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Prancūzijos Režimo Krizė 
Vis DarJEinaJiilyn ;

Alžyro Maištas Persimetė į Korsikos Salt; Karo Lai
vyno Vadas Viduržemių Jūroje Pasisako Už De 

Gaulle;* Vyriausybė Siūlo Parlamentui Greit 
Pravesti Konstitucijos Reformą; Demokra

tinės Jėgos Kraite Mobilizuojasi; Ko
munistai Irgi Mobilizuoja Saviškius.

Prancūzijos konstitucinė i Alžyro kariuomenės vadų 
krizė, prasidėjusi gegužės ir “Viešojo saugumo komi- 
13 d., dar vis eina gilyn. Ka- teto” griežtas pareiškimas, 
riškas maištas Alžyre persi- 'kad jie į jokias derybas su 
metė į pačią Prancūziją. Paryžiaus vyriausybe neis ir 
Kariai ir minios žmonių reikalauja, kad generolas 
Korsikos saloje įkūrė “vie- de Gaulle sudarytų vyriau- 
šojo saugumo komitetą”, ku-sybę.
ris ir pasigrobė valdžią Kor- i Ar Prancūzija stovi pilie- 
sikos departamente. Buvo tinio karo išvakarėse? Tokį 
bandymų sukurti panašius klausimą stato visas pasau- 
“viešojo saugumo kornete- lis.
tus” ir kai kuriuose Pran- Vėliausieji pranešimai sa-

AR JIEMS PAVYKS ISGELBfTL

Dešinėje Prancūzijos ministeris pirmininkas Eierre 
Pflimlin, kairėje ministerio pirmininko pavaduotojas, 
socialistų vadas Guy MoUet, kurie paėmė valdžios 
naštą ant savo pečių sunkiausią valaafą. šiandien 
dar neaišku, kaip jiems pavyks savo valstybės vairą 
išvairuoti į ramią jūrą.

cūzijos miestuose, bet visi 
tokie bandymai policijos 
buvo sutrukdyti. Prancūzi
jos maišatis nusikėlė net į 
Naujosios Kaledonijos salą 
Pacifik“ ’** ’ ’Tahiti fiala Pa- 
cifike, vakarinėje prancūzų 
Afrikoje ir kitur, kur susi
darė maištininkų komitetai 
ir pasiskelbė stovį už de 
Gaulle vyriausybę.

Prancūzų karo laivyno va
das Viduržemių jūroje, ad
mirolas Auboyneau (Obua- 
no) pasisakė už Alžyro mai
štininkus ir už de Gaulle vy
riausybės sudarymą Pary
žiuje, jo vedami prancūzų 
karo laivai iš Maltos išplau
kė kur tai nežinoma kryp
timi. ,

Pačioj Prancūzijoj vidu
rio partijos — socialistai, 
krikščionys demokratai, ra
dikalai ir kitos demokrati
nės grupės — sutarė kurti 
visame krašte savo respub
likos apsaugos komitetus ir 
kviečia darbininkų unijas 
būti pasiruošus ginti konsti
tucinę šalies tvarką ir teisė
tą vyriausybę. Demokratai 
nori sutelkti darbininkų mi
liciją respublikai ginti.

Komunistai irgi mobilizuo
jasi ir savo vedamas unijas 
šaukia ruoštis ginkluotam 
pasipriešinimui prieš “gre
siantį fašizmą”.

Prancūzijos^ vyriausybė 
skatina parlamentą, kad jis 
nedelsdamas pakeistų kons
tituciją ir sustiprintų vykdo
mosios valdžios galią, kad 
tokios dažnos vyriausybės 
krizės būtų negalimos Šią 
savaitę parlamentas turi pa
sisakyti dėl konstitucijos re
formos Jei reforma parla
mente nepraeis, tai Pflimlin 
vedama vyriausybė trauksis 
ir tada gal atsidarytų kelias 
į valdžią generolui de 
Gaulle.

Prie kraujo praliejimo 
Prancūzijoj niekur dar ne
priėjo, bet nuotaika krašte 
darosi vis labiau įtempta. 
Vyriausybė įvedė šalyje 
griežtą cenzūrą^ kad sulai
kius kurstymą prieš respub
liką. Informacijos ministe
ris Grazier Paryžiuje sako, 
kad “kraštas yra prie pat pi
lietinio karo”. Pilietinio ka
ro pavojų labai padidino

ko, kad prancūzų karo lai
vynas nėra pri&dėjęs prie 
kariškių maišto Alžyre. Mi
nisterių pirmininkas Pflim-i 
lin, parlamente šį pirmadie
nį Korsikos įvykius vadino 
maištu, kurs gresia piliečių 
laisvėms. Komunistai skel
bia streiką gegužės 27-tą 
dieną.

Lebanono Skundas 
Jung. Tautose

Šį antradienį Jungtinių 
Tautų saugumo taryba ren
kasi posėdžio svarstyti Le
banono skundą prieš Egiptą 
ir Siriją. Lebanonas skun
džiasi, kad Nasserio dikta
tūra siunčia į Lebanoną gin
kluotus vyrus, kurie Lebano- 
ne prisidėjo prie vietos mai
štininkų ir sukėlė krašte pi
lietinį karą. Lebanonas ža
da patiekti daug įrodymų, 
kaip Nasserio agentai šim
tais vyko iš Sirijos ir Egip
to ir dalyvauja kautynėse 
prieš teisėtą šalies vyriausy
bę.

Iš skundo vargu kas bus, 
nes rusai gali visokį nutari
mą vetuoti.

SIŪLOSI VALDYTI

Gen. de Gaalle siūlosi val
dyti Prancūziją, jei jj pra
šytų. Bet kol kas jo ne
kviečia tie. kurie tą teisų 
turi.

ChrUSCioVOS Sįlįln
Titui Taikintis Ore Vis Dažnėja

Oro Apsaugos
Raketų Sprogimas

Gegužės 22 d. prie Mid- 
dletown, N. J., oro apsau
gos raketų bazėje išsprogo 
astuonios “Nike” reketos 
(skiriamos apsaugai nuo 
priešo lėktuvų). 10 žmonių 
žuvo nuo sprogimo, o 3 bu
vo sužeisti.

Nike raketų bazės dabai* 
supa visus svarbesniuosius 
pramonės centrus ir pirmą 
kartą atsitiko toki nelaimė. 
Nike raketos dabar daro
mos ir iš atominės medžia
gos, bet išsprogusios rake
tos buvo iš paprastos sprog
stamos medžiagos.

Bandymai išaiškinti, dėl 
kokios priežasties raketos 
sprogo, vargu pasiseks, nes 
ir raketos ir apie jas dirbu
sieji žmonės išlėkė į orą, o 
gana plati apylinkė buvo 
sukrėsta nepaprastai stip
raus sprogimo.'

___ ______________\
Posto Patarnavimas

Jau Greit Pabrangs

Siūlo Maskvai Aiškinti 
A-Cinklų Bandymų Kontrolę

Siūlo, Kad Specialistai Pradėtų Aiškinti, Kaip Galima 
Kontroliuoti Atominių Ginklų Bandymus; Rusai

Sutikimą Tą Klausimą Aiškinti; Ame
rika Siūlo Panaikinti Suvaržymus Keliau

tojams Ir Leisti Diplomatus Ir Turistus 
Lankytis Be Kliūčių.

Kongresas priėmė įstaty
mą, pagal kurį pašto patar- 

i Pereitą savaitę prie Balti- navimas bus brangesnis. 
Sovietų diktatorius Chruš- marės vienas greitas karia- Už paprastą laišką, už kurį 

čiovas pasiuntė sveikinimą lėktuvas ore atsidaužė į; dabar mokame 3 centus, 
Jugoslavijos diktatoriui Ti- keleivinį lėktuvą. 12 žmonių reikės mokėti 4 centus, už 
tui jo 66 metų sukaktuvių nelaimėje žuvo, tik kariško atvirutes reiks mokėti 3 
proga draugiškais žo- lėktuvo pilotas išliko gyvas, centus, oro pašto laiškai 
džiais siūlo Jugoslavijos va- jjs sako, kad jokio lėktuvo kainuos 7 centai. Bus pa 
dui “pergalėti” visus nesusi- jis nepastebėjęs ir įskridęs į ' "
pratimus tarp Jugoslavijos keleivinį lėktuvą jo visai ne- 
įr Sovietuos. Tuo būdu, pa- pamatęs, 
gal Chruščiovą, komunisti- Tokių atsitikimų dabar vis 
mų salių jėgos būtų sustip- dažniau pasitaiko. Kasdie-
nntos.

Belgrade visi buvo nuste
binti tokiu Chruščiovo laiš
ku. Komunistai kaip tik da

ną Amerikoje ore skraido 
arti 9,000 lėktuvų ir nelai
mės, ypač arčiau prie aero
dromų, darosi dažnesnės.

bar išsilingavo peizoti Tito Aviacijos priežiūros įstai 
ir nuo Albanijos iki Kinijos gos ieško būdų kaip tvarky- 
jo vardas terliojamas, o ti oro susisiekimą, kad to- 
Chruščiovas sveikina ir siū- kių nelaimių galima būtųiš-
lo “taiką vengti.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
PANAMOJ PASIBAIGĖ

Panamos respublikoj visą 
pereitą savaitę vyko kruvi
nos riaušės. Savaitės gale 
riaušininkai buvo nuramin
ti. Riaušes pradėjo studen
tai, o prie jų prisidėjo viso
kį savanoriai, kurie sudegi
no du tiltus ir pridarė kito
kių nuostolių. "Respublikos 
prezidentas De la Guardia 
sako, kad riaušės jau nura
mintos, nors studentai dar 
laikosi užsibarikadavę uni
versitete.

ARGENTINOJ PLATI
POLITINĖ AMNESTIJA

Argentinos parlamentas 
priėmė amnestijos įstatymą, 
kuris atleidžia bausmes už 
visokius politinius prasižen
gimus. Pagal tą įstatymą 
gal ir generolas Peronas su
sigundys grįžti į Argentiną, 
bet vyriausybės šaltiniai dėl 
Perono grįžimo sako, kad 
jo, kaip ir kitų amnestavi- 
mas, bus teismų rankose.

Perono grįžimas jau se
niau kelia nemažai ginčų 
Argentinoje.

Apklausinės Riebų,
Plepų Kapitalistą

Clevelando pramoninin
kas, 74 metų Cyrus Eaton, 
150 milionų dolerių anglių, 
plieno, geležies rudos, tran
sporto ir įvairių išdirbinių 
“imperijos” bosas, prieš 3 
savaites sakė per televiziją, 
kad Amerikoje visokie šni
pai neleidžia žmogui laisvai 
atsidusti, esą F.B.I. ir kitoki 
policija šnipinėja ir uostinė
ja, ką žmonės mąsto ir kal
ba. Pagal tą riebų kapita
listą, Amerika turi daugiau 
šnipinėtojų negu Hitleris su 
savo Gestapo.

Kongreso neamerikinės 
veiklos tyrinėjimo komisija 
dabar pakvietė C. Eaton pa
siaiškinti, ką jis žino apie 
Amerikos sugeštapėjimą.

ITALIJOJ RENKAMAS 
NAUJAS PARLAMENTAS

kelti ir kiti pašto patama 
vimai, ypač laikraščių ir 
žurnalų siuntinėjimas.

Kartu su pakėlimu pašto 
patarnavimo kainų kongre
sas nutarė pakelti pašto tar
nautojų algas 10%. Vyriau
sybė siūlė algas pakelti tik 
6%. Vyriausybė siūlė pa
prastų laiškų kainą pakelti 
iki 5 centų.

Naujas pašto tarofas pra
dės veikti nuo rugpiūčio 1 
dienos, jei prezidentas pri
imtą įstatymą pasirašys.

ZUDETAI ŽADA
GRįŽTI NAMO

Tunisas Skelbia
Jėgų Mobilizaciją

Tunisas paskelbė “visuoti
ną mobilizaciją”prieš pran
cūzus. Sekmadienį gegužės 
25 d. prancūzų karo lėktu
vai, gelbėdami vieną pran
cūzų karišką dalinį pietinia
me Tunise, kurį Tuniso ka
riai buvo apsupę ir apšaudė, 
bombardavo Tuniso karius. 
Tuoj po to Tunisas paskel
bė mobilizaciją, bet karo 
veiksmų prieš prancūzus ne
pradėjo.

Tunisas apie įvykį prane
šė J.T. organizacijai, bet
clrim/Lt r) Al nran/ziurai oniuivrv piaiiVVU<lį lUAVU*
vų bombų dar neįteikė. 
Prancūzų lėktuvai, kurie 
daužė tunisiečius, atlėkė iš 
Alžyro.

Japonai Išrinko 
Naują Parlamentą

Pereitą savaitę ketvirta
dienį Japonijos gyventojai 
rinko naują parlamentą.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasiuntė Sovietų 
premjerui Chruščiovui laiš
ką ir ragina jį paskirti tech
niškus specialistus, kurie 
susėstų su amerikiečiais spe
cialistais ir aptartų klausi
mą, kaip kontroliuoti, kad 
visos valstybės ateityje, pa
darius atitinkamą sutartį, 
susilaikytų nuo atominių 
ginklų bandymų.

Rusų diktatorius neseniai 
rašė, kad jis sutinka tokį 
aiškinimą pavesti specialis
tams. Todėl dabar Amerika 
ir siūlo aiškinimą pradėti 
tuoj pat Jei rusai sutiks ir 
paskirs savo ekspertus, tai 
klausimo aiškinimas gali 
greit prasidėti.

Be to, Amerikos vyriausy
bė vėl pasiūlė rusams panai
kinti įvairius suvaržymus tu
ristams ir diplomatams tiek 
čia Amerikoje, tiek ir So
vietų Sąjungoje. Dabar a- 
merikiečiai Rusijoje negali 
lankytis įvairiose krašto vie
tose (tarp kitko ir Lietuva 
yra aklai uždara svetimša
liams). Amerika, atsilygin-Varžėsi liberalų - demokra

tų partija su socialdemokra- dama, uždraudė Sovietų di

Sekmadienį ir pirmadienį, 
gegužės 25 ir 26 d.d. Itali
joje renkamas naujas parla
mentas. Sekmadienį balsa
vime dalyvavo apie 20 mi
lionų piliečių, o šį pirmadie
nį dar balsuoja 10 milionų 
piliečių _____ •’

Stuttgarte, Vokietijoj, ge
gužės 25 d. įvyko Zudetų 
vokiečių suvažiavimas, ku
riame dayvavo apie 200,000 
žmonių. Kalbėtojai, net iš 
Vokietijos vyriausybės na
rių tarpo, garsiai skelbė, 
kad Zudetų vokiečiai nieka
da neužmirš savo tėvynės ir 
esą pasiryžę mirti už teisę 
grįžti į Čekoslovakiją.

Zudetų vokiečiai 1938 - 
1945 metais elgėsi kaip Če
koslovakijos išdavikai ir po 
karo jie buvo iš Čekoslova
kijos išvaryti lauk.

Riaušės Dėl Ekzaminų

Kalkutos universitete In
dijoj studentai pakėlė riaii- 

Jšes prieš labai sunkius isto
rijos ekzaminus. Riaušinin
kai išdaužė universiteto lan
gus, •išvartoliojo duris ir ap
mėtė akmenimis kitus stu
dentus, kurie sutiko atsaki
nėti į “sunkius” istorijos 
klausimus. Policija riauši
ninkus nuramino ir 50 jų pa
dėjo į kalėjimą

tais. Rinkimus laimėjo libe
ralų partija. Ji pravedė į 
parlamentą 287 atstovus 
< turėjo 290), socialdemo
kratai pravedė 166 atstovus 
(turėjo 158), komunistai tu
rėjo 2 atstovus, o dabar tu
ri 1.

Po rinkimų Japonijos po
litika lieka nepasikeitusi. 
Rinkimuose dalyvavo apie 
40,000,000 balsuotojų. Kinų 
komunistai bandė paveikti 
rinkimus nutraukdami su 
Japonija visokius prekybos 
santykius, bet tas, rodos, 
mažai balsuotojus tepavei- 
kė.

KARALAITIS ŽAIDŽIA

plomatams lankyti tam tik
ras Amerikos vietas. Dabar 
mūsų vyriausybė siūlo, kad 
tokie keliones varžantieji 
draudimai būtų panaikinti, 
arba bent žymiai sušvelnin
ti.

SOVIETŲ BLOKAS
DERINA POLITIKĄ

Graikijos sosto Įpėdinis 
Constantine yra didelis 
sportininkas. JĮ čia mato
me šokant Į tolį didelėse 
sporto lenktynėse.

Sovietų vyriausybė skel
bia, kad Maskvoje gegužės 
20-23 dienomis posėdžiavo 
bolševikiško bloko atstovai 
ir tarėsi dėl ankstesnio deri
nimo įvairių kraštų ūkio po
litikos. Posėdžiuose dalyva
vo ne tik visi Maskvos sa
telitai Europoje, bet ir Ki
nija, šiaurinis Vietnamas, 
šiaurinė Korėja ir Laukuti
nė Mongolija.

Pagal Maskvos praneši
mą, sutarta ankščiau bend
radarbiauti ir pasiskirstyti 
darbu taip, kad kiekviena 
šalis gamintų tą, ką ji ge
riausiai gali ir maitynų sa
vo išdirbinius su kitais kra
štais.

Po ekonominio pasitarimo 
buvo ir Varšuvos kariškos 
sutarties valstybių pasitari
mas.

Ceilone jau visa savaitė 
eina riaušės dėl kalbų. Ta- 
mil kalbos žmonės protes
tuoja, kad jų kalbos teisės 
siaurinamos, o singalezų 
kalbos žmonės kai kur ata
kuoja tamil kalbą vartojan
čius. 13 žmonių žuvo riau
šėse.
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Krizių laikas
Kur tik pasauly iškyla koki nors krizė, ji vienu ar 

kitu būdu paliečia ir Jungtinių Amerikos Valstybių poli
tiką. O tų krizių dabar tikrai netrūksta. Poros savaičių 
bėgyje iškilo net visa eilė krizių ir visos jos paliečia Ame
riką. Krizė Prancūzijoj yra gal pati svarbiausia šiuo me- ; 
tu, bet apie ją Amerikos vyriausybė mažiausiai kalba ir 
nenori sukelti įtarimo, kad ji tą krizę nori vienaip ar ki
taip paveikti. Griežtas nesikišimas i Prancūzijos vidaus 
reikalus yra visai suprantamas, nors tas tinka tik iki tam 
tikro laipsnio. Prancūzijos krizė gali išversti vieną iš pa
grindinių akmenų Amerikos užsienių politikoje—NATO 
kariškos sąjungos stiprumą ir vieningumą.

Krizė Viduriniuose Pytuose, dabartiniu laiku Leba- 
none, kelia seną klausimą, koki yra Amerikos politika 
toje srityje? Tą klausimą daug kas kėlė dar prieš Sueeo 
kanalo nacionalizaciją, bet atsakymo tada niekas neži
nojo, kaip nežino nė dabar. Neseniai girdėjome, kad 
Amerika prielankiai žiūri, ar vėl prielankiai žiūri į Egip
to diktatorių Nasserį. Nasserio užšaldyti Amerikoj pini
gai buvo “atšildyti” kaip tik tuo metu, kada Nasseris sve
čiavosi Sovietų Rusijoj. Tai buvo padaryta todėl, kad 
Nasseris susitarė su buvusiais Sueco kanalo savininkais 
dėl atlyginimo už nusavintąjį kanalą. Buvo kalbama, kad 
Nasseris gaus paskolą ar paskolų ir Sueco kanalui gilinti 
ir kitiems reikalams. Ir štai dabar iškyla Lebanono klau
simas. Nasseris nori pasmaugti nepriklausomą Lebanoną, 
o pagal “Eisenhowerio doktriną” Amerika stoja už rišu 
Viduriniųjų Rytų valstybių nepriklausomybę. Tad kokie 
dabar yra santykiai su Nasseriu—pagerėję, ar tokie pat 
paslaptingi, kokie jie buvo Sueco krizės metu? Deja, at
sakymo ir žinovai sakosi nežiną. Lebanono skundas JT 
organizacijai, kad Nasseris nori jį pasmaugti, gal pri
vers ką nors aiškiau pasakyti, bet visiško aiškumo visgi 
mažai kas telaukia, nes to aiškumo trūksta pačioje už
sienių politikos vadovybėje.

Viceprezidento R. M. Nixono kelionė į Pietų Ameri
kos kraštus parodė, kad santykiai tarp JAV ir Pietų Ame
rikos respublikų nėra tokie, kokie jie tarp gerų kaimynų 
galėtų būti. Dabai- kongresas aiškina tuos santykius, nors 
priežastys Pietų Amerikos kraštų nepasitenkinimo nėra

KBdcrtis. 9o. bostfuw
DE GAULLE DEŠINI RINKA

Gen. De Gaulle dešinė ranka Soustelle, buvęs Alžiro 
gubernatorius, pabėgęs iš Paryžiaus pas Alžire kariš
kius maištininkus, kalbasi su mahometone, ieškodamas 
draugų ir jų tarpe.

Didžiųjų imtynių pradžia?
V. KIMANTAS

tik tą paskutinį savo paža
dą. Kainos prekėms visą lai
ką kilo, pabrango butai, pa- 

į didėjo kaikurie socialiniai į 
mokesčiai, o atlyginimų pa- į

Kas savaite

jokia paslaptis. Pietų Amerikos ūkis yra labai pi įklauso
mas nuo Amerikos rinkos. Kai čia prasidėjo “recesija,” 
tai Pietų Amerikos išvežamųjų žaliavų kainos žymiai 
krito ir visa eilė kraštų dėl lo atsidūrė nepavydėtinoj pa
dėtyje. Kol kas Amerikos vyriausybė nesiima griežtesnių 
priemonių kovai prieš “recesiją”, todėl ir Pietų Amerikos 
kraštai nemato, kada jų ūkiški sunkumai bus nugalėti.

Amerikos sunkumais naudojasi Sovietų Rusija, ku
ri nors ir turi savo vidaus sunkumų, bet pasauliui persi- 
stato kaip vieninga ii- visko pilna galybė. Rusų diploma
tai ir diplomatais pasivadinę kitokie padarai ieško būdų, 
kur pakišti Amerikai koją. Jie ir Pietų Amerikos kraš
tams peršasi su savo ekonomine pagalba, jie ir arabams 
siūlosi į “draugus”, kurie tariamai nieko nenori tik ara
bų vienybės ir arabų kraštų nepriklausomybės. Maskvos 
“draugiškumas” reiškiasi kaip tik ten, kur tuo “draugiš
kumu” komunistai tikisi pakenkti Amerikos interesams. 
O kui- yra progos, ten komunistai nesitenkina ekonomine 
pagalba, bet periasi ii- su savo ginklais, kaip Indonezi
joj, kurios ateitis dabar yra svarstyklėse.

Krizių dabar itin daug, bet deja neatrodo, kad da
bartinė Amerikos vyriausybė yra pasiryžusi su tomis kri
zėmis kovoti viduje ir užsieniuose. Rodos, nėra ko skubėt

=A p ž v a 1 g a==

Jau antra savaitė, kai 
Londone ir jo priemiesčių 
gyventojai yra išmušti iš 
įprastos gyvenimo vagos. 
Juos išmušė autobusų šofe
rių streikas. Kas turi savą 
“karą”, motociklą ar sudul
kėjusį dviratį, tiems dar pu
sė bėdos. Daug kam tenka, 
siekiant darbovietės, ar grį
žtant iš darbo, savomis ir 
jau nupratusiomis kojomis 
matuoti ilgus, vargingus ki
lometrus.

Autobusų šoferiai Londo- 
sustreikavo nebetekęne

i kantrybės. Kaip žinoma, 
į darbiečiai, būdami 1945-49 
metais valdžioje, išpirko 
valstybės žinion ir geležin- 

: kelius, ir susisiekimą auto
busais. Tos susisiekimo prie
monės pasilieka valstybės 

i nuosavybė ir dabartinei kon
servatorių byriausvbei esant. 
Jau anksčiau “Keleivy” bu
vo rašyta, kad MacMillano 
vyriausybė kad ir buvo pa
sižadėjusi laikyti pastovias 
kainas perkamiems daly
kams ir pastovius atlygini
mus dirbantiesiems, tesėjo

Bet jeigu žmonės staiga “kiekviename žmoguje veikia 
“džiaugias”, tai iŠ to sekt., kažkoks motoras ir paskui kiek- 
kad jie iki šiol neturėjo jo- vieną driekiasi benzino dūmų 
kio pagrindo džiaugtis. Ne srovė”.
tiesa? Žinoma, A. Gricius Užuodęs iš Amerikos žmo-
negi rasys kodėl žmonės nia ..p^og" besidriekian- 
sUugapradziugo. Ras-vt?->as čią benzino dūmų srovę, A. 
su 1,000 rublių mėnesines (Jncios nepasiliko Ameriko- 
pensijos negi pasakos, kaip j nors iia jara buv0 
Lietuvą valstietis buvo ir r€(iagTOti tautininkų “Vie- 
dabar dar yra pajungtas po Brookljlle. 0 gal jis
sunkia kolchozų baudžiava nepasiIiko ir tadėl, kad at- 
ir eina lažą komunistiniams Iyginimas ‘Vienybėje” ne- 
okupantams. Is Griciaus to ga|ajo susilyginti su jo už- 
nereikia ir laukti. darbiu toatininkų “Lietuvos

Pats Gricius “neblogai už- Aide”? Kam versti bėdą 
dirba”. Jis gauna ‘ persona- ant benzino smarvės, jei rei- 
linę pensiją” po 1,000 rub- kalas sukasi apie pinigą?

A. GRICIUS RAŠO 
LAIŠKĄ

ras, smagus .

A. Gricius gal ir nevisai 
iš piršto išlaužia pagerėju
sią Lietuvos žmonių nuotai-

Rašytojas Augustas Gri- t**u “pertvarkymų” že- 
ius narašė laiška iš Lietu-I1"*8 3*7^’ pramonėje ir

A. Gricius ražo lsuiką

cius parašė laišką iš Lietu
vos savo pusbroliui A. Stri- statyboje. Mat, šiais metaisvos savo pusoroiiui a. sot----- * —* .. . 7.------ ., —
peikai Baltimorėj. A. Stri- y^ P^adtinti mokesčiai 

•1 , , valstiečiams nūn iu turimupeika— “laisvietis” —gimi
naičio laišką pasiuntė į bim- 
binę “Laisvę”, kuri sako, 
kad laiškas esąs “nepapras
tai Įdomus”. Ką rašo A. Gri
cius?

Pirmiausiai jis pasakoja, 
kad šiemet Lietuvoje pava
saris labai šaltas ir vėlyvas, 
bet

“Nepaisant to. nuotaika visur 
Vera. Kaimiečiai džiaugias nau
jais tarybinės valdžios pertvar
kymais žemės ūkio srityje, pra-

valstiečiams nuo jų turimų 
žemės sklypelių (priesody
binių sklypų) ir panaikintos 
privalomos pyliavos nuo 
valstiečių turimų privačių 
gyvulių. Didelė našta nusiri
to nuo kolchozinių bau
džiauninkų sprando, todėl 
yra pagrindo, jei jau ne 
džiaugtis, tai bent mažiau 
dejuoti.

Patvarkymai pramonėje 
irgi duoda šiokios tokios 
vilties, kad vietos vartotojų

lių į mėnesį ir, žinoma, gau
na gana riebų apmokėjimą 
už savo raštus. Riebų ap
mokėjimą tas vyras gauda
vo ir iš “Lietuvos Aido”, 
kai tam fašistiniam dienraš
čiui pardavinėjo savo darbo 
vaisius. Vargo ponas Gri
cius tik tada, kada jis buvo 
socialdemokratas ir dar ne
buvo susipratęs “eiti su pa
žanga”, arba pavėjui, o kai 
persimetė pas -fašistinį Sme
toną, tada nebegalėjo gyve
nimu skųstis. Kai atėjo iš 
Maskvos bolševikai, A. Gri
cius kažkaip nesuspėjo tuoj 
pat kailiuko pakeisti ir bu
vo išvežtas į Sibirą, bet iš 
ten greit išsivadavo ir pra
dėjo rašyti pagal bolševikiš
ką “liniją”. Nuo to laiko jis 
gyvuoja.

1931 metais A. Gricius 
buvo Amerikoje du mėne
sius. Tada jis pasakojo a- 
merikiečiams lietuviams, 
kaip malonu gyventi Lietu

monėje. namu statyboje. Kur reikalai mažiau bus užmirš
ti, negu tai buvo seniau, o 
dėl statybos, tai pereitos sa- 

akimi.' matoma darbo nuotaika. VaitČS “Kelevyje” įdėtas 
nauji dideli žmonių pasiryžimai straipsnis iš Vilniaus “šluo

tos” puikiai rodo, kaip ten 
žmonės skatinami statytis

tuvoje, kad ir vėlyvas. bet ge-|namus...

ti pa.si.-uki. kaime, miestelyje 
ar mieste, visur jaučiama ir

ir užsimojimai.
“Tad pavasaris pas mus. Lie-

<

, didinimą dirbantieji iškovo
ta tik per streikus. Autobu- Prancūzijoje nerolo pagalbos.
>sų aptarnautojai ir geležin- Prancūzijoj “neaiški” pa-' ... *
keliečiai, iki šiol blogiau 4^ vįg dar tęsiasi. Alžyre Komplikacijos
kaip kiti apmokami, nėra šeimininkauja perversmi-j Prancūzijos režimo krizė 
susilaukė algų padidinimo, ninkai, o Paryžiuje _ lega- vyksta kaiį, eigoje. Karas 
tartum tyčia—va kaip jums Iiška vyriausybė. Bet ryšiai eina Alžyre, kur arabų naci- 
moka valstybinės įmonės. tarp perversmininkų ir lega-'onalistai jau ketvirti metai 

Kai autobusų valdyba už- laškos valdžios dar nėra nu-.kariauja prieš prancūzus ir 
sispvrė nenusileisti, strei- traukti. “Ryšininku” kol kas karas bet kurią valandą gali 
kuojanti šaukiasi paramos yra generolas R. Salan, ku- kilti Tunise ir Maroke, kur 
jų draugų kituose Anglijos ris “sėdi ant tvoros.” Jis prancūzai dar turi savo ką- 
miestuose, — kad ir. jie su- turi legališkos vyriausybės rfuomenę pagal susitarimą 
streikuotų. Eina kalbų ir su įgaliojmus tvarkyti Alžyrą ; su tomis neseniai nepriklau- 
geležinkeliečiais, kad ir jie ir kartu jis yra Alžyro per-
sustreikuotų. Jei sustotų ir versmninkų patikėtinis ir 
geležinkeliai, būtų sustabdy- kasdien vis aiškiau pasisako 
tas ar bent gerai apmarin- už generolo de Gaulle vy
tas Anglijos ūkinis gyveni- riausybę visai Prancūzijai, 
mas. Kraštui būtų padaryti Tokia padėtis ilgai negali 
milžiniški nuostoliai. Ir dar tęstis. Ji gali nutrūkti bet timų su Tuniso kariuomene, 
daugiau. Unijų vadovybės ir kada ir dėl bet ko. Maišti- o panašūs susikirtimai yra 
Darbo partija svarsto klau- ninkai tikisi, kad Paryžiuje visai galimi ir Maroke, 
simą, ai* netenka paskelbti kiek anksčiau ar vėliau turi i Jej Tunise ir Maroke iš- 
Anglijoje visuotinis darbi-susidaryti vyriausybė su ge-;kiltų nesusipratimai tarp 
ninku streikas, kaip protes- nerolu de Gaulle priešaky-' arabų ir prancūzų, tai kie
tas prieš konserv atorių par- je, o Paryžiaus legališka vy- n0 klausytų prancūzų ka- 
tijos vedamą politiką, ir jai riausybė vis dar tikisi, kad rfuomenė tuose kraštuose? 
mirtinai smogti. • pakilus nuotaika tiek pačioj i jei ji klausytų Alžyro mais- 

Tuo būdu Londono auto- Prancūzijoje, tiek ir Alžyre tininkų, ji gal pasistengtų 
busų šoferių streikas prade- atslūgs ir viskas kokiu tai Tunisą ir Maroką vėl pada- 
da įgauti politinio pobūdžio, būdu grįš i legališkas vėžes, ryti priklausomus nuo pran- 
Jis gali virsti imtynėmis tarp Tame laukime ir nervų Cūzų, kas neišvengiamai iš-
konservatorių vyriausybės ir bandyme, atrodo, kad vy- šauktų tarptautines kompli- 
Darbo partijos dėl valdžios, riausybė pralaimi. Kiek ga- kacijas.
Galimas daiktas, kad Mac- Įima spėti iš spaudos prane- <
Millano vyriausybė sąmo- Šimu Alžyro maištas prade- Komunistai laukia 
ningai artina ginčą su strei- da vis labiau užkrėsti armi-; komunistai
kuojaneiais sofenais, jiems jos vadovybę pačioj Pran- au seniai laukia tokios mai. 
nenusileisdama, ir provokuo- cūziją o Komikos gla jau kokj dabar M
ja geležinkelių streiką. At-ir persimeta j maistininkų^.,; Ijlllkia n;iainlnį, " 
rodo, kad toji vynausybe pusę.
nieko neturėtu prieš, jei

somybę atgavusiomis vals
tybėse.

Nežinia, kas pirmas pra
deda, (abi pusi kaltina vie
na antrą)t bet prancūzų ka
riuomenė jau turėjo susikir-

___i įt-i. i_ :__ iž •_ . k---- ‘ -uuių pasneioias ir visuminis 
streikas.

Kiekvienas streikas ir y- skubina pravaryti per par- 
pač visuotinis yra didelis lamentą konstitucijos re- 
gyvenimo sukrėtimas. Dėl to formą, kuri numato gana 
nukenčia ne tik streikuojan- žymiai apkarpyti parlamen
ti bei jų darbdaviai, bet ir to galią ir sustiprinti vyriau- 
daug kas piliečių. Taip da- bę. Parlamentui sunkiau bū- 

• bar yra bent su autobusų tų “nuversti” vyriausybę, 
keleiviais Londone. Taip bū- parlamentas posėdžiautų tik 
tų visam krašte, jei streikas 5 mėnesius per metus, vy- 
virstų visuotinis. Ką tuomet riausybė tam tikrais atsiti- 
apkaltintų eilinis anglų pi- kimais galėtų leisti dekretus 
lietis už visus jo patirtus ne- ir pan.

krašte. Laukia pasiruošę pa
naudoti padėtį tam, kad pa
tiems užgrobus valdžią po 

... . , . “respublikos gynimo” prie-
Prancūzijos v y nausybe d Prancūzijos demo-

kratinės grupės atsisako su

malonumus bei nuostolius, 
vyriausybę ar streikininkus? 

Konservatorių vyriausybė

Jei tokia konstitucijos re
forma praeitų, daug režimo 
negerovių būtų pašalinta,

ž- bene bus dabar linkusi pa- bet ar reforma praeis? Ar

Amerikos lietuviai patys 
nuspręs, ar jų širdžių vieto
je yra koks tai Griciaus įsi
vaizduotas “benzinu varo
mas motoras”. Mes gi nuo 
savęs pridėsime, kad A. Gri
cius gal ir nėra “sumažinė
jęs”, bet jis jau senokai yra 
pasidaręs profesionalas kai- 
Iiamainis. Dūsių išpardavi
mo reikale jis paaręs pre
kiautojas. Patarimų mes jam 
neduosime, nes tai bergž
džias reikalas, o jo siunčia
mi Amerikos lietuviams pa
tarimai mums skamba, kaip 
pirktos dūšios “nuoširdūs” 
atsidėkojimai už ‘‘personali
nę pensiją”.

Griciaus laiškas tikrai yra 
įdomus. Tai laiškas žmo
gaus pakeitusio savo kailį ir 
žinančio, kad jis yra pirktas 
ir todėl turi atsilyginti už 
gaunamą “personalinę pen
siją”. Juk bolševikai, tegu 
ir ne iš savo kišenės tokiems 

voje turint “tautos vadą”. Griciams moka, bet visgi 
soste. Dabar jis rašo savo j pinigų vertę žino ir dykai 
pusbroliui, kaip malonu jų išsišėrusiems tautinin- 
gauti “personalinę pensiją” kams nemėto. Už sriubą turi 
iš bolševikiško iždo. Ameri-atidirbti, o Gi iciue-Pivoša ir 
kiečiams lietuviams A. Gri- stengiasi. Ilgame jo laiške 
cius sako pamokslėlį, kaip prirašyta visokiu dalykų ir 
svarbu yra išvengti “žmonių visi pagal partinę liniją, pa- 
sumašinėjimo”, “kažkokio gal ‘užsakymą.” Liūdna ir
suautomatėjimo”. Pagal Gri
cių, Amerikoje

šlykštu tokias 
skaityti.

bandyti savo laimę, tikėda
ma, kad eilinis pilietis bus

parlamente atsiras du treč
daliai už ją? Ar reforma ne-

greitas pakaltinti “amžinai pavėluos, jei parlamentas 
nepasotinamus” darbinin- i jai ir pritartų?
kus. Tai jeigu streikas iš- d« Gaulle pažadai 
si plėstų ir virstu visuotiniu, į _ , , ~ ,,
tenka laukti, kad vyriausy-į ^n^bolas de Gaulle pra- 

Ibė paleis dabartinį parla-
mente ir skirs naujus rinki- < Pa7Z1^ ir/^o laikrasti- 
mus. Gi vis tiek nieko ge_ cinkams, kaip jis sau vaiz- 
ro sau nelaukia. Jei pasilik- valdžios perėmimą,
tų valdžioje iki parlamento k?d.J1S
kadencijos galo, iki 1960
metų. Kraštas jau ne kartą
yra pasisakęs prieš konser
vatorius per papildomus 
parlamento atstovų rinki
mus. Konservatoriai skan
dalingai pralaimėjo ir per 
savivaldybių rinkimus pa
čiu pastaruoju laiku. Tai 
dabar gal jie ir pabandys su
lošti rizikingą lošimą.
Tame lošime konservatoriai 

tegali spekuliuoti viltim vėl 
sau laimėti vidurinių visuo
menės sluoksnių žmones. 
Tie žmonės, kai politiniai 
nusmuko anglų liberalai, 
pasiliko be politinio vairo. 
Pasidarė politiniais speku
liantais ir per rinkimus bal
suoja už konservatorius ar 
darfcečius, žiūrėdami iš ku
rių daugiau “laimės.” Da
bar tie “vidurinieji” yra 
pikti ant konservatorių už 
gyvenimo pabrangimą ir

i siekia būti diktatorių, bet 
jei kraštas jį pašauks prie 
valdžios, tai jis nori kad tai 
būtų padaryta legališkai, su 
parlamento pritarimu, o pa
ėmęs valdžią jis norės nepa
prastų įgaliojimų Prancūzi
jos pašlijusiems reikalams 
sutvarkyti. Kaip jis tuos 
reikalus tvarkytų, kaip jis, 
pavyzdžiui, bandytų spręs
ti Alžyro klausimą, genero
las neaiškino. Jis nori įga
liojimų ir valdžios, o viskas 
kita, rodos, savaime pasida
rys. Daugelis prancūzų ir iš 
pažangesniųjų tarpo mano, 
kad de Gaulle nesiekia dik
tatūros, bet kur tikrumas? 
Pagaliau, kas žino, kokios 
jėgos prieis prie valdžios už 
de Gaulle nugaros. Abejo
nių ir spėliojimų yra visokių 
ir suprantama, kad Prancū
zijos demokratai nesiryžta 
aklai pasitikėti de Gaulle 
žodžiui ir norėtų iš dabartį

vr už pabrangusius butus. n^s krizės rasti išeitį be ge- 
McMillan as gali tikėtis,

kad per streiką darbiečiai mo ir tuo spekuliuoja, 
išprakaites gali netekti “vidurio žmo

gaus” sau aiškaus palanku-

komunistais bendrai “gelbė
ti respubliką,” bet jei tolda 
padėtis, kaip dabar užatęs- 
tų, komunistai gali gauti ša
lininkų ir nekomunistuose.

Komunistų pavojus Pran
cūzijoj yra rimtas. Tą matė
me 1948 metais, kada jie tik 
tik nepaklupdė vyriausybę 
savo streikais ir riaušėmis. 
Dar iš karo palikimo jie tu
ri ginklų atsargų ir pasinau
dodami sumišimu krašte, 
jie neabejojamai vienu ar 
kitu būdu bandys save įlai
pinti į valdžią.

Prancūzija pergyvena di
delę krizę. Įvykiai tame 
krašte yra viso pasaulio dė
mesio centre. Tų įvykių eiga 
turės labai didelės reikšmės 
didžiųjų valstybių santy
kiams.

Lebanonas alcundžiaai

Lebanone vis dar eina pi
lietinis karas. Egipto dikta
torius Nasseris meluoja per 
akis, kad jis nesikiša į Le
banono vidaus reikalus.. Le
banono vyriausybė dabar 
įteikė skundą J u n gtinių 
Tautų saugumo tarybai ir šį 
antradienį tas skundas bus 
svarstomas. Lebanono vy- 
rausybė patiekia galybę fak
tų apie Egipto ir Sirijos ki
šimąsi į Lebanono vidaus 
reikalus. Lebanono vyriau
sybė ilgai abejojo ar skųs
tis JT oiganizacijhi, ar gal 
geriau reikalą visai nutylėti.

Lebanono pilietinis karas 
gresia išsigimti į tikybinį 
karą tarp arabų krikščionių 
ir arabų magometonų. Le
banone nedidelė gyventojų 
dauguma yra krikčionys, o 
didelė mažuma yra mago- 
metonys. Kai vidaus reika
lus sprendžia balsavimas, 
laimi krikščionys, o jei gin
čus ims spręsti šautuvai, tai 
kas tada. laimės? Greičiau
siai Nassėris, jei jam niekas

n,o ir įuo simuliuoja. Atro- !stipre8nis „epast<,8 kelio. 
donereikes ilgai laukti, kad r r
padėtis paaiškėtų. •• D’
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITĄ 

TAS DUONOS NBPKASO

WORCESTERIO NAUJIENOS
įtrinko delegatu* į kongresą veikloje ir nesigailėdavo au- 

SLA 57 kuopa Amerikos koti svarbiems lietuvių rei-
Lietuvių Kongreso, kuris kalams. 
bus Bostone birželio 27-28 j Dzūkijos krašto sūnus Ko- 
dienomis, delegatais išrinko
J. Lendraitienę, A. Lendrai
tienę, O. Rakauskienę, R.
Južinskienę ir J. Glavieką.

Kitos draugijos taipgi ren
giasi delegatus rinkti gegu
žės gale ir birželio pradžio
je, bet gaila, kad ir pas mus 
yra tokių neišmanėlių, ku
rie tą darbą trugdo.
Ir Klubas išrinko delegatu*

Lietuvių Pil. Klubas kon
gresui paskyrė $100’auką ir 
išrinko delegatais A. Kriau
tei!, J. Šalaviejų, P. Miliau
ską, V. Dailidą ir V. Tan- 
kevičių.
Padėka

Prašau duoti vietos padė
koti tiems, kurie dirbo ba
landžio 20 d. surengtame 
pokyly: M. Mitrikienei, M. 
Žemaitaitienei, J. Lendrai- 
tienei, M. Žilinskui, M. Že
maitaičiui, A. Palubinskui, 
J. Joničiui, J. Gaidžiui, I. 
Pigagai, P. Miliauskui, A. 
Krasinskui, J. Lendraičiui, 
P. Krauneliui, A. Žilinskui, 
A. šermukšniui, R. Griga
liūnui, M. Dvareckienei, M. 
Endzelienei, M. ir O. Dva- 
reekaitėms, J. Krasinskienei,

stao Šarkus mėgsta Keleivį! 
ir mane sutikęs pabara, jei 
aš kurią savaitę jam nepa
rašau žinių iš Worcesterio.

Šarkai turi du sūnus, vie
nas jų kurį laiką buvo Lie- j 
tuvių Karo Veteranų posto 
viršininku.

J. Krasinska*
I

J. Krasinska* sveiksta i
Mūsų bendradarbis J. Kra- ■ 

sinskas buvo įspėjęs, kad 
jam gali tekti kurį laiką nu-' 
traukti žinių teikimą, bet, • 
kaip matote, jis vėl rašo., 
Taigi,jo sveikata pagerėjo iri 
jis nepaliks mūsų skaitytojų 
be žinių iš Worcesterio. Lin-: 
kime J. Krasinskui išvaiky-: 
ti visas ligas taip toli, kad

GRASI

OM
RIKIUOTO

Nelengva gražiai išlygiuoti žemėje karių gretas, o čia 
matome, kaip lygiai yra išsirikiavę 5 Anglijos karo 
lėktuvai manevru metu. V

daugelio pašalpa jau pasi
baigė, kiti su baime iaukia 
paskutinės dalies. Nors pa
jamų nėra, bet dantų į me
ni nepakabinsi! Acus, Jonas, kiL nuo Vyžuonų, Kraujutis, Antanas, Antano *.

Per linkimus daug buvo dirbo Kaune 5-je policijos nuo- Kriucius, Jonas, ii Naudžių 
Žadama — ir biudžetą suba- vadoje. Sakių apskrities,
lansuoti, ir mokesčius suma- Balkienė, Kazė, Jurgio duktė, iš Kulbickaitė, Marcelė jr Marija- 
žinti, ir kainas sutvarkyti, o čebatoriu kaimo. na, Kazimiero dukterys.

Buda\ienė - Degutytė, Agnietė, Kurganovičaitė -Jakaitienė, 01- 
iš Tauragės apskr. . ga, iš Kėdainių ap.
Dumblys, Bronius, Stepono sūn., Kuskis, Jonas, iš šilgalfų kak. 
■š Telšių apskr. Laukuvienė, Michalina—prašomi
Dzindzeleta, Aleksandras, Jono atsiliepti jos sūnūs ir duktė, 
sūnus. Lušas, Juozas, Juozo sūnūs.
Eimutis, Stasys, Antano sūn., Markūnas, Ignas, iš 
kilęs nuo Vyžuonų. nuo vai., Ukmergės ap.
Gučius, Bronius. Jokūbo sūn., Mataitienė - Stankevičiūtė 
kilęs nuo Vyžuonų. z®» Juozo duktė. _
Icčirauskas, Vincas, Juozo sūn., Navikas, Jonas, Mykolas -irIU- 
kilęs nuo Vyžuonų. Aras, iš Kaltinėnų.
Juronis, Juozas, Jono sūnus. Podkočiunas, Napalys, Vladtek 
Kairiūkštis, Jurgis ir Simonas, ro sūnus. ,.<■
Jurgio sūnūs. Pogirskis, Vytautas, iš
Kurklytė, Marytė, iš Panevėžio, nų. _ -
Kuzmickas, Saliamonas, Simono Rapeckas, Antanas, Rapplo s|įp*

a jj. •» w • o v o>4. i sūnus. iš Pumpėnų.A nitą iš Miami Beach, Stel-

Konsulato jieškomieji

kas įvykdyta? Pagyvensime, 
[ pamatysime, ko dar sulauk
sime.

A. S.

IiOLLYWOOD, FLA.

Balfo kortų vakaras

Balfo skyrius Nr. 141 ge
gužės 4 d. Gedvilienės na
muose surengė kortų vaka
rą, į kurį atsilankė 34 as
menys. Jų tarpe buvo sve- 
jčių ir iš toliau: O. Navic
kienė su dukra dainininke

'' ?-

Ramanauskas, Jonas, Prąnoa, 
g. 1917 mt., Užušilės km^.lg- 
nalino vai. '
Rudytė - Butkienė, Ona, iš Pa-

Langas, Jonas, iš Vabalninko 
vai., turėjo knygyną Worcester,
Mass.

Frt. Laudendale, Luletvicz Levickas, Jonas, gyvenęs, Wa-
iš W. Palm Beach, V. Pet- terburv. Conn., 43 W. PorterSt. skliaučių k., Kaltinėnų vaE
raitienė, Bendikai, Noreikos Lisauskas, Kazimieras, Kaži- Sakalauskienė, Konstancija.
iŠ Dania, Harppers- iš T'.vin miero sūn., vokiečių suimtas Samys, Juozas, Stasio sūnus. .

palaidotų’*. Kvietkauskas, V. Gulbinas,! Lake, Wis., o E. Dargytė Kybartų muitinėje. Skipinatas, Edvardas ir
Savo kalboje minėto klu- J. Lilis, A. Bujaučius, Ch. J net iš Venecuelos. Meškauskas, Anicetas ir Jonas, bei jų seserys Elena Ainakie.

hn nariams Monšiknvaą m p- H Latarat R “Svečiai maloniai laika Kazio sūnūs, iš Anykščių vai., ne, Olga Hitnenene, KoieSHų-bo nariams JVlensikovas me- tsecKus, n. natai at, c. svečiai maiomai iaiK^ Motiejaitis Juozas iš šiaulių • pinaitė, ir Valė Vinslavičie^ė, 44
į Naujokaitis, Vincas, iš Barti- Kelmės. . “v

_ . , . ninku šukytė-Hladkovsky, Elena, Jur-
stovu Menšikovą, kuris ge- čių su Pabaltijo valstybėmis Dabažinskienė, A, Petronis, no. <’ ! Navikienė - Rudytė, Paulina. d., gyveno Buenos Aūtis,
įai moka angliškai ir nesi- sulaužymą, jis atsakė, kad Lavickas, J. Krauzaitis. Vakaro proga aukojo Bai- Lenkauskas Julius Antano sūn Argentinoje.

la Schultz, A. Balman, No
reikos iš Miami, Rastikai iš

jos niekada nebesugrįžtų.

CHICAGO, ILL.

Menšikov, požol von!

Sovietų Sąjunga į Wa- lavo įprastu komunistams Kvietkienė, J. Mažeika, J. i praleido, buvo gerai pavai-Į
shingtoną atsiuntė savo at- būdu. I klausimą dėl sutar- Jakutienė, J. Katkauskas,; sinti, o Balfui liko $130 pel-;. ^< --1___ ,__ • ___ ____________________________ iu_ a a __ ____ . ninku.

gaili šypsenų, kurios politiš- “Pabaltijo valstybės laisvu Visiems aukotojams ALT 
kai nesuaugusius amerikie- balsavimu įsijungė į Rusi-, skyrius dėkoja.
čius suvedžioja. Menšikovą ją’
jie dažnai kviečia į tą ar; --------

A. Lendraitienei, G. Grigą- kitą pobūvį pakalbėti. Pa- Nedarbas ir čiaT _ • a — _______ i

Mancbesterieti*

L - >>

‘Exe-liūnaitei, O. Kraunelytei, J. sikvietė jį ir Čikagos 
Šalaviejui ir kt eutive Club”.

Pokyly buvo pagerbti šie į Aerodrome ir mieste Men-
Nedarbas reiškiasi gana

HARTFORD, CONN.

fui: Bendiks $10 ir skanų petronienė - Pupelytė, Valia, ir Svolkinienė, Birutė. S.
kugelį, O. ir V. Skupeikosjjos sesuo Baltrunienė, Ona, gy- Talandzevičius, A., gyveno ttt 
visokių gėrimų, V. Petraitie- veno Buenos Aires, Argentinoj. Everett St., Los Angeles 
nė dovanas stalams, J. Petrušis. Bernardas, Jono sūn. vaiifornia.
SVvOlkinas degtinės butelį ir Rašymas, Edvardas, Jono sūn., Urbonas, Antanas, iš PakąMI- 
įėjimo dovaną, S. Lazutkie- iš Vyžuonų. k>ųį km., Kražių vai., Reseiiuąt.

Rašymas, Kostas, Antano sūn., Užkuraitis, Juozas ir Petrą*, 
iš Vyžuonų. Petro sūnūs.
Rimkus, Kazys, Vinco sūnnus, Valančiunas, Jonas, Petro sūru 
iš Akmenės valsčiaus. jVaškys, Vincas, iš Pavartyčių
Rudytė - Navikienė, Paulina. įkm«» Šeduvos vai. .
Skiečius, Viktoras, Juozo sūn. i Vespenderis, Pranas, Antano Sų 
Slaminskas, Juozas, iš Bendrių! Varnių valsčiaus, 
km., Miroslavo - Slabadkos par. I Virmauskas, Kazimieras.

nė valgių, Gedvilienė veltui 
davė patalpas, J. Verbila 

A. Aušrienė
stipriai. Daugelis paleistų iš Nedarbas dar či

seni veikėjai: Leonas Jab- šikovą pasitiko piketininkai k^^arb^b^^vvena^neai? ■ Iš radijo, televizijos ir Į vyno butelį,
“ v I.u^_._ _ <gražjų ranMarbiy, ą Bal.

palietė tuos, kurie turėdami «nhowens su savo vynau- mamene grasų žiursteli, 
darbo įsigijo išmokėjimui ™ .da“u?Ja]“?4 _.Ac'u ,v!slems. “^tojams,
namus, įsiėmė nemaža Y™ dalnelp’ kad. “k"11? a? da,ykal ™n“ "T k,t.u 
skolų ir dabar negali mo- t081.“?1?. J?“ Praeina, kad budu buv0 pawretl pin,gais 
keti. Skolinimo bendrovės p’el2 aJkaJ laH 112 įampo. .
yra priverstos jau ne vienų ® te tikrųjų nedarbas ir

lonskis, K. Budinančius,: (daugiausia lietuvių ir ven- 
Petras Katauskas, K. Žurlis, grų) su daugybe plakatų: 
Antanas Kraučialis, Juozas “Ką jūs čia pirksite? Gra-
Krasinskas, A. šablinskas, 
Vladas Jankauskas, Juozas 
Pupka, J. Dvareckas, Pra
nas Juozūnas ir Domininkas 
Mažeika.

Kadangi man teko visus 
kviesti ir niekas neatsisakė 
—nuoširdžiai visiems dėko
ju už atsilankymą ir Kelei
viui už skelbimą.
Kitos naujienos

Petras Alavošius, 72 me
tų amžiaus, išvyko į Europą. 
Jis aplankys Prancūzijoje 
Lourdą, bus Belgijos sosti
nėj pasaulinėj parodoj, Ita
lijoje ir kitur.

Gegužės 15 d. naujakurys 
Juozas Klimkevičius darbo
vietėj (Queensbury Mills) 
sunkiai sužeistas. Dabar gy
domas miesto ligoninėje.

Jonas Glodas baigė Arizo
nos mokytojų mokyklą ir 
gavo mokytojo vietą Moren- 
ci aukštesniojoj mokykloj.

Leidimą susituokti gavo 
Antanas Girčys ir Bertha 
Adomaitytė. Vestuviniai 
varpai jiems suskambės bir
želio mėnesį.

Šiomis dienomis. Aldona 
Dėdinaitė ištekėjo už italo 
Gerald Mastro, o Gloria 
Sinkevičiūtė už lenko Fran
cis Cichy.

Antanas Kriaučialis ge
gužės 17 d. surengė prieš- 
vestuvinį pokylį savo sūnui 
Įeit Antanui Kriaučialiui ir 
jo sužadėtinei slaugei Mau- 
rene C. Howley.

Sunkiai susirgo Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos vi
karas kun. Albinas Jankau
skas ir gydomas šv. Vincen
to ligoninėje.

Mirė Kazimieras Grigonis, 
72 mt. ir Pranas Leveris, 
78 mt. Abu buvo geri lie
tuviai, dalyvaudavo lietuvių

bus?”, “Pasek Staliną, eik į 
peklą”, “Komunistai akme
nimis apmėtė Nixoną , o 
mes Menšikovui tiesiame 
raudonus kilimus”, “Mes 
vairuojame automobilius, o 
jūs vergus” ir tt Vienoje 
buvo nupieštos kartuvės su 
kabančiu žmogumi ir para
šas: “Sovietiška taika”, ki
tame kaukolė su raudona 
žvaigžde ir .parašu: “Sovie
tiška šypsena” ir 11 Vieną 
plakatą su parašu “Atsimin
kite pavergtą Lietuvą” ne
šė Liūda Čerkaitė. Kitą su 
parašu “Menšikov, pošol 
von!” globojo kontraktorius 
Šimkus. Jis jį nuplėšęs ir 
suviniojęs įdavė pačiam 
Menšikovui į rankas, ir kai 
tas jį išmetė lauk, Šimkus 
vėl įmetė į automobilį.

Pilna gatvė buvo žmonių, 
kurie matė tą “šaunų” suti
kimą, jis buvo parodytas ir 
televizijoje.

Didelį atgarsį tas Menši- 
kovo ‘‘sutikimas” rado ir a- 
merikiečių spaudoje.

Priešbolševikinių Tautų A- 
męrikos Draugų preziden
tas Duditch parašė viešą 
laišką Čikagos Executive 
Club, pakvietųsio Menšiko
vą, nariams, kuriame klau
sia: “Kaip jums atrodytų, 
jei būrys avių pakviestų pik
tą vilką papasakoti joms, 
kaip vilkai išskers avis. 
Fantastiškai. Visai ne. Pa
našiai padarė jūsų Execu- 
,tive Clubas, pakviesda
mas kalbėti Menšikovą”.

Toliau jis primena Chruš
čiovo žodžius Amerikos am
basadoriui, kad “mes jus 
palaidosime”. “Galite būti 
tikri”, rašo Duditch, “kad 
tokie amerikiečiai, kaip jū
sų klubo nariai, būtų pir
mieji, kuriuos

namą imti savo globon.
Koresp.

mūsų mieste nemažėja. Daug 
žmonių tedirba per savaitę 
3-4 dienas, atleistieji naujų 
darbų negauna ir reik ten

ir pasiųsti Balfo centrui pa
galbos reikalingiems sušelp
ti.

J. Swolkin

MANCHESTER, CONN. kintis nedarbo pašalpa. Bet P«ts įkliūva.
Kas kitam kilpas spendžia,

Šiemet Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 40 
metų sukakties minėjimas 
mūsų mažoje kolonijoje dėl 
ypatingai blogo oro neįvy-į 
ko. O dėl to ir aukų ta pro
ga nebuvo gauta.

ALT vietos skyrius nuta
rė lėšų Lietuvos laisvinimo 
ir kitiems reikalams parink
ti aukų lapais, atsilankantį 
namus pas tuos asmenis, ku- * 
rie per keletą metų iš eilės 
nuolat aukoja ALT ir Bal
fui. Gal pastarąjį remti į 
ALT siekimus neįeina, bet 
į aukotojų pageidavimą tu
rime atsižvelgti.

Paskutiniame ALT sky
riaus susirinkime aukų la
pais surinktus ir kasoje tu
rimų pinigų atsargą, suda
rytą iš parengimų pelno, pa
skirstė šitaip: ALT $100, 
Balfui $100, Vasario 16 d. 
gimnazijai 50 dolerių ir var
go mokykloms Vokietijoje 
35 dolerius.

Aukojo: Po $10.00: A. ir 
A. Adomaičiai, K. Vadišius,
J. Andrikonis; po $5.00: S. 
L.A. 207 kuopa, J. Motejū- 
nas, M. Gečiauskas, G. Kau
nas, A. Brazinskienė, V. 
Kašėta, A. Kleiza; po $3.00:
K. Kazevičienė; po $2.00:
A. Birieta, Ch. Paulauskas,
K. ir K. Karpuškai, M. ir 
A, Šalčiai, F. ir M. Lapins
kai, J. ir M. Gudžiūnai, B. 
čemerkienė, J. Bložys; po

komunistai $1.00: Z. Žutautienė, A. į

g

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAViA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus* § 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus | 
trečio šimto įvairių receptų kaio gaminti įvairiausiu- g 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai ? 

| rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso g 
■riu naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie | 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus | 

S Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo 
* lan.a apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
J ‘Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para 
g syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kain;
1 <1.25. Užsak.vrnos jau dabar priimam Užsakvmv 

» » oiniuis nraš^me siusti šiuo adresu-
KELEIVIS

S ■»*'W S"

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos vaMžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PUARUACY
29 Kelly Sqo*re, Worce*ter, Mas*.

Jei Juras reikia vaistų, kreipkitės } registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš
pildomi gydytoju reccfiai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes simtičiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšte kraujo spaudimo, nuo 
ronmatizrao, nuo širdies ir nervų ligų. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

Tankus, Mikalina, jos sūnus ir 
duktė Varuka.
Utara, Motiejus, iš Mockabū- 
džių k., Keturvalakių vai., Vil
kaviškio apskr.
Vitkauskas, Viktoras, Ignaco s., 
iš Kražių vai.
žarkauskas, Andrius ir Žarkau- 
skaitė, Rasiuka, Jurgio vaikai, 
iš žarkauskų km.
Zimlienė - Dinapaitė, Marijona, 
iš Kaltinėnų ^val., Kalniškių k^ 
Tauragės ap., ištekėjusi už Juo
zo Zimlio.
Žukauskas, Ernestas ir sesuo E- 
’ena, Vinco vaikai, gyvenusio 
Shenandoah. Pa.
Ainakienė - Skipinaitė, Elena, ir 
jos broliai Skipinatas, Edvar
das ir Julius, bei seserys CHga, 
Rožė ir Valė, iš Kelmės. 
Babilius, Jonas, britų pilietis, 
gyvenęs Škotijoje, vėliau To
ronto, Kanadoje, prašomas at
siliepti skubiu palikimų reikalu. 
Balčiūnaitė, Rozalija.
Butkienė - Rudytė, Ona, iš Pa- 
skliaučių k., Kaltinėnų vai. 
Ceškevičiutės, trys dukterys El
zbietos Ceškevičienės - Budrei- 
kaitės. Motiejaus d., kuri buvo 
iš Paliūnų k., Krasnavo vai., Su
valkų apskrities.
Duobaitis, Gustavas ir Marty
nas, Fridriko sūnūs.
Garlavičius, Adolfas, iš Švenčio
nių ap.
Garšvienė - Ražaity t ė. Marijo
na, ir jos sūnus Garšra, Kazi
mieras, Stasio sūn.
Grigaliūnas, Juozas, apie 35 m. 
amžiaus, kilęs nuo Velykių, Pa
nevėžio ap.
Indriulis, Leonas, Antano sūn., 
gyvenęs Pakruojuje. 
Jakaitienė-Kurganovičaitė, Ol- 
ra. iš Kėdainių ap. 
Jurgelevičienė ir Pancelevičie- 
nė. abi Klimavičiūtės, Igno dūk. 
Kapturauskas, Pranciškus. 
Katauskas, Povilas.
Katauskienė, Julė, Stasio dūk. 
Kilinskas, Jonas, Miko sūnus, iš 
Alytaus.
Kilinskas, Vladas, Petro sūnus, 
iš Alytaus.

Zaliackas, Petras, Petru sūn. '
Ieškomieji arba apie juo* ži

nantieji prašomi atsiHepti: ; .
Coasulate Gen. eT Lithtturifc 

41 West 82ąd Street 
New York 24, N. Y. • »

BALTIMORE, Ma

D. Mačiuli*

Domininkas Mačiulis - Mi- 
chell, 71 mt, gyv. 248 So. 
Monastery Avė., gavo abi- 
gulti John Hopkins ligoni
nėn, kur jam padaryta ope
racija. , .'

D. Mačiulis yra dideli* 
Lietuvos patriotas, ivairij 
lietuvių draugijų narys, bu
vęs jų pirmininkas, lietuvių 
salės steigėjas, ilgametis 
Keleivio skaitytojas, nieįtt^ 
da nesigailėjęs ir pinigųp$- 
remti lietuvių visuomeniidūįB 
reikalus. Gaila, kad jis su
negalavo. Linkėsime 
greitai pasveikti.
Mirė S. Stuikaone

Balandžio 14 d.-mirė 9ttL 
la Stuikienė, 70 m. amžiau^ 
gyv. 4903 GreenhiH Avo., 
palaidota balandžio 17 <L 
Holy Redeemer kapinėse.

Velionė priklausė įvai
rioms lietuvių organizaci
joms, buvo jautri visiem, į 
vaigą patekusiems. Paliko 
liūdintis vyras Konstantina^ 
duktė Lilija Krewin su tei
ma, duktė Mildra, sūnui Le- 
nortas su teima, sesuo 
Vaitkienė su teima.

Ilsėkis, Stella,
Tebūnie Tau lengva 
lies žemelė, kuri Taše pri
glaudė! Mes, kol būrime 
vi, Tavo kapą lenkyrim. #

Indijoje
gyventojų.

beraščių yna Ū$W



UEEVIB. 80. BOSTON No, 22, Gegužės 28, 1968
sudaro neį- 

vertės jėgą,
rencija" — susitikimas su tūlos krašto viduje. {padedančią demokratijoms
prez. Eisenhoveriu ir kitų Kol nesugrius totalitarinis,kovoti su totalitariniu 
valstybių galvomis -pakel- režimas Sovietų Sąjungoje, ', Kremliaus despotizmu, nes 
tų Nikitos prestižą ir sustip- tol nepasibaigs “šaltasis ka- pastarasis yra priverstas 
rintų jo padėtį Kremliuje, ras” ir neišnyks naujo pa- daug savo armjos divizijų 
Diktatoriaus orumas saulinio karo pavojus; tol laikyti pavergtuose kraštuo-

demokratinės tautos bus se, užuot naudojęs jas agre- 
Chruščiovas neseniai įko- priverstos nuolatos budėti ir sijos žygiams kituose fron- 

pė į pačią viršūnę Sovietų būti pasiruošusios ginklu at- > tuose.
Sąjungos komunistų parti- temti agresiją. ' Mes visu griežtumu pasi
joje ir valdžioje, lipdamas sakome prieš komunizmo
ritok P—pataikautojų pasiūlymus,
rijos, venanozovo ir kuj it .... kad siekiant susitarimų su
gaivas. Let kova dėl galios Sovietų diktatūros sieki-
uar tebesitęsia, nes oponen- mas sunaikinti laisvę ir dė
tai, kurtuos jisai parbloškė, mokratiją pasaulyje Aepasi- 
turi daug pasekėjų. Norint Keitė, atsistojus jos prieša- 
tsitv.rLnu uiktatonaus sos- kyje Nikitai Chruščiovui. Ji- 
te, jam reikia įsigyti tarp- sai taip pat, kaip seniau Sta-
tautinį autoritetų, panašų linas, laiko pavojinpausiu!“^^^ .^šaulio imoniZ 
*am> Koki turėjo Stalinas, komunizmo pnesu JAV ir,kumui būtų pri.

Kol kas jisai to autorite- stengiasi, kiek tik galeda- jmtj skaudžiai pakenktų 
to neturi. "Viršūnių konfe- mas joms pakenkti ir šituo ^’^es saugumuL Ame-i
rencijoje” Ženevoje (1955 tikslu naudoja žemiausios rfka nega„ __________________________________________________

, emnK-r»Hm > eeovvhm Chruščiovas rodė savo ne.es, priemones. ,taliuoti, jei ji nori garbin-'derinti veiksnių darbų ir jį tuo būdu So. Bostono Liet
Išnaudos atstovai Kiti? aU ga,y^’ stumdydamas prem- Taii ryškiai palo e pasi-, , gįjjjęti istorijos skirtų įplėšti* Pil. nr-ia nirmans savn dos-

kiautuve.s'sPdudcte atstovai. Kitų at- jerą Bulgamnų; bet vis biauretinos įiauses Lotynų f„. llMavi„, tZ. vi.

Gyvena, kas tūkstančius 
uždirba

tunas dienas švenčių, bet 
vėliau turėjome dirbti sek
madieniais. Vadinasi, reikė- 

Iš Kauno rašo: “Pragyve- jo už švęstas dienas atidirb- 
nimas brangus. Kas gauna ti.
tūkstančius — gali gyventi. Tokių žinių gaunama iš 
Valgomųjų produktų nevi- Lietuvos. •
sus galima gauti, reik ilgai u Kauno { VilniM lart|1TU 
pavaikščioti ar eileje pasto
vėti, kol gausi. Jau galima iš Kauno į Vil-

Pasi baigė potvynis. Van- mų skristi lėktuvu, kelionė 
duo buvo pakilęs 7 metrus tęsias Z& minutes, riet skun-
(apie 8 jardus)”. uziamasi, kad lėktuvai nesi

laiko tvarkaraščio — skren-
V ienas dirba—du prižiūri da tada, kada prisirenka 

Taip yra bolševikijoj. Štai ke*eiv iu pakankamas skai-
Kaune 7-ioms“univermago”;clus* 
krautuvėms administratuoti Leido, bet nevisiems 
yra atskira įstaiga su 17 į .. ..... ....
tarnautojų, kuriems per me- . Pr^zloJ6. i
tus išmokama 267,000 rub-jmiĮ ^lau<^16S
lių algų.

“Gastronomo”
tvarko įstaiga iš Vilniaus, 
kuri turi skyrių ir Kaune. 
Jos 20 tarnautojams perme
tus išmokama 400,000 rub
lių algų.

Švenčiame, bet už 
šventes atidirbame

tik dėlto, kad jis turi ir ki- nebebūtų pateisinimo žmo-1 kraštų žmonės 
tų tikslų. '‘Viršūnių konfe- nių slėgimui ir terorui dikta-' kainuojamos i

Sovietais reikia užmiršti pa
vergtųjų tautų likimą ir pa-1 
tvirtinti status quo. Tokie pa1 
siūlymai ne tik prasilenkia 
su dorovės bei teisėtumo dė-, 
sniais; ne tik prieštarauja’

TRAKŲ PILIS

Padavimas saka, kad Trakus įkūręs Gediminas. Jis pasta
tė pilį prie ežero kranto, o Gedimino sūnus Kęstutis pa
statė didelę pilį ežero saloje. Ji buvo sunkiai prieinama, 
todėl kryžiuočiai nors daug karty ją puolė, bet kiekvieną 
kartą grįždavo nieko nepešę. čia užaugo ir Vytautas Di
dysis. čia buvo svarbių pasitarimų. Vytautas čia priim
davo garsiausius savo svečius. Pilies griuvėsiai gaaa gerai 
išsilaikė ir dabar yra saugojamu

Pil. Dr-ja pirmaus savo dos
numu ir Lietuvos laisvini
mo reikalams.

SKAITYTOJŲ BALSAI

jai uždavinį vadovauti ko-1 ' Visų sutarta didelio dė- 
voje su tironija, grasinančia mesio kreipti į Amerikos 

Lietuvių Kongresą birželio 
27-28 dienomis Bostone ir

stovybių spaudos žmonėms | ^ėlto SSRS vyriausybės var- Amerikos miestuose, belan 
Lietuvą lankyti dar užginta, jy kalbėjo ir dokumentus kant jas JAV viceprezidem 

pasirašinėjo Bulganinas, o b11 Nixonui. Ten nebuvo 
ne pirmasis komunistų par- spontaniškas tamsios mi- 
tijos sekretorius. Todėl ?ios protestas prieš “jankių 
Chruščiovas, geisdamas susi- imperializmą”. Ten buvo 
tikti “kaip lygus su lygiu” komunistų rūpestingai pa
su JAV prezidentu, Bulga- ruošta ir suorganizuota 
amą pašalino ir pats atsisė- priešamerikinė akcija, 
do jo kėdėn. Viešai paliudyti faktai ii*

Kodėl gi Jungtinės Vals- dokumentai rodo, kad ši 
lybės turėtų pataikauti am- akcija buvo suplanuota pa- 
oicijoms despoto, kurio įsa- gal slaptas direktyvas, gau- 
kymu buvo paskersti tūks- tas iš SSRS komunistų par- 
tančiai Vengrijos žmonių, tijos centro Maskvoje. Tarp- 
kovojusių už laisvę? Despo- tautinio komunistų centro 
co, kuris visai neslepia savo priešakyje stovi Nikita

J. Kauneckis apie Olaauskį

Ilgą laiką nebebuvo žinių 
apie buvusį “Lietuvos Ži
nių” .bendradarbį J. Kau- 
neckį, bet neseniai “Tieso
je” auota J. Kauneckio pa

siėmėt gegužės 1-sios die- rašytos apie pralotą O Išauš
ri os proga turėjome net ke- m Knygos ištrauka._______

Nepamirškite pirmųjų aukų
Gegužės 19 d. Amerikos a .kos ir ją gąsdina atomi- 

Lietuvių Tarybos Vykdoma- nio karo grėsmė, galinti vir- 
sis Komitetas Valstybės se- sti pasibaisėtina tikrove, jei 
kietoriui John Foster Dui- nepašiliaus tų ginklų garni- 
les Įteikė šitokį memoran- nimas bei tobulinimas, 
durną: Bet tie, kurie pažįsta Ru-

Amerikos Lietuvių Tary- sijos komunizmą ne tik iš 
ba, pateikdama Jūsų dėme- jo atstovų žodžių, o ir iš 
siui žemiau išdėstytas min- jų darbų, abejojo jų nuo- 
tis, nori, visų pirma, pasvei- sirdumu. Abejonė padidė- 
ktnti Jus su NATO konfe- jo, kai Maskva staiga iškė- 
rencijos pasisekimu, kuris kaltinimą Jungtinėms A. 
buvo pasiektas daugiausia Valstybėms, kad skridimai 
Jūsų pastangų, didelio ga- lėktuvų, aprūpintų branduo- 
bumo ir kantrybės dėka. Su i.niais sviediniais, Šiaurės 
ril u pasitenkinimu mes pa- ašigalio srityje, grasiną iš- 
stcbėjome, kad Šiaurės At- provokuoti karą. šitą visai 
lar.to Sąjungos valstybių už- nepagrįstą kaltinimą atsiė- 
s.enių reikalų ministeriai mė pagaliau pats Rusijos 
vienbalsiai parėmė Jūsų nu-: delegatas Saugumo Tarybo- 
cistatymą, priimdami kiek- je.
vieną esminį Jūsų pasiūly-, Kremliaus taikingumo pre- 
mą. , ,‘jg į tenzijos visiškai nublanko,

ia proga leiskite mums kai jo delegatas Saugumo 
Taryboje vetavo JAV pasiū
lymą įsteigti šiaurės srityje 
tarptautinės priežiūros ir o- 
ro inspekcijos sistemą ap- 

p. Karimą tai pozicijai, ku- saugai nuo netikėtų atakų 
nos Jūs nuosekliai laikotės branduoliniais ginklais. Jei 
Liausimais, liečiančiais Va-
1 arą demokratijų ginčus su 
t o v.etų Sąjunga. Tuo malo
nau mums pažymėti Jūsų 
reikšmingą laimėjimą Ko- 
4 e Hagos susirinkime.

Tačiau per mėnesių mė-

paniekos tarptautiniams su- thruščiov, pirmasis partijos 
įtarimams t sekretorius ir Sovietų Są-

fereitą mėnesi pasiųstas į jungos premjeras,—tas pats, 
Vokiečių Federalinę Respu- Kuris yra tiek daug šnekė- 
oliką derėtis prekybos rei- įęs apie “taikingą sugyveni- 
kalais Anastas Mikojan, mą” su Amerika ir raginęs 
pirmasis Chruščiovo pava- JAV vyriausybę siekti tarp- 
duotojas, spaudos konferen- tautinės įtampos sušvelnini- 
cijoje Bonnoje atvirai prisi- ne
pažino, kad 1955 metais Sovietų Rusija sakėsi se- 
Maskva buvo sutikusi leisti niai paleidusi ir uždariusi 
Vokietijai susivienyti visuo- Kominterną, bet, pasirodo, 
tinių ir laisvų rinkimų ke- kad Komunistų Internacio- 
liu; bet, pareiškė Mikoja- na^° aparatas slaptai tebe- 
nas, “dabar kiti laikai” ir peikia ir dabar, vykdyda- 
tas Vokietijos susivienijimo; Rusijos planus prieš 
planas šiandien yra nepriim- laisvojo pasaulio tautas. 
cinas ir neįvykdomas.

pr.nųnti, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos Vykdomasis 
r.omitetas savo telegramoje 
j*, m. vasario 8 d. pareiškė

Totalitarinio despotizmo 
prigimtis

Femokratiniuose Vakaruo
se ir neutraliose Azijos ša-i 
lyse skleidžiama mintis, 
kad Rusijos komunistų dik
tatūra palaipsniui sušvel
nės, pasuks į liberalizmą ir

Kremlius tokios apsaugos 
nenori, tai kas gali tikėti, 
kad jisai tikrai geidžia iš
vengti karo?
Seno melo ir klastos politika

Kam gi Sovietų Rusijos 
nesiūs ėjusios Vakarų spau-j valdovai taip garsiai ir taip 
d oje ir visuomenėje kalbos atkakliai agitavo už “Viršū-
apie Sovietų Rusijos “Vir
šūnių konferencijos” suma
nymą sukėlė plačiuose žmo
nių sluoksniuose, jų tarpe ir 
tarpe lietuvių kilmės ameri
kiečių, daug susirūpinimo

nių” konferenciją? Tam bu
vo du svarbiausieji motyvai.

Žinodami, jog JAV vy
riausybė nemato prasmės 
tartis “viršūnėje” su Stalino 
įpėdiniais, kol jie neparodė

Todėl mes jaučiame reikalą mažiausio palinkimo atitai- 
vel į Jus kreiptis. syti mirusiojo diktatoriaus 

padarytas skriaudas SSRS 
Kaimynams, Kremliaus val
dovai tyčia agitavo už ‘‘Vir- 

Pernai ir šiemet Sovietų {šūnių konferenciją”, norė- 
Rusijos diktatoriai reikalau-; darni suvaidinti taikos apaš- 
te reikalavo, kad susitiktų talus, o Ameriką pastatyti 
didžiųjų valstybių galvos pasaulio akyse, kaip taikos 
ia; plautinei įtampai suma-priešą ir naujo karo ruošė- 
žinti, tuo pamosiant dirvą I ją. Sena komunistų melo ir 
atominio ginklavimosi lenk- apgaulės propaganda! 
tynių sustabdymui, taikin
gam kultūriniam bendradar

Menamas Sovietų 
taikingumas

Dabar, Kai pats Kremlius 
savo veiksmais įrodė, jog

žmonijos ateičiai.
Pabaltijo respublikos

Amprikos T Jetuviu Tarv- sillsti 1 *» atstovus, moraliai Perskaičiau biblijos tyrinėto- ba ife fiziniai jį remti, nes j, skeMm, apie die-
vių kilmės organizacija a.|S>o kongreso vaidmuo siais . kun, vis. rn.rus.ej. kebų- 
kiši kad JAV wriausvbė‘Politinn* Painiav^ laikais «s ir busią teisiami.

• v j - • L Za. (bus labai reikšmingas. Tunu ir aš bibliją, bet joje
™ d^em‘ Atsižvelgdamos į dabartį- nuidu priešingų tvirtini- 

JOg Lietuva, kartu SU dviem tarntautine nadėti vpikq- mų- Stai Je2*™* 26:14: “Mir- kitom Pabaltijo respubli-;n^ tai^aUt£| P-^-Ve *! tingieji neišliks gyvi, mirusieji 
kom, Latvija ir Estija, bu-vadov7bes saukiasi C Jobo 7:9 : “Kas"
VO vienos iŠ pačių pirmųjų h€”Srl3_1VJSUOI?enJ.* . , . nužengė žemyn į kapą, neišeis 
komunizmo agresijos aukų.1.. Nudekime ir stiprinkime aukštyn”. Salamonas 3:9 .“Nes 
------ “ Lietuvos' išlaisvinimo pa-1— -------- •—’ - - -

raginti visas organizacijas

Nekaltai užpultos ir apiplėš- 
.tos, jos tebėra žiauriai kan- stanSas-
Ik:mamos.

^Dėkodami už JAV vyriau
sybės užuojautą toms trims 
Pabaltijo tautoms, mes pra
šome, p. Sekretoriau, kiek
viena tinkama

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS BOSTONE

su žmogum įvyksta tas pats. 
kaip su gyvuliais: kaip šis mir
šta, taip ir anas, ir visi turi 
vienodą dvasią. Ir žmogus nie
ko neturi daugiau už ban
dos galvijus”.

Biblijos tyrinėtojų sakiniai 
kalba apie pomirtinį gyvenimą 
ir sugrįžimą atgal į pasaulį, o 
mano čia nurodytieji pavyz
džiai nieko apie tai nesako. 
Kam tikėti?

Iš tikrųjų biblijos rašytojai 
nieko nežinojo apie pomirtinį 
gyvenimą, Man atrodo, kad tei
sus yra Salamonas, nes šian
dien gerai žinome, kad žmo
gaus kūne kraujas teka taip 
pat kaip ir gyvulių. Kai kurių 
gyvulių kūno sudėjimas yra la
bai panašus į žmogaus, žmo
gus tik savo protu ir kalba te
siskiria. Atimk iš jo kalbą, ir 
į ką jis bebus panašus?

Atsiminkime, kad seniau ir 
tas pats žmogus buvo žemes
nio lygio, laukiniu vadinamas.

Dievas yra labai paslaptin
gas ir nieko tikro nėra prane
šęs žmogui apie pomirtinį gy
venimą. Iš gamtos — Dievo 
žmogus dideliu pasišventimu tik 
šį tą sužino. Ateis toks laikas, 
kada žmonės stebėsis mūsų ti
kėjimu kaip mes stebimės pra
eityje buvusiomis tikybomis.

Mūsų proseneliai saviškai ti
kėjo ir manė, kad jų tikyba y- 
ra pati tikroji. Mes dabar sa
kome, kad jie klydo. Ir tai nė
ra vienintelis pavyzdys. Taigi, 
ar galime tvirtinti, kad tas pats 
neatsitiks ir su šių dienų mū
sų tikybomis, jei ir biblijoje y- 
ra tiek prieštaravimų.

A. Vaisnis

šią savaitę paaiškėjo nau- 
proga kelti ji Kongreso delegatai: 

viešumon jų likimo klausi- S.L.A. 360 kuopos: dr. D. 
mą ir reikalauti, kad joms Pilka.
būtų grąžinta laisvė ir suve- A.L.T. Bostono skyriaus: 
reninės teisės. :K. Mockus, A. Matjoška, E.

, iCibas ir A. Young.
ALT Vykd. Komitetas Lietuvių Veteranų “Ra-
L. Simutis, Prezidentas movės” S-gos Bostono sky- 
Dr. P. Grigaitis, Sekretor.! riaus: j, Vaičjurgis.

Balio Bostono skyriaus: 
A. Andriulionis, Pr. Mučin- 
įskas, J. Jonaitis, V. Vakau- 
izas, A. Bričkus ir V. Vilu- 
itis.

Gegužės 19 d.. Amerikos' . A L/[- Clevelando sky- 
riaus: J. Daugėla, L. Lek- 
nickas, P. Gruodis ir V.Ka- 
mantas.

So. Bostono Uetuvių Pi
liečių Dr-jos: J. Alasevi- 
eius, E. Rudis, J. Lekys, A. 
Keturakis, P. Durnas, K.

LIETUVOS BYLOS 
SARGYBOJEŠis naujas sovietų diktatū

ros klastingumo pavyzdys 
turėtų būti įspėjimas vi
siems, kurie trokšta su ja ’ Lįetuvįų Tarybos Vykdoma

! susiartinti ir bendradarbiau
ji.
Derybos su Sovietais

Tačiau iš to, kas pasakyta 
aukščiau, anaiptol neišplau
kia, kad negalima vesti jo- 

pasidarys sukalbama. Šita j kių derybų su Rusijos des- 
mintis randa daug šalinin-! potais. Visiškai atmetus de-..i__ __ -j__ .v _•»•kų kiekvieną kartą, kai 
Kremliaus despotai pradeda 
kalbėti apie “taikingą sugy
venimą”. Savo laiku buvo 
manoma, kad ir Stalinas at
virsiąs į žmoniškumą; bet 
dabar jau visi žino, kad tai 
buvo tuščias įsivaizdinimas.

Tačiau ši iliuzija pradėjo 
vėl sklisti po to, kai Chruš
čiovas pasmerkė Stalino 
piktadarystes ir ėmė šypso
tis Vakarų “kapitalistams”. 
Jo tariamu liberalizmu bu
vo apsikrėtęs ir Kinijos ko
munistų vadas Mao Tse- 
tung.

Kas tuo tikėjo, šiandien 
yra nusivylęs, nes Chruščio
vas ir Mao pasuko atgal į 
stalinizmą.

Bet tame nėra nieko nuo
stabaus, nes despotizmas y- 
pač tokios rūšies, kaip ru
siškas komunizmas, negali 
suliberalėti. Totalitarinė 
diktatūra nepakenčia opo
zicijos ir nuomonių laisvės 
nė vienoje gyvenimo srity
je. Jos prigimtis neleidžia

įybas, susidarytų tokia gili 
praraja tarp Vakarų ir Ry- 
oį, kad nebeliktų kitokio 
kelio jai pašalinti, kaip ka
ras. Demokratijos nori tai
kos, o ne karo — pastovios

sis Komitetas buvo priimtas 
Valstybės sekretoriaus pa
dėjėjo Rytų Europos reika
lams Foy Kohler ir Pabal
tijo reikalams skyriaus ve
dėjo Richard Johnson. IKT . . - * n x i- vir » Namaksiene, A. Pastehs,K.Per juos Valstybes sekre--Merkj p,. ^3,^33 v.
tonu. John Dulles jis Įteikė Valatka ir Alf. Šidlauskas, 
■esamų memorandumų tarp- pra ija turi tei 
tautines politikos ir Ujrta.ida^au atst Trūkstami 

bus išrinkti birželio mėne-vos laisvinimo reikalais. 
Memorandumo kopijos iš
dalintos, spaudos atstovams 
ir kaikuriems kongreso na-

taikos, pagrįstos teisingumo nams.
r laisvės principais.

Tvirtai laikydamiesi šitų 
principų, demokratijos at
stovai gali ir derybas su 
Maskva paversti efektingu 
kovos įrankiu prieš totalita
rinį despotizmą keldami 
viešumon jo atliktas pikta
darybes, reikalaudami su
laužytų tarptautinių sutar
čių atstatymo ir aiškindami 
Kremliaus propagandos me
lus bei klastas.

Anapus Geležinės uždan
gos gyvena 80 milionų žmo
nių, patekusių į komunizmo 
jungą. Jie bus ištikimiausi 
Vakarų sąjungininkai, jei 
Vakarai, visų pirma Jung
tinės Valstybės, nuoširdžiai 
rūpinsis jų likimu ir kiek
viena proga stengsis apgin
ti jų teises.

biavimui ir prekybos pagy- karo grėsmės pašalinimas 
vinimui tarp Rytų ir Vaka- jam nerūpi, tei ir “Viršūnių 
rų. Šita agitacija buvo ra- konferencijos” idėja pasida-
dusi palankų atgarsį visuo- »ė jam netaip svarbi. . . . . DUB uzaanrot r.ra
se kontinentuose, nes žmo- Jei Nikita Chrusčiov dar su kitomis tautomis; nes jei
nija seniai pasiilgusi tikrosvisiškai jos neatmeta, tai jv.vktu tarptautinė taika, tai Jau ” pamigtųjų

susitaikyti su savo valdi-... . ....
niais, nė siekti tikros taikos ana"

pus Grlcfimu uždangos

Valstybės departamentas 
paprašytas prisiųsti atstovą 
su pranešimu Amerikos Lie
tuvių Kongresui.

Vykdomasis Komitetas 
taip pat buvo priimtas In
formacijos Tarnybos direk
toriaus George Allen pasi
kalbėti lietuviškosios infor
macijos per Amerikos Bal
są reikalu ir išreikšti lietu
vių pageidavimus.

Gegužės 18 d. Washing- 
tone įvyko pasitarimai Lie
tuvos laisvinimo reikalais, 
kuriuose dalyvavo Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (Vliko) ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
atstovais. Stebėtoju dalyva
vo ir Lietuvos atstovas Juo
zas Rajeckas.

Išklausius visų veiksnių 
pranešimus ir juos išdisku- 
savus. sutarta dar labiau

šio susirinkime. Jame bus 
sprendžiama ir auka. Direk
toriai siūlo $200. Girdėti, 
kad žadama sumą padidin
ti — tą teisę turi susirinki
mas. Reik tikėti, kad dau
gumas narių tam pritars ir

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MIČHELSONO važiuojant pažiūrėti ; 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; * 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kalifornijos:
Apie Hollywoodo žvaigždes;

“Proletariato diktatūra’
Raudonmedžių imperija; 3 
Kaip lietuvis vyną daro; JJ

Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; m 
Yellovvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 3 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; J? 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijrv turtai; £
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis; n
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai.

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvraj So. Boston 27, Mas*.

rara: un?

<
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—Maiki, aš sugavau tris jis mandagiai nusišypsojęs 
kačiukus, tai pasakyk, ką jam pasakys: ‘‘How do you 
su jais daryti. ido?”, kas reiškia: “Kaip tu

—O kam tėvas juos gau- darai?” Tai yra visai be-

Dykaduoniai viską suėda
V. ŽARSTEKLIS 

(Mūsų korespondentas Berlyne)

dei?
—Nu, sakau, gal Bostone 

bus kada nors koncertas, tai

prasmis sakinys,‘ypač pasi
sveikinimui su nepažįstamu 
žmogumi. Tačiau tas “How

Supuvę boilery

Vakarų Vokietijoj pasta
raisiais mėnesiais susekama 
visa eilė maisto falsifikatų, 
daugiausia mėsofe, įmaišant 
nitrito, kad gautųsi pastovi, 
patraukli mėsos spalva. 
Daug pateko į kalėjimus, 
daug pateks, bet į visą tai, 
žinoma, įsimaišė ir rytinė 
zona. Girdi, pas mus tas ne
įmanoma, pavojaus nuody
tu chemikalais nėra. Bet ta 
proga Vakarų zonų spauda 
pakišo ir žinomus apie mai
sto tinkamumą faktus iš ry
tų zonos, apie ką propagan
dos ožkai, suprantama me
kenti niekuomet neleis.

Dėl įvežamo maisto dau
giausia neramumų gyvento
juose kelia rusų taukai ir 
sviestas, Šiaurės Korėjos 
žuvu konservai, Rytų bloko 
paukštiena ir vaisiai, Kini
jos kiauliena, šaldyti kiau
šiniai ir kiaušinių milteliai.

Su Kusijos taukais nežinia 
kas daryt. Iš kiekvieno va
gono pasitaiko, kad pusė 
reikia išmesti. Ir taip suge
dę, kad nei pramonei netin
ka. Sviestas tenka perdirb-

galėsime daininkėms užfun- do you do” su anglų kalba 
dyt «<1 yra taip suaugęs, kad jie

—O kam joms kačiukai?
—Aš irgi norėčiau žinoti, 

kam joms reikia kačiukų; 
žinau tik tiek, kad po kon
certo jos kačiukui renka.

—Aš to dar negirdėjau, 
tėve.

—Tai matyt, kad'tu ne
skaitai lietuviškų gazietų.

—O kada tėvas apie tai 
skaitei? >

—Man, vaike, Zacirka pa
skaitė. Vaterburyje buvo 
koncertas ir dvi dainininkės 
po to koncerto rinkosi katu
tes. Jes, vaike, parašyta 
juodu ant balto, taigi turi 
būt teisybė, jeigu korespon
dentas nemeluoja.

—Aš, tėve, tikiu, kad ko
respondentas parašė tiesą, 
bet judu su Ząvirka nesu
pratot, kas jo parašyta.

—Olrait, o kaip tu jį su
prastum? «

—Aš suprasčiau, kad pub
lika plojo dainininkėms del
nais.

—Kaip tu gali suprasti 
delnų piojimą, jeigu kores
pondentas nieko apie ploji
mą nerašo? Jis aiškiai sa
ko, kad dainininkės ^rinkosi 
katutes. O kas yra katutė? 
Katutė, Maiki, tai mažutė 
katė arba kačiukas; ir tu su 
manim nesiginčyk, ba aš su
pyksiu.

—Aš nenoriu su tėvu gin
čytis, tik noriu paaiškinti, 
kad “katutėmis” lietuviai 
vadina plojimą delnais.

—Tai tu rokuoji, kad ma
no kačiukai koncertui ne
tiks? į Ai

—Ne, tėve.
—Vistiek, Maiki, aš ant to 

nesoglasnas. Man rodos, kad 
tik kreiziai gali delnų plo
jimą vadinti kačiukais ar 
katutėmis. Iš katro gi galo 
plojimas gali būt padabnas 
į katiną? Jeigu aš paplosiu 
tau per petį, argi tu sakysi, 
kad aš tau katiną pasodi
nau ant peties, ką?

—Tėve, visose kalbose y- 
ra savotiškų keistumų. An
glų kalba yra plačiau išvys
tyta, negu mūsiškė, bet ir 
ji • turi nenuosakumų. Pa
vyzdžiui, supažindink aug

visai nemano mesti jį per 
tvorą. Yra ir mūsų kalboje 
neprasmingų išsireiškimų.

—Nu, tai pasakyk, ką aš 
dabar su tais kačiukais tu
rėčiau daryt? Žinoma, galė
čiau atiduoti bučeriui, ale 
iškada, ba nais kačiukai.

—Pasiūlyk kokiai senmer
gei. -

—Tai gera rodą, Maiki. 
—Tai bus ir viskas.
—Ne, vaike, dar ne viskas. 

Ar tu girdėjai, kad Ditrojus 
yra užburtas?

—Koks Ditrojus?
—Nugi tas slaunas mies

tas, kur Fordas armobilus 
bildina.

—Tai ne Ditrojus, bet De
troitas.

— las pats, Maiki.
—O kas jį užbūrė?

—Ugi Vokietaitis su Ban
dytėmis. Zacirka man skai
tė apie tai Čikagos gazietoj.

—O kaip jie galėjo jį už
burti?

—Aš, Maiki, irgi norėčiau 
tą žinoti. Aš žinau, kad Lie
tuvoje burtininkai dažnai 
užburdavo karves. Ale už
burtą karvę galima tuoj pa
žinti, ba raidavei jos pienas 
prapuola. Ale Ditrojus šiaip 
ar taip pieno neduoda, kad 
tu ir kažin kaip jį melžtam; 
nu, tai kaip galima pažinti, 
kad jis užburtas? O kores
pondentas rašo juodu ant 
balto, kad užburtas. Sakofc 
tas Vokietaitis su Blandytė- 
mis surengė tautiškus šo
kius, ir kai pašoko, Ditro
jus tapo užburtas, tartum 
melžiama karvė.

—čia, tėve, bus korespon
dento klaida. Jis pasirinko 
netinkamą žodį pareikšti 
šokėjams komplimentą. No
rėdamas juos pagirti, jis pa
darė juos burtininkais. Ma
tai, žodis “burti” turi kele
riopą prasmę. Be jokių pri- 
dėčkų jis reiškia spėti ar 
pranašauti ką nors. Pavyz
džiui, čigonė buria laimę ar
ba ateitį iš delno. O jei pri
dėsi prie jo žodelį “su”, tai 
suburti reikš rinkti ar spies
ti ką nors į krūvą. Bet jei 
pridėsi žodelį “už” ir pasa-

lą su svetimu žmogumi, ir.kyši užburė, tai reikš: už

ti, t y. išplauti, citrinos rūg- i^kacriu 
stimi išvalyti ir pernelyg

jungos. Pirmoji apie 35,- 
000, antrosios apie 20,000 
dykaduonių. Abi organiza
cijos galėtų dykaduonius iš
laikyti iš gaunamų iš narių 
pajamų. Juk tokia kompar
tija iš “šiškų” net iki 90 
markių nario mokesčio ima, 
partijoj yra apie pusantro 
miliono narių. Tačiau iš 
valdžios iždo partijos “apa- 
račikams” metams skiriama 
apie 250 mil. markių. Vadi
namos profsąjungos “apara
čikai” gauna metams al
goms 130 mil. markių.

Ir valstybinė komsomolo 
organizacija — Freie Deut
sche Jugend” — su 7,500 
“aparačikų” gauna iš val
džios maždaug 40 mil. mar
kių, neminėjus kitų admini
stracijos ir centralinės pro
pagandos išpūstų išlaidų. 
Nacionalizuotose įmonėse 
komsomolo veikla padengia
ma iš įmonės iždo.

Po 1.200 funkcionierių 
dirba “Vokiečių - Sovietų 
draugiškumo draugijoje”, 
“Demokratinės Vokietijos 
Nacionaliniame Fronte” ir1 
“Mokslinių Žinių Platinimo '■ 

Visų trijų or- 
veiklos vaisiai

IRANO KARALIUS FORMOZOJ

Irano karalius Mohammed Rėza Pahveli (kairėj) svei
kinasi su gen. Chiang Kai-shek. Vidury Tautinės Ki
nijos užsieniu reikalų ministeris. Karalius yra pakely 
į Japoniją. Karalius nori susipažinti su tų kraštų 
pramonės ir žemės ūkio padėtimi.

kas ir A. Pečiulienė. 
SLA 131-mos kuopos — J. 
Pečiulis ir Sandaros kuopos 
—I. Vasiliauskienė.

Reik tikėti, kad netrukus 
išrinks atstovus ir kitos 
draugijos.

GARDNER, MASS.

KORESPONDENCIJOS
MIAMI, FLA. no paminklas Lituanica aik

štėj pastatytas. Gegužės 8 
Motinų dienos d. buvo pabaigtuvių iškil-

Gegužės 11 d. Lietuvių Pi- mėsJ. ku"ose. daI^ay°. įū-

Trijų dienų gegužine

Lietuvių Bendrovė savo 
parke rengia gegužinę, kuri 
tęsis 3 dienas: Prasidės ge
gužės 30 d. ir baigsis birže
lio 1 d. Gegužinės rengimo 
komitete yra J. Bekeris, A. 
Juška, A. Nakutis, V. Viš
niauskas, B. Dopkaitė, A. 
Daukantas, M. Tamulėnienė 
ir A. Adomaitis. Jie kviečia 
visus atsilankyti.
Mirė A. Kukienė *

Gegužės 9 d. mirė ilgame
tė Keleivio skaitytoja Ag
nieška Jezulienė - Kukienė, 
kilusi iš Dzūkijos. Ji pri
klausė Birutės draugijai, ku
ri davė 6 garbės grabnešes. 
Liko liūdintis sūnus Juozas 
ir 4 dukterys.

Garniiki*

MATYSIM GARSĄ

liečiu Klube buvo minima rys lietuvių visuomenininkų.

.. , , ... neverti poros nuliu, bet vis-persūdyti kad nors siąip tiek 300'miI ^3^ apa. 
taip nustelbus apgyzusj sko-ratui is,.likyti femetama.
nl* . . — - — Ne juokams “Vokiečių

Kinijos taukai atgabena- Taikos 'T ba„ dirba su
mi taipgi pusiau supuvę. 325 tarnautojais, nuveikia 
Kai kada tenka visas traną- milionus pp sėdynėm e- 
portas sukasu j žemę. Šiau- kalnus ^,. O be “Vo-
rės Korėjos sardinos kon- kietijos Demokratinės Mote- 
servuose sugedę, tačiau ty- n, Sąjungos” atliktų iždui 
rimai įrodė, jog žuvis buvu-1,600 veikėjoms skiria
si apgedusi prieš konservuo-mų išlaidų 10-11 mil. mar- 
jant Aišku, per sieną pa- kių. Prieškarinio paruošimo 
siekusi R. Vokietiją maisto organizaci ja “Sportas irTe- 
prekė tikrinama, bet rusai’chnika” supažindina jauni-

“Motinų diena”. Susirinko'kalb«'. . . , .
apie 100 asmenų. Rengčjaik Į^kunų bronziniai atvaiz- 
skundėsi, kad lietus paken-idal b!^ .vabau Pne Pammk- 
kė, bet man rodos, kad čia lo Pnkaltl-
kalti patys rengėjai: vyrai 
nepasigailėjo moterų, jos: 
pačios turėjo viską paruošti 
ir į salę atsinešti.

O žiūrėkite, kaip lenkai

MONTREAL, P. Q. 

Motinos diena

Iki šiol garsą mes tega
lėjome girdėti, bet Massa
chusetts technologijos insti
tuto mokslininkas dr. Ha- 
rold Edgerton surado būdą 
garsui fotografuoti. Dabar 
bus galima nufotografuoti 
smūgio bangas, kurios ir y- 
ra garso priežastis.

Naujas išradimas bus la
bai naudingas šaudymo 
mokslui, lėktuvų, raketų

visus protestus sutinka juo
kais arba apsimeta užšiga-

mą su 
dymu ir

demokratišku” šau-
“ demokratiniais”

vęr įžeisti, P kas jau čia ginklais... 1,800 “sportinin- 
dris dar viešai maskvie-kV’ sukiša į savo kišenes 12 

mil., o 700 “Deutscher Kul- 
turbund” veikėjų — 5 mil. 

Sudėjus minėtus — 70,000

, . T. .. . _ Kaip paprastai, ji buvopadare. Jie iš suaugusių e- mo.,
mė po$150 ir vaikų po 75 k^-5aįy’M^Tillij'e.|pr0JeKluowJan,s- 
cnt Užsakę stalą 6 asine-; -’Kuk]ia į, a į.
mms, kai atejome radome lietuvėVtiua, kuri mū- JUOKAI
papuoštą, valgius atneše pa- su.
davėjai, viską vyrai tvaike, £ikia ne tik naujas gyvy-Į Mokytojas: Kas yra stubūr- moterys sėdėjo ir valgė. Se- ja
niausios ir daugiausia vai-lietuvišką dvasią šeimoje 
kų turinčios motinos gavo J Jau keIe^ metai kai tį_

, . kių minėjimų lankytojuMano žmonai teko seniau- skaiiius mažįa Tai Uūd; 
sios motinos dovana -gra- nas faktas
zi suknele.

Reikėtų pasekti .lenkų pa- Darbo fronte blogai 
vyzdžiu. Tikrai kai kurios

kaulis?
Mokinys: Tai ilgas kaulas iš 

daug kauliukų. Ant viršutinio 
sėdi kepurė, o ant žemutinio 
sėdžiu aš.

čius kritikuoti?
Brangūs “aparačikai”*

Rusiški “aparačikai

neatėjo dėlto, kad reikėjo 
namuose virti, nešti į klubą

Pavasaris, bet pagerėjimo 
jame nesimato. Netrukus

bol
ševikų zonoj žinomi “funk- 
cionierų” vardu. Tai armija 
parazitų, su laiku išmokusi 
prisitaikyti, darbdaviui pa
dėti padažant saldesnėmis 
spalvomis, negeroves nuty

armija. Nepamirškim, kad 
minėtos organizacijos dar 
turi kelis pagelbinius sate
litus irgi su išplėstais apara
tais. O kur “Liaudies armi
ja”, “Paruošties policija”, 
“Pasienio policija”, “Trans-

. * ... . . , , . sporto policija”, “Valstybėshnt. žodžiu, kova uz dyki- Saugumo Tarnyba"? Gi
nėjimą vistiek yra lengves
nė už raumenų darbą fabri
ke.

Didžiausius “aparačikų” 
skaičius tui kompartija 
(SĖD) ir valdinės "■ profsą-

kerėjo arba užraganavo.
—Zju rait, Maiki, lietuvių jto

kalbą reikia gerai pažinti. 
Vot, paimkim kad ir tokį 
nekaltą žodelį kaip “gerti”
—iš jo galima išvesti viso
kių istorijų. Jeigu pasaky
sim, kad žmogus išsigėrė, 
tai jis bus nais džentelmo
nas; bet jeigu pasakysi, kad 
nusigėrė tai bus bomas; o 
jeigu nusilakė, tai jau tik
ras kiaulė. Ai beč jur laif!

—Man patinka, kad tėvas 
pradedi domėtis kalbos da
lykais. Jei skaitytum kas 
savaitę “Keleivį”, galėtum 
dar daugiau išmokti.

—Man jau sunku skaityt, 
vaike, ba krajavi mano aku- 
liorai jau paseno. Ale man 
paskaito Zacirka. Eisiu ir 
dabar pas jį, ba norisi ži
noti, kas ant svieto darosi.

—Gerai, tėve, pasimaty
sim kitą sykį.

toks dai- valdžios adminis
tracinis aparatas taip jau iš
pūstas.

Taip sunarpliotas, jog šio 
skonį pajunta kiekvienas zo
nos gyventojas, kąsdamas 
silkės uodegą, kuri, tikrai 
pasakius, irgi retenybe vir-

BE
CAREFUL

EVEKY Pilti!

ir nuėjo ten, kur viskas tąlĮ^įį3^. ^aton siuvykla.
dieną motinoms buvo pa- bendrovė pa-

* 1 leidžia 7,000 darbininkų.
Atleidžia ir kitos įmonės, 
nors ne tiek daug.

ruošta.
Mirė P. Gedvilą

Dar niekas Keleiviui ne
pranešė, kad kovo 26 d. 
Hollywoode, Fla., mirė vai
stininkas Pranas Gedvilą - 
Goodwill, 65 metų amž., ki
lęs iš Šaukėnų miestelio, 
Šiaulių apskr. Velionis pri
klausė Balfo skyriui ir bu
vo jam dosnus. Liko liūdin
ti žmona, 2 dukterys su šei
momis ir sūnus Juozas, A- 
merikos kariuomenės leite
nantas.
Raudonųjų klubas

Raudonieji įsteigė savo 
klubą. Tai Miami Lietuvių 
Socialinis Klubas, nariu tu
ri 73.* 1

C. K. Braze

Sporto klubas nuėjo 
į kleboniją

Kelerius metus savaran
kiškai veikęs sporto klubas 
pateko visiškon Aušros Var
tų parapijos globon.

J. Valeika

NORVVOOD, MASS.

Tėve, kas yra paršelis?
—Paršelis yra didelės kiau

lės vaikas.
—A., a, mokytojas kaip tik 

šiandien sakė, kad aš esu di
delis paršelis.

Vagis teisinasi

Madisono mieste, Wis., už mė
ginimą apiplėšti banką buvo su. 
imtas iš kalėjimo sąlyginiai pa
leistas vagis.

Teismui jis šitaip aiškinosi:
“Aš turiu nustatyta tvarka 

ateiti i priežiūros įstaigą (pro- 
bation office) ir pranešti iš ko 
gyvenu. Banke pavogtais pini
gais aš maniau Įtikinti priežiū
ros įstaigą, kad aš be darbo 
nesi valkioju".

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

o

“Keleivio” ir “Darbo” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
wart SL, Bellshill - Mossead, 
yra toks: J. Vensknnas, 8 Sto-

DUQUESNE, PA.

Lietuvių Klubas mini 
auksinę sukaktį

Šiemet sukanka 50 metų, 
kai čia įsteigtas Lietuvių 
Klubas (Lithuanian Inde- 
pendent Literary Club). Tą 
sukaktį klubas rengiasi pa
minėti net 5 dienų iškilmė
mis. Jos bus pradėtos birž. 
24 d. banketu ir baigtos bir
želio 29 d. gegužine.

BROOKLYN, N. Y.

Galų gale pastatytas
Galų įale Dariaus - Girė-

Išrinko Kongreso delegatu*

ALT skyriaus išrinkti: P.
Biažis, Alb. Pask, J. Stra- 
šunskas ir K. Šimėnas.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Bendrovės — J. Versec-'Lanarshire- Scotlani.
*?«XXXXXXXX50000(XXXXX>AXX'X X^ X XXX X X x:: X’4XXXXXXXJOCOSi«*aa<

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mas*.

t
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MOTERĄ SKYRIUS
bet kokį kitę šeimos ruošos; 
darbą, gaukit socialinio ’ 
draudimo kortelę, parody
kit kiekvienam savo darb
daviui ir užsitikrinkit, kad 
jie praneštų jūsų uždarbius ‘ 
socialinio draudimo įstaigai j 
jūsų pačių ir jūsų šeimų ap—i 
saugai.

I

MATAS DALBA

įsitikink ar esi apdrausta
“Mano reumatizmas vis landžio 1 d., liepos 1 d. iri

blogėjo, todėl aš pasakiau spalio 1 d. Kadangi metų ----------
p. Smith, kad daugiau ne- ketvirtyje yra 13 savaičių ir Bulvių vyniotimai (zrazai) 
begalėsiu Skalbti. Ji manęs p. Smfth mokėjo Jtmaitienei i
paklausė, kiek man metų, ir 6 dolerius pei savaitę, ji šaukštą sviesto ar
kai jai pasakiau, kad lapkri- P'^a v0 a P“ tauku, dručki 2 šaukštus
cio men. man suėjo 62 me- mokėjimą kiekvieną sausio, ‘ 
tai amžiaus, ji patart, kad baUndžio, liepos ir spalio 
nueičiau i socialinio draudi- menesi. j J**
mo Įstaigą ir paklausiau a- Antradieniais Jonaitienė ■ svogūnus> g

ŠIMTAMETE DAILININKĖ

pie savo senatvės draudimo virdavo pietus kitai šeimai. ™ »™*'*™*> *pijamas” Kadangi jos uždarbis iš šios ^.ovantus grybus, pusę
! J ...... Hidaenis n«n, šaukšto sviesto, petrozoliųJonaitienė kalbėjosi susą- šeimos buvo didesnis negu 
vo drauge Ona, kuri nuste- 50 dolerių per metų ketvirtį, 
bo išgirdusi, kad ši gauna ta šeima taip pat pranešda- 
socialinio draudimo pensi- vo apie tai socialinio drau- 
ją. Ona, kaip ir Jonaitienė,
dirbo namų mošoje priva
čiose šeimose. Ji nedirbo

lapelių, druskos, pipirų. 
Virtas karštas bulves su

grūsti arba atvėsintas su
malti, įdėti kiaušinį, dius-

kasdien vienoj šeimoj, bet 
kiekvieną pirmadienį vieno-

dimo ištaigai. .. x ,. . , -
Socialinio draudimo vai- kos\ ‘^P1?! sviesto.irsu-

dininkas sudėjo visas paja- ™nkyti tešlą Tada imti po 
mas, kuries buvo praneštos 3, ‘T®105. SabalJ. «-
paskiru Jonaitienės darbda- P'°9’ a?J ' Rlurl9 uždėti pa

“ y-—— id teš] sulenkti,
je šeimoje, trečiadieniais ki- vnj. Is viso susidarė 100 do-jjog ir
toj ir penktadieniais prieš lenų per mėnesį, ir todėl ji i ir
piet valydavo vieno vien- turėjo teisę į 44 dolerių mė-i^ij apvalainą vymo-
gungio butą. Likusia savai- nešinę senatvės pensiją. Ji Į“?“3-

B gaus šia sumą kiekviena mė- tais, suvilgyti išplaktame
nesi ligi tol, kol gyvenk k‘ausinyje, pavohoti dziu- 

Ona išsiskyrė su Jonaitie- veseliuose ir kepti keptuvėj 
ne daug išmintingesnė. Ji ^sviestu arba orkaitėje, 
kiekvieno savo darbdavio Ikarui skirtus susmulkin- 
paklausė apie savo socialini svogūnus ir virtus gry- 
draudima. Vienas iš jų apie ba‘. PasPLririntl svieste, pri
jos uždarbi reguliariai pra-j*1^ ^k<?- ™.altY PĮPlni> 
nešdavo socialinei ištaigai, P*\V az°blĮ lapelių ir įsmai,
o kiti ne, bet dabar' jau tą YletoJe

dėti vieno (plakto) kiauši
nio kiaušinienę.

tės dali ji pasilikdavo na
muose.

Ona vra jauna našlė su 
dviem mažais vaikais, rei
kalingais priežiūros. Ji ne
žinojo, kad toks jos darbas 
—vieną dieną šen, kitą ten 
—buvo įskaitomas į sociali
nį draudimą.

“Aš irgi taip galvojau”, 
sakė Jonaitienė, “bet sočia-
1X111VJ uiauuimv V CllLAlHllUVCU

man išaiškino, kad kiekvie
nas darbdavys, mokąs namų 
mošos darbininkui 50 dole
rių per kalendorinį metų ke
tvirtį, turi šiuos išmokėji
mus pranešti socialinio drau
dimo ištaigai”. Valdininkas 
išaiškino Jonaitienei, kad

daro.
n™ a oiizr main r*>*Qziic. X/CU VlCXUl£^ UlVVlį L lAZ’?, . ~ , Grietinę ar pomidorų pa-kolOnai sueis 62 metai, daža duoti

betgi ji yra patenkinta, kad 2_________________
jos uždarbiai, kuriuos jos MAIKIO IK 1KVU hl(AITIS 
darbdaviai praneša sociali
nio draudimo įstaigai, ir 
mokami mokesčiai vėliau ne Mūsų prenumeratoriai kartu 
.... . , . su prenumerata atsiunčia ir

tik jai senam amžiuj, bet ir auku:
jos vaikams kokios nelai- Po $5.00: John Krukonis, Pa- 

kalendorinis metų ketvirtis mės atveju bus naudingi. -terson, N. J. 
yra 3 mėnesių perijodas, Jei jūs dirbate kaip virė-Į Po $2.00: A. J. Rudžius, Det- 
pradedant sausio 1 d., ba- jos, tarnaitės, skalbėjos ar • roit, Mich.; J. Kran, Freesoil,

. ‘ Michigan.
Po $1.50: P. Gaigalas, Tim- 

mins. Ont., Canada; P. Leimo
nas. Detroit, Mich.; A. Stakelu- 
nas, Lowell. Mass.

Po $1.25: J. Linartas, Alber
ta. Canada.

Po $1.00: Mrs. V. Zalubis, 
Park Ridge, III.; P. Dombraus- 
kas, Springfield, Ohio; A. Rin
kus. Detroit, Mich.; M. Dau
girda, Rockford. III.; Mrs. J. 
Rasinskas, Chicago, III.; A. 
Dvariškis, Naugatuck, Conn.; 
Mrs. T. Lukauskas, Methuen, 
Mass.; W. Bružas. Ft. William 
Ont., Canada; Ignas Kolas, E. 
Chicago, lnd.; J. Yuška, Det
roit, Mich.; S. Knasas, Camb
ridge, Mass.; J. Milicke, Akron, 
Ohio; A. Matulionis, Brooklyn, 
N. Y.; P. Norwich, Little Falls, 
N. Y.; C. Yankiewicz, Detroit, 
Mich.; W. PapoII, Kenosha, 
Wis.; W. J. Bernatowicz, Gard
ner. Mass.; V. Visocki, Shenan- 
doah, Pa.; J. Dugan, W. Covi- 
na, Calif.; J. Gotautas, Sudbu
ry, Ont., Can.; S. Metanas, 
Newark, N. J.; S. Grabas, Chi
cago, 111.; M. Knystautienė, 
Danbury, Conn.; Fr. Lalir, St. 
Petersburg, Fla.; V. Dambraus
kas, Waukegan, III.; E. Bulaus- 
kas, Chicago, Illinois.

Po $.75: J. Uždą venas. Phi- 
ladelphia, Pa.; Mrs. E. Derin- 
ges, Lewiston, Me.

Po $.50; Mrs. K. Yushko, 
Dearbom, Mich.; J. KKmas, To
ronto, Ont., Can.; J. Masauskas, 
VVelland, Ont., Can.; K. Belskis, 
Montreal, Can.; P. Kraniauskas, 
Hamilton, Ont., Can.; C. Tamu- 
lonis, Fitchburg, Mass.; M. Na- 
mejunas. Kenosha, Wis.; F. Ka- 
tella, Pennsauken, N. J.; P. 
Grenevich, Spencer, Mass.; J. 
Kisielaitis, Montreal, Can.; S. 
Tolvaišą, Sudbury, Ont., Can.; 
I^eo Katorski, Munsing, Mich.; 
J. Vasil, Cleveland, Ohio; V. 
Stosius, Detroit, Mich.; F. Liz- 
denis, San Francisco, Calif.; B. 
Petrauskas, Penns Grove, N. J.;

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi, kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NE?JUNO SCNŪs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
ga, kieti viršai. 631 puslapis. Kai
na ............................................. $6.00

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

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina v..................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20,000 žodžių. 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų. 180 puslapių. 
Kaina ....................................... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina .......................$2.25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psL Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai aa- 
tra dalis 414 J»<1. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina............ .................. $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelsonienč-s parašyta; 250 įvairių

-eceptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BTNO SENOVĖJE. Dievų yra vi-
-okių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ............................................... $1.00
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kun 

M v«ladk»s parašyta knyga,
pusi. Kaina ........................... $?J>fl
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais ...................$1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio 

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ...................................•>..$$
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3IJ$, arba komunistų diRtatd- 
ra Taktų šviesoje. Trumpa ImUevis-

puslp.. įdomi knvga. Kaina.. $2.00 istorija ir valdymo praktika. Le
tai daug medžiagos. 9«i puslapiai.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovais pra-

Ktdantiems angliškai mokytis; duoda 
angliškus pasikalbėjimas.................................7I»

kaina 50c
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M, 
diskinis. 290 pusi. Kaina....$3X5

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•$• So. Boston

Eugenia Brown iš Seattle, Wash., mini savo 100 mėty 
gimimo sukaktį, piešdama karo laivą Boa Homme 
Richard, kuriame tarnavo jos proaaūkas.

DAINA

Tie auksiniai plaukai 
Ir tos mėlynos akys,
Kaip vosilkų laukai,
Kaip gegužės plaštakės.
Aš einu su daina 

e Iš namų į namus,
Ir matau, kur diena 
Mano laivą nupūs...
Aukso vyšnios subręs,
Auksas — spygliai pušų...
Į vosilkų marias 
Savo širdį nešu.
Paukščiai lekia dangum,
Greit pralėks daug dienų 
Ir užklostts sniegu 
Daug svajonių jaunų...

- Bet rytinė daina 
Nenutils amžinai 
Gaus padangė žvaina 
Ir ūksmingi kalnai...
Aukso vyšnios subręs,
Auksas — spygliai pušų...
Į vosilkų marias 
Savo širdį nešu.

Stasys Santvaras

(Iš “Pakalnių debesys”)
rav.- ..“i'"" "5-"tTFnič!r»”

SUSITIKĘS KURIOS NORS DRAUGIJOS, KLUBf 
AR KITOKIOS ORGANIZACIJOS VADOVYBES NA 
RL KLAUSK, AR JO ORGANIZACIJA JAU IŠRINKC 
DELEGATUS I AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESU 
KURIS BUS BOSTONE BIRŽELIO 27—28 DIENOMIS 
AR PASKYRĖ AUKĄ? JEI NE, PARAGINK T/ 
NEDELSIANT PADARYTI.

M. Getty. Algonac, Mich.; W. KAS ŽINOTE IR TURITE?
Urban, Chicago, III.; C. Tru- _j_____
chas, Alliance, Ohio; Mrs. K.I galėtų suteikti bio-
Gudelis, Northampton, Mass ; grafinį,, žinių ir paskolinti 
H- Katm W. Lynn, M«s,; J.foto^įj ŽUVHsil} karfJ 
Svirskis. Kearny, N. J.; G. Ce- j \ •
ponis, Kecoughton, Va.; J. Gir- ™etu K- ž\nlaUS,'
džius, Montreal, Can.; F. Bni- E. Švedo A.
kus, Toronto, Can.; J. Kaseli- Knksciuno, Molio (Sibire), 
nas, Branford, Conn.; C. Bac- stud. Adomo Plepio ir mirų- 
kus, Manchester, Conn.; J. Ma- šių gydytojų — Federavi- 
cis, Chicago, III.; J. Burinskas,’čiaus, P. Narkaus, L. Šimu- 
Torrington. Conn.; A. Waliko- čio, M. ŠimkeviČiaUS, B. 
nis, Cliffside Park, N. J.; P. Tolevičiaus, J. Marcinkaus, 
Lekevičius, Baltimore, Md.; P. j Aleknos ir P. Tikniaus?=
žemaitis Edrans, Man., Can.; žinios ir fotografijos reika-i 
M. Savickas, Chicago, III.; S. 12Ekasala Montello Mass • P HngOS llloslamam Spaudo?
n,Kasaia. Montello, Mass., r. iptjjy,.-..: ah«uli»nti
Matonis, Maspeth, N. Y.; J. {«1<linn“- Pl'asoma atsiliept!
Rogers, Averill Park, N. Y. *1U0. I>1B’

Po $.25: E. Garšva, Dehli, Į10"“’ balium Lake, Rhode 
Ont., Canada. Išland, U.SA.

Visiems parom usiems laik
raštį tariame Širdingą ačiū. *

Pakalbinkime draugu* it 
kaimynu* užsisakyti “Kelei 

“Keleivio” Administracija ' vi”. Kama metams $4.

NEPAJU0STANT1S SIDABRAS
Yra naujas ivairiu metalu soli

dus lydinys COREL1NG, kuris turi i 
gryno sidabro išvaizdą ir grožį, bet į 
niekuomet nepajuosta. Joks mais
tas. prieskoniai ar oras nekeičia 
Coreling spalvos. Niekada nereikia 
šveisti ar chemikalais valyti. Puiku 
iškilmėms stalą papuošti, patvaru 
kasdieną vartoti. Moderniškas sti
lius. įvairūs raštai pasirinkimui.

Geriausia dovana giminėms ir ar
timiesiems. Parodoma per rekomen
dacijas, krautuvėse neparduodama.

Pasiteiraujant rašyti lietuviškai ar angliukai: A. VIRŠILA 
c/e Coreling Dtatribntors P. O. B. 61, Roslindale 31JNass.

■6

Atliekame remontą
I

Praeitame numery skaitėte, kaip dabar Lietuvoje 
statomi namai, čia tos pačios “Šluotos” bendradarbis 
papasakoja, kaip ten namai remontuojami. Red.

Pasakyčiau, kad iki šiol man sekasi: dar nė trijų 
porų batų nesudėvėjau, bemindžiodamas butų valdy
bos slenksčius, o jau pradėjo kapitalinį remontą.

Mano bute remontas mažas: net nežinau, kodėl 
jį kapitaliniu vadina. Krosnis naujas pastatė ir vietoje 
tų durų, kurias beremontuodami sulaužė, įdėjo naujas. 
Dabar bute pusė naujų, pusė senų durų. Skirtumas tarp 
jų, tiesa, esminis: seniau durys užsidarė, o naujos—ne. 
Bet mano laimei iš lauko durys liko senos; kurios 
užsidaro.

Nepraėjo nė trys mėnesiai, o jau krosnys ir durys 
buvo savo vietoje. Ruošiausi įkurtuves atšvęsti.

Tik štai, lyg perkūnas iš giedro dangaus, pasigirdo 
darbų vykdytojo nauja komanda:

—Išardykit grindis!
Darbininkams kas? Liepia taisyti — taiso, liepia 

, ardyti — ardo.
Mes nustebome: kam plėšti geras grindis? Kuo 

jos nusikalto?
Darbų vykdytojas patiesė ant stalo kapitalinio re

monto planą^ žiūrėkit, girdi, vandentiekis ir kanali
zacija ne pagal instrukciją stovi. Turi, mat, šitie san- 
echnikos įrengimai į aną gatvę išeiti,. o jie kažkokių 
lemokšų išvesti į šitą. Juk ten — Remontų sąmatų 
)iure — specialistai sėdi, jie geriau išmano.

Bematant išardė grindis, išlupo santechniką, ir din- 
ro remontininkai. 'Pradėjo lapai kristi, paryčiais ėmė 
odytis šalnos, į .pietus patraukė paukščiai — ruduo, o 
gyventi nėra kur. Žmona kantrybės pritrūko ir išbil
dėjo su vaikais į kaimą pas gimines, tiek tepasakius:

—Kol buto nesuremontuos, negrįšiu, nelauk.
Gerai, kad apie tai mano darbovietėje nesužinojo, 

) tai moraliniu pakrikimu galėjo apkaltinti. Šeimą, 
lirdi, išardei.

Kai jau pritrūkau kantrybės belaukdamas, visokius 
lareiškimus berašinėdamas, iš vieno pažįstamo gavau 
isai nebloga patarimą:

—Nuvesk, — sako vaikus į remonto kontoros vir- 
iininko kabinetą, susodink ant rašomojo stalo, gimimo 
iudijimus — panosėn ir tegul mato, kad jiems se- 
iai laikas į mokyklą eiti. Daiktinius įrodymus, brolyti, 
lienos švieson...

Teisingai pasakyta. Bet kaipgi tu, žmogau, jam, 
am viršininkui daiktinius įrodymus pareikši, kad įstai- 
oje jo niekuomet negali rasti.

Ėmiausi kitokių gudrybių. Surinkau telefono nu- 
nerį 2-25-40 ir laukiu... o širdis tik tuk4uk. Atsiliepė 
noteriškas balsas. Pasakiau, kokiu reikalu į viršininką 
įoriu kreiptis. Moteriškas balsas pasikonsultavo su vy- 
išku ir pranešė, kad viršininko nesą ir vargu ar šian- 
lien būsiąs. Na, manau, dar kaitą savo laimę išban- 
lysiu. Palaukiau minutėlę ir vėl surinkau tą patį nu- 
nerį. Atsiliepė tas pats moteriškas balsas.

—Iš redakcijos,— sakau. — Su viršinnku noriu 
zalbėti.

—Prašau...
Pasisekė. Viršininkas, pasirodė, visai jautrus dar- 

juotojas. Pats atvažiavo į mano butą, visur išvaikš- 
iojo, viską smulkiai apžiūrėjo ir pažadėjo kuo greičiau
siai sutvarkyti.

Išsiskyrėm lyg geri draugai.
Vėl pamažu slinko dienos, savaitės, o viršininko 

pažadai išgaravo lyg kamparas. Ir mano kantrybė 
baigėsi.

Griebiausi dar vienos priemonės. Parašiau laišką 
-edakcijai. Ten patrikrino faktus, paskui išspausdino.

Pėdinu patenkintas namo, laikraštis kaip garan- 
;ija kišenėje — net eiti lengviau. Sutinku pažįstamą. 
Žmogus, kaip*sako, ir mėtytas ir vėtytas: buhalteriu, 
sandėlininku ir butų valdytoju yra dirbęs. Susėdome 
Lenino aikštėje, šnekame. Pasiskundžiau.

—Šią (atseit, galvą) tur būt, ant pečių nešioji 
tik tam, kad į pilvą lapų nepripūstų? — Ir kiek paty
lėjęs, pridūrė: — Šitokiu keliu toli nenuvažiuosi! Ma
terialinio suinteresuotumo nereikia pamiršti. Netepsi— 
nevažiuosi.

Aš net išsižiojau. Va, kur šuo pakastas! Gaila, 
kad jau po pietų šaukštai, be to, aš ir patepti nemo
kėčiau. Žinok žmogus katrą tepti. Tačiau materialinio 
suinteresuotumo nepamiršau. Kai tik gavau iš redakci- 
ios honorarą, susiradau žmones, sumokėjau — ir jie 
bematant baigė remontą.

KROSNIS SIENOJE Kai nėra reikalo, degikliai 
---------  nusileidžia ir turime lygų

Technika sugalvoja vis to- paviršių. Žinoma, yra au- 
bulesnių įrengimų ir mūsų Somatiniai aparatai virimo 
virtuvei, štai jau yra pa- ar kepimo laikui kontro- 
dirbta elektrinė krosnis, Kuoti.
kurią galima pakabinti ant Dabar tokia krosnis kaš- 
sienos. Ji yra 40 colių, turi .tuoja $550, bet, aišku, vė- 
2 keptuves, 4 vietas virimui- 'liau ji bus daug pigesnė.

1 « I
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vietines urnos
TARĖSI KONGRESO REIKALAIS

mu dėkojo valdybai, ypač rengtoje viloje turį6 pakan- 
joe pinninikui, sumaniai karnai vietos. Dar ir pajūris 
klubui vadovavusiai. [tebesąs tuščias, bet, aišku,

Du atstovu j Amerikos neilgam.
Lietuvių Kongresą pavesta

TCiBMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtąją Garsinimas)
Prilyginimo “ožiai” yra tie patys/ 

apie kuriuos kalbama Apreiikimo 
20:15, kurių vardai nebuvo parašyti 
gyvenimo knygoje. Jie yra tie patys,

REIKIA FARMOJ DARBININKO senku km. Patys' ieikomieji ar kas 
, Yra darbas farmoje, geras atlygini- j Juos žino prašom atsiliepti adresu: 
man ir labai gera vieta, myli Mrs. Anna Songaila (23

į lauko darbus. Geram žmogui puikiau
sia vieta. Prašom kreiptis: i

709 Warren St. 
Harrison, N. J.

Mrs. Mary Stosunas 
R. D. 4 
Cortland, N. Y.Praeitą savaitę ALT Bos-.fesionalus ir kt. Visi prašo-' naakirti valdybai. Pirminin- J*

tono skyrius buvo susinn-Jmi neatsisakyti savo skelbi- kui pavesta pasveikinti ra-į Tautininku S-cos skvrius kurie Uoijo 26:10 vadinami bedie- 
kęs posėdžio, kuriame vėl,mais paremti Lietuvos lais- šytoją kan. M Vaitkų jam gagužės 24 d.Tmrengė po- SŠ L*££>'
tarėsi birželio 27-28 dieno- Vinimo darbą. ruošiamose iškilmėse Provi- Hiivi a»v« nirminin. *«« .laikuose nenorės klausyti didžiojo Ieškaosayo. pažįstamų Petro ir Ago-

Jieskojimai

mis šaukiamo Kongreso 
reikalais.

Iš pranešimų paaiškėjo,

uumo uaroą. ruošiamose lBKiimese rrovi- Kfivi c»vo irarbės Dirminin 8e Ulkuose nenorės klausyti didžiojo
Registracijos komisijos denee ir Įteikti klubo vardu [kui Jonui KasmaJskui jo

pirm. adv. A. Young prane- Kiaulėno kūrinių albumą. —" '----- 1
šė, kaip numatoma atlikti -----_____

kad jau daug atstovų išrink-, delegatų registracija, kas Cambridge Lietuvių
ta, tik nedaug dar atsiųsta 
mandatų nuorašų, kaip per 
spaudą buvo prašyta. Daug 
organizacijų numato kvies
ti savo susirinkimus birželio 
pradžioje ir juose delega
tus išrinkti.

Banketo komisijos pirm. 
adv. J. Grigalus pranešė, 
kad banketas Kongreso ra- 
lyviams pagerbti bus šešta-* 
dienf, birželio 28 d. gražiau
sioj Statler viešbučio salėj, 
kurioj bus ir kongreso po
sėdžiai. Pradžia 7 vai. vak. 
Bileto kaina asmeniui 
Nutarta bostoniškius iš ank
sto paraginti biletus įsigyti 
ir tuo palengvinti rengėjų 
rūpestį. Bankete bus ir kal
bės šen. Kennedy, guberna
torius Fureolo, majoras Hy- 
nes ir gal būti svečių iš Wa- 
shingtono.

Aptarta ir meninė dalis, 
bet dar ne su visais numa
tytais kviesti asmenimis su
sitarta. Tas bus vėliau, pa
skelbta, bet galimą pasaky
ti, kad ir ši banketo dalis 
bus įvairi ir įdomi.

padalyta Kongreso delegatų Klubo byla 
ženklelių reikalu ir tt.

tos DELIUNV, paeina iš Lietuvos iš 
Ukmergės apsk. Geltuvos par., Ma- 

kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
ar

juos žino prašom parašyti man: 
Mrs. K. Tribuiauskas 
83 School St. (23
West Hanover, Mass.

Visi posėdžio dalyviai pa-' Cambridge Lietuvių Kata- Siuntiniu 
siryžę rūpintis, kad neliktų likų gegužės 1 d. buvo iš- *
nė vienos lietuviškos orga- nuomavęs savo patalpas kaž 
nizacijos, kuri neturėtų Kon- kokiai organizacijai “tea-

amžiaiis 75 mAtll sukliktas amžinąjį gyvenimą. (Mat. 25:46) žo- senių kaimo. Girdėjau, kad gyv 
iaiuAldUS IO mebjį bUK«iKUes dis “pasmerkimas” šitame tekste kur tai apie Bostoną. Jie patys 
i proga pagerbt?, Jam vado* yr* išverstas iš graikų kalbos žodžio tas juos žino prašom parašyti m 

O i____ : reiškiančio “nusirati.” Kitaip sa-! VaVO S. Santvaras, buvo (kant “ožių” klasė bus prašalinta, jai
sveikinimų žodžiu IT rąstu i bus atimta gyvybė; ji bus tiesiog

. , * 7: galutinai sunaikinta . To sunaikini- -------------------------------------------------------
Į OUVO U* uOVanų. | mo simbolis, kaip pasakyta 41 eilutė- Ieškoma Julija Simonavičaitė-MIN-

" 'je, yra “ugnis,” tinkamiausia žmogui CINAUSKIENfi iš Strazdų km. Pa- 
! žinoma sunaikinimo priemonė, “kuri; pilės vais. 1925 metais ji gyveno 34 
, prirengta velniui ir jo angelams.” Į Memsen PI., Maspeth, L. I„ N. Y.

Taip, ačiū Dievui, net ir velnias su J* P*-> *r kas W žino atsiliepkit ad- 
savo nešventais angelais, kurie per resu: K. Shalaviejus

Ieškomos seserys Jasaitukės Magdė 
(24 P° vyru UKLINIENĖ ir Agota po 
__ į vyru AšTASAUSKIENfi, Jono duk- 

' terys iš Sakių apsk.. Barzdų vais. 
I Agota atvyko 1914 m., o Magdė 1925 
metais į Ameriką. Jos gyveno De
troite, Mich. Jų ieško sesuo Marcelė
Ambrozienė. Jos pačios ar kas jas 
žino prašom parašyti šiuo adresu: 

George Sedauski
P. O. Box 22 (
Dragerton, Utah

grėsė savo delegato. trui”. Susirinko 400 žmo-

Šį šeštadienį, gegužės 31 
d. Globė Parcel Serviee

Giminės iš Lietuvos ieško Antano 
ARBAčlAUSKO, kilusio iš Punsko 
parapijos, Zovodos kaimo, gyvena 
kažkur apie New Yorką. Jis pats ar 
kas jį žino prašom parašyti:

Mr. V. Yankus (23
947 River Street 
Hyde Park, Mass.

. .. .... - . ilgus šimtmečius draugavo su juo,įstaigoj dirb£ mažesnis tar- bus galutinai sunaikinti—“nukirsti,” į 
kitaip sakant, jiems bus atimta gy-

R. D. 4 
Tunkbannock, Pa.

Vedybos
nių ir matė “teatrą” — nuo- nautojų skaičius, todėl pa-i^Ps^^į>T“u^esatt^enkin^ Ieškau mano tetą Magdaleną Gaidy - 
gas merginas ir kaž ką dar. tariama tą dieną susilaikyti j?.” kurį Apreikštojas pavadino “an- tę-vALAiTiENę « Papykių km.. 
Policija užpuolė ir iškėlė by-’ siuntinius siųsti kam tas yra Suvaikąs ^“tu^ję^“^ ta/ui B^Wyne,°NPY.' Ji

Paskutinis Kultūros 
Klubo susirinkimas

Gegužės 24 d. Tarptauti
nio Instituto patalpose įvy- .r™**™"“*3 i Tėvynes Mylėtojų
ko paskutinis šio pusmečio reikalą išsprendė. Parengi-s
Lietuvių Kultūros Klubo su- m.° organizatorius Abraham: ___
sirinkimas, kuriame rašyto- gavo 6 mėn. kalėjimoi Tėvynės Mylėtojų Dr-jos

lą teatro rengėjams. Įgalima.
Praeitą savaitę teismas tą Į

priimti Dievo malonę, kuri gaunama P*t> ar kas ją žino prašom parašyti 
Kristaus atpirkimo nuopelnais. Nie-iman šiuo adresu: 
kas nepraras gyvenimo arba negalės Ieva Gaidytč-Vilimavičienč 
pasinaudoti išganymu, atskyrus tuos, . Kybartų raj. Totorkiemio km.

Lietuvos STR U. S. S. R.kurie turėdami progos piinai apsi 
šviesti, nenorės tikėti ir klausytiį 
tiesos.

__  v_ ____________ v _•»__
■ Ieškomi Rožė ir Juozas UŽDAVI

NIAI, jų ieško giminės Julius ir Ge
nė baubliai iš Perlojos.

Taip pat ieškomi Jurgis ir Kazys 
SWIKLAI iš Brakraistelės kaimo, jie 

Mass. Jų ieškoniškumą mene. .turėjimų nepadorių filmų 28 d. 7 vai. vak. J. Tuinilosi;SSX'’StJėti™"^ i, a 2»-
Kadangi klubo, veikios me- £avo 5600 pabaudos, jis a-raštinėje (395 BrQadway).Įkv^“.17s“ .su^.ėrin“u? ^rt? vieš-

tai baigiasi pavasarį ir ka- Pūliuoja. Darbotvarkėje delegatų į ~ 1Ba ę
dangi šį pusmetį daugiau1 K^i dalyviai gavo irgi pa- Į ALT kongresą rinkimas ir 
susirinkimų nebenumatoma, į baudų, buvo nubaustos ir kt. reikalai. Visi nariai pra- 
tai pirm. J. Gimbutas ap- nu°g°s artistės. šomi dalyvauti.
žvelgė klubo metinę veiklą, Klubo pirmininkas D. Ker-‘ Sekretorius
primindamas, kad buvo 8 8avo pabaudos $50 _ — ————----------
susirinkimai, kuriuose pra- nesilaikymą likienų laisnių eUtogai
nešimus pardaė dr. J^ Gir- įstatymo. -9 žmonės buvo iš-; Sandaros 7 kuopa Kong- 
nius, Čepienė, . šimėnait^, teisinti. . . _ . resui paskyrė $25 auką ir
Viesulas, V. Vizgirdas, J. Taip pasibaigė ta triukš- atstovais išrinko J. Kropą,
Okunis, I. Vasyliūnas, P. mi.nSa Ma* Dabar tik be- Pr. Keslerį ir Ed. Pečiukai-

mės;” o baigdamas jis priduria: 
teis žemės skritulį teisingai ir tautas 
savo ištikimybėje.”—Psalmė 96:13. 

(Pabaiga)

“Jis

Biblijos Studentų knygos štai Jū-1 
sų KARALIUS 145 psl. 25 centai, į 
Kasdieninė Manna, 50 centų, Giesmių 1 f
knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei 
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A. 

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

Čepėnas, A. Liansbergis, dr. reikia, kad dievobaimingas tį.
Skelbimų komisijos pirm. H. Nagys ir A. Škėma. Klu- J* Roman pasimelstų per ra- -7-,rr--— :-qnoūnnoūooooo--------- s® r---- ——- — . —— — ----- -- - ------- J* • v y V I Al* •

prauiešė, kadbo lankytojų vidurkis buvo dųąuz klubo tolimesni pa- į,^ografo Rekordas 
i didesnėms a-,40 asmenų, nors kartais at- siseiuiną. (PLOKŠTELĖ)

Lietuvių liaudies 
Dainų Ir Šokių

matoma tuo pačiu tikslu ap- spintą. J .iankyti vietoj įmones, p/o- Mukusieji delnų p.oji-

i®®J***#*0*********°*#0*0#********B>*00,,*000#0*00#Q® Čape Cod, kur jis išvyko po- Rašykit mums lietuviškai
TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA “ "SpSS*

kiamantį’ dr. Eduarfui P ir ™UCAT.0NS & PRODUCTS 
kantiems ramumo ir gero poilsio. Marijai Jansonams. Rašo, 4 W. 16tn Street

Žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie- eSQs pirmasis vasarotojas ir New York, N. Y.
to‘!,valail“anls praleisti kambariai. Dušai. Tele- g aukžtų (Department K)

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Quadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis:

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.

J. Arlauskas 
pasiųsti raštai
merikiečių įstaigoms ir įmo-'silankydavo ir iki 70. Klu-

»•» ». Mr, X rv—.o —-oratralrZKlK— Knn 11 Zlt 1 H’i *1 1Q1 mA SveiklBflt IS ^3odiiciiio ii įjt<$svfixxc$ uao pavrcjv/ wwuTioKdj«l llilr
ti Kongreso proga leidžia- kyklai įsteigti knygynėlį, pa- ... . . . T ,.— -C-:—Visuomenininkas Justinasmame leidiny. nu™ rūpino jm srelezine knygoms v •. • « • • . • .
m.fn'm. h,n «Ir.I„ .n. mln,. Vaičaitis, kllTĮ paskutllllUO

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(LTmUANIAN WORLD DIRECTORY)

Paieškau gyvenimo draugo apie 65 
metų amžiaus. Aš esu našlė 65 me
tų ir gražiai atrodau, turiu savo na
mus ir farmą, noriu susirasti draugą. 
Prašom rašyti:

P. O. Boz 435 
Cherry Valley, N. Y.

Paieškau gyvenimo draugo. Neieš
kau turtingo ar gražaus, kad tik bū
tų protingas. Turiu savo namelį, ne
geriu ir nerūkau. Vyras mirė, vai
kai visi ženoti ir gyvena toli nuo ma
nęs, labai liūdna vienai gyventi. Ne
rašykite divorsuoti.

Mary Ulis
1328 E. 55th Street
Cleveland 3, Ohio (22

Telefonas: PUTNAM — WAInut 3-2836

Kur geriausiai pralysti atostogas?
Aišku, kad geriausiame CAPE COD OSTERVILLE, Mass 

kurorte, naujai atidarytoje viloje
AUDRONĖ

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
* Ištaiginga vila, erdvūs kambariai, 5 vonios
* Didelis salionas ir valgomas kambarys, 2 dengtos verandos
* Dviejų .akrų privatus parkas — pušynas
* šiltas jūros Craigville—Long Beach papludimis tik 5 minutės
* Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma
* Kainos minimalios tik $40-$50 asmeniui per savaitę
* Vaikams iki 10 metų pusė kainos. Studentams nuolaida. 
Pasiekiama traukiniu iki W. Bamstable (arba Hyannis). Auto 
Rt. 6 iki 149 ir į dešinę j Osterville. Kreiptis iš anksto:

AUDRONE, c /o I>r. E. Jansonas, 87 East Bay Rd„ 
Osterville, Cape Cod, Mass. Tel. GA 8-2748

Paruoštas ANICETO SIMUČIO
Tai didžiausias informacijų šaltinis apie Lietuvą ir lietuvius 

koks bet kada buvo išleistas lietuvių ir anglų kalbomis vienoje 
knygoje, šis 464 puslapių veikalas yra pilnas informacijų apie 
Lietuvą, lietuvių kalbą, meną, literatūrą, muziką, sovietų oku
paciją. deportacijas ir t. t. Jame surašyti keli tūkstančiai lietu
vių kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių, biznierių, parapijų, 
klubų, organizacijų, radijo valandų ir t. t. Stambus iliustruotas 
angliškas skyrius, liuksusinis popieris, kieti viršeliai. Kaina $6.50. 
Tai kiekvienam lietuviui visuomenininkui reikalinga knyga. Ne
paprastai puiki dovana tiek lietuviams, tiek lietuvių draugams 
kitataučiams. Reikalaukite pas platintojus, arba užsakymus siųs
kite: Mr. A. SIMUTIS, 41 W. 82nd St„ NEW YORK 24, N. Y.

Ar Nori Boti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistą vardas yra Ideal UItrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

SUSIVIENIJIMAS UETUVU] 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiri metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesj.

8LA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite šau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijoee ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

OR. M. J. VINIKAS
ĖST Wnst SM Stonai, Naw York 1, N. Y.

GERIAUSIS BODAS SIŲSTI VAISTUS LIETUVON 
YRA TIESIAI IS ANGLUOS AR ŠVEDIJOS

* Streptomicinas 30 gramų .............................................$11.25
* P. A. S. 500 tablečių po 0.3 gramus........................... $4.15
* Rimifono Roche 300 tablečių .........................................$3.50
* Serpasil (Ciba) 500 tablečių po 0 J ................................. $6J>0
* Aureomicinas 16 kapsulių po 250 mgr................ .. .>9,60
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių ................................ >1.65
* Multivitaminai 500 tablečių ............................................. $3.90
* Vitaminai B-12 200 tablečių po 10 mers......................$3:06

, * Vitaminai B-Complex 100 tablečių.............................. .$1.20
! t —ir visi kiti vaistai ir taip pat dantų medžiaga, akiniai, 

t aparatai klausai pagerinti, gydymo prietaisai—
PRIDĖK TIK $6.50 PRIE BENDROS SIUNTINIO KAJUOS 

Taip pat ir specialinis oro paštu patarnavimas 
/ Pridėk prie to paties siuntinio be ekstra ptdutvhno Išlaidą:
/ * Medžiaga suknelei iš spalvuotos medvilnės ............. .$6.00
į * Organdie, prancūzų šilko ar nailono 1 jardas............. $2.90
) * Medžiaga bliuskelėms ar marškiniams, 1 jardas .... $1.05 
♦ * Vyriškų ($3.30) ar moteriškų apatinių setas ......$3A0

Vyriškų rajono kojinių, 3 poros .........’......................... $4.50
Nailono kojinės moterims, 2 poros............... .................$4.50
Vyrų ir moterų plastikiniai lietpalčiai........................$6>00

/ —J kainas įskaitytas muitas. O TAIPGI:
5 laikrodžius amžinas plunksnas, stiklo peiliukus, akordionus, 
j dviračius ir siuvamas mašinas
: MAISTĄ REIKIA ATSKIRAI SIUSTI. REIKALAUKITE J 
? MCSŲ SPECIALINIŲ KATALOGŲ.

J

GERAS PIRKINYS 
Parduodu 2 bugalows 5 su puse iri/ 
2 su puse kambarių ir garažių, viso 
tris atskirus pastatus. Fornišių pil
ni namai. Kaina $8,500. Geroj vietoj, 
netoli ežero Bece, Parks Casino, sto
rai parankiai. Dviem šeimynoms ga
lima gražiai gyventi tuojaus. Yra 
viskas, gazas, elektra. Nėra kliūčių
parduoti iki June 30. Nepraleiskit; j 
progos, nelaukit rytojaus. Kreiptis: i • 

Mr. John Breiva ■ (24 (
Richmond Blvd., Bet. 1 & 2 Sts. 
Lake Ronkonkoma, L. I., N. Y.

KIMBAMAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus- i į
{ SI Reservoir St CAMBRIDGE, MaU. Tel: KI 7-9706

nuo odos išbėrimo. į Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave- 
Ramunės žiedai eu-Į / nue Bušą nuo Harvard Souare).
ropiški ir Ramunės: ) (Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
arbata yra visada; į Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).
gerai išsigerti. j :_______________________ ____ __ ________

Medleva žievės yra vienos iš ge- Į
riaušių dėl vidurių užkietėjimo.
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me-

Tazab of London

►
r
h

daus — Kubos medaus, liepos' £ 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

I in 9«a a m -gĮRSggRžjįl

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. "Broadvvay 

So. Boston 27, Mass. 
vvvvv»vvvevv»vvv v vvvvvvvvt

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DIL ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago 8, M

Persiunčiami Srautiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją,
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

SSSR

KĖS AT LIEK AK . 

VISOKIUS SPAUl

Jei tametoiM

>S DARBUS

GENERAL PARCEL AND TRAVEL €0., INC.
13S W. 14th St., NEW YORK 11, N. Yn Tat CH 3-2383

LicsuMd by USSR
Pagal sutartį, sudaryt* Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius { visas USSR respublikas ir j Lie
tuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos ėja mūsų firmoje. Siųsti galima tik naujos daiktus. 
Negalima siųsti maisto produktų au kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti. atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogiu būdu. Pa kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitą, o siuntinį pristačius—asmenišką adresato pakvitavimą. Turime didelį pasirinkimą prekių. 

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS
Adara kasdtos aas 9 vaL ryto iki $ vaL vak. S akras dl rainis iki 4 valandos 

Mūsų klljentų patogumui mes atidarėme skyrius Mausi miestuose:
116 East 7th Street, NEW YORK, N. Y. TeL YU 2-0380 

įBUFFALO 6, N. Y. >00 LRerary Rd. 11330 Jsa. Carapaa 03$ W. Girard Avė.
L332 Fillraere Ara. CLEVELAND 13, OMa DETROIT 12, Mldū PHILADELPHIA

M. TOesr 1*1441 TeL TOwasead >-3M0 TeL WAIaat 5-8878
23, PA,

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” gpaurtuvė padaryt tamstom® riaką 
ir nusių® greičiau ir pigiau, negu kuri norą 
kita spaustuvė. Prašome kreipti® šiuo adreau: 

-KELEIVIS”

27,

I
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PALAIDOJOME BRANGŲ KUKLŲ ŽMOGŲ

Gegužės 22-rą d. Mount vyko į Bostoną gyventi ir 
čia kur} laiką dirbo Kelei
vio spaustuvėj raidžių rin
kėju.

Bostone jau veikė socia
listų kuopa, kurioje tada 
buvo per 200 narių. J ją Įsto
jo ii* drg. Jonas.

Drg. Jonas buvo gilus de
mokratas, sugebąs sveikai,

Hope kapinės priglaudė dar 
vieną brangų kuklų žmogų 
—Joną Jankauską.

Tai nebuvo pagarsėjęs ka
ro vadas ar auksaburnis mi* 
ninių žavėtojas, jų vadas. 
Tai buvo paprastas žmogus, 
vieniems brangus nuoširdus 
ištikimas draugas, kitiems
malonus bičiulis, pažįsta- ' savarankiškai galvoti. Jis iš 
mas. Tai buvo paprastas,' pat pradžios teisingai supra- 
kuklus žmogus, bet jei tokių to ir anų dienų Rusijos įvy- 
nebūtų, tai ir garsieji karo kius, bolševikų įsigalėjimą 
vadai mūšių nelaimėtų, ir laikydamas demokratijos

žlugimu. Karštesnieji drau
gai jį net teisti ėmė už so- 

dyti; be kūnų gyvenimas cializmo “išdavimą”. Gin- 
būtų neįdomus, nemalonus, čai su jais taip toli pažen- 
pilkas, nes tie žmonės neigė, kad drg. Jonas apleido 
draugo ir didžiausioj nelai- kuopą ir su kitais sukūrė 
mėj neišduos, nei priešo iš atskirą, į kurią vėliau atė- 
pasalų neužpuls, ką paims'jo ir visi tie, kurie nenorėjo 
atlikti, i kokį barą bus pa-eiti Maskvos diktuojamu 
statyti dirbs sąžiningai, su- keliu.
maniai, jį gins, kol pajėgs. Socialistų eilėse drg. Jo- 
Toks buvo ir drg. Jonas. nas išbuvo iki pat savo mir

ties. Jis ir čia nesiveržė į 
pirmąsias vietas, neieškojo 
garbės, bet visas jam paves
tas pareigas sąžiningai at
likdavo. Jis buvo uolus so- 
ciademokratų suvažiavimų 
dalyvis, jų spaudos rėmėjas, 
kelerius metus buvo LSS at
stovas Balfo centre, kol svei
kata leido pirmininkavo L- 
SS 60 kuopai, atstovavo 
vietos ALT skyriuje. Jis bu
vo ir Keleivio patikėtinių 
pirmininku.

Priklausė drg. Jonas ir 
įvairioms bendroms vietos 
lietuvių organizacijoms — 
LDD 21 kuopai, SLA 350 
kuopai, So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jai, Cambridge 
Liet. Piliečių Klubui.

Drg. Jonas buvo minkštos 
širdies žmogus. Pats vargą 
matęs giliai atjautė ir kitų 
vargus, todėl jis buvo dos
nus Balfui ir kitiems svar
biems lietuviškiems reika
lams.

Drg. Jonas buvo gimęs 
mechaniku, nors tiems ga
bumams pareikšti tegavo 
progos atvykęs į šį kraštą. 
Kokią mašiną jis ėmė, to
kią lengvai ‘‘perprato” .ir 
galų gale tapo aukštos ko
kybės specialistas, įrankių 
gamintojas—toolmaker. Jis 
užsimerkęs skaitė braiži- 

. nius, pagal juos gamino ir 
‘kombinavo”. Jis yra

sumaniausi organizatoriai 
nesugebėtų savo planų įvyk-

Jis gimė 1885 m. sausio 
15 d. Grincagalės kaime, 
Čypėnų valsčiuje, kuris 19- 
05 metais pagarsėjo savo 
revoliuciniais nutarimais, 
mažažemio šeimoje. Jono 
iaunvstės dienos buvo sun- 
kios — anksti reikėjo tė
vams padėti didelę šeimą 
išlaikyti. •<*

Bet jo būta nesutižusio 
vaiko. Nedaug jam teteko 
mokslo ragauti, bet jis jį 
saujomis i galvą dėjosi. Iš
mokęs skaityti daug skaitė, 
anksti užmezgė ryšius su 
vietos šviesesniais žmonė
mis. socialistais, gaudavo iš 
jų literatūros pasiskaityti ir 
ją paplatinti. Taigi Jonas 
anksti Įsitraukė į visuomeni
nę. politinę veiklą.

Kai atėjo laikas stoti j 
kariuomene. Jonas nenore- ,•. " * z? ir išradėjas, sugalvojęs nau- 
.10 eiti carui tarnauti, todd } iau automatinj ga^u. 
apleido savo kraštą ir 1906
m. lapkričio mėn. išlipo 
Xe\v Yorke į krantą ir apsi
gyveno Bridgeporte, Conn.

Ir čia drg. Jonas neilgai 
ramiai tesėdėjo — pradėjo 
“buntavoti’’ prieš kun. Plau- 
šinaiti, kuris rinko pinigus 
bažnvčios statvbai, bet sta- 
tyba stovėjo vietoje. Drg. 
Jono pastangomis parapijo
ms paėmė tą reikalą patys 
tvarkyti: surinktus pinigus 
nešti i banką, o kunigui mo
lėti nustatytą algą. Kuni
gas. aišku, pyko ant drg. Jo
no. vadino ji bedieviu ir ki
tais baisiais vardais.

Žmonių via sakoma, kad 
kas arčiau klebonijos, tas 
to]iau nuo bažnyčios. Taip 
atsitiko ir drg. Jonui: Jis 
arčiau pabendravęs su kle
bonija. atvėso ir kitiems ba
žnytiniams reikalams.

Tuo metu Bridgjiorte ne
buvo socialistų kuopos. Drg. 
Jonas kartu su Buroku, Ba-

miesčių didelis būrys lietu
vių. Atėjo tie, su kuriais ve
lionis ilgus metus kartu dir
bo, jo idėjos draugai, bičiu
liai ir pažįstami, kurių jis, 
Bostone ilgai gyvendamas 
ir būdamas malonaus tai
kaus būdo, turėjo labai 
daug.

Bostono ir Cambridge klu
bai atsiuittė savo garbės 
grabnešius ir gėlių Vainikus. 
Atsiuntė gėlių LSS 60 kp., 
LDD 21 kp., Keleivio įstai
ga ir kt

Koplyčioje ir kapinėse 
gražia kalba su velioniu at
sisveikino Stasys Michelso
nas.

Po laidotuvių visi dalyviai 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj buvo pavaišinti. ,

Laidotuvėmis rūpinosi ve
lionio draugai V. Anesta ir 
P. Brazaitis, nes drg. Jonas 
artimų giminių čia neturėjo.

J. V—gas

Buvo graži šventė

Bostono dailės muzėjuje 
gegužės 23 d. surengtoji pir
moji tarptautinė pavasario 
šventė buvo tikrai įspūdin
ga. Jos rengimo komitete 
dalyvavo 27 tautos. Lietu
vius jame atstovavo Irena 
Manienė. Programą atliko 
13 tautų tautinių šokių ir 
dainų sambūriai. Jų terpe, 
žinoma, buvo ir Onos Ivaš-! 
kienės vadovaujamas tauti
nių šokių sambūris. Jo aš
tuonios mergaičių poros pa-i 
šoko Sadutę, jaunosios su 
savo draugėmis vestuvių iš
vakarėse atsisveikinimo šo-j
ki. Jis savo turiningumu, i- --- ---- - *
vairumu, grakštumu ryškiai 
išsiskyrė iš kitos programos. 
Įspūdį sustiprino J. Gaidelio 
ir brolių Strolių palydimoji 
muziką.

Programos atidžiai klau
sėsi per 2,000 rinktinės pub
likos. Visi sėdėjo prie ma
žų stalelių, sustatytų ant 
gražaus žolyno muziejaus 
kieme. Virš galvų kabojo 
daug žydinčių gėlių, žodžiu, 
rengėjai pasirūpino sudary
ti tikrai jaukią, malonią ap
linkumą.

Gražiai programa atrodė 
ir televizijoje, tik joje ne
buvo matyti tos daugybės 
įvairių tautų drabužių mar
gų spalvų.

Koretp.

V. Strolios koncertas

vą ir kulkosvaidį. Tas jo iš
radimas buvo užpatentuotas 
1936 meteis, bet ne jo, o 
kito vardu. Drg. Jonas ne
buvo pirmutinis ir paskuti
nis, kurių išradimai kitų var
du užpatentuojami ir kurie 
savo išradimais visai arba 
mažai tepasinaudoja. Ne
daug medžiaginės naudos 
teturėjo ir drg. Jonas iš sa
vo išradimo, nors pagal jo 
modelį pagamintų ginklų 
pirko Olandija, Kanada, pa
sinaudojo juo ir didžiulė 
Winchester ginklų bendro
vė, į kurios rankas galų ga
le pateko ir drg. Jono su
galvotųjų ginklų patentas.

Drg. Jonas jau senokai 
pradėjo negaluoti. Tas jį 
privertė paskutiniuoju metu 
ir iš visuomenės veiklos pa
sitraukti. Jis geso pamažu, 
kol gegužės 17 d. 10 vai. 
vak. miesto ligoninėj nutrū
ko jo turiningo .gyvenimo 
siūlas.

Gegužės 19 d. Bostono 
universiteto muzikos moky
klos salėj buvo Vytauto 
Strolios koncertas. V. Stro- 
lia šį pavasarį baigia tą mo
kyklą ir tas koncertas buvo 
jo egzaminacinis pasirody
mas. Didesniąją programos 
dalį jis atliko vienas fagotu 
ir porą dalykų dalyvauda
mas pučiamųjų kvintete 
Tarp šio atliktųjų kūrinių 
buvo ir Juliaus Gaidelio.

Dar 4 delegatai

Šv. Jono Dr-ja Bostone 
šaukiamo Amerikos Lietu
vių Kongreso delegatais iš
rinko : Alf. Baiką, V. Staku- 
tį, P. Rūtą, Al. Bernotą ir 
Bernotienę.

SLA 43 kp. nariams žinoti

kanausku ir kt. kuopą įstei- i Į Zaleckų koplyčią ir iš 
gė ir joje daug dirbo. J ten palydėti į kapines susi-

1911 meteis drg Jonas at" 'rinko Bostono ir jo pric-

SLA 43 kuopos susirinki
mas bus birželio 11 d. 7 
vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos patalpose. Tai bus 
paskutinis priešatostoginis 
susirinkimas, nes liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais susirin
kimų nebus.

Visi nariai prašomi tame 
susirinkime sumokėti reikia- 

į mus mokesčius.
Valdyba

ii Floridos .V. Vilutis.
- .4 ------~ .. Skyriaus rengiama gegu-PraeOą savaitę sugijo bug „gp^o 17 d., 0 

Frank Ramanauskas su šei-; spaHo 19 d.
ma, Miami praleidę visą Susirinkimas minutės susi- 
ziemą. ši saite a«na Ra-Į^p^ pag^ praeitą 
manauskus taip įsgąsdmo, šeštadienį mirusį veiklų kad jie ten pardavė turėtus dJbuotoją/buvusį jo 
namus ir sako, kad Nor- centro direktorių Joną Jan- 
woode geriau gyventi.

Kitos nuomonės yra Jo
nas Sakavičius iš Lawrence.
Sakavičiams Florida pati
kusi, jie labai gerai pralei
dę ten žiemą.

Balfo skyrius išrinko 
delegatus

kauską.

Pirmoji Gegužinė

Šios vasaros gegužinių lai
kotarpį pradeda skautų tė
vai, kurių gegužinė bus bir
želio 1 d. Romuvos parke 

i Brocktone. Prądžia 2 vai. 
Gegužės 21 d. įvyko Bai- p.p. Bus skautiškas laužas,

fo skyriaus narių susirinki- dainos, žaidimai, laimės Šu
rnas, kuriame išrinkti dele- linys, šokiai ir kitokios pra- 
gatai į Amerikos Lietuvių mogos, geras bufetas. 
Kongresą: A. Andriulionis, Autobusai eis nuo Piliečių 
Pr. Mučinskas, J. Jonaitis, Klubo 1 vai. p.p. Visi kvie- 
V. Vakauzas, A. Bričkus ir čiami dalyvauti.

$10,000 Added
Thiee-Year-Old» and Older. Sūc Fuztonss

SUFFOLK
iDOWNS

MemoriaI Day Feature—May 30

Three-YearOMs and Older 
About One Mile and One Sixteenth on the Turf

Safurday, May 31

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS ■,

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nępekąsk anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai jtaisytą už speciaiinę paruavunu kainą, tiktai

Visiškas
įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTUOS motorui

$245
PAŠAUK DABAR GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

b The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus 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 vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 ryto iki 8 vak vak. išskyras šventadienius, ir sekmad-

I PATOGI VIETA PARENGIMAMS ’
KRANK ROžĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta

♦ dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams.
• PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- 
į siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
| ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam

binti :
I» Telefonu: TAUNTON 2-3850 .arba rašykite

Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass. 
Į.—.---.-..-............. ....................................................... --.-.---j
leooooooGoeooooooooeoooooooeoooooeeoeGoooeooooeaoooodoc
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Masa. Tel. AN 8-8764

PersiunčiaaM JAsų sudarytus siuntinius į 'LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI MOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis .yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

{STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
"Visi siuntėjai įsitikino, kad mfisųįstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

alfoj

Vainiko vietoj auka Darbui* Savininkas -
(<iai

Dr. Domininkas Pilka vie-1Prod^».1^itav«' 
toje vainiko ant a.a. drg.
Jono Jankausko karsto au
kojo “Darbo” žurnalui $10.

Mūsiškiai laimėjo

Sekmadienį Massachusetts 
šachmatų komanda nugalė
jo Conneticut valstijos ko
mandą 13 V, - 9^4. Massa
chusetts komandoje žaidė 
K. Merkis, A. Keturakis ir 
Ged. Šveikauskas. Connec
ticut komandoje buvo du 
latviai: Strazdinš ir Kla- 
vinš.

MEDŽIAGOS I EUROPĄ

Vilnos, šilko, raj 

ŽEMIAUSIOS KAINOS Už VISUR

M. J. Borofsky & Sūdfes, Ine.

28-32 Harrison Avė.,

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
Parduodu pirmos rūšies odą, au- ►

3 ’elius, padus, vitpadžius siunti- ’
4 rjams j užjūrius nupiginta kaina. » 
ą Atlieku .visus batsiuvio 
d pareit, sąžiningai ir duodu patari- »

mus apie odas. Adresas
4173 Eighth SU So. Bostoa ; 
d nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky * 
įjrus trečiadienius ir sekmai 

Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plum 

.aliejaus ir gazo vamzdžių į' 
t ir taisymo darbus. Kainos priei- 
į narnos. Pirm n-gu ką darote, 
skambinkit, paklauskit mūsų karnų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon. Dorshester, Mase.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostorfb. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.**

Steponas Minlras.

iųiihb
Kas perka ar 

namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

•anam

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lanko 
ir vidaus: apkalame žioge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisos 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plaia,
T«L: JA4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Justke of tha

598 B.
So. Bostoa 27,

Siunčiame su lnt»ri«to įgaliojimais. __
Siuntiniai priimami kasdien ano 9 Hd 5 vaL valu, ketvirtadieniais ana Tel. AN 8*1761 V AN 

e iki 7 »al eak. ir Miadieaiaia ana 4 iki t vai. aa aieUk

nu: AN 6-1284.

KBAUTUVft 
išvykti todėl pi- 

geroje vietoje maisto T 
~ iptis tolefo-

(22

BUTAS NUOMAI
Išnuomuojamas 4 kambarių butas 
sn centraliniu apSUdymu ir visais 
moderniškais patogumais. Ttię suau
gusiems. Teirautis: antram aukite 

64 ‘G’ St. So. "
Tel. AN 8-4145

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M., 
So. Bostone, L ir <th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A- Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raitą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis

DR. D. PILKA

848 BROADVVAY
80. BOSTON,
Telefonas AN 8-1820

Tel AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valaador: t-4 ir
fa* tvautadiaali
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