adolfas Hitleris, nusižu- 
dydanias r e ichskanclerio 
bunkeryje Berlyne 1945 me
tų balandžio 30 d., tuo sim
bolizavo besąlyginę Vokie
tijos kapituliaciją. Karas 
buvo baigtas. Parblokštos 

{Vokietijos didieji miestai 
buvo išgriauti, kraštas nua
lintas, kare žuvo 2,850,000 
vyrų. Kiek pigiau atsipirko 
nuo fašizmo kliedėjimų ita
lai. Tačiau ir nugalėtojų 
pusėje ne kas buvo geriau. 
Rusai prarado kare 7 su pu
se milionus karių, ir didžio
ji europinės Rusijos dalis 
buvo karo nuteriota. Anglų 
kariuomenės žuvo 544,000 
vyrų. žuvo gera dalis kariš
kojo laivyno, arti pusės pre
kinių laivų, apgriautas Lon
donas ir dar kai kurie mie
stai ir valstybės iždas sun
kiai įsiskolino. Prancūzija, 
vokiečių “sumalta” karo 
lauke, neteko pasitikėjimo 
savimi ir liko Hitlerio iš
grobta. Europa buvo karo 
nubiedninta, n u kraujinta, 
pavargusi ir daug ko alka
na.

Iš visų sąjungininkų stip
riausia įsijungė į karą ir to
kia išėjo iš karo Amerika. 
Į karą Amerika “investavo” 
sau ir sąjungininkams 305 
bilionus dolerių, kare nete
ko 292,100 vyrų, žuvo ka
riškojo laivyno dalis ir dau
gybė kariškos “mantos,” 
bet pačios Amerikos karas 
nepalietė, pramonė sustiprė
jo, duonos buvo visą laiką 
cnfn enn ii* Vifiomc Padirla.
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jo iždo įsiskolinimas, tačiau 
aukso atsargos -požemiuose, 
prieš karą sudariusios 14 su 
puse bilionu dolerių, po ka
ro pasiekė 23 bilionu. Ir be 
to visko Amerikai atiteko 
svarbiausio nugalėtojo vaid
muo, jėgos ir turto autorite
tas. Amerika liko Vakarų 
pasaulio reikalų vairininke.

Karui pasibaigus, pirmuti
nis ir opiausias reikalas bu
vo atstatvti kas karo buvo 
išgriauta. Ne kas kitas kaip 
Amerika su savo neribotais 
natūraliais turtais su galin
ga ir karo nepaliesta pra
mone, su beveik nepaliestais 
žmonių rezervais buvo tas 
kraštas, kuriam derėjo ir 
kuris buvo pajėgus to

kio uždavinio imtis.
Gero padėties supratimo 

ir bizniu pagrįstos iniciaty
vos Amerika nestigo, ir tik 
dabar pasaulis gavo pama
tyti, ką gali dėdės Šamo 
žemė. Pradedant 1948 me
tais ir tik per du pir
muosius metus Amerikos 
kongresas paskyrė paramos 
karo išgriautiems kraštams 
atstatyti 20 su viršum bilio- 
nų dolerių pinigais ir daik
tais. Ir ta parama tebeduo- 
dama iki šiai dienai. Dau
giausia jos teko, supranta
ma, Europai, neišskiriant nė 
Vokietijos, nė Italijos. Kai 
jau pirmaisiais po karo me
tais Vakarams išaiškėjo So
vietų agresyvumas ir 1949 
buvo dalyvių ratifikuota 
Šiaurės Atlanto sutartis 
(NATO), Amerika per de
šimt meti} (1949-1959) su
teikė savo sąjungininkams 
paramos ginkluotis—pini
gais ir ginklais—26 bilionus 

j dolerių, gi iš viso pagalbos 
'suteikė beveik 67 bilionus 
^dolerių.

Amerikos parama jos są
jungininkams buvo duoda
ma tik iš dalies pinigais. 
Pirmaisiais po karo metais 
iEuropa buvo beveik visko 
'alkana ir Amerikos pramo-
įnė, vėl pradėjusi “pilnu ga- 
’ru” dirbti taikos metui, 
‘siuntė Europai mašinas pra
monei atstatyti, tekstilę, na
mų apyvokos dalykus, mai
stą. Ir tik parama ginklavi
muisi buvo duodama dau-
moiioio
£10140X0
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instruktoriais. Kiek visoje 
toje pagalbos,akcijoje bebū
tų buvę humaniškų motyvų, 
vyriausias jų buvo savojo 
saugumo sumetimai, saugu
mo nuo vis rimčiau pradė
jusio grėsti Sovietų ginkluo
tos agresijos pavojaus. Bu
vo tame suprantama ir bi- 

’znio, atstovaujamo stambio
sios pramonės, nepaprastai 
įpralobusios karo metu ir ne
siliovusios pelnytis iš visuo
tinio vargo. Tačiau visam 
Amerikos ūkiui tai buvo 
metas naujo, audringo vys
tymosi laikotarpio, tartum 
atsitiktinai sutapusio su an
trąja techniška revoliucija 
ir čia daaiusia pirmuosius 
savo žingsnius. Galingas 
pažangos srautas pagavo ir 
Amerikos žemės ūkį.mūsų vardas kils.

—Ne, tėve, svaidydami 
kiaušinius mes savo vardo 
nepakelsime. Mes galim pa
kilti tiktai kultūriniais dar
bais. Mes turim siekti aukš
tesnio mokslo; turim pla
tinti savo spaudą, tobulinti 
muziką, šokius ir tt.

—Maik, aš su tavim ne- 
soglasnas. Tu gali šokti pol
ką kaip tik nori, kad ir 
per galvą persiversdamfcs, 
Amerikos gazietos apie ta
ve nerašys; bet paleisk 
kiaušinį kokiam Maskvos 
komisarui į kaktą, tavo 
pikčeris bus visuose peipe- 
riuose įdėtas. Visos mergos 
tave išbučiuos ir būsi net 
įtelevyžoj parodytas.

—Reiškia, tėvas tikrai 
norėtum, kad aš pradėčiau 
kiaušinius svaidyti, ar ne 
taip?

! —Maiki, jeigu tu neturi 
ant to pašaukimo nei at- 
vogos, tai jau aš tavęs ne- 
spirsiu. Ale visgi aš norė
čiau, kad tu užbaigtum tą 
himną, ką mudu su Zacirka 
pradėjom.

—Jeigu tėvas galėjai su 
Zacirka jį pradėti, tai pa
bandykite abu ir užbaigti.

♦ ♦ *
Amerikos Jungtinių Vals

tybių ūkis dabartinėje jo 
būklėje, pasiruošęs milži
niškam šuoliui pirmyn, savo 
mastu, veržlumu ir iniciaty
va, savo pajėgumu neturi 
sau lygaus pasaulyje. Ta
čiaus jis nebūtų toks, jei ne
būtų turėjęs tokių sąlygų 
tarpti, kaip jos buvo. Jau 
antroji imigrantų karta, 
vykdama į Naująjį Pasaulį, 
žinojo, kad Amerikoje auk
sas nesivolioja po kojomis, 
bet taipgi žinojo, kad turint 
drąsos rizikuoti, valios ryž
tis, atkaklumo siekti iki ga
lo pasirinktojo tikslo ir mo
kant pakelti vargo, čia ga
lima gyventi ir, kas daug 
kam buvo svarbu—laisvai 
gyventi. Jų tarpe pradžioje 
buvo ir kriminalinio gaiva
lo, buvo avantiūrininkų, bet 
daugumas buvo geležimi 
kaustyti pasiryžėliai, siekę 
čia pradėti naują gyvenimą. 
Prieš akis turėjo neapma- 
tuojamus derlingos žemės 
plotus, kuriais reikėjo dalin
tis — geruoju ar mokant 
krauju — su čiabuviais. Iš 
Europos imigrantai atsine

šė Amerikon tokią techniką 
ir tokį patyrimą žemei dh b- j 
ti, tokį amatų žinojimą, kokį 
kiekvienam teikė jo tėvynė. 
Jis nebuvo aukštas. Supran
tama, kad pirmieji atėjūnai, 
norėdami gyventi, turėjo 
būti žemdirbiai.

Ilgokai naudotasi tąja at
sinešta gana paprasta tech
nika, ir tik civilinis 1861- 
1865 metų karas tarp šiau
liečių ir pietiečių buvo pir
mosios žemės ūkyje įvyku
sios revoliucijos priežastis. 
Karas atitraukė vyrus nuo 
arklo, namie palikdamas 
žemę dirbti moteris, pase
nusius ir vaikus. Ir tik dabar 
prisiminta, kad mechanikas 
MacCormick dar anksčiau 
pradėjęs gaminti javams 
plaunamąsias pagerintas a- 
kėčias ir dar kitokias žemės 
ūkio mašinas, kurios galėjo 
palengvinti žmogui darbą, 
bet kuriomis anksčiau nesi
domėta. Dabar jos pasidarė 
reikalingos ir, vienkart atsi
radusios taimerio sodyboje, 
iš jos nebėjo. Tai buvo pir
moji žemės ūkyje revoliu
cija.

Farmeriui pagalbon pas
kubėjo valstybė. Dar prezi
dento Linkolno laikais buvo 
įsteigtas Žemės Ūkio depar
tamentas ir jam duota užda
vinys daryti viską, kad 
Amerikos žemės ūkis tarp
ti}. Departamentas nebuvo i 
jokia biurokratinė įstaiga. • 
Jame dirbo šimtai žemės 
ūkio specialistų, tyrusių ne 
tik Amerikos, bet ir Europos 
žemės ūkį—dirbo šimtai 
agronomų, biologų, chemi- 
jkų, botanikų, gyvulininkys
tės žinovų, klimatologų, po
mologu. ekonomistu ir inži-ę-y ------------- v — --
nierių. Departamentas virto 
milžiniška laboratorija viso
kiems tyrimams, ir čia gau
namos žinios buvo teikia
mos visiems, kas jų buvo 
reikalingas. Departamentas 
siuntinėjo savo instruktorius 

i į tolimas provincijas ir vi
sur žadino farmerių inicia
tyvą.

Buvo laiku pradėta. Imi
grantų srautas beveik iš visų 
Europos kraštų su kaupu 
tenkino darbo jėgos parei
kalavimą ne tik žemės 
ūkiui, bet ir pramonei, an
glies kasykloms, amatams. 
Amerikos šiaurėje pramonė 
vis sparčiau vystėsi.^ Rytų 
pakrančių sparčiai augo 
miestai ir buvo reikalingi 
maisto. Gyventojų skaičius 
iš 23 milionų 1850 metais 
padidėjo 1900 metais iki 
76 milionų. Per šimtmetį 
(1850-1950) pramonės dar
bininkų skaičius išaugo iki 
15 milionų, pramonės gami
nių vertė padidėjo 175 kar
tus ir 1955 metais sudarė 
daugiau kaip 1-00 bilionu 
dolerių.

Amerikos žemės ūkis ne 
tik spėjo tenkinti vidaus 
pareikalavimą, bet prade
dant XIX šimtmečio pabai- 
ga išėjo su savo javais pa- 
saulinėn rinkon, pasiūlyda
mas duonos ir Europai pi
gesnėmis kainomis, kaip tai 
galėjo pusiau baudžiaviniu 
darbu dirbusi Rusija. Tam 
laikotarpyje Amerikos že
mės ūkyje jau vyravo didy
sis žemės ūkis, besivystyda- 
mas Vakarų lygumose, gy
vulininkystei panaudoda

mas Texaso ir kitų vaisty
tu:.. ~ i

RAKETŲ ir SATELITŲ AMŽIUJE

Viršuje nuotrauka padaryta iš oro tyrinėjimo satelito 
Tirus I ir perduota Kaena Point stočiai Hawajuose. 
Raidė A Pacifiko vandenynas B—Kalifornjos pusiasa
lis, C—Kalifornijos Įlanka, |)—Meksika. Apačioje iš 
vandens išsiveržia Polaris raketa, kuri galės nulėkti 
1,200 mylių. Ji bus laidoma iš povandeninių laivų.

Baisusis teisinas
Keleivio 1958 m. Nr. 53 ir Būdamas Dievas Sūnus, 

1959 m. Nr Nr 1-5 buvo spau- Tu turėjai galios ir priemo- 
sdinami Justino Duobos už- nių atskleisti žmonėms tie- 
rašai, kuriais daug skaitytojų gą taip aiškiai, kad jie pa
latai domėjosi. Ten buvo pa- fintų ją sielos sugebėjimais 
rašyta, kad tuos užrašus su- be jokių stebuklų. Stebuk- 
tvarkė V. Martinkus, o iš ti- ]as> kaip ir pagonių magija, 
krųjų tai buvo šių metų ge- 'stebina žmogų, tamsina jo

ox vx. -Tll/Y7/V protą, t- I « pi iorcgia UTOOIVO
Liūdžiaus rašinys. Jis papras- jėgas. Stebuklas vra prie- 
tai savo raštus pasirašydavo vartos priemonė, kurią Die- 
tikra pavarde, bet tą rasini vas naudoja Žmogui, kad 
jis davė pasirašęs slapyvar- jjs be savo pastangų pažin- 
džiu. Jis žadėjo daugiau tų tų tam tikras tiesas, 
užrašų atsiųsti, bet neistesė-, Teisėjau, tyruose velnio 
jo. Tik po mirties jo ištiki- gUn<Įomas, Tu atsisakei pa
ma gyvenimo draugė Petronė- versti akmenį j duoną savo 
lė asiuntė tų užrašų tęsinį. įalRiui numaHyti. Dėlko ne
pavadintą “Baisusis teis- ?usi1aikei daręg stebukių kį_ 
mas.” Ji rašo, kad velionis žmonių gerovei (išgydei 

ligas, išvarei velnius, prikė
lei mirusius)? Ir nepanau- 

pasiųsti. Vis trūko laiko, o (i.ojai kjįu išaiškinimo būdų, 
paskutiniais mėnesiais ir jė- kad Tu egi Diev0 Sūnus> į.

kad visą, ko Tu mokai, yra

“dažnai kalbėdavo, kad norė
tų jį pataisyti ir Keleiviui

gų.” Tą , rašinį spausdiname 
taip, kaip jis parašytas, ir (jkra tiesa? 
manome, kad jis bus nema
žiau įdomus tiems, kurie do
mėjosi anuomet spausdintais 
Justino Duobos užrašais.

Red.

Apaštalo Tomo pavyzdžiu

Tu pats žinai, kad ste
buklu paremtas tikėjimas 
yra daug silpnesnis už tikėji
mą, įgytą savo sielos jėgo
mis, t. y. pažinimu.

Keli prikeltieji iš mirusių, 
tūkstančiai pagydytų iš sun-

,, T x . . kiu ligų. minia pamaitintųMano nežinomas teise- žuvin, ir penkiom,
jan, gyvendamas zemeje,, tMj kl.ik ka(1a buvaj 
Tu pasirinkai sau 12 patiki- g." ,icijos suimtas ir
rnų mokinių-apaštalų. Tre-
jus metus Palestinoje mo- v0 irinktieji apaštalai 
kydamas mimas klausytojų nusiJ,.iž() nu0 ta / 
naujos religijos, Tu aiškinai ‘
apaštalams naujus bendruo- Stebuklų darymas, pana- 
meninio gyvenimo pagrin- šiai kaip ir Dievo malonės 
dus ir nuostatus. Tu Įtikinę- teikimas, rodo, kad žmoni
jai ir Petrą ir Judą Iškąri jo- Jos tvarkyme Dievas nesi- 
tą ir Tomą ir kitus apašta- vadovauja pastoviais dės
lus, kad esi Dievo Sūnus, niais ar savo paties įšleis- 
kad būsi nužudytas, bet tai? visiem laikam jstaty- 
atsikelsi iš mirusių ir tt. mais. Tiek malones, tiek 
įtikinimui minių ir net apaš- bausmes dalina ir skirsto 
talų, kuriems atrodė negali- tiesiog savo nuožiuila, be 
mu dalyku, kad Dievas tap- ryšio -u žmonių darbais, 
tų žmogum, kad Dievas- Dvasininkai dažnai nusis- 
Žmogus gali būti nužudytas kundžia: Dievo Apveizdos 
ir paskui vėl atgyti ir gy- keliai ir planai nesusekami, 
venti, Tu darei labai daug ką Dievas myli, tą ir bau- 
stebuklų. Nes būdami be- (^ia. Nebuvimo pastovios 
moksliai vargo žmonės, ne- tvarkos antgamtėj nuojauta 
pažinę religinių paslapčių silpnina tikėjimą, kad Die-

atvestas teisman. Net ir Ta

bių ganyklinius plotus. Že
mės ūkyje vyko specializa
cija. Milžiniškam Amerikos njavog^ jje neg-alėjo supras- nėms paskelbtas, 
žemyne išsiskyrė rajonai ti Tavo ku turinio Kada apaštalai pranešė
kviečiams sėti, bulvėms au-, r * savo draugui Tomui, kad
ginti, pieno ūkiui, gyvuli-J ———------------- matę Tave prįsjkėlusį iš
ninkystei, dar žinink.vstei, atėjo sunkių varžybų metai mirusių, jis atsakė jiems: 
vištų ūkiui. Mažiesiems ir su ūkiais milžinais. “Kol neįdėsiu pirštų į jo šo-

gelmės nei filosofijos pal vo apreiškimas buvo žmo-

.vidutiniesiems farmeriams l (Bus daugiau) (Nukelta į 7-ą puti.)

I
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MOTERŲ SKYRIUS

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
t - --

(Tęsinys1
Juozas perėmė krautuvę ir sumokėjo grynais už 

prekes ir įrengimus. Taipogi padarė sutartą Įmokėjimą 
už abu namų, o likusiems pinigams sudalė penkiolikai 
metų morgičių. Abu su Ona, pagal amerikonišką paprotį, 
pasirašė dokumentus. Balvočius dalyvavo iš jų pusės 
tame pasirašyme ir jo buvimas pridavė jiems pasitikėji
mo. Be jo,nebūtų žinoję ar gei-ai ir kodėl pasirašo. Tiek 
daug buvo prispausdinta ir pritašyta. Dokumentus suda
rius, Balvočius juos pasveikir.o ir paskui jie triese nu
ėjo užkandžių.

—Kai viską apsimokėjai, ar liko tau kiek pinigų,— 
paklausė Juozą Balvočius. Mat bizny,—tęsė toliau,— 
reikia atsargos turėti. Gal kaltais reikės kokie užpirkimai 
daryti ir svaigu sąskaitas laiku mokėti geram vardui 
įgyti.

—Turiu, kui- čia neturėsi, kai visi ėmė siūlyti skolinti, 
tai iš visų ir paėmiau. Daugiau negu man reikia, o gal ir 
išviso nereiks naudoti. Tačiau taip galvojau:padėsiu vis
ką į banką, jei nereiks, tai lengva paskolas grąžinti. O 
jei reiktų, tai nereikės nieko prašinėti, kad paskolintų.
Dabar kaip perku, tai visi giminės ir draugai nori padėti 
man šį turtą įsigyti. Bet, jei vėliau prašyčiau paskolos, 
sakytų, kad biznis blogas, arba, kad aš nemoku jo vesti.
Teisybė, kol kas paskolų dar beveik nepajudinau. Jei! 
biznis iš karto gerai eis, tai bus lengva greitu laiku sko
lininkams atlyginti,—aiškino Juozas gavo biznierišką 
strategiją.

Balvočius pagyrė jo atsargumą ir apdairumą ir pa- aplenks mane mirtis, 
tarė didelių užpirkimų nedai-yti, kol apsipras, kokias ”elieS'
prekes daugiausiai perka ir kur jas galima geriausiomis
sąlygomis užsakyti.

DU GERI DRAUGAI

Šitokiame amžiuje nesunku draugą 
net ir gyvuliukų tarpe.

surasti

lorijų ( ne sunkus), bet gau- šitoj tarptautinėj organiza- šinos juos graužte graužia 
sūs proteinais, vitaminais, cijoj ir jos kongresuose, tu- į po 10 tonų per valandą, iš- 
mineralais ir sultimis. ri progos iškelti Lietuvos! kasta anglis automatiškai

2. Laikyk kūną švarų, o reikalus ir su jais supažin- juosta nunešama į didelius
mihtį taip pat švarią nuo dinti kitų tautų atstoves., vagonus, o šie nustumiami 
šiukšlių. Tą jos darė ir šiame kongre- ' į paviršių, kur taip pat au-

3. Gauk laiku ir pakan- se, kiekviena progą išnau- tomatiškai anglis smulkina-
kamą poilsį. dodamos infonnavo žodžiu

4. Turėk kasdienines lais- ir gausiai paskleidė litera- 
vas pertraukas nuo regulia- tūros apie Lietuvos okupa- 
rių pareigų ir labai venk su- ciją ir jos dabartinę būklę, 
sikraunaneio nuovargio. Be to, L. Bieliukienė kal-

5. Išvenk dvasią naiki- bėjo visumos susirinkime, 
nančios ugnies—pykčio, pa- *

GRĮŠIU
Nemune ledai išplauks. 
Obelys pabals.
Parymok, manęs palauk 
Prie baltos obels.
Parugėm gelsvom basa 
Vasara prabėgs. 
Mėnesienoje rasa 
Ašara žibės.
Bus ruduo šiaurys,
Obelys pagels.
Lauk manęs pavakary 
Vėtroj prie obels, 
šaltis išrašys languos 
Tulpes, ramunes.
Negyvuos žiemos speiguos 
Tujen lauk manęs.
Jei dar myli, jei brangus. 
Jei manim tiki,— 
šaltas apkasas man bus 
Tėviškė jauki.
Ir tu būsi taip arti,
Jausiu prie šalies.

PĖSČIA PER VISĄ 
AMERIKĄ

jvydo, neapykantos, baimės.
6. Augink ir išlaikyk sa

vyje savo darbo įvertinimo
nuovoką ir atmink, kad Atrodo, kad neirukus iš
dirbti—yra tavo privilegija nyks įr tie žemės kunniai— 
šiandieną. Išlaikyk tam dar- 'angliakasiai, nes juos pakeis 
bui tinkamą savo fizinį pa- ‘mašinos.

j- i -1 Neseniai Bentone, III.,
7. Brandink savyje jumo-1 dėj# veikti tokia minkš.

ro nuotaikas. ■

AUTOMATAI
KASYKLOSE

ma, plaunama, džiovinama. 
Čia ji automatiškai ir sumai
šoma pagal norimą dydį 
(yra 6 rūšių).

. Automatas pažymi anglių 
svorį geležinkelio vagone 
600 pėdų atstume nuo rašti
nės, o televizijos aparatas 
svėrėjui parodo vagonų nu
merius.

Didžiulis v e ntiliatorius 
įgalina požemy palaikyti to
kią temperatūrą, kaip vėsi
nimo įtaisus turinčiame ofi
se.

— rocnuTV^aį , .. 'tųjų anglių kasykla, kurioje
Prieš mėnesį du Anglijos 8- gerus diaugis- jjevejk viską atlieka maši-

seržantoi per 66 dienas 4 ^° *u savo drau-
x gaiš ir pazjstamais, o taip,val. ir 17 minučių atėjo is . . A .

San Francisco i Ney Yorką, P®1 £ visuomene. Vienatve
■tuo būdu nužygiavę 3,387 3™ ke'.‘?s » ?v0
» - : natvę ir to amžiaus depresi

ją. Meilingi ryšiai duoda
| mylias.

Jie iš San Francisco išėjo
•kartu su iš Anglijos atvyku
sia daktare Barbara Moore, 
55 metų amžiaus, kuri buvo 
pasiryžusi minėtą atstumą 
nueiti greičiau, negu kas ki-

didelį rezervą gyven- 
ti žmonėms bet kuriame 
amžiuje.

9. Veikliai dalyvauk ben
druomenėje, tai duos tau

tas ir gal būti jai tas būtų ge^sn| nuotai .
10. Sendamas auk minti-

Kasykla yra 670 pėdų gy
lyj.

Toje kasykloje neberei
kia anglies klodų sprogdin
ti, didelės gręžiamosios ma-

I

PRAŠOME PASKOLINTI

Kas turi Lietuvių socialis
tų liaudininkų parti jos 
programą, išleistą Petrapily, 
rodos, 1917 metais, prošom 
paskolinti. Pasinaudoję tuoj 
grąžinsime.

“Keleivio” redakcija 

: C'doooeeooooooeooooeoBc

Tu žiedelio nenumauk, 
Nenukirpk kasų.

. Ilgus plaukus dar palauk,
Ona išdidžiai žiūrėjo i savo vyrą, kad jis toks apdai- Grįšiu iš tiesų, 

rus ir kad išmintingas kalbas veda su tokiu asmeniu, vėliavas nuleistas neš: 
Toks romus pasitikėjimas vatu ir jų abiejų ateitimi ją žuvusį minės, 
apėmė, kad ji pasijuto saugi, kaip “pas poną Dievą už Netikėki ... . grįšiu aš, 
pečiaus”. Tačiau parėjus namo ir jau kelintą kartą ap-' Grįšiu. Lauk manęs, 
žiūrėjus turtą, vėl nerimas ir nepasitikėjimas ją apėmė. (Akmenys paplentėm kauks,

pavykę, nes ji Anglijoj jau 
buvo nužygiavusi 1,500 my 
lių, bei čia ją ištiko nelai- . i •
mė-ji buvo kelionėje auto- į?”* P^timmą gyventi. 
__ K.-lL Norėk gyventi! Tavo dvasia

)M1OS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

mis, ugdyk mintijimą. Išsi- 
’ i dirbk savo tvirta valia tin-

mobilio sužeista. Jau atro
dė, kad ji negalės kelionės 
tęsti, bet šiek tiek pasitaisiu
si ji ėjo toliau ir galų gale 
per 85 dienas pasiekė New 
Yorką.

Dr. Moore yra vegetarė, ji 
ir kelionėj maitinosi vai- Į 
siais ir jų sultimis. Ji net

gyventi!
turi tau visuomet 
“noriu gyventi!”

A. G—nė

LIETUVĖS TARPT. 
KONGRESE

sakyti:

Birželio 13-17 dienomis
'pieną tegėrė tik paskutines Washingtone buvo Moterų 
3 dienas, kada pastebėjo, į Klubų Federacijos 69 kon- 
kad nustojo 20 svarų svorio, gresas, kuriame dalyvavo

----------- --- ----------- keli tūkstančiai atstovių, jų
Antrajame pasauliniame ka- skaičiuje ir 3 lietuvės: Li-

—TJai kiek, Juozuk, mes turim dabar kasmėnesi Sužaliuos lazda, 
mokėti? Tai kas bus, jei tiek nesurinksim? Kad tik :^uks mai^5’ nebelauks 
mes nepražūtum su tiek skolos. . .

—Nesirūpink, Onute, nesirūpink. Kiek reikia už na
mus mortgičių mokėti, tai mes iš nuomų ir, su Balaišie- 
nės pagalba, iš burdingerių, daugiau surinksim negu 
reikia. O krautuvė yra apmokėta. Tai ko bijoti? Palik 
tuos reikalus man ir nesirūpink.—ramino ją Juozas.

Tačiau jis pats turėjo rūpesčių. Svarbiausiai dėl 
prekių užpirkimo ir dėl sugebėjimo išlaikyti savo “kos-
tiumerius . Prekės pasirodė nesunku pirkti: agentai Yra dešimts Dievo įsaky-’stikos duomenys rodo, kad 
ateina ir siūlo. Svarbu nepiįpirkti jų perdaug. 0 turimas , mų, Maižiešiaus surašytų, žmonės vis ilgiau gyvena ir 
reikia taip išstatyti, kad kuodaugiausiai žmonių jas ma- 'dvasiniam žmogaus gyveni- šių dienų gyventojai turėtų 
tytų. Juozas apibėgo miestą ir apžiūrėjo Įvairių krautu-!mui tvarkyti. Tuos dešimts sulaukti šimto metų, jeigu 

Įsakymų visi ir visos žino- dažniau prisimintų ir pildy
me, dėl to čia nėra reikalo tų čia paduodamus patari- 
jų kartoti. mus. Tai yra taip pat de-

Šių laikų psichologai ir šimts įsakymų, kaip svei- 
medikai prieina išvadą, kad kai gyventi ir laimingai su- 
tvarkingai, nuosaikiai ir laukti 100 metų: 
gražiai gyvenant, galima! 1. Valgis turi būti gerai
sulaukti ilgo amžiaus. Stori- 'apskaičiuotas—nedaug ka-

Niekas niekada.
Salomėja Nėris

re žuvo 292,000 Amerikos ka
rių, o per tuos pačius metus 
širdies ir kraujo indų ligomis 
mirė 2,300,000 amerikiečių.

Dešimtis įsakymu
kaip prailginti žmogaus gyvenimą

gija Bieliukienė, Lietuvių
Moterų Atstovybės pirm.,
Gražina Grinienė, Lietuvių
Moterų Atstovybės Europos
Klubų atstovė, ir Vincė Lfcs-
kaitienė, Lietuvių Moterų
Atstovybės New Yorko at- •>
stove.

Kongrese dalyvavo daug 
žymių moterų: Eleonora 
Rooseveltienė, Nixonienė, 
Maine valstijos senatorė 
Margareta Chase, Pandi t 
Nehru ir tt.

Lietuvės, dalyvaudamo s
vių langus. Nutarė būtinai padidinti langus ir pagilinti 
juose lentinas, kad daugiau prekių galima būtų į langus 
įkelti. Bes to, nutarė .pagilinti lentynas krautuvės viduje. • 

Tuo tarpu vis tarėsi su senuoju šeimininku dėl pre
kių, bendros tvarkos, ir skolininkų. Susipažino su seno
jo šeimininko talkininkais, kuriuos galima kviesti i 
talką prieš šventes ir šiaip darbymečio metu. Prie jų 
klijentai yra pripratę. Tuo tarpu, vakarais, krautuvę 
uždaręs, perkilnojo visas prekes lentynose: kad žinotų, 
kur jos yra ir kiek jti yra. Ona ateidavo jam pagelbėti, 
bet negalėjo suprasti, kam jis tuos pačius daiktus po 
kelis kartus kilnoja, kam jis bereikalingai taip ilgai 
krautuvėje būna. Tačiau nieko nesakė. Dažnai jau bū
davo įmigusi, kai Juozas ateidavo atsigulti. Ilgai varty
davosi, o užmigęs kalbėdavo per miegą. Matyt, jam 
nebuvo lengva. Bet biznis ėjo ir pinigai palengva plau
kė .Mokėjimai laiku buvo atliekami. Ona norėjo savo 
vyrui daugiau padėti, bet ji jautė, kad ji kažin kaip1 
krautuvėje neįtinka. Burdingerius Balaišienė tvarkė. Jai 
lyg nebeliko kas veikti. Taigi nuėjo atgal Į siuvyklą 
dirbti.

—Vis prisidės šiek tiek,—aiškino ji Juozui,—numesti 
darbą visada galiu, o kas pribėga, tai naudinga. Galė
sim reikalingus daiktus iš to susipirkti.

Tik dabar Juozas pagalvojo, kad jie beveik jokių 
baldų neturi. Viską sukišo Į krautuvę. Jam pagailėjo 
Onos ir jis rūpestingai aiškino:

kui išdažė krautuvę iš vidaus ir iš lauko. Ir vis pats po 
darbo valandų, tik į talką pasišaukdamas Jurgį ar ką 
nors išmanantį dažyme arba “staliorystėje”. Taigi išlai
dos buvo menkos, bet darbo valandos begalinės, o rū
pestis nuolatinis .Sumenko, sublogo naujasis savininkas. 
Balevičius į jį pasižiūrėjęs nurodė Mildužiui:

—Indijonams Amerikoje draudžia snapsą parduoti, 
nes jie gėrimui nežino saiko. Tokiems žmonėms kaip 
Juozas reiktų įstatymu drausti eiti į biznį. Žiūrėk, kas 
iš žmogaus pasidarė. Nei pusės neliko. Lietuvoje ūki
ninkai sunkiai dirba, bet lauke tyram ore. Žiemą gi 
pasilsi ir išsimiega. Bet. . . va šitoj krautuvėj Juozas 
sau karstą tikrai ruošia. Išdabins ir galės mirti. . .

Balaišienė nugirdusi perspėjo Juozą:
—Ką tu manai? Nori galą gauti? Ar žmoną nori naš

lę palikti, ar nori, kad ji iš tavęs pabėgtų. Turėk saiko, 
juk gi ne krautuvę vedei? . . .

—Tai, mat, kokie jūs mąndrūs,—atsikirto Juozas,—

SUDIEV, TĖTE

A ta McKinley, 15 mėnesią 
amžiaus, išvykdamas į Tur
kiją savo senelių aplankyti, 
ldlewild aerodrome New 
Yorke telefono atsisveikino 
so savo tėvo, o dabar suka 
gaivą, kaip pakabinti tele
fono ragelį.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____$5.50

DIĖNOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idoraūs atsi
minimai, 464 psl., kaina.—$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PKAEiTj. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 nsl.. kai
na ....................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVTŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anjrtų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ....................... $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusL kaina .......................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 >sl., 
kaina ....................................... $5.00.

LENGVAS DŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt.
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos • mo
kytis angliškai kalbančiam. 14 i 
psl., kaina ........................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl.. 

__kieti viršeliai Kaina........... $5.00.11.«' •
NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 

ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina............................... $3.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valu<- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji ’ da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____$1.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santva: ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Tįtinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina .................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................  $1-00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina .. 4................... $2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais .........   $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina............................25 Cnt.

TAVO KELIAS I- SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu- 

Kaina.....................voje. 25 Cnt.

norite, kad sektųsi, o darbo pridėti nereikia. Jei iš nie- 
—Reikia kiek pakentėti. Kai biznis eis, visko galėsim ko pradedam, toi tik darbu galim apsiginti. Bepigu 

Fusipirkti. O dabar reikia susispausti. . . 'dirbti, kai naudos matosi. O juk reikdavo sunkiai dirbti
—Nieko, Juozuk, man labai gerai ir taip. Bet aš ne- njekus. Kam gi aš iš Lietuvos išvažiavau? Kad čia 

noriu dyka būti, kai tu dirbi užsimušdamas. tinginiauti ir save “čėdyti”. Kad dabar nedirbsi, tai kada
O Juozas tikrai dirbo užsimuštinai. Apsipažinęs su pradėsi? Senatvėje? Jūs man tauškit! O aš dirbu pagal 

prekėmis, griebėsi po darbo taisyti langus. Prikrovė lan- išmanymą.
gus pilnus prekių, kad susidarė gausumo įspūdis. Pas- .. (Bus danginu)

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 235 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarba susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PA UNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina................................... $2.50

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ........................... $4.00

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina .......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis. 
Kaina ...................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadvray ------ : ■ So. Boston, Mass.



Nr 28, Liepos 13,1960 KELEIVIS ,S0. BOSTON Puslapis septintos

-už geležinės uždangos 176 
Ivaistų siuntiniai k 19 me- 
[diiagų siuntų ($797 vertės).

» iv . j. m- Lenkijos lietuviams bei į ki-(Atkelta iš 5-o psl.) -esu per visas dienas iki pa- |lwt kraštus ' išsiųsta ke-
no žaizdą—netikėsią” Tei-'^.ullC) Vie.nį I liasdešimt vartotų rūbų
sėjau, Tu nesubarei Tomo už k?tuįr5x?y.daini’ dv^’?^W siuntų, už kuriuos gauta la- 
netikėjimą į tai, ko mokei— 1° k£d?H graiių Padėkos laiškų
Tavo prScėlimą iš mirusių. toe®8 khudat , Ameiikos Retuviams-Bal-1
Tu nepasmerkei jo už ne-į“"18’ Jie nuV€S teve 1 fo rėmėjams. Pažymėtina,' 
pasitikėjimą dešimties apaš- garą , kad labai daug prašymų j
talų liudymu. Tu viešai kitų1 $is reginys man padarė Balfą jau praleidžiama ir iš 
akivaizdoje leidaisi Tomui kbai didelį įspūdį. Aš pasi- Sovietų okupuotos Lietuvos.

BAISUSIS TEISMAS

palytėti Tavo žaizdas, kad esąs kaž kurioje tur- 
patikrintų Tavo prisikėlimo pavietėje, kur pardavėjai 
iš mirusių įvykį. siūlė imtl « parduotu-Tuo veikiu Tu pareiš-į^ 'aikonus prekes.
kei, kad netikėjimas \ Man0Gasiūnas, žmona Gražina ir 
patikimų žmonių (net apaš- įuvo Išlyti? ™^ę.s .duktė, atvykę į JAV iš Au- 
talų) tvirtinimais nėra nuo- Javo pamokymą: Netikėki-ę 1 
dėmė. Tu pripažinai ieškan- J6’, nes kils daug netikrų iQavgnas Boleslovas iš Bal
čiam tiesos laisvę tikrinti ir pranašų, Pase’ ^ogalos.
^vykius, pasakymus, rastus,
Samprotavimo pagrindus,, 
įrodymus ir išvadų taisyk
lingumą tų mokytojų, ku
rie reikalauja besąlyginiai 
į tai tikėti, ką jie tvirtina, 
kaip tiesą. Tuo savo poelgiu 
Tu sudraudei dvasininkus 
reikalauti iš klausytojų aklo 
tikėjimo.

Kitoje vietoje Tu pats 
pareiškei: Jei kas sakytų, 
štai Kristus čia ar tenai,— 
netikėkite, nes kils netikrų 
kristų ir pranašų ir jie da
rys didelių ženklų ir stebu
klų (Mato 24:23).

Teisėjau, turėdamas gal
voje šiuos Tavo posakius, 
aš negalėjau priimti, kaip 
tiesą, Tavo žodžius: “Palai
minti, kurie nematė, o įti
kėjo,” arba : “Kas netikės 
bus pasmerktas”, šį grubų 
prieštaravimą tam, ką esi 
pareiškęs, aiškinu taip:
Tavo mokinai- evangelistai 
klaidingai suprato Tavo 
mintis ir užrašė.

Atėjęs į pasaulį atsidū
riau kryžkely kelių dešim
čių tikybų. Visomis kryp
timis dvasininkai man šau
kė: “Tik tas kelias tikėji
mo, kuriuo mes vedam, yra 
išganingas, tik juo galima 
pasiekti dangų. Tik mums 
Dievo Sūnus atidavė dan
gaus vartų raktus. Tik mums 
Dievas tarė: “Su jumis aš

Kua. L.
Balfo Reikalų Vedėjas

KONSULATO 1EĖKOMI

kiau apaMslo Tomo pa- j—vWienė . KuriUviiiūt4 

svarstyti ir tikrinti, kuriuo1
gyvenimo keliu man eiti. Albertas, a].
As norėjau atremti tikejun, f jonas k /
I sav, prot, w dėl to atoe- Ad^ eno
ciau katalikų Bažnyčios park
atstovų suvažiavimo (san- Jasmont^_ t Jo.

S e?lt. *?utaP" nas, ir Jasmontaitė Bronė, 
m,: Nevalia aižkinti sv. j
Rasto skirtinga pras m e, jo
kaip yra išaiškinta Kat jįQnika g p^^
BT<C,!08’ - - km-. Nidzingės vi., Alytaus

Siekdamas pažinti savo ir apS]u-
pasaulio būtį, aš nuoširdžiai jurkšas Kazys, gyveno Ka- 
ieškojau tiesos. Jei būsiu nadoje> st g^.
kunoj vietoj suklydęs, tai Kasakaitis Jonas, žmona 
uz nenorimą klaidą, lygiai Semelevičiūtė - Kasakaitie-

AUGA MILŽINAS

Tai jauna gorilos veislės 
beždžionė Chicagos zoologi
jos darže. Ji yra 12 metų 
ir jau sveria 375 svarus, o 
jos ūgis 6 pėdas. Laukiama, 
kad ji pasieks tokio svorio 
ir dydžio, kaip prieš kelis 
metus tame sode nugaišusi 
gorila vardu Bushman, ku
ri svėrė 559 svarų, buvo 6 

2 colių ir gyveno 22

kaip ir už nenorimą nuo-'ng Rožė, kilusi iš Gudžiūnų nierių banketas Lietuvių Pilie- 
dėmę, neturėčiau būti bau-;vis., Pociūnėlių par., Kė- 
dziamas. tikybų °V3r dainių aps., gyveno Monte- 
sminkai vienbalsiai suta- video, Urugvajuje, 
na: Negalimo nei Dievas Motrkis Vincas, gyv. Avel- 
nereikalauja iš žmogaus. - ‘ " •

(Bus daugiau)

BALFO ŽINIOS

,laneda, Buenos Aires, Ar
gentinoje.

* Remanauskas (Remanows- 
ki) Alfredas, kilęs gal iš 
Kėdainių apsk.
Rupšys Vincas, Prano ir 

Abromavičiūtės
(Atkelta š 3-čio psl.)

išvežta 50,000 svarų kiau- 
lienos konservų. Amerika Repšių sūnus, 
papildomai davė 80,000 sv. Steponavičus B e rnardas, 
ryžių, kurie jau dalinami gyveno Rockford, III.
lietuviams. Patvirtintas pra
šymas dar 240,000 svarų 
ryžių, kurie bus nuvežti vė
liau.
Individualio Balfo siuntos

Birželio mėnesį išsiųsta

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD—OSTERVILLE, Mass., kurorte, prie 
atviro Atlanto Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje 
lietuviškoje vasarvietės viloje

88AUDRONE”
87 EAST BAY ROAD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

TEL GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų 
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros 
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus 
patarnavimas.

VILA JAU ATIDARYTA
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija Jansonai maloniai 
kviečia atvykti. Kreiptis:

ANDRONĖ-JANSONAS 87 East Bay Road 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Naujas- Telefonas: GArden 8-8425

Tamkus Aleksas, gim. Šiau 
liuose.
Ulba, Antanas ir 
Antano sūnūs.
Valevonienė - Mocevičiūtė 
Elena, Jokūbo ir Magdale
nos duktė.
Žeimys Juozas, gyveno So. 
Bostone, Mass.

Ieškomieji ar kas juos ži
no, prašom atsiliepti šiuo 
adresu:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 We»t 82-nd Street 

Nevv York 24, N. Y.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed fcy INTOURIST)
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS J 

CIMINfiMS Į BET KURIĄ
•-----

DRAUGAMS IR 
DAU

GA VIJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jm

MŪSŲ SKYRIUS:
WATERBURY, CONN 6 John Street Tel. PL S-6766
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old YORK Rd. Tel. DA 4-4401 
SPRINGFIELD, MASS. 1716 Main St. Tel. RE 2-7W3
NEWARK, N. J. 428 Springfield Ave., Tel. BI 3-1797
NEW YORK 3, N. Y. 39 Second Avenue ' Tel. AL 4-5486 

600 Sutter Avenue
2222 W. Chicago Ave.

CLEVELAND 13, Ohio 2683 W. 14tk Street 
PATERSON 1, N. J. 99 Main Street 

LAKEWOOD, N. J. 126 4th Street 
VINELAND, N. J. West Landis Ave. (Greek Orthodog Building) 
PITTSBURGH 3, Pa. 1015 East Canon St. Tel. HU 1-2750 

22 Carlatad Street 
6 Day Street 
9350 Jos. Campau

SAN FRANCISCO. Cal. 2076 Sutter Street 
Vineland, N. J. skyrius atidarytai tik penktadieniais, 

ir lekmadieniais

BROOKLYN 7, N. Y. 
CHICAGO 22, ILL.

Tel. DI 5-8806
Tel. BR 8-8988 
Tel. TO 1-1068 
Tel MU 4-4819 
Te!. FO 3-8589

WORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN, Conn. 
HAMTRAMCK, Mich.

Tet SW 8-2888 
Tel. LO 2-1448 
Tel. TR 3-1688 
Tel. FI 8-1671

tuvių Dramos Teatras vaidina 
“Milžino paunksmėje.” Renei* 
Laisvės Varpas.

. •

Lapkričio 20 d. Lituanistikos 
mokyklos banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos didi. salėje.

•

Lapkričio 27 d. Liet. Bend
ruomenės vakaras Lietuvių Pi
liečių Draugijos didi. salėje.

•

Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali Prudencijos Butkie
nės koncertas. Rengia Pabal. 
tiečių Draugija.

tor teatro apiplėšimą.
Tie geri “paukščiai” dėl

kažko pradėjo kumščiuotis 
ir baigė, paleidę peilius į 
darbą. Maslauskas gerokai 
supiaustytas, Purnell tik 
pirštas nukentėjo.

Vietoje gelių

X- Emilija ir Petras Pilkai ir 
Luaoa ir Petras Maleckai, vietoj 
gėlių mirusiam dr. Domininkui 
Pilkai, aukojo $25.00 Vasario 16 
gimnazijai.

GERIAUSIA DOVANA

Viešnios iš

Šį pirmadienį mūsų įstai
goje lankėsi senos “Kelei- 
vo” skaitytojos: Marcelė 
Šimkonienė su dukterim Bi
rute iš Andover, Mass ir M. 
jMichailovichienė iš No An
dover. Viešnios apmokėjo 

į prenumeratas keliems me
tams pirmyn, nusipirko 
knygų ir apžiūrėjo mūsų 
spaustuvę.

Mirė B. Stoškus

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
Ros knygos:

$&50

Maistas, vaistai ir kiti dalykai siun
čiami į Rusija ir kitus kraitus už ge
ležinės uždangos.

A. Montwill
22 Coulson Ave., (Rathgar) 
Dubliu, ireland (30

DĖMESIO VISIEMS

Kiekvienam reikalinga gydyti pleis
kanas ir plaukų slinkimą, kolei dar 

i nesi plikas. MOTERIMS ir VYRAMS 
geriausiai gelbsti tie patys vaistai 
išgydvdami PLEISKANAS. PLAU
KU SLINKIMĄ ir GALVOS NIEŽĖ
JIMĄ. Anksčiau kuris buvo ir nepa
gydomi, su tais vaistais daugelis iš
sigydė.
Gerbiamieji, patyrę tų vaistų geru
ma, patarkite giminėms, kaimynams 
ir pažįstamiems.
Pagal užsakymų prisiunčiame paštu 
apdėtu mokesčiu.
Tu vaistų galite gauti tik mūsų vai
stinėje:
KREIVE and SON ORI'G STORE 
2458 V. 89th Street. Chicago 29. UL

Kur atostogauti?

»V 89
‘J tll-sas ».ų

Liepos 9 d. mirė Baltra- 
tramiejus Stočkus, gyvenęs 
584 8-toj gatvėj, So. Bosto- 

Rugpiūčin 21 d Balfo geguži- J ne. T J ko 3 dukterys ir SŪ- 
Romuvos parke, Brocktone. jie. Liko 3 dukterys ir posū- 

• Įnis su šeimomis.
Rugsėjo 25 d. Moterų legio- 'nūs su šeimomis.

jant**, kaina $6.00.

Bielinio “Penktieji
$0.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

1 636 Broadway,
Boston 27. Ma«.

čių Draugijos maž. salėj. Dr. V.
išvyko į Chicago

Spalo 9 d. L Bendruomenės
banketas Lietuvių Piliečių Dr- Dr. Vladas Kaupas, ato- 
jos didžiojoj salėj. stogas praleidęs Jassonų

• tvasarinėj “Audronė” Cape 
Spalio 23 d. BALF’o banketas Cod, išvyko į savo nuolati-

Lietuvių Piliečių Draugijos di- nę gyvenamąją vietą Hins- 
džiojoj salėj. j dale, III., kur jis dirba džio-

• : ivininkų sanatorijoj.
Spalio 30 d. Skautų Tėvų Ko-1 .....................

miteto banketas Lietuvių Pilie- Ir kalėjime peiliaia piaustoei 
čių Draugijos didž. salėj.

• Walpole kalėjime sėdi 
Lapkričio 6 d. Sandaros Mo- 31 metų amžiaus Povilas

iš Dorcesterio,terų Klubo banketas Lietuvių Mas! a i rakąs 
Povilas, Piliečių Draugijos maž. salėje, nuteistas 7-10 metų už mo- 

• ' terš užpuolimą, ir 36 metų
Lapkričio 13 d. So. Bostono j amžiaus Richard Purnell,

aukš. mokykloj Montrealio Lie-; nuteistas 25-30 metų UŽ As-

Jaunas būdamas *š stebėjau
si Plutarcho žodžiais, kad ro
mėnų valstybininkas ir filoso
fas Cato, sulaukęs 80 metų am
žiaus, pradėjo mokytis graikų 
kalbos. Dabar aš tuo nesistebiu, 
nes suprantu, kad senas amžius 
gali imtis tokių darbų, kurių 
jauni baidosi, nes jiems įvykdy
ti reikia daug laiko.

W. Sonerset Maagham 
e e e

90% širdies ir kraujo apyta
kos susirgimų priežastis yra ar
terijų sukietėjimas ir aukštas 
kraujo spaudimas.

e e e

Per 24 valandas mes į save 
įtraukiame apie 500,000 kubinių 
pėdų oro.

Vietinės žinios
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Liepos 17 d. S. Dariaus pos
to legionierių piknikas Romuvos 
parke Brocktone.

•

Liepos 31 d. Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 21 kuopos ge
gužinė North Eastone.

•

Rugpiūčio 7 d. Minkų radijo 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

PARDUODAMI NAMAI

Naujas (4 metų) namas, 5 kamb., 
vonia, elektra, 1 akro žemės, ga
ražai 2 mašinom arba dirbtutė, 10 
mylių nuo Ithaca, N. Y. Kaina $5,500

Mrs. Mary Lasky 
R. D. No. 1 (29
Brooktondale, N. Y.

veayoos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
lietuve moterimi. Vienam sunku gy
venti, o pas mus nėra lietuvių. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašykit:

John Zig (29
4927 West Commerce St.
San Antonio, Texas

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
vyrų apie 66-70 metų. Prašom rašy- 

Mrs. Nellie Ziamer
C/o Mary Lasky 

268 Grove School Rd., (30
Brooktondale, N. Y.

Kas skaito rašo, duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą 
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu, 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano 
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th St., Long Island City 4, N. Y.

Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, anglėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remiu k*, 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GTVYB&S APDRAUDA IKI 810,00*

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 deUmėlat 
tr dvidsttmčiK metą ypatingai naudinga jaunimui Po 10 ar 
20 metų apsidraudąa gauna pilną apdraudos sostą.

SLA - apdramla rimtos aprttpinlmM

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
t moterimi, mergina ar našle, 45-55 
" metų amžiaus. Aš isu nevedęs, 55 

metų amžiaus. Aš esu nevedęs, 55 
tos laiškus. Prašau prisiųsti foto
grafijų.

A. Križanauskas (36
713 E. Fifth St.,
So. Boston 27, Mass.

Kiekvieno žmogaus jogoe 
gyje išsenka ir joms atgauti 
ringas ramus poilsis, 
stogos. Mūsų
te Maaar—Jūs rasite ramų _____ w
poilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.

Oaterville Maaor yra gražiame p<K 
šynais apaugusiame Cape Cod pusia- 
mlyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 t-y 
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
naudojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta, už kurių atskirai mokėti nereikia. 
Mūsų vasarvietės kainos yra labai 
kernos, jas lyginant su kitomis pana
šiomis vasarvietėmis, todėl tikime, 
kad Jūs apsispręsite savo atostogas 
nraleisti pas mus—Cape Cod Oster- 
ville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
•numis ir pranešite, kuriuo metu ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe- 
‘urėtamėte jekio rūpesčio ir galėtu
mėte visų atostogų metų skirti poil
siui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokių 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
šiais adresais.

Oaterville Manor. Ine. 
Osterville—Capė Cod. Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas: ANdrevv 8-7730
Jūsų J. Kapočius

b»-

TRUKŽOLBS -----
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikta 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
|3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D. 
Akxander’s

395 Broadvray 
South Boston 27, Mass.

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!K
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į

D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite 
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!

Užeiga atidaro kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos 
nakties. Klubo Valdyba

VAISTUS I LIETUVĄ
Ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
Asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
109 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAME 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spanodintų vokų
• Laiikanu antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bot kokiai pramogai kilotų
• Draugijom* įttatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
536 E. Broadvray, So. Boston 27, Mana.

• • •

ATsrnznfŲlr NELAIMINGŲ 
iki |326 į mtoaaį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti ano gimimo 
gUoa senatvės.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti 8LA kuopuose, kurios yra visose žynmanėse Uetavią ho> 
lonijoM Ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adreso:

Dr. M. X VINIKAS 
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

SLA—SVEIKATOS

e



Puslapis aštuntas KELEIVIS 30. BOSTON Nr 28, Liepos 13, 1960

I Metinis gražuolės rinkimas

Vietines žinios ■ Kiekvienais metais pp 
M inkų radijo piknike ren 
karna

Mini Pavergtųjų Tautų i Savo sandėly rado $3,000 
Savaitę

Veronika Alukoni e n č,

Dr. S. Jasaitis grįžo RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Daktaras Stasjs Jasaitis Naujoj Anglijoj

Pernai pirmą kaitą buvo gyv. So. Bostone, 153 Dor- 8T1ZO ls atostogų, kurias - g^ties WLYN, 1360 ki- 
gražuolė “Miss IĮ* paskelbta Pavergtųjų Tau- cester St., tvarkydama 6avo praleido Cape Cod J. Kapo-^^^ veikia sekmadie-

KYIEČIA MIESTO MAJORĄ | LIETI VIŲ PIKNIKĄ

:thuania of N. E.“ Ji bus ir tų Savaitė. Tas paskelbimas namuose sandėlį, rado pi- čiaus vasalinėj
šiemet renkama rugpiūčio labai nepatiko Chruščiovui, nigirę su $3,000.
7-tą d. Romuvos parke, šiemet prezidentas Eisen-' Motiejus ir Veronika Alu- 
Montelloje. howeris tą savaitę paskelbė koniai tuos namus nupirko

Visos lietuvaitės nuo. 16 nuo liepos 17 iki liepos 23 prieš 4 metus ir iki šiol dar
metų amžiaus, netekėjusios, dienai. i visų gyvenamo buto kampų

Čikagiečiai vieši Bostone

j iš visų Naujosios Anglijos 
i miestų, miestelių ir kaimų 
gali užsiregistruoti dabar

Bostone ta proga šį sek-• nebuvo 
madienį, liepos 17 d. 2 vai *r stai

Minkienę, 502 E. P?PĮ* •J°h" Hancock salėjepas p.
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass. raštu arba asmeniš
kai. Galima ir telefonuoti: 
AN 8-0489.

(188 Berkeley St.) bus su
sirinkimas, kuriame kalbės 
Herbert-A. Philbrick, kard. 
Cushingo atstovas mons. 

Adv. H. P. Lesbeitas iš Donyelin.ir kt. Bus p.iirnta
Lynn savo 16 metų dukrelę !™zokucija. kuri bus pasiųs- 

v ’ ta prezidentui.

savaip pertvarkę, 
dabar, betvarkant 

vieną sandėliuką, rasti tie 
pinigai. .

Alukoniai yra Keleivio 
skaitytojai.

Lankėsi V. Gervickas

Čikagiškė Pranė Uraskie- 
nė su savo vyruWiliamu vie
ši pas savo seserį Stelą ir 
svainį Napoleoną Jonuškas 
Roslindale, Mass.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Dorchestery, 15 lz Wendover St., iš
nuomojamas butas 6 kamb. Visi pa
togumai, kieto medžio grindys. Gra
ži vieta. Kreiptis ten pat antrame 
aukšte arba telef. AV 2-0823. (2d

niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna-, 
mas ir Keleivis.

a nno t ta prezioentui. I Vincas Gervickas iš Niu-Kose Anne Lesbertaitę jau r j • t. atnstotras nralririps
užregistravo kontestui. Pa- „

! praeitą savaitę buvo uzsu- 
Raginama ir lietuviai ko bs ; Bostoną. Ta proga jis 

gausiau dalyvauti.

Stepono Dariaus posto vadai Mrs. Paula Ketvirtis, moterų legio
nierių pirmininkė, ir posto komandierius Edmundas Ketvirtis 
(stovi kairėj) su Joseph C. Lubinu (abu pikniko rengimo komi
teto atstovai) kvietė Bostono majorą John F. Collins dalyvau
ti posto rengiamame piknike šį sekmadienį Romuvos parke. Ma
joras mielai sutiko. Komandierius E. Ketvirtis mano, kad į pi
kniką suplauks gal 1.500 svečių.

GEGUŽINĖ LABAI 
GRAŽIOJ VIETOJE

MANO PADĖKA

užregistravo 
taitina n* kitoms nebedelsti. 
Išrinktoji gražuolė ir šiais 
metais gaus visokių dova
nų,—gėlių, drabužių ir net 
gražią statulą, kurią dova
nojo mūsų valstijos proku
roras E. J. McCormack, Jr.

Teisėjais renkant gražuo
lę ir šokių varžybose šiemet 
bus adv. J. J. Grigalius, dr. 
Pauline Luzackas, adv. J. 
Tamėnas, Julija Arlauskie
nė, Juozas Lekys ir St Kalis.

Pikniko programa, kaip 
visada, bus margą, įdomi ii* 
linksma. Apie ją bus dar 
pranešta.

I. Folkienė ii vyko 
į Vokietiją

D. Ivaškienė atostogauja 
Maine valstijoj

Į lankėsi ir mūsų įstaigoje.
I ---------------------------

Č. Mickūnas-inžinierius

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone 281 “E” St., 4 kamb. 
Hutas su patogumais II-ame aukšle. 
Kreiptis bet kada ten pat I-ame auk
šte.

PARDUODAMI NAMAI
So. Bostone, prie pat jūros, Colum
bia Rd., * dviejų šeimų namas. Par
duodamas be agentų. $23,000. Tele
fonas AN 8-1837.

Leiskit man per Tamstų Keleivio skaitytoja Irma 
Folkienė išvyko į Vokietiją 
savo motinos aplankyti. Ji 
žada ten pabūti ištisą mė- 
npsi

Beveik visos lietuvių ge- laikrašti pareikšti mano šir- 
gužinės būna Romuvos par- dingą padėką visiems, ku- 
ke, to dėl daug kam ta pati rie mano liūdesio valando- 
vieta jau atsibodo. je, netekus man mano vyro ~

Lietuvių D a r b ininkų daktaro Domininko Pilkos,
Draugijos žl-oji kuopa šie- pareiškė man savo užuojau-
ir.et savo gegužinę liepos 31 *4; pnsimme velioni gele- Bostono versli-
ri kitni mlS> atvyko SU JUO atSlSVd- OO. OOS»no versli
d. 1 engia kitoj vietoj būtent > nalvdpio ii i io na cinkas, Paul’s Men’s Shop 
Rei-niee C aire ūkvie. 357!Kintl 11 palyaejo jį J jo pa-__ _____ _ h

Lika* sulaukė svečių

Bernice Claire ūkyje, 357 .
F»y Road, North Easton, jutimo poilsio vietą.
Mass.

Tai tikrai graži rietą jau
name pušyne, daug visokių 
Įrengimų vaikams žaisti, to 
dėl vaikai, atvažiavę su tė
vais ar seneliais, nenubo- 
džiaus.

Praeitą savaitę visą dieną 
ten buvo Napoleonas Jonuš
ka ir Juozas Taurinskas, ku
rie i ūpinasi gegužine, ir grį
žę džiaugėsi labai maloniai 
laiką praleidę.

To dėl pasižymėkime sa
vo kalendoriuje, kad liepos 
31 d. važiuosime Į Lietuvių 
Darbininkų Draugijos gegu- 
žinęN’orth Eastone.

Strielčius dar gyvas

Visiems
ačiū.

Česlovas Mickūnas baigė 
Dalia Ivaškienė su vaikais; Northeastem universiteto 

atostogauja Maine valsti- inžinerijos skyrių ir gavo 
joje, o jos vyras Rimantas inžinieriaus diplomą. Inž. 
Ivaška, kaip atsargos kari- Č. Mickūnas, dar diplomo 
ninkas, išvyko privalomų neturėdamas, veitėsi namų 
karinių pratybų atlikti. statyba.

PARDUODAMI NAMAI
Jamaica Plain, 2 šeimų, 4-7 kamb., 
3 vonios, atskiri šildymai. Aliumini
jaus langai. Abu butai tušti. Pato
gus susisiekimas. Šaukti JA 2-3494.....

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

VKOX, ĮUP kUr eiklių 
Fram’ngham, M sas.

Sekn>adienia.3 

nuo 8 iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Denniame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den
giame aiiuminijum ir dažo
me iš lauko sienas. 
Apskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.

♦ Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

savininkas Povilas Likas!
mano širdingas plaukė brangių svečių: iš 

Kalifornijos atvyko pas jį 
brolis Juozas su žmona ir jų 
sūnus Juozas gydytojas su 
žmona ir 4 vaikais..

Albina Pilkienė

Sumažino mokestį

Nekilnojamojo turto mo
kestis Bostone jau daug 
metų vis didėjo. 1946 me
tais jo mokėta $42 už kiek
vieną tūkstantį turto vertės, 
o 1959 metais jau $101.20.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie-Dabar miesto majoras Col- kfa dar plgesnemi,

ms paskelbė, kad siais me- negu iki ir jos
t3-? ieikcn m°” bus parduodamos savikaina
keti $100.70, tai yra oO cen- (nQ1^eji patikrinti
tų mažiau. 'pirkimo sąskaitas), nes ši

Sumažinimas ne kažin įstaiga nėra suinteresuota 
koks, bet ris geriau, kad tUrėti pelno iš parduodamų
mokestis bus mažesnis, o prekių.
ne didesnis. Į §įuo būdu siuntėjams su-

“ sitaupys daug išlaidų. Gali-
Keleivio banketo nuotrauka ma pasirinkti įvairių vilno- 

Kas nebuvo užsisakęs Ke- rajano,. taftos medžia-

Kuri laiką buvo kur tai 
išnykęs ‘‘radijo strielčius.”
Dabar jis vėl pasigirdo oro , ___._____________ T____ . .
bangomis. Taip bent sako leivio sukaktuvinio banke- import impilams medž., 
žmonės, kurie i bažnyčią to bendros nuotraukos-fo- megztinių, itališkkų ki- 
sekmadieniais neina ir mel- tografijos, tas gali ją gauti jr. lovoms užtiesalų,
džiasi prie Antano mažojo Keleivio Įstaigoje atsiuntęs skarelių ir kt.
radijo. $1.35. (Skelb.) (—)

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INT l’RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun- 
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitos rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.

!

397 A WEST BROADWAY 
SO. BOSTON 27. MASS. 
Telef. AN 8-2718

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSV KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

KAIP TIK JUMS!
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
rišame Bostone

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame "burnerius.”
Apšildymas Juras bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 

’ 14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
43 DORSET ST., DORCHESTER

GE 6-1204
Jt

Naktį, Sekmadieniais ir šven- 
Į tadieniais ŠAUKIT

Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
f pagrindų. -------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{Draudžiame nuo polio, viso- 
«kių kitokių ligų ir nuo nel&i- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistine

Dažau ir Taisau

re-Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų 
ceptus ir turime virus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard, R S., Reg. Pharm.,

382a W BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vak vak. išskyrus šventadienius. Ir sekmad-

> Namus iš lauko ir viduje, d 
* Lipdau popierius ir taisau-t 
(viską, ką pataisyti reikia. j 
j* Naudoju tik geriausią
f medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854
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Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

TeL: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų, farmų ir biznių pardavė 
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuoctolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai-

1 mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone 

šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seyrtlour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nno 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis į 
Dr. Amelia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI J
VALANDOS: ’MBB *

Nno 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

643-647 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12, CONN.
Telef. CH 7-5164

I'er 1 t praktikos metų įsigijo gerą- vardą bei repu tacijų sąžiningai ir greitai patarnaudama savo kli-
■ ;4arr.s. Vis' mokesčiai sumokami čia ir gavėjas n ieko noprimoka.
K-r me aplankyti PACKAGE EXPRESS FIRMĄ ir įsjtikinti d;džiuliu pasirinkimu įvairiausių pre- 

•;-.rr> pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 25—40*% žemiau normalios kainos.
VAISTAI užsakomi Se jokiu receptų, oro paštu pasiekia per 10—14 dienų.
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių.
Sta: vi a eilė standartinių siuntinių:

J. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už.................................. .............*29.00
2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams iri paltui už............................ ... .......................... *39.00
3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams tik už ..... ................................ ............................*65.00

Pusvilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis ais priedais už....................................................... *46.00
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžiagos tik už................................ ..................................*56.06
Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius.

p.gal naują iš INTOURIST gautą leidimą dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis, 
antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, valytuvus, patefonus ir t. t. Suinteresuotieji visais

r< i .alais prašome kreintis į
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

Hartforde, Conn.
: I. X VIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI DUODAME VELTUI 1 PORA NVLONO KOJINIU
D\KRO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 valandą vakar*; .
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki I vai. po pietų. Vedėjai* M\KOLAS OVRECKAR

South Bostone, Mas*, ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar gaiinia siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tek 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galinta siųsti iki 
22 svarų siuntinius

|ST tlC,.* L’FTUVISKA. KRE1PKITRS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki J vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryta iki 2 vai. po pietų.

VEDftJAS; JONAS ADttMONIS

3 Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heatiag—Gaa—Oil 
I Gazo šilimų permainyti *275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadieni, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAž- 
VYC1OJE įvyksta pamaldos lis 
tuviams protestantams. Pamai 
las laiko teologas A. JURE 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalb^

Flood Sąare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


