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Amerikos lietuvių Kongresas 
Praėjo Dideliu Pasisekimu

Dalyvavo 396 įgalioti Delegatai Nuo 238 Lietuvižkų 
Organizacijų Ii 14 Valstijų; Su Svečiais Poj

džiuose Dalyvavo Viri 500 Asmenų; Aukų Su
dėta Lietuvos Vadavimui $8J&5; Lietuvius 

Sveikino Prez. D. D. Eisenhower, Vals.
. Departamentas, 27 Senatoriai Ir 

47 Kongresmonai; Bankete
Dalyvavo Apie 400 Svečių.

Birželio 27-28 dienomis 
Bostone Statler viešbuty po
sėdžiavo Amerikos Lietuvių 
Kongresas, į kurį buvo su
važiavę 396 atstovai. Jie at
stovavo 238 organizacijas 
iš 14 valstijų. Daugiausia 
buvo iš Atlanto pakraščio, 
bet tinkamai buvo atstovau
jama ir Čikaga, ir Detroitas, 
ir Clevelandas ir kitos toli
mesnės vietovės. Atsiuntė 
savo atstovų net iš Pacifiko 
pakrantės — Los Angeles 
ALT skyrius. Gausu buvo 
svečių, kurie trumpesnį ar 
i krosui lniltfi saIca knncrrpoiž

Kongreso atstovai Lietu
vos laisvinimo darbui tęsti 
suvežė aukų $8,895, bet ta 
suma dar nėra galutina, nes 
kitų aukos pasiųstos paštu 
nesuspėjo ateiti.

Kongresas sulaukė ne tik 
didelio Amerikos lietuvių 
visuomenės, bet ir šio kraš
to valdžios dėmesio. Jį svei
kino pats JAV prezidentas 
Dwight David Eisenhower, 
valstybės departamentas, 27 
senatoriai iš 21 valstijos ir 
47 kongresmonai iš 16 vals
tijų, linkėdami jam sėkmės.

žodžiu kongresą sveikino 
Nepriklausomos Lietuvos at
stovas Washingtone Juozas 
Kajeckas, Vliko pirm. dr. 
A. Trimakas,. Lietuvos Lais
vės Komiteto pirm. V. Sid
zikauskas, z Balfo vicepirm. 
kun. prel. J. Balkūnas, Lie- 
auvių Bendruomenės pirm. 
J. Šlepetys, kons. A Shall- 
na, vyskupai Podolskis ir 
Brizgys ir kt Iš gausybės 
rastu atsiųstų sveikinimų 
perskaityta tik maža dalis— 
Vliko Vykd. Tarybos pirm. 
J. Glemžos, Urugvajaus pa
žangiųjų lietuvių ir kt.

* Bendrai kongreso posė
džiai ėjo sklandžiai, priim
ta reikšmingų nutarimų, ku
rių tikslas mūsų kovą dėl 
Lietuvos laisvės dar labiau 
sustiprinti.

Dalies tautininkų ir fron
tininkų mėginimas įnešti į 
kongresą nedarnos nepasi
sekė.

Pagal ALT statutą kon
gresui politinių srovių buvo 
pristatyti ir patvirtinti šie 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai:

Socialdemokratų S-gos: 
SL Briedis, K. Balkus, dr. P. 
Grigaitis, B. Keblaitienė, T. 
Matas, S. Michelsonas ir J. 
Talalas.

Sandaros: J. Arlauskas, 
A. Devenienė, K. Jurgeliū- 
nas, S. Gegužis, M. Vaidyla 
ir J. Virbalis.

Romos Katalikų Federaci
jos: prel. I. Albavičius, - A. 
J. Aleksis, prel. J. Balko

nas, E. Pauzarienė, J. Ru
dis, dr. VI. Šimaitis, dr. V. 
Vygantas.

Lietuvių Tautinės S-gos: 
£. Bartkus, dr. S. Biežis, T. 
Blinstrubas, J. Ginkus, A. 
Lapinskas, dr. Br. Nemic- 
kas ir A. Trečiokas.

SLA atstovai: P. Dargis, 
E. Mikužiūtė ir dr. M. Vini
kas.

LRKS atstovai: kun. J. F. 
Boll, Wm. Kvetkus ir L. Ši
mutis.

Miesto majoras John B. 
Hynes šeštadienio rytą su
ruošė pusryčius ALT prezi
dentui pagerbti, į kuriuos 
pakvietė 125 kongreso at
stovus.

Vakare tame pačiame vie
šbuty buvo surengtas ban
ketas kongreso atstovams ir 
aukštiems svečiams pagerb
ti. Jame dalyvavo arti 400 
asmenų. Į jį atsilankė ir šil
tus, padrąsinančius žodžius 
tarė senatorius John F. 
Kennedy, gubernatorius Fo
ster Furcolo, Lietuvos atsto
vas Juozas Kajeckas. Kal
bėjo ir ALT pirm. Leonar
das Šimutis.

Kitame numery kongresas 
bus plačiau aprašytas.

Sovietų Delegatai 
Atvyko ienevon

SUSITIKO TRYS PREZIDENTAI

Buvęs •*-A.V. prezidentas Herbert Hoover (vidury) ir Vokietijos prezidentas Theo- 
dor Heuss svečiuose pas Filipinų prezidentą Carlos P. Garda (dešinėje) New 
Yorke. Gareia ir Heuss atvyko į Ameriką artimesnių santykių so šiuo kraštu už- 
megsti. Heuss išvykdamas iš Amerikos turėjo progos susitikti New Yorke su 
Filipinų prezidentu. v

LSS Suvažiavimas Anglijos Vadas 9 Amerikos Lakūnai 
Buvo Darbingas Lankosi Paryžiuje Rusų Nelaisvėje

______ I __ _ Į _____

Amerikos Lietuvių Sočiai- Anglijos Birželio 28 d. Sovietų Ru-
demokratn Saiunvos šuva- ™??sten5 P™įinka^ Ma<> sija prane§ė, kad du jos ko-
žiavimas "Bostone" birželio “J1“®vos lėktuvai Privertė nusi-
29 d. praėjo darbingoje J1P vieną Amerikos kariš“

V __ ... JLiL cuzijos vadu gen. de Gaulle. a

Lenkija Nusilenkė Sovietų 
Ultimatumui Del Erezijas

Sovietų Sutraukta Kariuomenė Ir Ultimatumas Ii Mi 
Ievos Privertė Lenkijos Komunistų Vadovybę Pa

smerkti Jugoslavijos “Ereziją” Ir Smerkti Nu
žudytojo Nagy Politiką; Savaitę Laiko Ėjo

“Derybos” Tarp Maskvos Ir Varšuvos,
Iki Gomulka Nusilenkė; Lenkijoj

Nuotaika {tempta, Via 
Krašte Didelis Neti-

Lebanono Karas 
Vyksta Be Permainų

Lebanone sukilėliai perei
tą savaitės gale pradėjo 
smarkesnius puolimus Tri
poli mieste. Sukilėliai giria
si, kad jų rankose yra trys 
ketvirtadaliai viso krašto, 
bet vyriausybė sako, kad 
gal tik ketvirtadalis krašto 
yra sukilėlių rankose.

Jungtinių Tautų stebėto
jai, viso apie 100 vyrų, prie
LebėiiuiiO Sirijus stonus ur

kai kuriose vietose prieina, 
o šiaip tie stebėtojai vis dar

a-
rabų nua Sirija* arabų ir
kaip juos atskirti, jei jie

nuotaikoje Delegatu daly- vaau 8®11- a.e_yau!!.e,!ką lėktuvą su 9 vyrais įgu- u r v
vavo ii Chicagos, Clevekm- IX

r< les. Pasitanme su anglais Armpniioi Kai lėktuvasBrooklyno, Connecticut ir . amerikiečiais generolo de ’ ,7? •• J* a 1 ,Massachusetts vietovių. 40 £ X ^Xvte "Skins "us,k“do' J,s s“dte«?s’ ° la‘ 
įgaliotų atstovų nuo sočia-. į*- yynausy.^ kūnai buvo paimti i nelais-
lįstų kuopų ir grupių per , J vę _ .

* . 1 Rusai pranese apie tą at-
Spauda daug rašo apie įtikimą ir kartu protestuojaištisą dieną aptarė organi

zacijos klausimus ir ypač _ - _ -plačiau aiškinosi “lietais- LSS' prieŠ tai’ kad Amerikos ka
* - - - - ti atominių ginklų. Prancu- rįskas lėktuvas iš Turkijos

zai esą pasiryžę tokių gink- įsįbriovė į Sovietų teritori- 
lų arba patys pasigaminti,
arba susitarti su sąjunginin- Amerikos vyriausybė pa
kais ir iš jų gauti tų ginklų reikalavo, kad rusai grąžin-

ko bendradarbiavimo” rei
kalą. Suvažiavimas išrinko 
naują Centro Komitetą, ku
rio buveinė lieka ir toliau 
Brooklyne. Plačiau aiškin
tasi pažangiosios lietuvių 
spaudos reikalais ir galimy 
bės knygų leidimą pagyvin 
ti.

Suvažiavimo platesnis ap
rašymas bus įdėtas “Kelei-

« w«-Lvyje” artimiausiu laiku. Su-Ši pinnadieni Sovietų Ru-^į.nv.mii. vaHnvnvo dralI. 
sijos delegatai “atominių
ekspertų” konferencijoj jau 
buvo atvykę į Ženevą. Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Kanados ekspertai irgi 
jau Ženevoje. Todėl -lau
kiama, kad pirmoji Rytų- 
Vakarų konferencija dėl 
atominių ginklų bandymų 
sekimo įvyks. Bet visiško 
tikrumo visgi dar nėra, nes 
rusai nori konferenciją 
“praplėsti” ir kalbėtis ne tik 
dėl būdų, kaip sekti atomi
nius sprogdinimus, bet ir dėl 
atominių ginklų bandymų 
uždraudimo ir net dėl kitų 
klausimų.

•
KUBOS MAISTININKAI 
PAGAVO AMERIKIEČIUS

Kubos sukilėliai pereitą 
savaitę vienoje kasykloje 
pagavo 9 amerikiečius inži
nierius ir du kanadiečius. 
Dieną vėliau sukilėliai pa
grobė 30 Amerikos jūrinin
kų prie Amerikos bazės Ku-

’važiavimui vadovavo drau 
gai S. Strazdas (pirminin
kas), J. Vilkaitis (sekreto
rius).

Sovietų Balerina
Įšoko Į Bėdą

Sovietų garsi šokėja bale
rina Olga Lepešinskaja, ka
daise mėgiama Stalino šo
kikė, lankosi su Maskvos 
baletu Briuselyje, Belgijos 
sostinėje ir šoka Sovietų Ru
sijos parodoje. Birželio 28 
d. ta balerina belgų polici
jos buvo areštuota už tai, 
kad ji norėjusi iš didelės 
“Innovation” krautuvės iš
nešti lietsargį, dvi poras 
pirštinių ir ką tai dar. Poli
cija ją apklausinėjo ir ka
dangi ji prisipažino, tai bu
vo paleista. Byla jai neiš
kelta, nes Belgijoj už pirmą 
vagystę krautuvėse papras
tai į teismą netraukiama.

Be to, belgai nenorėjo su
kelti tarptautinį skandalą,

boję. Amerikos konsulatai nes nišai galėtų atšaukti sa- 
rytinėj Kuboj per įvairius vo visą baletą arba net ga- 
tarpininkus tariasi su maiš- lėtų pasitraukti ir iš tarp- 
tininkais, kad jie paleistų/tautinės parodos Belgijos 
amerikiečius. sostinėje.

gaminimo paslaptis.

Vokiečiai Nepaleidžia
Amerikiečių Lakūnų

Devyni amerikiečiai lakū
nai, kurių helikopteris nu
krito žemyn rytinėj Vokie
tijoj, vis dar laikomi rytų 
vokiečių nelaisvėje ir pa
stangos juos išlaisvinti ne
duoda rezultatų. Vokiečių 
komunistai nori ta proga 
gauti tegu ir neoficialų pri
pažinimą jų šeimininkavi- 
rpo lytinėje Vokietijoje.

AMINDORE FANFANI

Jam pavesta sudaryti Ita
lijos ministerię kabinetą. 
Jis yra krikščionių demo
kratų veikėjas, Atlanto Są
jungos ir bendrai bendra
darbiavimo su vakarais uo
lus rėmėias.

tų paklydusius Amerikos 
lakūnus, bet iš Amerikos 
šaltinių dar nepraneša, kaip 
rusai Amerikos lėktuvą pri
vertė nusileisti.

Š. Adams Skandalas 
Dar Jaudina Salį

Sherman Adams “neat
sargumas” imant dovanasis 
Bostono milionieriaus Gold- 
fine ir darant jam tam tik
rus patarnavimus valdiškose 
Įstaigose, dar vis jaudina 
kraštą. Pereitą savaitę at
stovų rūmų komisija viešai 
apklausinėjo bostoniškį tur
tuolį Fox, buvusį “Boston 
Post” užsidariusio dienraš
čio paskutinį savininką. 
Fox papasakojo skandalin
gų dalykų apie S. Adams, 
bet vis iš trečių rankų, ką 
jam papasakojęs Goldfine 
apie savo santykius su S.

Pereitą savaitę pasklydo 
žinios, kad Sovietų Rusija 
sutraukia savo kariuomenę 
prie Lenkijos sienų. Rusų 
kariuomenė rytinėj Vokieti
joj pradėta traukti arčiau 
Lenkijos ir taip pat Ukrai
noj kariuomenė traukiama 
link Lenkijos. Tarptautinėj 
spaudoj buvo daug spėlioji
mų, kad Sovietai darys nau
ją spaudimą, o gal ir kariš
ką užpuolimą prieš Lenkiją.

Matomai, tą pavojų jau
tė ir Lenkijos Gomulkos 
valdžia, nes pereitos savai
tės gale Gomulka viešai pa
sisakė prieš Jugoslavijos 
komunistų “revizionizmą” 
ir prieš nužudytojo" vengrų 
vado Imre Nagy politiką. 
Šituo pasisakymu Lenkijos 

įsi-
visi civiliai apsirengę ir vi- _ _________
si kalba ta pačia kalba? i Gomulka, atrodo, nori 

Vakarų valstybėms Leba-
nono įvykiai yra didelis gal
vosūkis. Ką darys Vakarai, 
jei Lebanonas prašys kariš
kos pagalbos? Ką tark J.T. 
seimas? Kas duos karius 
“sukilimui” malšinti? Ką 
darys rusai?

Senatas Tyrinėja 
“Mafia” Gengsterius

Senato tyrinėjimo komi
sija, kuri aiškino negeroves 
unijose, šią savaitę pradeda 
aiškinti gengsterių ir rake
tierių veiklą įvairiose biz
nio šakose. Pirmiausiai se
nato tyrinėtojai nori išaiš
kinti “gengsterių konvenci
jos” paslaptis. Toki kon
vencija įvyko pernai lapkri
čio 14 d. Utica Apalachin 
vietovėj, New Yorko valsti
joje. Policija tą “konven
ciją” areštavo ir aiškino vi
sokius siūlų galus. Senato 
komisija palies ne tik “Ma- 
fia” gengsterius, bet bend
rai kriminalinių gaivalų 
veiklą įvairisoe pramonės 
šakose.

Indonezijos Karas
apie jsavv saulymud su o. Indonezijos 
Adams, šią savaitę liudija pripažįsta, kad
Goldfine ir laukiama, kad 
jis užginčys Fox liudijimą.

Alaskos Klausimas
Greit Balsuojamas

Pagal visus pranešimus, 
Alaskos klausimas turi bū
ti išspręstas senate dar šią 
savaitę. Atrodo, kad daugu
ma pasisakys už suteikimą 
Alaskai valstijos teisių. Ala-’

vyriausybė 
Celebes sa

loje sukilėliai vis dar laiko
si, nors jų sostinė Menado 
miestas ir yra paimtas. Mai
štininkų pranešimai sako, 
kad jie tęs kovą ir toliau ne 
tik Celebes saloje, bet ir Su
matroje “iki galutinos per
galės”. Maištininkai reika
lauja, kad Indonezijos vy
riausybė persitvarkyUj ir iš
mestų iš savo tarpo komuni- niekais, 
stus.. Vidaus neramumai

teikti Maskvai ir tuo būdu 
išvengti vengriškos kruvinos 
pirties iš rusiškos kariuome
nės pusės.

Apie Vengrijos vado Na
gy sušaudymą Gomulka 
betgi pasisakė, kad jis ne
galįs spręsti, kiek pagrin
do buvo jį sušaudyti. Tarp
tautinė spauda ir toliau spė
lioja, kiek ilgai Maskva pa
kęs “pusiau laisvą” Lenkijos 
politiką.

Vėliausieji pranešimai sa
ko, kad Sovietų Rusija ul
timatumu pareikalavo iš 
Lenkijos komunistų vadovy
bės įsijungti į bendrą komu
nistinių valstybių frontą 
prieš Jugoslavijos diktato
rių Tito ir kartu* pasmerkti 
nužudytojo vengrų komuni
stų vado Nagy politiką. Po 
savaitės “derybų” Lenkijos 
komunistų vadas pagaliau 
sutiko nusilenkti ir birželio 
28 d. kalbėdamas Gdansko 
mieste Gomulka pasmerkė 
Jugoslavijos eretikus ir nu
žudytojo Nagy politiką, tik 
dėl Nagy nužudymo pasisa
kė negalįs reikšti nuomo
nės...

Gomulkos kapituliacija 
prieš Maskvą visvien neiš
sprendžia Maskvos - Var
šuvos santykių, nes rusai 
vargu pasitenkins Gomul
kos kapituliacija ir po šito 
laimėjimo kels naujus rei
kalavimus, iki Lenkija bus 
taip pat paklusni Maskvai, 
kaip ir kiti satelitai.

Visoje Lenkijoje dėl Go
mulkos kapituliacijos jau
čiamas nerimas ir didelis 
nusivilimas. “Spalio” laimė
jimai vienas po kito eina

Atrodo, kad Maskva galų
ska pramins kelia į Uniją irjndonezijos platybėse dar gale nutarė “susitvarkyti 

į Havajams. ’gal negreit bus išgyventi. įsu lenkų eretikais . . .
M
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LEBANONE
Nedidelė Lebanono valstybėlė rytiniame Vidurže

mių jūros pakrašty, tarp Izraelio ir Sirijos, dabar gy- 
vena kritiškas dienas. Ar ji išsilaikys nepriklausoma? i

Jungtinių Tautų organizacija '“Lebanono klausimą” 
svarsto, barasi, J. T. saugumo taryba net nutarė pa
siųsti i tą valstybėlę savo stebėtojus, kad jie pasi
žiūrėtų, kas darosi Lebanono Sirijos pasieny. Bet Le- 
banonui kol kas iš tų stebėtojų ir iš jų žiūrėjimo nėra 
jokios naudos. Krašte eina neva tai sukilimas, nors 
tikrenybėje Lebanoną užpuolė arabai iš Sirijos ir Egip
to ir, atėję per sieną, daro “sukilimą” kartu su tam 
tikra dalimi Lebanono vietinės opozicijos. Dėl “suki
lėlių” atsikraustymo iš Sirijos nėra abejonės, nes grupė 
pagautų Sirijos karininkų papasakojo išsamiai, kaip jie 
buvo siunčiami i kaimyninį Lebanoną “sukilimo” ruošti.

Lebanonas yra arabų kraštas, bet jis skiriasi nuo 
kitų arabų kraštų tuo, kad šiek tiek virš pusės to krašto 
gyventojų yra krikščionys, o ne magometonys, kaip kiti 
arabai. Nuo kiyžiaus karų laikų Lebanono gyventojai 
išsaugojo savo krikščionišką tikybą ir per amžius Pran- į 
cūzija buvo jų globėja, nors politiniai Lebanono gyven
tojai, kaip ir kiti arabai, buvo Turkijos imperijos ribose | 
ir turkų valdomi. Po antrojo pasaulinio karo Lebanonas 
yra nepriklausomas, pusiau krikščioniškas ir pusiau 
magometoniškas.

Dviejų tikybų žmonių sugyvenimas vienoje valsty
bėje Lebanone buvo gana sėkmingas, bent iki pasta
rojo laiko Lebanonas tvarkėsi demokratiškai ir galėjo! 
būti pavyzdys kitiems arabų kraštams, kaip galima 
gyventi ramiai be diktatorių ir panašių “stiprių vyrų”. 
Gal dėlto Lebanonas ir pasidarė rakštis Nasserio akyje, 
kad jis tvarkėsi pagal savo konstituciją.

SMERKIA ŽMOGŽUDŽIUS

Yisame laisvajame pasauly eina protestu banga dėl 
komunist y neseniai įvykdytą Vengrijoje žmogžudys* 
ėią — buvusio ministerio pirm. Imre Nagy, gen. Ma* 
leter ir kt. nužudymo. Čia matome protesto demon
straciją Paryžiuje.

Prancūzija kryžkelėje
V. RIMANTAS

. juos Azijos bei Afrikos kon-
u________ _________ Jau bus visas mėnuo, kai tinentų tautos savo Prancū-
Arabų nacionalistai dabar svajoja sujungti visus ivyk?a^ Prancūzijoje, skau- zįjaį sąskaitoje terašo apie 

arabus į vieną didžiulę valstybę ir sukurti iš plačiai iš- džiai sukrėtę pačią praneu- patirtas iš jos skriaudas. Jau 
sibarsčiusiu arabu ir ju kadaise pavergtų kraštų impe- zų teutą’ suzadin? gyvą de-. ir dėl to Prancūzija trum-
_s ssrs&tts:

“-CTJttėSSSų-. -.t.,Sj"is

anksti būtų spėlioti. Jo užsimojimai yra dideli, bet ir pas save neaprėžtą mo- kanjasi au sukilusiu Alžiru. 
kliūtys, su kuriomis jam tenka ir teks susidurti, irgi narchiją ir per pusantro Visos pastangos" išlaikyti 
yra didelės. Kaip jis jas įveiks? Nasserio šalininkai nu- šimtmečio su nedidelėmis kolonijas kad ir formaliai 
rodo, kad jis jau daug kliūčių nugalėjo. Jis nusikratė pertraukomis išlaikė pas sa-, laisvo jų susidėjimo su me- 
anglų globos, jis išvarė Sueco kanalo savininkus iš E- ve demokratinę santvarką,' tropolija formoje nepadidi- 
gipto, jis jau spėjo praryti Siriją ir dabar, Lebanone, staiga pasijuto fasistimo no Prancūžijai jos garbės, 
nori dar vieną arabų valstybę įjungti į savo busimąją Pirsnio gresiama. ,KoVų lauke jos armijos nu-
“imperiją” Fašizmas Prancūzijoje—, blukino Prancūzijos karių

Jei Nasseris įsigali Lebanone, jo rankose būtų visi mintis dažnam mūsų at- aureolę, jų laimėta anais lak 
i- • i i* * - • *, • i Pnmno ka- lode nesąmone dar pnes kais ir ypač pirmajam pa-

aliejaus keliai iš Vidunmųjų Rytų į Penket3 metų. O tuo tarpu sauliniam kare. Prancūzų
nalas ir aliejaus dūdos per Sinją ir Lebanoną). bekan- fašizmo ^1^ ne tik vie- kolonialinė politika gerokai
tis jo žygis galėtų būti Jordanija su Iraką Libija, aiba šaipjūgta “suglebusią”pran- sumurzino Prancūzijos tri-
ir Sudanas, o vėliau Nasseris tikisi pasiekti ir prancūzų Cūzuose demokratiją, bet, spalvę ir šaltai nuteikė jai
šiaurinės Afrikos — Tuniso, Maroko ir Alžyro. ,kaip parodė Alžiro gerfero- jos sąjungininkus Europoje

“Vadavimui” medžiagos Nasseris turi devynias ga-:lų ir respublikos laivyno ad- bei Amerikoje, 
lybes. Visus savo ikišiolinius žygius Nasseris atliko ne miroĮų sukilimas prieš kons- Dabar Prancūzijai atėjo 
tiek jėga, kiek akiplėšiškumu ir panaudodamas pašau- 'titucinę Prancūzijos vyriau- atsiskaitymo valanda už 
lio pasidalijimų i Rytus ir Vakarus, Jo žygius laimina fažista! buvo ne juo- praeities “griekus”. Prieš 
Maskva, kuri jam stato ir ginklus. Ir dabar, Lebanono !Pa- sus.skaldz.us.ų prancūzų
klausimų svamtant J. T. organizacijoje, Maskva yra Prancūzija senokai “ser- ^tini ktoim7 
uoliausias Nasserio rėmėjas. Todėl Lebanono “sukilę- prancuzlJa senokai ser spięsum kausimai, susi- 
liai” drąsiai beldžiasi į Beiruto sienas, kad jie už sa
vo nugaros jaučia ne tik Nasserio, bet ir Sovietų ga
lingą paramą, o Vakarų valstybės delsia su pagalba 
Lebanonui, nes nežino, “kaip Maskva į tą pažiūrės”.

Mažo Lebanono likimas dabartiniu metu pasidarė 
vienas iš Rylų - Vakarų klausimų. Pati per save Le- 
banono krizė nebūtu didelis įvykis. Jei ten vyktų tik 

* vidaus sukilimas, reikalą išspręstų Lebanono armija ir 
policija. Bet kai į Lebanono vidaus reikalus sukišo sa
vo pirštus Nasserio propaganda ir jo apginkluoti ke
liaujantieji “sukilėliai”, ir kai už Nasserio stovi drą
sus peštukas Chruščiov, reikalas įgauna visai kitokį 
vaizdą. Lebanono klausimas nebėra tik Lebanono klau
simas, bet pasidarė šaltojo karo fronto dalelė, kur Ry
tai ir Vakarai persiima ne tik šaltomis priemonėmis, 
bet ir. ginklais.

Ar Lebanonas virs antra Korėja? Ar Vakarai drįs 
Lebanone pasipriešinti rimtai Maskvos - Nasserio kom
panijai?

ga". Paskutinieji trisdešimt tvarkyti su sukilusiu Alžiru 
metų nepasigailėjo jai žiau- ir susitvarkyti namie. Pir- 
rių smūgių. Paskutiniam ka- masis reikalas yra pats o- 
re militariškai Hitlerio par- piausias. Užtai, kad Alžiro 
blokšta ir moraliai šunie- sukilėliai turi būt ginklu 
kinta, Prancūzija tik palen- “sutramdyti”, stoja Alžire 
gva ir didelėmis pastango- radęs riebią tėvynę daugiau 
mis ėmėsi atsikurti po karo. kaip milionas prancūzų ir 
Ir vėl gavo vieną po kito jų gausūs giminaičiai pačio- 
kelti naujų ir jau ilgam žei- je Prancūzijoje — prancū- 
džiančių smūgių, netekda- ziškojo kolonializmo šali
ma dalies savo kolonijų, ninkai ir gynėjai. Jų pusė- 
Prancūzų kolonijos nedaug je atsistojo ir Alžire sukilę 
gero matė iš jų tukinamos prieš savąją valdžią genero- 
metropolijos. Kaipo koloni- lai. Kad Alžiras vienu ar 
jų valdytojai prancūzai bu-‘kitu būdu pasiliktų ir atei- 
vo perdaug egoistai ir trum- tyje apsivienijęs su Prancū- 
paregiai, tad sukilusios prieš zija — už tai stoja gal ir

Apžvalga

EKSPERTŲ
PASITARIMAI

dinimų sekimas turėtų būti 
daromas, tai būtų didelis

Šį antradienį Ženevoj tu- žingsnis į atominių ginklų 
ri prasidėti mokslininkų pa- bandymų uždraudimą. Dėl 
sitarimai, kaip geriausiai Pat,es atominių ginklų ban- 
sekti atominių bombų sprog- dy’Į'M uždraudimo ir dėl tų 
dinimus. Mokslininkai turi ginklų gamybos vėliau eitų 
tik tą vieną klausimą iš-d*n*08 ir gal.but butų pa- 
spręsd. darytl pinmeji žingsniai j

Jei mokslininkai eksper-
tai sutartų, kad atominius 0 ne tusclos kalbos»
sprogdinimus galima susekti
ir jei tie ekspertai nurodys

kaip tai buvo iki šioliai.
Bet ar ekspertų pasitari-

būdus, kaip atominiu sprog- mai Ženevoje įvyks? Rašant

šias eilutes tas dar nėra ži- ginklų bandymų uždraudi- 
noma. Su rusais buvo susi- mą buvo paliktos ateičiai, 
tarta, kad ekspertai susitiks Paskutinį momentą rusai 
ir tarsis, bet susitarimas su nutarė “deiybas išplėsti” sa- 
rusais visada yra netikras vo nuožiūra ir painformavo 
dalykas. Paskutinį momen- Ameriką, kad jie tik tomis 
tą rasai moka surasti viso- sąlygomis siųs savo eksper- 
kių priekabių ir viskas eina tus į Ženevą
njekais. - v I Amerika į šitokį rusų “de-

Taip gali būti ir sį kartą >ybų plėtimą” atsakė, kad 
Sutartas reikalas gali dar jį laikosi senojo susitarimo 
nueiti niekais. Rusai pasku- ir antradienį Amerikos, Ka- 
tmėmis dienomis pranešė, nados, Anglijds ir Prancū- 
kad jie siųs savo ekspertus zjjos ekspertai bus Ženevo- 
į Ženevą, jei iš anksto hus ,je ir lauks rusų, lenku ir 
nustatyta eiti pne atominių cekoslovakų ekspertų, taip 
ginklų uždraudimo. reikalas šiuo momentu

Bet anksčiau buvo kalba- ir “stovi”. Bus ar bus de- 
ma tik apie mokslininkų rybos sužinosime gal tik lie- 
ekspertų pasitarimą, kaip pos 1 d., kada turės prasi- 
kontroliuoti atominius sprog įdėti mokslininkų pasitari- 
dinimus, o kalbos apie tų mai.

visa prancūzų tauta. į
Nei viena iš 25 nuo karo;

galo buvusių Prancūzijos 
■vyriausybių, nors kiekųie- J 
nai jų reikėjo išspręsti Al- ‘ 
žiro klausimas, nesugebėjo i
tai padaryti. Neišdrįso su- Užsakyta* chuliganizmą* 
kilusiems alžiriečiams pri-. protestai dėl Vengrijos^

Kas savaite
čiuliai buvo liaudies val
džia. Bimba meluoja, kad 
fašistai” išskerdė kelis tūk-

paskutinė Ffimlino vyriau- džiūt'Anglijoj,“ kur jų'va-Tijos ?fentų’..° komunistai 
sybė, teisingai numatydama, d H Saukia kad iis buvo ^>ene arsiausiel1 tlI P°" 
kad toks pripažinimas būtų .Rytojai, nes
jau tarpusavio karo pra- x..jv<!fao • genai žinojo jų nieksy-
džia. Ir tokioje padėtyje; R-a; kur „rotestuoiantieii b*8’ Siaip žmonįs tame 
atsitiko beveik “klaikus“

Sorietų Rusijos ambasadų.
vaipk r? ° ka dauguma tam sukilimui
joj ir Vokietijoj, susinnkę P su’meiuoja kad reikėtų 
prie ambasadų žmonės, mė- P ’ ^amsa£
te į Sovietų namus akmenis į .. : J
ir kas pakliuvo, kol policija 1®1 e?' _
tokias demonstracijas su- Svarbu hk pabrėžti, ko" 

kio šuniško ištikimumo Ma
cį * , j*i*x-„„ *_ - skvai Bimba ir bimbinihi ro-Sovietų diktatūra nutarė, , , *, .kad tokių demonstracijų ne- do’ Nu° SUImo laikų tų 

galima palikti neatkeršytų "lekas nepasi-
ir, ve, būriai “maskviečių* , Jle ™eko neužmiršo 
su akmenimis, dažais ir ki-lr meko neišmoko.

daiktas: šimtmeti demokra
tijoje brendusi Prancūzija, 
jos vyriausieji organai—vy
riausybė, prezidentas ir pats 
parlamentas — pasijuto be
jėgiai gelbėti padėti ir su
tiko patikėti krašto likimą 
vienam žmogui ir jo sudaly
tai vyriausybei — generolui kjl-čT 
de Gaulle. Žmogui, kuriam 
valdžios reikalavo patys 
piktieji Prancūzijoje demo
kratinės santvarkos priešai, 
fašistinio režimo šalininkai.
Ar tai nėra demokratijos 
kapituliacija prieš diktatū
rinį fašizmą?

tokiais pabūklais patraukė .. . ,
pirma prie Danijos, paskui ° *“,p “ r“°?

x , . . . Prie Vokietijos, o pagaliau Bimba ir Jugoslavijos ere-
Dabar atrodo, jei ne vis- prie Amerikos ambasadų ir zįją išsprendžia vienu užsi- 

kas, tai daug kas pareis nuo visur> pagal iš viršaus gau- mojimu. Jis sako: 
de Gaullio. Tai kas jis per ta įsakymą, rėkavo, mėtė . . . , ,

.žmogus? Kiek jis vertas tiek raudono rašalo ,. . 1S1 ma^°m®» kąd ranty-
pasitikėjimo ir tiek didelių buteliais ir kitokiais “gink- W Jugoslavijos ir so- 
įgaliojimų? Kai parlamente jaįs” svetimas ambasadas. cialJs}?mil k^tll labai P»- 

i buvo balsuojamas pasitikę- j • įmonės Vakaruose ®unkej® • • • Vlsko £ah buti. 
jimo klausimas de Gaullio DrXtUO?a Ui vra kPasJrodo’ kad. labai’ la¥
sudarytai vyriausybei, be- ^piktinimo’ pareiškimas. sun.^u,Įu Tito ir J° draugais 
veik pusė socialistų balsvo J,0% kartais jfc P susikalbėti. Nuo jų priklau-
V?,de_GauHe ir kita kl®k šokimais. Bet kai “minia”
rJidnenč koltam ni*1PS 11UlUVkJJlV T V įsa. j* Ir

sys tų santykių raida”.
Ti« Iri DiumKaivcsiziv zviairaiiiiv uuzsuai. . , . x ,x.. . ,. masKvoje tą aaro, tai vi-................

jei taip atsitiko, socialis- sjems yra aišku, jog tai Ma- ,vlskas aišku. Su Tito sun
itai buvo nutarę leisti kiek- g^vos diktatorių užsakytas ku susikalbėti ir nuo.Tito ir 
j vienam jų balsuoti lalsvai>'darbas. J° draugų priklausys, kas
i pagal savo sąžinės nurody-į Kai du daFO t* šia. i toliau bus. Na, o su Mask- 
mą — tai generolo asmuo ime atsitjkime nėra tas pats.!va lengva susikalbėti? Ar
yra, atrodo, nepaprsatas. i Maskvos valdovai tą žino. nuo Maskvos niekas nepri- 

Apie generolą de Gaulle ! t,*. x—v.?. , * iviauevc?
Leon Blum, jau miręs 
prancūzų socialistų vadas, 
yra savo laiku pasakęs, kad 
tai esąs nepaprastų gabu
mų ir didelio proto žmogus.

' Atrodo, kad be to jis yra ir 
didelio charakterio asmuo, 
mokąs savarankiškai eiti pa
sirinktuoju keliu. De Gaul- 
liui būdinga, kad jis, pasi
traukęs iš po karo išlaisvin
tos Prancūzijos laikinio 
prezidento pareigų, nekūrė 
jokių sąmokslų grįžti val
džion, nors turėjo labai 
skaitlingų šalininkų. Ir da
bartiniu metu, kai ir jam pa
rūpo katastropišką tėvynės

Jie ir tarptautinį chuliganiz- klausys? 
mą vykdo “planingai”, pa- Bimba apie Tito ir Mask- 
gal įsakymą iš viršaus. Prie v? kalba, kaip tas vyras a- 
jų niekšybės tas nieko ne- Pie savo žmoną. Jis skun- 
beprideda, nes jie ir taip dėsi’ kad j° žmona yra ne
jau persistatė pasauliui sukalbama. “Kodėl nesukal- 
niekšais skerdikais, bet bama”> Jis buvo paklaustas. 
Chruščiovo technikai-pažin- ^as negalvodamas atsa-4-J 4.^.^ -J____ i Ižo •ti tai yra įdomus dalykas.
Kaip jie kalba ...

Anglijos komunistai pro
testuoja prie Nagy, Maleter, 
Szilagyi ir Gimęs, vengrų 
vadų sušaudymą. Protestuo
ja visas pažangusis pasau
lis. Bet veltui ieškotumet 
protestų ar bent teisingo žo
džio pas amerikoniškus lie-

kė: “Nesukalbama todėl, 
kad manęs neklauso”.

Jei Tito Maskvos klausy
tų, jokių sunkumų nebūtų. 
O jei jis neklauso, tai Bim- 
ha jį greit vėl skelbs ban
ditu, kaip “Laisvė” tą darė 
ne taip dar seniai...

E*ta*
padėtis, jis tik tuomet suti^tuviug komunistus. Jiems 

Maskvos žudynės yra geras 
daiktas ir jie prieš budelius 
lenkiasi, o ant nužudytųjų 
aukų jie pila pamazgas, 
kaip jie tą darė kadaise ant 
Leono Prūseikos.

Štai ką sako lietuviškų 
bolševikų vadovas Antanas 
Bimba. Jis rašo “Laisvėj”:

“Vėl baisiai alasavojama 
dėl įvykių Vengrijoj. Kam, 
girdi, Vengrijos valdžia su
šaudė tris fašistinio sukili
mo vadus... Imre Nagy ir 
jo talkininkai sukurstė ir 
suorganizavo fašistus sukilti 
prieš liaudies valdžią Su
žvėrėję fašistai išskerdė ke
letą tūkstančių veikliausių 
komunistų. O kiek skausmų 
ir žalos buvo padaryta!”

Tai šitaip Bimba rašo is
toriją. Ir kaip rašo! Jis vis
ką apverčia aukštyn kojo
mis, prideda melo, padaili
na, dar pameluoja ir tokia 
koše peni lietuviškus bolše
vikus.

Bimba meluoja, kad Na
gy, Szilagyi, Gimęs ir kt 
buvo “fašistai”. Jie buvo 
visą savo amžių komunistai. 
Bimba meluoją kad jie su
kurstė fašistus prieš “liau
dies valdžią”. Nagy ir jo bi-

ko pasiimti nepaprastai sun 
kaus uždavinio, kai tas bu
vo sutvarkyta konstitucijos 
numatytu būdu—reikalą ap
tarus su vyriausybės atstovu, 
reikalą suMlrus su preziden
tu ir gavęs parlamento pri
tarimą.

Jo sudalytoje vyriausybė
je nerado vietos nei vienas 
iš fašistinių jo rėmėjų. De 
Gaulle išsiderėjo iš parla
mento sau teisę spręsti Al
žiro klausimą labai plačiose 
ribose — iki suteikiant su
kilusiai kolonijai visišką ne
priklausomybę. Jam leista 
nąujai pertvarkyti ir respu
blikos konstituciją, palie
kant galutinį sprendimą pa
čiai tautai plebiscito keliu. 
Pagaliau de Gaulle, rodos, 
jau bus nuraminęs ir Pran
cūzijos sąjungininkus, vie
šai pareikšdamas, kad ji$ 
gerbs Prancūzijos parašą, 
padėtą ant visų jos padary
tų sutarčių. Tai reiškia visų 
pirma, kad Prancūzija ir 
toliau pasiliks NATO narys 
ir dalyvaus tolimesnėse pa
stangose apvienyti Europą

Tai tėra pirmieji genero
lo žingsniai nepaprastai sun
kiam jo kelyje. Matysime, 
kokie bus tolimesni,

Iš rasų žvejų laivo perei
tą savaitę pabėgo vienas es
tas žuvininkas, Erich Tea- 
yn: Jis mažu laiveliu dasiy- 
rė iki vienos salos Shetland 
salyne ir pasislėpė pas vie
ną mažą ūkininką Paskui 
tą pabėgusį estą tuoj atsi
bastė 30 rusų žuvininkų ir 
pradėjo saloj visur uostinėti 
lr ieškoti pabėgėlio. Rusų 
žvejai anglų saloje šeimi
ninkavo, kaip pas save na
muose. Laimei, pabėgėlio 
jie neužtiko.

Anglijos vyriausybė da
bar rengiasi siųsti protesto 
notą Maskvai prieš rusų 
sauvališką įsibrovimą į an
glų teritoriją ir prieš jų da
rytas kratas anglų piliečių 
namuose.

Protestas, žinoma, bus pa
siųstas. Bet sovietų “notū- 
ra” dėl to nepasikeis. Jei 
anglai toje salelėj būtų tu
rėję nors vieną policininką 
ir jei tas būtų pradėjęs šau
dyti į neprašytus svečius, 
Maskvos žuvininkai būtų 
supratę, kad jiems čia ne 
vieta landžioti. Kadangi bo
tago nebuvo, tai rusai jau
tėsi. laisvi daryti, ką jie no
ri.

J. D.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NSFRARO

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

NEW YORK, N. Y.

Baisiojo birželio jvykių 
paminėjimas

Birželio 15 d. erdvioje 
Town Hali, New York, sa
lėje Įvyko 1941 m. baisiojo 
birželio — Lietuvos gyven
tojų žmonių medžioklės rau
donųjų vergijon paminėji
mas. Paminėjimų kartu su
rengė lietuviai, latviai ir es
tai. Paminėjimą vedė, ati
tinkamą žodį tarė ir rezo
liucijas perskaitė Vyriausio 
Lietuvos Laisvinimo pre
zidiumo pirmininkas dr. Tri
makas. Gražų, prasmingą ir 
drąsų žodi tarė kongreso 
narė Ėdria F. Kelly. Kaip 
dr. Trimako, taip ir jos tar
tas žodis susirinkusių buvo 
gausiais plojimais palydėti.

Pereitojo antrojo pasauli
nio karo pasėkoje Lietuvos 
okupacija iki šiol nėra pasi
baigusi. Lietuvos gyvento
jų trėmimai Sovietų vergi
jon iki šiol dar tebevykdo
mi, lietuvių tautos žaizdos 
dar atviros, tebetvarstomos. 
Tokioje pat padėtyje yra 
Latvija ir Estija. Tai lais
vame pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams, latviams ir 
estams to baisaus birželio 
mėn. Įvykių 'prisiminimai 
nėra vien tik praeities pri
siminimai, bet jie kartu su 
pasilikusiais savo tėvų že
mėse tuos Įvykius dar ir 
dabar skaudžiai pergyvena. 
Daug, oi daug kas čia A- 
merikoje gauna laiškų iš 
savo artimų, rašytų iš vergi
jos stovyklų arba iš ištrėmi
mo vietų — Sibiro Įvairių 
pakampių. Tai jei kas iš at
sakingų JAV ar kitų valsty
bių politikų, ta ar kitomis 
progomis, taria atvirą, nuo
širdų padrąsinanti žodį, žo
dį suteikiantį viltj, kad pa
vergtosios tautos turi būti iš
laisvintos, nes teisingos ir 
pastovios taikos Įgyvendini
mas nėra galimas ir tokia 
taika būtų netikra, neteisin
ga, jei ji būtų padaryta kitų 
tautų sąskaitom Kongreso 
narė Edna F. Kelly tartu sa
vo nuoširdžiu žodžiu paro
dė, kad ji gerai supranta tų 
pavergtų tautų padėtį. Ka
da tai ir JAV buvo koloni
jos padėtyje, todėl kitų 
tautų nūdienės kovos tikslu 
nusikratyti svetimo jungo 
JAV atsakingiems politi
kams tos kovos nėra sveti
mos, jos jiems supranta
mos, vertinamos, nors ir ne 
visų vienodai aiškinamos. 
Kongreso narė Edna F. Ke
lly yra viena tų toliau ir gi
liau Įžvelgiančių politikų, 
kuriai Pabaltijos valstybių 
gyventojų kančios, jų troš
kimai ir jų dedamos pastan
gos nėra svetimos.

Po tų pranešimų sekė me
ninė programa, to paminėji
mo nuotaikoms priderinta.

J. Žukas vargonais Įspū
dingai sugrojo JAV himną. 
Estijos gimną padainavo 
solistė E. Purve, Latvijos— 
Ks. Brante ir Lietuvos—V. 
Baltrušaitis susirinkusiems 
pritariant

Paskui solistė Eilėn Pur
ve padainavo porą estų, so
listė Ksenija Brante latvių 
kelias dainas ir doc. A. 
šturms pagrojo fleita.

Al. Mrožinskas piano pa
skambino porą M. K. Čiur
lionienės dalykėlių ir meni

nę programos dalį Jonas 
i Žukas užbaigė vargonais 
(Toccata, L. Beįmano.
1 Visas tas paminėjimas pra
ėjo darniai, sklandžiai ir Įs
pūdingai. To paminėjimo 
metu priimtų revoliucijų tu
rinys bus vėliau paskelbtas.

[ Tą pačią dieną 4 v. v. 
šv. Patriko katedroje buvo 
atliktos atitinkamos- bažny
tinės apeigos, kurių metu 
i žodį tarė vyskupas J. Flan- 
neli ir turiningą pamokslą 

i tos dienos Įvykiams pritai- 
ikinta tarė profesorius kun. 
Juškevičius.

Susirinkimo salėje vėlia
vas (JAV, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos) nešini sce- 
non drausmingai atėjo žva- 
lūs tų visų trijų tautų skau
tai*. Jie visą laiką prie sa
vo vėliavų scenoje pakaito
mis budėjo iki meninės pro
gramos dalies.

Šita proga gauta raštai iš 
Baltųjų P.ūmų, valstybės de- 

; partamento, gubem., Harri- 
Jmano, N. Yorko mero Wag- 
! nerio, buvusio prezidento 
i Hooverio, AFL - CIO prez.
• Meany, šen. Paul Douglas ir 
; keliolikos kongresmonų.

J. Vilu.i
Bendruomenė* seimas

Vienas paskutiniųjų seimų 
šiemet bus Bendruomenės 
šaukiamas seimas New Yor
ke. Jo posėdžiai bus rug
piūčio 28-30 dienomis. Ta 
proga rugpiūčio 28 d. Ri
verside muziejuje bus atida
ryta lietuviškojo meno pa
roda ir tą pačią dieną ten 
pat bus kamerinės muzikos 
koncertas, o rugpiūčio 31 d. 
Carnegie Hali dainos-mu
zikos koncertas.

GREAT NECK, LI., N. Y.

Mirė A. Bartkienė
Birželio 13 d. Long Island 

Nassau apskrities ligpninėj 
trumpai sirgusi mirė Ago
ta Aleksiūtė - Bartkienė, 72 
metų amžiaus, kilusi iš Vil
kaviškio apskrities, Ameri
koj išgyvenusi 52 metus.

Velionė paliko liūdintį vy
rą, sūnų Algirdą Žuką, pus
brolį Aleksą Kupstą (Pitts- 
town, Pa.) ir seserį Marijo
ną Lietuvoje.

Jiems visiems reiškiu gi
lią užuojautą.

Kaimynas 

CAMDEN, N. J.

Gavo stipendiją
Birutė Vygeliūtė, Eugeni

jos ir Broniaus VygeKų 
duktė, Drexel kolegijoj Fi
ladelfijoje gavo stipendiją. 
Ji pasižymėjo vokiečių kal
bos mokėjimu.

Jos du broliaį Rimgaudas 
ir Jonas taipgi lanko kole
giją Filadelfijoje. Jų tėvas 
yra namų statytojas.

viešnia ii 
Kalifornijos

Iš Los Angeles atsilankė 
A; Baltrušaitienė, kuri prieš 
dešimtį metų čia gyveno. Ji 
lankėsi pas Malinauskus, 
Kirsnius ir kitus pažįstamus 
čia ir Filadelfijoje, buvo ir 
pas savo pusbroli Valterį 
Tarvydą ir jo sūnų Montre
aly. Tris savaites pasisuki
nėjusi mūsų padangėje, ji 
išskrido vėl Į šiltąją Kali
forniją. j. M.

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

fJOtPf WTM THAT
«WLC*WATER-
MNfiSTRCAOy

,•« ter h- -.

Viršuje matome, koks sunkus buvo seniau šilto van
dens klausimas ir kaip sunku buvo motinoms vaikus 
maudyti. Apačioje matome, kaip tas šiandien daroma.

URUGVAJUS

ninkas bus žinomas biznie-1 
rius Aleksandras Savolskis, j 
jo progi*amai vadovaus SLA 
prezidentas Povilas Dargis.
O programa bus Įvairi—žai- —------
dimai, dainos, šokiai, gra- Mūsų komunistų bėdos
žuoiės rinkimai* bus gausu _
lietuviškų valgių, o alaus Bėda mūsų bolševikėhams. 

'visįoms nemokamai. Mat, niekas daugiau nebesi-
IJetuviai veislininkai kvie- žavi jų varoma propaganda 

;čia visus lietuvius piknike ‘h‘ daugiau nebesurandama 
ausiai dalyvauti. tokių, kurie norėtų grįžti Į

“rojų”, laukia, kad nors 
vieras iš buvusios “dfelega-

______  cijos” narių parodytų pavyz-
raiesto majoras David L. ztjį» bet anie matė Tarybų 
Lawrence, teisėjai ir daug Lietuvą ir todėl nėra tokie 

kvaili, kad važiuotų Į tą

įėjimas tik 50 centų, 
i Į pikniką pakviesti guber
natorius James P. Leader,

: kitu žymių asmenų.
Jau šiandien pasižymėki- “rojų”, jie tik kitiems jį per- 

- * * .ša, o patys patenkinti ir ka
pitalistine pekla.

Ju pobūviai kas kartas 
j vis skystesni, todėl ir paja
mų mažiau, sunkiau ir So
vietų pasiuntinybės nariams 
balius kelti. Jų leidžiamas 
dvisavaitinis “Darbas” nuo 
gegužės 1 d. beišeina kas

te, kad liepos 13 d. būsite 
lietuvių verslininkų piknike.

F. Žilionis

BRANFORD, CONN.

Pasižymėję mokiniai
Miesto aukštesniąją mo

kyklą su pasižymėjimu mėnuo ir tai vieno Antano 
(cum Įaudė) baigė Marijona i Vaivusko, seniau gyvenusio
Kašelinaite, Dovydas Sta- 
dalnikas ir Karole Žurlytė.
Nuskendo V. Gataveckas

FILADELFIJA, PA.

Streikuoja laikraščių 
darbininkai

Pasibaigus The Philadel
phia Inųuirer ir The Eve- 
nmg Builetin dienraščių lei-

Birželio 13 d. bežuvauda- 
mas nuskendo buvęs kari
ninkas Vincas Gataveckas, 
38 metų amžiaus, gyvenęs 

Pernai dėl 
žuvo

gia kolegijas ar universite
tus, bet visus juos suminėti 
sunku, o būtų Įdomu žinoti 
kiek iš viso Amerikos lietu- 380 Harbor St
vių baigė aukštas mokyklas. • panašios priežasties 
Tą turėtų surinkti Studentų; Kazys Pilvenis.
Dr-ja. Aš čia tik paminėsiu, i o .__j_____
kad Kostas Ostrauskas gavo *

dejų jr darbininkų 2 metų filosofijos daktaro laipsnį, 
sutarčiai ir nesusitarus dėl [parašęs disertaciją apie ra-
jos pratęsimo, darbininkai šytoją Joną Biliūną.
nuo birželio pradžios pra
dėjo streiką. Kada jis baig
sis, šiandien dar nežinoma.

Streiko nepaliestas The 
Philadelphia Daily News 
dabar tuo naudojasi, nes, 
nesant kitų laikraščių, jo 
daugiau išperkama.

Streikininkai žada pradė
ti leisti savo dienraštį The 
Philadelphia Citizen.
Ir čia yra baigusių

Z. Jankauskas

PITTSBURGH, PA.

Visi į lietuvių verslininkų 
pikniką

Lietuvių Vaizbos Butas 
liepos 13 d., sekmadienį, 
Lietuvių Ūkyje (Country 
Club), Jefferson, Pa., prie 
kelio Nr 51 rengia metinį
pikniką

Malonu pranešti, kad ir Tai bus labai gražus ir 
čia yra lietuvių, kurie bai- įdomus piknikas. Jo šeimi-

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko

Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
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 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27. Mas*. 

ucKxuuuuuouu<vruxxu<suuuiuauji'
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‘Proletariato diktatūra 

Raudonmedžių imperija 

Kaip lietuvis vyną.daro

Urugvajuje, melų ir nesą
monių prirašytas.

Kai kromelis mažėja, tai 
jie ieško naujų aukų i savo 
pinkles pasigauti, skelbda
mi taikaus sugyvenimo su 
kitais šūkį. Bet ir ta kome
dija čia nepavyko, nors ir 
didelių pastangų dėta. Kai 
čia jie paskelbė tą sugyve
nimo šūkį, tai iš Lietuvos 
[pasipylė visa eilė sveikini
mų. Sveikino Rašytojų Są-

Pasisekusį pobūvį naujam junga, unijos, į Lietuvą su
miešto jaunimo centre su- grįžę Pietų Amerikos lietu- 
rengė lietuvaičių seserija, viai ir tt
Už tai jos susilaukė ameri- Iš to matyti, kad visa ta 

komedija buvo Vilniuje pa
ruošta ir pasiųsta į Urugva
jų suvaidinti. Bet išėjo 
pššš...

konų palankumo.
Pavyzdy* kitiem*

Ūkininkas Jonas Mišeikis 
skautams leidžia naudotis 
savo žemės sklypu. Daug vestuvių
Mirė keli lietuviai Paskutiniuoju metu čia

o .. , . . , , i lietuviu tarpe daug vestu-Senoj, karta patylom nyk-, . Tuokjaį7 nc tisk jauni> 
sta Paskutiniuoju metu m.- ne irmos t6s
re Elena Ųlev.c.ene Man- . n^|iai ^isk

I £ Jasukev.e.ene, Feliksas Jd ’kad j, dį.o ir Lie. 
Kisielius, James Genams, ‘ • hax„v7ini„
t L’ v • ™ j ’ tuvoje bažnyčioje sujung-Juozas Miglinas ir Vladas *
Gataveckas.

Vietini*

SEATTLE, WASH.

Daug maskvinio raugo

.cialistų partija buvo suren
gusi gausų gegužės pirmo
sios minėjimą, bet aš jame 
negalėjus dalyvauti, nes 
buvau susižeidęs koją.
Pasveikino Amerikos 
Lietuvių Kongresą

Dr. K. Griniaus vardo Dr- 
ja ir jai pritariančių lietu
vių demokratų grupė pa
siuntė sveikinimą Amerikos 
Lietuvių Kongresui. Sveiki
nimą pasirašė J. Babilius, Ą. 
Gumbaragis, M. Krasinskas, 
V. Vijūnas, B. Žuklys, B. 
Nemickas, B. Krygeris, . P. 
Krygeris, A. Plavičius, V. 
Kaminskas, B. Gaižauskas, 
S. Bartininkaitis, A Šiup
šinskas, P. Totilas, V. Toti- 
lienė, O. Jurelytė.

Broliui linkiu greitai 
pasveikti

Savo broliui Juozui Kra- 
sinskui, Keleivio korespon
dentui Worcestery po ope
racijos linkiu greičiausia 
pasveikti ir vėl nenuilsta
mai dirbti kultūrinį ir visuo
meninį darbą pažangiųjų 
tarpe, kovoti už laisvą, ne
priklausomą, demokratinę 
mūsų tėvynę Lietuvą ir jos 
žmonių gerovę.
Buvo klaida

Jau senokai išspausdinta
me mano rašinyje “Mėnuo 
tarp Brazilijos lietuvių” 
klaidingai parašyta, kad K. 
Ambrozaitis yra dailininkas 
(Nr 16), nes jis yra daini
ninkas, kurio įdainuotos lie
tuviškos plokštelės girdimos 
visose Pietų Amerikos lietu
vių kolonijose.

Be to, turėtų būti ne Mi
nais Gerais ir jos sostinė 
Belo Horizonte, o Parana ir 
jos sostinė Curityba (Nrl7). 

M

tieji ir kartu tebegyvenan 
tieji. Pavyzdžiui, Žuklys su
situokė su Žukliene, Luobi- 
kis su Luobikiene, Bakša su 
Bakšiene ir t.t.

Mat, Urugvajuje yra civi
linė metrikacija, ir bažnyti-

tį K *i
!.................................. ...................................................................................
J: įspūdžio, kad čia esama ga- sijų gavimo ir kitais sume- 
* na daug maskvinio raugo, timais čia jungiasi antrą 

Tai nemalonu, bet dar ne- kartą — sudaro vedy- 
maloniau, kad, rodos, nie- bų dokumentus civilinėje 
kas nededa pastangų su tais metrikacijos įstaigoje, 
maskviniais kovoti ir ju ita-... ..
ką tikrai lietuviškose oiya- M,neJO «'«“*** P'™*»

Ir šiemet Montevideo 
mieste Laisvės aikštėje So-

Neseniai tegyvenu čia, bet nių jungtuvių nepripažįsta, 
kiek spėjau aplankyti lietu- Dėlto ne tik lietuviai, bet 
vių viešų pobūvių, tai gavau ir kitų tautybių ateiviai pen

nizacijose pašalinti.
Ten buvęs

VAREL, OLD.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisius H tikrai Amerikos valdžion 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sųoare, Worcester, Mas*.
Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistinin- 

Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš- 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuniėiame vaistus VISUR. Turime 
speciaiinių vaistą nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nno 
reumatizmo, nuo širdies ir nervą ligą. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit muau 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vatatMa aai 

ir Notary

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA 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 kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siijsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray So. Boaton 27, M

Neteisinga informacija
Nustebau perskaitęs Vo- 

; kietijos Krašto Lietuvių 
i Bendruomenės Tarybos lei
džiamose Informacijose (Nr 
3), kad mūsų prieglaudoje 
balandžio 15 d. įvykusiame 
susirinkime nuo seno veiku
si seniūnija persitvarkė į a- 
pylinkę ir išrinko apylinkės 
valdybą, kurios priešaky e- 
sąs St. Motuzas.

Tai neteisinga informaci
ja. Minėtame susirinkime 
jokios apylinkės nebuvo į- 
steigta ir jokios valdybos 
nebuvo išrinkta dėl kilusių 
didelių ginčų.

Kito susirinkimo nebuvo, 
ir kaip galėjo atsirasti apy
linkės valdyba, St. Matuao 
vadovaujama? Negu tik jis, 
pasikvietęs kelias moterėles, 
kitiems nieko nesakydamas, 
“įsteigė apylinkę”, ir, Žino
ma, nepamiršo savęs pasta
tyti jos prieky.

Bendruomenės Krašto Val
dyba turėtų tą reikalą išaiš
kinti atsiuntusi savo atsto
vą. Ta proga jis galėtų pa
sidomėti ir kitomis negero
vėmis, kaip mes esame skal
domi, vieni su kitais piūdo- 
mi ir skriaudžiami mūsų 
“diktatorių”.

J.

Visokiomis progomto 
dovana yra “Keloivto”. 
jį savo draugui, 
vardinių, gimimo, 
kitomis

iveattą b
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PIKETININKUS NUBAUDft KONSULATAS JIESKOpau pusę galvos ir sugedo. 

Nuvežiau pataisyti, neapsi- 
ima, sako sudegęs inkaras 
ir neturi medžiagos. Tai 

„ __________ _ _ _ v°t- kiek kainavo dviejų su
MIRĖ ONA KAIRIENĖ i kombinatų produkcija ii- ^7^nukĖPim^;”

--------- brokuojama beveik visa**, i « 4,000 rublių pirkęs
Birželio 12 d. širdies smū- Jei jau taip “Tiesa” rašo, sudaužytą automo įlj, bet 

. gio ištikta Kaune mirė drau- kad čia tikrai ne juokai. B*kr
fė Ona Leonytė - Kairienė, Pasirodo, kad medžiagų jL “ne^uX^“n^ 
žymaus Lietuvos socialde- baldams atveža iš Karelijos neparau ąs, es nau-. 
mokratų veikėjo nepriklau- (greta, Suomijos) tinkamai nVari“jJo^'
somybes paskelbimo akto neisdaioyintąir is vagonų ji mokėjo>> 40,-;
pasirašytojo, Vilko pirmojo eina stačiai j gamybą. Su- ’ b,iu„ J 
pirmininko, Lietuvos Sočiai- prantama, kad iš tokios me- „Ir 7.’ . '. . ...demokratų Partijos De.ega- Sžiagos pagamintiJmldai

turosUzscny vadovo zmo- £Sa“i «Į|

bus kokia 2,638. Per metus 
i Vilnius gauna 30 mašinų

” ■ - • -n

Iš Pavergtos Lietuvos
■ jj." ■ ■■ ■■ ■■ -----------*.sseg"ig=!saer«gr

na.
Velionė buvo žymaus anų 

laikų visuomenės veikėjo, Kaip planus vykdo

UCJUO1 W W UV44l\Z4»t •■■■■ IVVllna/..__
idėias Ji taiD Dat buvo Da- t reiKtų įauKU, koi gaučiau:iaeja- Ji.taip pat duvo pa kime, kaip ten daroma. Kas duoda kvšiu tam eilėsinnkusi ir tėvo profesiją— Apie tai paoasakoia vėl * Ky81^ eUe
baiirė teisiu mokslus ir ver- \ papasaaoja vei gtumiasl pirmyn, o kas ne

ver ,to ^.“Tieea”: _ -tai užtneta ir užmiršta.
tesi advokato praktika.

Drg. Ona žymią vagą iš
varė ir Lietuvos Socialde- pjanams įvykdyti, neleisti 
mokratų partijoje. _ Ji yra naj susiaurino asortimentą, 
buvus jos vadovybėje, jos vįej_oje įvairių rūšių baldų,

•Baldų pramonės vadovai, Nuvažiuok j Vilnių ar Rygą 
ieškodami lengvesnių kelių pasitikrinti, tai ir tebestovi 

pačioje eilėje. Tai mat
kaip pas mus. Parašyk, švo- 
genuk, kaip pas jus perka--— * • - ' - I ’ z —---a------r------gcuun, neup yao juo jz^a

leidžiamų žurnalų (Darbo ‘pradeta gaminti staliukai masinas ir kiek jos kainuo-
Visuomenė, Mintis) redak
tore.

Bolševikų buvo iš
tremta i Sibirą, iš kur tik 
prieš kurj laiką tesugrįžo, 
bet jau palaužta sveikata.

siuvamosioms mašinoms, j ja f”
dėžutės radijo imtuvams ir 
televizijoms... Bet bloga, 
kad pradėta piktnaudžiau
ti: staliukus, dėžutes leng- statoma elektramė, kuri bus

Kauno jūra
Ties Kaunu prie Nemuno

New Yorke prie Jungtinių Tautų rūmų vengrai piketa
vę protestuodami dėl buvusio Vengrijos ministerio pirm. 
latre Nagy, gen. Maleter ir kt. nužudymo. Jie nepa
klausė policijos įsakymu ir todėl buvo suimti ir sąly
giniai nubausti. Vengrijos egzilinės vyriausybės pir
mininkas dr. Bella Fabian (dešinėj) kalbasi su suim
taisiais piketininkais.

Vadizmo likučiai desperacijoje
ALEKSAS ŠEMETA

Ištikusios nelaimės pašė- sigindavo savo priklausomy-

Andrijonas, Kazys 
Baltraus sūnūs.
Andriulienė - (Pukiutė?), Elz
bieta, gyvena St. Louia.
Bajoras (Byer), AM gyvenę* 
Bronz, N. Y., Trafalgar Place. 
Barolis, Stasys, Aleksandro s. 
Bite, Jonas, Petras ir Vladas. 
Damininkaitis, Aleksandras, iš 
Vilkaviškio apskrities, 
Dirmantas, Stasys, ir sesuo Mi
kliuševičienė, Antanina, Pran
ciškaus vaikai.
Giedraitis, Ipolitas, Felikso sūn. 
Grigalius, Antanas, Juozas ir 
Povilas, ir sesuo Lenkšienė, Gra
silda ir jos sūnus Petras, kilų 
iš Spraudės k., Rietavo vai., 
Telšių ap.
Heitkienė - štrafelaitė, Olga, E- 
milio ir Emilijos duktė, vyras 
Heitke, Liudvikas, kilusi iš Jo
niškis k., Tauragės apskr. 
Jankūnienė, Brigata. 
Juškauskas, Antanas ir Vincas, 
Vinco sūnūs.
Kartonas, Antanas, Kristaus s. 
Končius, Antanas ir Petras, An
tano sūnūs.
Krivickas, Antanas, Kazys ir 
Stasys, Kazio sūnūs.
Langienė - štrafelaitė, Augustė, 
Otto ir Emilijos Berentytėą d. 
Lauzykas, Petras.
Lenkšienė - Grigaliutė, Grasil
da, jos sūnus Petras ir broliai 
Grigalius, Antanas, Juozas ir 
Povilas, kilę iš Spraudės k., Rie
tavo v.. Telšių ap.

Vincas., Mikliuševičienė - Dirauntąitė, 
Antanina, ir brolis Dirmantas, 
Stasys, Pranciškaus vaikaL 
Namikaitė - Butautienė, Mika
lina, ir vyras Butautas, Anta-

CŪlža užuojauta reiškia--brange" varoma vandens jėga. To- koje atsidūrus čia, Ameri- bę tautininkų sąjungai aiš-,ulvo «•*ne draugui Steponui Kai- ’/ JU<? dėl Nemunas bus užtvenkia- koje, o taip pat dideliam kindamiesi, kad jie Lietuvoj Lukauskaitė’ Antanina, Antano
~ 1?ltų mas * vanduo tu°būdu bus Iietuvh*skaičiui prisi^«- tokiais bU;ę tikJTs k«.sukių pa_

nmic Inmnmas MOT,------dus kitnnsp fcnvnnnm. mū- nes norint „žimti atitinka! .?imkajČ\U V”riui ir linkime nepalūžti, j §u spintomis, lovomis, rašo- pakeltas kelias dešimtis me- dus kituose žemynuose, mū- nes norint užimti atitinka- Mažeikis, Antenas, iš Pagra-IlOfg Smūgis ir labai skau-  — i—I— „*■—__ __ l___ oi (omo ciicinrat-imoc . i>» no_ mn įrlota \raldairkc toi-nvVk/ri I - ___ —* ------ - *«,
dus.
Mirė B. Petrauskas

Vasario 7 d. Šiauliuose 
vidurių vėžio liga mirė Ba-

maisiais stalais daug vargo irų. Užtvankos sulaikytas sų tarpe susipratimas ir pa- mą vietą valdžios tarnyboj, mančio parap., Tauragės ap. 
ir planų taip greit neįvykdy- vanduo sudarys didelį tven- stangos Laisvės kovos bare būtinai tekę “būti” tautinin- Mažutienė, Morta, Antano dūk. 

Taip, pavyzdžiui, at- kinį, kuris jau vadinamas turi būti visų mūsų šventa kais. Taigi aiškiai imtą gė- Mikalauskas, Kazimieras, turi 
\ 7. Vmm i.----------- nar«in t Knd na. dvfic rtofiimrivti hnvns ten. i brolį Justinų.

lvvo ronel/ncįjo & vjviauonoc^
ilnra lailra

dirbęs Pienocentro skyriuje. 
“AUKSINĖS” SPINTOS

Anot Vilniuje leidžiamos 
“Š1UO1O6”, šitokias spintas dir
ba Kapsuko (Marijampolės) bal
dų labukas ‘‘Miškas”:

‘Mes — auksinės. Kas mes? 
O gi pačios paprasčiausios kny
gų spintos. Prašau — klokit 
tūkstantį du šimtus, ir mes bū
sime Jūsų. Na, o kokios mes 
gtažios! Mūsų apačios plates
nės už viršų. Suveriamos durys 
sueina, o apačioje — didžiulis 
plyšys. Pro jį vidun gali įbėgti 
pelytės. Miega jos spintoje ir 
sapnuodamos dėkoja mums.

t) Lazdijų Mašinų Traktorių 
Ctoties darbuotojai, nusipirkę 
Kelertas tokias spintas, piktina
si mumis, ir suprask, žmogau. ’ 
ko jie non iš mūsų. Keisti žmo-

Sl...
sitiko Vilniaus baldų kom- Kauno jūra:’jis užims plo- Pareiga! Kad turėjome pa- dytis pasirodyti buvus tau-
binate. Nuo 1951 metų bai- to apie 24 kvadratines my- likti gimtuosius namus, kai- tininkų, esant jau už Lie-
dų asortimentas vis mažėjo, lias. tininkas yra barbariškasis tuvos valstybės sienų, nes ir
o nemai kombinatas tėra- Tara elektrinės ir tos vie- rusiškasis komunizmas, ku- iš tikrųjų paskutiniame ne-Į
mino vien dėžutes”. ” tos, kurioj į Nemuną įteka ris žudė ir žudo mūsų ne- priklausomos Lietuvos de-’ Fob<1o m
~ Strėvės upė, tvenkinio plo- kaltus brolius, seseris ir tė- šimtmetyje tas vardas tau-'
Po 90 namelių : bug ap-€ gu py^ my_ vus ir todėl mes įsipareigo- tos masėse buvo minimas ti-

Kur čia žmonės Lietuvo- Irų ir ilgio apie 16 mylių. >"« k°vai tai tironijai iš krai su panieka.

Naujokas, Juozas, Petro sūn., 
buvęs Anglijoje.
Pajaujis, Jonas, Petras, Vincas 
ir Ona.
Pnšltauakas, Antenas. 
Petruševičius, Feliksas. 
Abratavičiutė -Sadauskienė, El
zbieta, ir jos sūnus Sadauskas, 
Edvardas, Adoaso sūnus. 
Arnašius, Mykolas ir Steponas, 
Antano sūnūs.
Baronas, Antenas. Stepono ir 
Viktorijos sūiu, iš Stenionių k., 
Pandėlio vai., Rokiškio ap. 
Buėnienė-šaltaitė, Julė, iš Spin- 
gių km., Pašilės parap., sūnus 
Juozas, dukterys Danutė ir Ona. 
Černiauskas, Stepas, iš Čekiš
kės, gyvenęs Babtuose.
Dailydė, Jonas, iš Marijampo
lės.
Dankis, Jonas, Jono sūnus. 
Dilkus, Alfonsas.
Piras, Pijušas, iš Graužinių k., 
Gražiškių parM Vilkaviškio ap. 
Dulinskas, Bronius, Vladislovo s. 
Eidimtas, Apolinaras, Mateušas 
ir Vladislovas, Fortūnato sūnūs, 
kil. iš Plungės.
Gajauskas, Kristijonas, Mateušo 
sūn., iš Dotenėnų km., Svenčio-. 
nčUų vai., Vilniaus ap„ žmo
na Pranciška Maslianikaitė. 
Giedraitytė, Genė, Vlado duktė. 
Janauskas, Vaclovas, Dominiko 
sūnus.
Jasevičius, Vladislovas, iš Didž- 
prūdėlio km., Kupiškio vai. 
Katkevičius, Vladas, iš Babtų, 
Kauno ap.
Kaiemekas, Stasys, Juozo sūn.,

iš viso tvenkinio ilgis bus musM myUmo krašto išguiti.

kai ir tautininkų

globos”,

iš Suktelių km., Būbielių vai. 
i'Kūmpikevičiutė - Lauba, Anė, 
kil. iš Rietavo.
Aūnoroias, stesys, iš Trakų 
Lauba - Kumpikevičiutė, Anė, 

tininkų »-ga paprašjrU po- iš Rietavo.
•kirti kitą atstovą, tai Mae, Lengvinaitė, Ona, iš Vielavi- 
pc bet įtikėdami atgauti Tau- čiaus Pajūrio, Kvėdarnos vai.. 

Iš karto Vliko pastangos Fondo *aloba”. paat- Tauragės ap.je negyvens susispaudę kaip 
silkės statinėje, jei net Vil
niuje tepajėgiama per metus
privačiai pastatyti po 90 ’kričio mėnesį elektrainę pa-(ir musų nepriklausomybes kelią, nes V likas paėmęs pa- gkira f01Mte o Vliką
mažų namelių. Įleisti į darbą, to dėl jau'kelioliką paskutiniųjų metų grindan demokratijos prin-!

apie 57 mylios. Betgi su didele širdgėla buvo vaisingos ir lietuviška-ii Vilko ir na- Lietuvninkas, Jonas, Jono sūn.,.__•_ • • ,, , , ,»!■««« a* — _j Numatoma 1959 metų lap- mes turime prisipažinti, kad sis darbas radęs tinkamą *7:23^" TntT « Viščiakaimio km. Vi!kavi<-
1 «* ? . • • . nes Vilkas paėmęs pa- o Vliką ir jo

ne:
t ž-ąlančios spynos

I
Vilniuje leidžiama “šluota” 

lašo. kokias retas spynas dabar 
dirba Lietuvoje — užšąlančias, 
tokių ir Amerikoje nerasite:

“Neseniai padarėme didelį iš
radimą — pagaminome stebuk
lingą spyną. Pakabinkite ją ant 
durų. kai šaltis griebia už no
sies ir ausų. Ir ... įvyks ste
buklas! Spyna užšals. Dabar jau 
neleatrakinti jos — neklauso 
rakto ir gana. Nei tu, nei va
gis, nei pats velnias neįeis vi
dun, kol lauke šalta. Tačiau kam 
jaudintis — ateis pavasaris, at
šils oras, atšils ir spyna. Tuo
met ir atrakinsite ją.

Jeigu netikite, įsigykite mū
sų darbo spyną, ir pamatysite 
stebuklą. Mūsų ieškokite Kauno 
-Metalo” fabrike”.

Ne juokai, bet teisybė
Perskaitėte iš Vilniuje lei

džiamo juokų laikraščio 
“Šluotos” straipsnelius apie 
spintas ir spynas. Galite pa
matyti, kad tai yra juokai. 
Deja, taip nėra, nes tą pa
tvirtina pati komunistų 
“Tiesa”, rašydama, kad

“ypač bloga baldų koky
bė. Sunku parduotuvėje ra-

Nėra statybos medžiagos. 
Jos būtų daugiau, jei būtų 
žmoniškai tvarkomasi. Štai 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto žinioje esamoje 
‘Riešės” plytinėje tegami- 
nami drenažo vamzdžiai, 
nors jiems ten esanti žalia
va nėra tinkama ir todėl be
veik pusė pagamintų vamz
džių yra netinkami, bet jie 
gaminami. Gi plytoms ten 
yra geros žaliavos, bet ply- 

Itų negamina.
Ką išleidžia į Briuselį

Mataitis, Leonas.
Morkūnas, Antenas, gimęs 18- 
96 m. rusėjo mene., po karo1959 m. vasarą turės būti mūsų mielą kraštą savaip cipus buvo pakankama ga- *

pradėtas rinkti Nemuno {engė savieji žmonės, lietu-rantija, kad čia bus gerbia- koTO# darbą. To ar- įįvo "švi^Iiio‘»7“YvJrfk ~
vanduo, kuris iki lapkričioIviai, kurie smurtu nužudė ma daugumos valia. Juo laidančio darbo neeufriauaa- Papinigis Adonus jSom*6’ 
mėnesio pakils apie 33 pė- Į pražydusią krašte demo- biau, kad paskutinio karo įrodymą, yra garsioji Uršulės k, iš Dotenėnų ki/ 
das, o dar tiek pakils, kai’"”'**”“ ------------- ”*“’ L----  ------------- - “ - — -
bus sulaikytas 1960 metų 
pavasario vanduo.

kratiją ir nepaprastai dide- audrų buvo totaliniai sunai-' Ramono “gromata”. Šis Švenčionėlių vai., Vilniaus ap., 
liai tautos daugumai užko- kintas fašistinis pasaulis, į- faktas aiškiai parodo, ko-jBvyko į Argentiną.
re lietuviškąjį vadizmą. skaitant Vokietiją, Italiją, kios priežastys tautininkus'Paškevičius, Pbvilas, žmona O- 

_ ____________ _ Vari «a Ral Varui val«tvhp« Tinkite L -------------  ~ 'nsu-. «-

ŠĮ SAVAITGALĮ, NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVEN
TES PROGA KELIUOSE 
BUS DAUGIAU AUTO
MOBILIŲ NEGU PAPRAS
TAI. TODĖI KELIŲ SUSI-

Buvo nuomonė, kad čia, Balkanų valstybes, Lenkiją, ’ver^'našitraukti iš Vliko ir privei-stinoje imigracijoje, Japoniją, išskyrus komunis- ^istrinrai da-
nereiktų beprisiminti tuos tinę Rusiją, kurios žiauriai n^kina Vuk, ir ^ vei- 

! nelemtuosius metus, o les- okupacijai atiteko ir musų
'koti bendros kalbos krašto'—1---- - 1—s*-'’
Laisvės kovai apjungti vi
sas jėgas ir vienam tikslui:

SIEKIMĄ TVARKANČIOS
Pasauline naroda Beisiios'*STAIGOS SKELBIA: BŪ- i a. aulinę pai odą Belgijos ,K1TE ATSARGCg! NE.

sostinėj, be jau seniau mi
nėtų Lietuvos aukštų parei
gūnų, aplankė partijos cen-

SKUBĖKITE! LAIKYKI
TĖS NUSTATYTŲ TAISY
KLIŲ! NEVAŽIUOKITE

tro komiteto sekretorius G1RTI! JUK pATYS NO- 
Nįunka, mmistenų tarybos tR1TE GyVENTI? NEŽU- 
pirmimnko pavaduotojas YK1TE IR KITŲ j
Preikšas, partijos Vilniaus v
miesto sekr. Bieliauskas,
liaudies ūkio lengvosios PROVIDENCE, R. I.
pramonės valdybos viršinin- ---------
kas Pilipavičius ir kt pana- Vieniem “košer” kitiem ne 
šūs ponai. . . Lietuvių Romos Katalikų
, S sov,eį,?l° T0!"“ lr 1 Klubui priklauso senbernis, 
tokias parodas tegali nuva-,kurjs f ,e sumanė 
Šluoti ne tas, kas non, bet sive5ti« f a
tas, kam leidžiama arba lie - -
piama.

tuoktis. Klube atsirado 
“ščyrų” katalikų, kurie to
kiu to senbernio pasielgimu 
pasipiktino ir Klubo susi
rinkime pradėjo tą asmenį 

“Naujienose” išspausdin- tejgtj. Deja> tokių Piloto 
tos iš Lietuvos gauto laiško teigėjų tesusirado 5 ir prieš 
ištraukos. Rašo šaltkalvis, kelias dešimtis jie negalėjo 
dabar dirbąs gumos fabrike atsilaikyti: Minėtas asmuo 
ir gaunąs 600 rublių mėne- kaip buvo taip ir pasiliko 
sinės algos. Jis rašo: klubo nariu.

“Sugalvojau nusipirkti e- Girdėję*
lektrinę plaukų kerpamą____________________
mašinėlę, sumokėjau 300 Jūnrtlnise Ameriltos

Pustrečio* galvot 
mas 300 rublių

kovai už krašto Laisvę. Kai 
kas sako, kad turime vengti 
kalbėti apie vadizmo laikais 
įvykdytas niekšystes, kad 
priaugančioji kaita nesusi
darytų apie tai nuomonės, 
kuri būtų nenaudinga jo 
tautiniam susipratimui ir 
pagarbai.

Dideliam procentui lais
vuose Vakaruose esantiems 
lietuviams toji mintis atrodė 
sveika ir įgyvendintina. Ta
čiau, kad toji mintis būtų 
realizuota, turi būti parody
ti geri norai visų čia esan
čių lietuvių, ypač diktatūri
niai valdžiusių kraštą tauti
ninkų, paliekant laisvės 
kovos bare nuošalyje visus 
grupinius interesus ir visas 
jėgas pašvęsti šiam šven
tam darbui!

Šių minčių įgyvendinimui 
ėmėsi efektingų veiksmų 
Vlikas, apjungdamas visas 
lietuviškąsias sroves vienin
gam darbui, tame tarpe ir 
diktatūriniai valdžiusią kra
štą tautininkų sąjungą. Tie
sa, dar Vokietijoje, peror
ganizuojant Vliką, buvo 
tam tikrų sunkumų surasti 
tautininkų sąjungos žmones, 
kurie prisipažintų tokiais^r

na, duktė lava, sūnus Edvar
das, iš Panevėžio, gyv. Čikagoj. 
Pavilonis. Vitas, Vacio s., iš Du- 
šnionių km., Alytaus ap.

- ♦ — -r- . iPečkys, Stasys, Andriaus sūn.mylimas kraštas. Tokiai pa- Praeitų metų Vliko .P*-'p^haitė, Felicija, vienuolė, 
dėčiai esant nebuvo pagnn- gfangos surasti susipratimą įpinęoski, Aleksandras, gyvenęs 
do minčiai, kad mūsieji tau- bendram laisvės kovos dar-,Argentinoje.
tininkai vėl imtų galvoti a- nuėjo niekais, nes tau-Rūkas, Jonas, 
nie prievaitą, kai tuo tarpu tininkai pastaruoju metu su-lpraševantienė, Ona, Mykolo d. 
tokiu “idėin” nasautis liki- -it—***—: 'Radzevičius, Dominikas, Anta

no sūn., iš Lynežerio km., Dud-
tokių idėjų ’ pasaulis hki- silaukę ukrai ..broKžkos' 
mo buvo sutnuskintas, o h- ulkos s frontininkM> atme. 
kusi diktatūros šmėkla — w vilko nuoširdų kvietimą 
Sovietų Sąjunga, negi galė- j bendrą Laisvės kovos dar- 
jo duoti kokių vilčių fasis-^ jj paskutiniųjų pasitari* 
tinėms diktatūroms atsikel-tautininkais ir fronti- 
ti, juo labiau, kad šios gi* i pinkais aiškiai matosi, kad 
gantiskos kovos nugalėtoja! frontininku sparčiai žengia
Amerika buvo tikras demo
kratijos švyturys!

Bet nevisuomet žmonės 
iš klaidų pasimokina. Taip 
atsitiko ir su mūsaisiais tau
tininkais. Kai Vokietijoje 
baigėsi UNRA ankėtos ir 
įvairūs skriningai, o Niurin- 
bergo Tribunolo sprendimas 
jau seniai buvo įvykdytas ir 
•išrinktųjų** pelenai apneš
ti eigos dulkių sluoksniu, 
mūsieji tautininkai ėmė Vil
ke daryti pastangų, kurios 
trugdytų darnų darbą, nes 
pamatė, kad čia jie- neturi 
mažiausių galimybių pri
mesti daugumai, ir tai nę- 
paprastai dideliai, savo vy
ravimą. Tautininkams Vil
kas vis dar buvo geras ir jie 
jame laikėsi, nore jau ir 
dirbdami griaunamąjį dar
bą, kol jų atstovas SUKiki* 
buvo Tautos Fondo Valdy
toj** ir kol ji* salėjo švaia-

----------- |rubli0. buvo labai smagu, aukščiausios smėlio kopos
sti tokį baldą, kuriame ne- nebereiks eiti į kirpyklą. yra coiorado valstijoje. Ten jos 
būtų trūkumų. Pasitaiko, 'Nusikirpau sau, nukirpau siekia 800 pėdų. Lietuvoje prie
k^ kaikurių fabrikų_ Kau dar vienam vaikui, davai Nidos smėlio kopų aukštis apie eitų Vliko gretosna, nes'toja* »r l» gaiajo »vai»-
no, Jonavos. Šiaulių baldų nukirpsiu ir antram. Nukir- pėdu. daugumas užkalbintųjų už- tyti* to fondo pinigai*, bet

į Rastenio satelitų gretas. 
Tokiai padėčiai esant de

mokratiniai galvojąs lietu
vis nebeturi teisės į pasyvu
mą, bet turi kaupti jėgas ir 
visiškai nuimti kaukes, nuo 
buvusių diktatūrinės tvar
kos Lietuvoje “didvyrių”, 
kad mūsų priaugančioji 
karta ir reikalo nežinanti iš
eivijos dalis pamatytų, kas 
vėl kėsinasi mums primesti 
prievartą. Tie žmonės, pa
sisavinę tautiškumo ir vie
nybės šūkius, vėl bando pri
mesti prievartą ir niekina 
demokratijos principus, ga
vę neužtarnautą* prieglobstį 
demokratijos širdyje

Kad išeivijos visuomenė 
nebūtų klaidinama šių vei
kėjų grubiu tautiškumo ir 
vienybės sąvokų prisisavini- 
mu, mes turime pristatyti 
juos tokius, kokie jie buvo 
ir yra, o tam yra neišsemia
mi faktų šaltiniai.

nios par., Varėnos valsčiaus. 
Rickevičius, Antenas, gyvenęs 
Kaune.
Rinkevičius, Algis, iš Vilkijos. 
Sakavičius, Vincas, Vinco sūn., 
iš Karviškių km., Dubičių par. 
Samulis, Vincas, Petro sūn., iš 
Kretingos apskrities.
Saulėtus, Jonas ir Juozas, iš 
Migučionių km., Dusmeny par., 
Onuškio vai, Trakų apskr. 
Šaulys, Antanas, Kazys ir Ste
ponas.
Sirtautas, Kazimieras, iš Jonai
čių km., Betygalos vai.. Rasei
nių apskrities.
Slautas, Juozas, Petro sūnus, iš 
llgininkų, ir jo sūnūs Antanas 
ir Jonas.
Šlekaitis, Juozas.
Urbanavičius, Ričardas, Henri
ko sūn., iš Raguvos.
Valinčius (Valančius), Leonas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu:
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUAN1A« « F
41 W*st 82 ad Street 
New York 24, N. Y.

Pirmoji medicinos mokykla 
Amerikoje įsteigta 1761 metais 
Filadelfijoje.
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maiki!

—Labas vakaras, tėve! 
Kur taip vėlai vaikščioji?

—Jes, Maiki, biskį vėlo
kai, ale norėjau ateiti pas 
tave ant rodos, tai nežiūrė
jau nei vėlumos.

—Tėve, aš jau nesykį sa
kiau, ;kad nevartotum tokio 
žaigono, kaip “rodą” arba 
“ant rodos”. Pasenai, o ne
gali išmokti lietuviškai.

—Na, tai kaip reikėtų sa
kyt lietuviškai?

—Lietuviškai reikėtų sa
kyt: norėjau ateit pasitarti.. 

—Olrait, Maiki, tai aš no
riu su tavim pasitarti.

—Ar svarbus reikalas?
—Nežinau kaip tau, Mai

ki, o man tai svarbus.
—Labai svarbus?

—Jes, vaike, svarbus. Ma
ne durnium išvadino ant vi
sos publikos.

—Kas? *
—Ogi Frenkis Kopūstas. 
—Už ką?
—Visai be reikalo, Maiki.

Aš nuėjau pas Zacirką iš
gerti ir radau jį tenai. Pra
dėjom kalbėti apie sputni- 
kus ir susirokavom; katras 
mudviejų daugiau žinom. O 
jis tuoj ir pakišo man moks
lišką klausimą. Sako, jeigu 
tu tiek daug žinai, tai pa
sakyk, kur yra šilčiau: ar
čiau prie žemės, ar aukščiau 
nuo jos?

—O ką jam tėvas atsakei? 
—Nu, aš jam atsakiau, 

kad aukščiau yra šilčiau, ba 
tenai jau saulė arčiau. Juk 
arčiau prie pečiaus, sakau,
visada daugiau šilimos.

—O ką jis atsakė?
—Jis, Maiki, tuoj mano 

unarą įžeidė. Sako, vaikš
čioji su generoliška šoble, 
ale vistiek durnas! Ir kad 
tai būtų pasakęs, kur niekas 
negirdi, o dabar publičnai, 
ant viso saliūno. Net bobos 
pradėjo juoktis, ką sėdėda
mos prie stalų alų gėrė. Vot, 
sako, durnas generolas! Aš, 
vaike, cerplivas žmogus, ale 
kai mane kas durnium pava
dina, tai jau negaliu susi
valdyti. Taigi, nieko nesa
kydamas, priėjau prie Fren- 
kio ir žiebiau jam per mar
mūzę! Generoliškai, Mai
ki... •

—Na, ir kuo tas baigėsi?
—Kaip tas pasibaigė, Mai

ki, tai aš jau nebežinau; ži
nau tik, kaip faitas prasi
dėjo.
--Jau sakei, kaip prasidėjo.

—Pasakiau ne viską, Mai
ki. Kai tik aš jam rėžiau 
per žandą, tai bartenderis 
tuoj už paipos ir man per 
nugarą. Aš pagriebiau už 
krėslo ir užsimojau ant 
bartenderio, o Frenkis iš 
užpakalio capt man už gal
vos ... Ir kas toliau buvo, 
aš jau nebeatsimenu. Kai 
vėliau atsipeikėjau, tai pa
mačiau, kad aš jau į ošpi-
talę nuVezvas. —-------laigi vaiun
to aš ir atėjau pas tave ant 
rodos.

—Sakyk: atėjau pasitarti.
—Jęs, Maiki, pasitarti.,
—O kokio norėtum pata

rimo?
—Aš norėčiau, Maiki, 

kad tu pažiūrėtum į savo 
knygą. Juk tenai, visi zako- 
nai yra surašyti.

—Čia vėl žargonas, tėve. 
Nesakyk “zakonai”, sakyk: 
įstatymai.

—Olrait, vaike, tai pa
žiūrėk įstatymų, ką jie sako 
apie žmogaus unaro įžeidi
mą. Pažiūrėk, kokią Fren
kis turėjo tiesą publičnai 
mane durnium išvadinti?

—Aš manau, tėve, kad 
tas Frenkis turėjo pilną tei
sę tave tokiu vardu pava
dinti, nes nuėjęs saliūnan 
pradėjai girtis dideliu savo 
žinojimu, o parodei, kad 
nieko nežinai.

—Kaip tai, Maiki? Kaip 
tu gali sakyk, kad aš nieko 
nežinau?

—Tėvas tą parodei tvirtin
damas, kad aukščiau žemės 
paviršiaus yra šilčiau, kuo
met iš tikrųjų yra visai at
bulai. Dėl to tas žmogus ir 
pavadino tave nežineliu.

—Jeigu jis būtų pavadi
nęs mane tik nežineliu, Mai
ki, tai aš»nebūčiau tiek su
pykęs. Ale jis mane pavadi
no stačiai durnium!

—Skirtumas tame nedide
lis, tėve.

—Ne, Maiki, aš negaliu 
apsileisti. Aš noriu paduoti 
Frenkį ant sūdo, Pasakyk 
man, kur yra geras lojaris. 
Tegul jis tą bestiją surešti- 
na ir užveda provą ant 
okružno sūdo.

—Tėve, aš duosiu tau ge- 
riausį patarimą: eik namo 
ir gerai išsimiegok. O išsi
miegojęs neik saliūnan gir
tis savo “žinojimu”, tuomet 
niekas tavęs “durnium” ne
vadins ir bartenderiai “pai- 
pomis” kupros nelygins.

—Tfu, Maiki! Ant šito
kios rodos tik nusispiaut!

TA iki Šipfiškiy gyvena žmonės

Viena iš keisto miesto 
Punsko ypatybių yra ta, kad 
jis turi “vyriausią valdybą”. 
Žmogus, išsiilgęs decentra
lizacijos, su malonumu pa
stebi žalią iškabą prie vie
naaukščio namo svarbiausioj 
Puųsko gatvėj:

Litevrekie Towarzystwo 
Spoleczno - Kulturalne. Zar- 
ząd Glowny”... (Lietuvių 
visuomeninė kultūrinė drau
gija. Vyriausia valdyba).

—Prašau Tamstą,— kal
bėjo Juozas Vaina, lietuvi
škos gimnazijos direktorius 
ir veiklus draugijos darbuo
tojas — jūs laikraštininkai 
mėgstate tokius įvykius, 
kaip Punsko, vertinti, kaip 
vienkartinius, išimtinus ir 
todėl įdomius. O tikrenybė
je tai yra nuoseklus tam ti
kros politinės linijos vykdy
mas. •

—Kokios linijos?
—Lietuvių ištautinimo.
Už lango girdisi varpų 

balsai, šaukiantieji žmones į 
mišparus. Mišparus gieda
mus lietuviškai. Sakau, kad, 
kaip Punskas rodo, lietuvius 
nelengva ištautinti.

—Tas tiesa. Bet ar Tams
ta žinote, kad katalikybės 
ekspansija buvo ankštai su
sijusi su lietuviškų žemių 
lenkinimu... Tikrai Tams
ta nežinote, kad iki šiai die
nai, ar tai Tarybų Lietuvo
je, ar čia pas mus yra žmo
nių, kurie nė žodžio lenkiš
kai nemoka, išskyrus tik 
poterius. O ar žinote Tams
ta, kaip buvo po karo, laike 
“klaidų ir apsirikimų” šioje 
apylinkėje? Klero politika 
labai padėjo palaikyti pasa
ką, kad Lenkija yra viena
lytė tautiniu atžvilgiu ir 
nepripažinti fakto, kad tau
tinės mažumos visgi yra. Pa
vyzdžiui, kaimyniniuose 
Smalėnuose lietuviškos pa
maldos bažnyčioje buvo 
panaikintos remiantis tuo, 
kad Sovietų Sąjungos siena 
arti... O kada apskrities 
mieste Seinuose numirė pra
lotas Zlotkowskis, ten tuoj 
pat buvo nutrauktos lietu
viškos'pamaldos. Kai žmo
nės neslėpė savo pasipikti
nimo, tai pralotas nesivaržė 
baidyti žmones Sienų Ap
saugos Kariuomene. Tegu 
ponas neužmiršta, kokiu 
laiku tai buvo. Tada pasie
nio vietovėse Sienų Apsau
gos « Kariuomenės daliniai 
buvo vyriausioji valdžia...

Su Juozu Vaina kalbėjau 
ilgai. Jis patiekė daug fak
tų, kurie patvirtina jo pa
reikštą nuomonę. Jis nuro
do, kaip jauniems lietu
viams daromi sunkumai pa
tekti į kunigų seminarijas, 
kaip kunigai, mokantieji lie
tuviškai, iškeliami į Kielcų 
sritį, o nemokantieji lietuvi
škai atsiunčiami į vietines 
parapijas.

Bet liakraštininkas ilgai 
negali ištverti istoriko kai
lyje. Rankiojimas užrašų su 
istoriniais nuotykiais be a- 
bejo turi savo patrauklumą, 
bet laikraštininką visų pir
ma įdomauja dabartis. To
dėl jam norisi pažiūrėti į 
Punsko batalijos pasekmes. 
Non iš paviršiaus reikalas 
jau baigtas, bet žmonių są
monėje liko nemalonios nuo
sėdos. Deja, liko.

Kunigo Punske betgi nie
kas neužmušė. Nežiūrint į 
paskalas, klaidžiojančias 
jau porą mėnesių po Balsto
gės vaivadijos traukinius.

lietuviai didžiuojasi, kad 
Punske nepriėjo prie jokių 
ekscesų (išsišokimų), nors 
pagrindų būta pemažąi.

Kadaise tautiniai skirtu
mai pioje apylinkėje nevai
dino jokio vaidmens žmonių 
sugyvenime^ Dabar jie jau 
skelbiasi. Kieno tai nuopel
nas? ‘ *

Pasakykit, ką manyti apie 
kunigą, kuris, kai į jį krei
pėsi jaunajėdaai po civi
linių jungtuvių, kad atliktų 
bažnytines jungtuves, pasa
kė jaunajai, kad jis turi pir
ma pakalbėti su jos tėvais. 
Lyg tarsi faktas, kad jauna
sis yra lietuvis, o mergaitė 
lenkė, galėtų turėti kokios 
nors įtakos į jų tolimesnį 
gyvenimą.

Punsko mokytoja (lenkiš
kos mokyklos) pasakoja a- 
pie jos mokykloje suruoštą 
vaikams kalėdinę eglaitę ir 
“tada kas tai sušuko: Len-į 
kiškos klasės pirma gaus do
vanėles ...”

Jokių “lenkiškų klasių” 
nėra, vaikai mokykloje mo
kosi išvien. Bet kam tai 
rūpėjo tuos vaikus sukiršin
ti.

Daėjo iki to, kad kaimy
nai, kurie seniau gyveno 
taikoje ir draugystėje, da- 
bas susitikę nusikreipia.

Akla neapykanta turi gi 
turėti savo aiškias priežas
tis. Kas kaltas?

Žmogus, kartą muštas, bi
jo tolimesnio smūgio, jis ne
žino iš kurios pusės tas smū
gis kris. Jis į visus žiūri, 
kaip į galimus priešus. Te= 
dėl darosi perdaug jautrus.

Pasakoja, kad kunigas 
Sepko iš Kaletpiko, važiuo
damas traukinau, nuėmęs 
nuo lentynos grūstuvą (in
dą aguonoms malti) ir už
movęs jį ant galvos vienam 
lietuviškai kalbančiam val
stiečiui. “Ot, štai lietuvių 
vyskupas” — pasakė...

, Tą įvykį lietuviai prisime
na su neslepiamu pasipikti
nimu. Kai pasakai, kad tai 
gal būt Kalesniko kunigo 
ne labai jau gudrus, bet gal 
toks savotiškas juokas, tai 
piktinasi.

i Visur laukia smūgio. Tai 
nėra normalu ir visi tai ži
no. Pasėtas nepasitikėji
mas ir neapykanta, — o tai 
jų vaisiai.'

I Ir tai yra tur būt didžiau
sia skriauda, kokią galima 
buvo tiems žmonėms pada- 

jryti. Neturtingiems, persi- 
j dirbusiems žmonėms, kurie 
gyvena Lenkijos pakraščio 

{Vietovėse, kurias labai sun
ku yra atrasti žemėlapyje.

GIRTAVIMO PAVOJUS

ABU LAIMŽJO

Amerikietis Phil H iii (dešinėj) ir belgas OUvier Gen- 
debien laimėję 24 valandų automobilių varžytines Pran
cūzijoje. ______

Pamaldžios nesąmones
JUOZAS LIŪDŽIUS

(Tęsinys)
Iki šių laikų mūsų bend-, II

rasis šios žemės idealas bu-’ Ketvirtasis kun. P. Celie- 
vo tokia bendruomenė, ku-i šiauš tvirtinimas kalba a- 
rioj meilės artimo nuostatas į pie Bažnyčios reikalavimą 
būtų nekliudomai vykdomas i daug ko atsižadėti, pasima- 
ir gyvuotų niekeno nežalo- ! rinti. Gerai darė ii* daro 
jama taika bei ramybė, kur; Bažnyčia mokindama savo 
didelis gerbūvis būtų pasie- į narius susilaikyti nuo blogų

Skaičiuojama, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
j svaigiuosius gėrimus gerian
čių yra 60 milionų, iš jų a- 
pie 5 milionus dardančių į 
ligonių alkoholikų eiles.

Vienas iš 13 amerikiečių, 
vyresnių kaip 20 metų, yra 
alkoholikas. Alkoholizmas 
yra ketvirtoji liga, kuria 
baugiausia serga šio krašto 
; gyventojai.

Ją pralenkia psichinės, 
širdies ir vėžio ligos. Alko
holizmas kaštuoja kraštui 
daug milionų dolerių. Dėl jo 
turima daugiau ir nusi
kaltimų ir visokių nelaimių 
keliuose ir kitur, jau nekal
bant, kad alkoholis kenkia 
žmogaus sveikatai.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “
▼i” Kaina metams 14,

kiamas neilgu ir nesunkiu 
darbu, kur kiekvienas turė
tų pakankamai sąlygų atsi-

darbų ir apgailėti juos pa 
darius. Beturčiai ir skriau
džiamieji panašiai ir tur-

dėti savo dvasinių jėgų iš- į tuoliai savo žmogiškoj pri 
vystymui ir kūrybai. Dabar,igimty turi polinkių į blogį 
pagal kun. P. C. tvirtinimus,...............
išeitų, kad tokis tobulas vai
zdas Dįevo karalystės yra

kasir kartais padaro tai, 
nepateisinama.

Lengva turtingajam susi- 
klaidingas. Reikalinga pa-'laikyti nuo pertekliaus val- 
keisti turimą idealą, atsukti i gymo ir gėrimo, vieną die- 
atgal, pastatyti jį priešingoj ną papasninkauti, ar pasi

rinkti pasninko valgį, ar 
miegoti mažiau minkštam 
guolyje, atsisakyti kai kurių 
pi*ampgų, kurios jau pradė-

krypty. Visų pirma peržiū
rėti nuodėmių kodeksą ir 
laikyti nuodėmingais tuos 
veiksmus, kuriais lengvina
mas kitų gyvenimas (pav., jo jam nusibosti, 
meilės artimo nuostatas) ir 
dorybe tuos veiksmus, ku
riais sunkina gyvenimo naš- ma apsunkintam padieniui 
tą. Išeitų, Dievo karalystėje į darbininkui, kurio gyveni- 
turėtų būti tokis žiaurus gy-, mas pastoviai skurdus, ku- 
venimas, kokis buvo dar Į riam visas gyvenimas vienas 
prieš pirmąją ledynų gady- pasninkas. Jiems dažnai nė- 
nę, gal prieš 100,000 metų. ra iš ko pasirinkti dar žiau- 

Jei skurde gyvenančiam resni gyvenimą, 
krikščioniui kas nors pasiū- Matyti, turėdamas galvoj 
lytų pagalbą, tai vargšas tuos vargšus, kun. P. C. pri- 
privalo tokiam geradariui mena savo straipsny anuos 
nurodyti, kad savo gerais senus pavyzdingo atgailoji- 
darbais jis lengvina gyveni-1 mo laikus, kada mylintieji 
mą, lepina ir silpnina kūną į Dievą katalikai ėjo į tyrlau- 
ir dvasią, kad tai nesuderi-, kius, maitinosi šaknimis ir 
narna su kun. P. C. Dievo vabzdžiais, miegojo ant pa
vaitos išaiškinimu. Pana- £alių ar akmenų, dėvėjo 
šiai elgdamiesi, turėtume marškinius iš kūną graužan- 
susilaikyti siuntę paramos čių ašutų ar metalinių vielų 
siuntinius į Lietuvą ir Sibi-Įir pan. Tokis priminimas 
rą. Toliau, turėtume nu- vargdieniui dar daugiau di-
traukti kovą prieš tėvynės 
pavergėją Sovietų Sąjungą, 
nes tąja kova siekiame pa
lengvinti mūsų tautos var
gus, kas taipgi priešinga 
kun. P. C. mokymui. Paga
liau, mes turėtume liautis 
“lepinęsi” išeivijoje ir tėvų 
jėzuitų vedami grįžti Lietu
von. Ten nuolankiai pasi
davę Lenino mokslo išpa
žintojų valiai, pradėti be jo
kių lengvatų savęs išsižadė
jimą, ir tikrąjį sielos ir kū
no užsigrūdinimą. Nes tai 
patarnautų lietuvių atgailai 
už nuodėmes, ir susidarytų 
didesnė galimybė po mir
ties patekti į dangų.

Bet tai yra didžiausia ne
sąmonė. Kai kam gali atro
dyti, kad šie samprotavimai 
yra pasityčiojimas iš auto
riaus straipsnio “Atgailos 
dvasia”. Deja, tai yra nuo
seklios išvados iš kun. P. 
Celešiaus tvirtinimų apie ci-

Tačiau kas buvo daryti 
vergui, baudžiauninkui, šei-

čių atžvilgiu tartum laikėsi 
kun. P. C. dėsnio: lengvini
mas juodadarbių sunkios 
būklės yra kenksmingas da
lykas; ekonominis išnaudo
jimas ir valstybinė prie
spauda yra Dievo ar pačios 
gamtos nustatyta santvarka; 
tiek paskiri žmonės, tiek 
tautos turi be murmėjimo 
tenkintis jiems tekusią da
lia. Atgailos vardan patar
tina daryti labdarybę, duoti 
išmaldą beturčiams.

Bemaž tokia dvasia vyra
vo krikščionybėje iki pabai
gos 19 šimtmečio. Tik dar
bininkijos socialistinis sąjū
dis, pradėjęs vidury 19 šimt
mečio plėstis ir stiprėti, pa
žadino katalikų bažnyčios 
vadovybę keisti pažiūras so
cialiniu (turto - neturto) 
klausimu. Ji tartum prare
gėjo, kad darbininkijos 
skurdas ir tamsumas yra 
viena didžiųjų priežasčių 
liaudies žemo dorovinio ly
gio ir taip pat buržuazijos 
bei kapitalistų dorovinio at
bukimo. Buvo suprasta, kad 
toji bedugnė tarp darbdavių 
ir darbininkų yra vienas 
stabdžių Dievo karalystei 
žemėje kurti. Popiežius 18- 
91 ir 1931 metais išleido ap- 
inkraščius (enciklikas), kur, 
be įprasto barimo socialis
tinio sąjūdžio, skatino ka- 

j talikiškąją bei krikščioniš
kąją visuomenę susirūpinti 
ir veikti darbininkijos būk
lei pagerinti.

Tačiau kun. P. C. enci
klikos nepriimtinos, neauto- 
ritetingos. Tikriausiai jis 
bus pastebėjęs, kad civiliza
ciją lydi kai kurios blogy
bės, pav., svaigieji gėrimai, 
narkotikai, dorovinis palai
dumas, silpnėjimas religinio 
jausmo ir atgailos. Užuot 
telkęs lietuvių jėgas kovai 
su tomis blogybėmis, jis nu- 
civilizacijos kelią ir laiky
damas ją kenksminga mūsų 
tautai ir žmonijai, stabdo 
bent kurią pažangą ir gram
zdina lietuvių mintis žemiš- 
vertina visą žmonijos nueitą 
kais reikalais į niūrią tam
sybę be išeities, be prošvai
stės.

dinti savo skurdą, kada to
je pat apylinkėje buvo pa
garboje laikomi katalikai, 
gyveną prabangoje ir neži
ną kuo paįvairinti savo pra
mogas, —skamba jam, kaip 
pasityčiojimas iš Dievo tei
singumo bei gailestingumo. 
Ir šiandien nevienas bedar
bis, jau negaunąs nei pašal
pos nei darbo, savo minty 
sako: Pasaulyje nėra teisy
bės.

įvairių tikybų dvasininkai 
aiškino, kad gyvenamoji e- 
konominė ir teisinė santvar
ka tiek vergijos ir baudžia
vos, tiek kapitalizmo laikais 
yra numatyta visagalio ir 
visažinančio Dievo, kuris 
savo malonėmis išlygins po 
mirties žemėje iškentėtus 
vargus ir skriaudas. Dėlto 
esamos santvarkos neleisti
na keisti. Visų tikybų dva
sininkai bei jų vadovybės 
susilaukdavo pagrįstų prie-

vilizacijos kenksmingumą ir kaistų ir kaltinimų šališku 
lengvinimą gyvenimo, apie palaikymu turtuolių ir ga- 
prievolę pasirinkti iš dviejų i iingųjų luomų.
galimų gyvenimo būdų patį! Bažnyčių vadovybės pa- 

‘grindinė) veikloj pasaulie-ziaunausią

KLABINA JŲ SĄŽINĘ

Pavergtosios Jungtinės 
Tautos (PJT), kuriose yra 
ir Lietuvos atstovai, ryšium 
su Vengrijoje buvusio mini
sterio pirm. Imre Nagy, kra
što apsaugos ministerio gen. 
Maleter ir kitų nužudymu, 
griebėsi energingų žygių 
Jungtinių Tautų ir laisvojo 
pasaulio vyriausybių sąžinei 
paveikti, kad jos pagaliau 
pajustų savo atsakomybę ir 
pavartotų tikras priemones 
sovietinėms žudynėms ii pa
sityčiojimams iš tarptauti
nių sutarčių ir pačių Jung
tinių Tautų sustabdyti.

TAI BENT REFORMA

Prancūzų valdomoj Vaka
rų Afrikos kolonijoj gyvena 
maža negrų mossi giminė. 
Neseniai ten įvyko “kara
lių” pasikeitimas. Vienas 
pirmųjų naujojo valdovo į- 
sakymų buvo sumažinti gi
minės “ginkluotąsias pajė
gas” ir padidinti hareme 
žmonų skaičių nuo 200 iki 
400.

IR DEL TO STREIKUOJA

Anglijoje Chesterfield 
į miestelyje angliakasiai su
streikavo dėl to, kad jų į- 
monės valgykloje buvo duo
dama silpna arbata. Mat, 
anglai geria labai stiprią 
arbatą.
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ŠEIMININKĖMS
Kaimiška sriuba

MOTERŲ SKYRIUS

tuoju padažu su kiaušiniais

pirų, petražolių lapelių, dru
skos.

Į pagrindinj padažą supil
ti su druska ištrintus žalius 
trynius, kaitinant sukti, kol 
sutirstės, bet nereikia užvi
rinti. Tada pridėti citrinos 
rūgšties, tarkuoto muskato 
riešuto, maltų pipirų, petra
žolių.

šis padažas, pagamintas
(žiūrėk žemiau) arba svies- su mėsos sultiniu, tinka prie 

pusę tu su džiuvėsėliais (šauks- veršienos, vištienos.Imti svarą mėsos,
gūžės šviežių kopūstų, 8 tą sviesto, šaukštą pyrago 
bulves, 2 morkas, vieną pet- džiuvėsėlių, citrinos rūgš- 
ražolę, 10 pipirų, 2 lamo ties, džiuvėsėlius pakepinti
lapelius, vieną svogūną, ke- §u trupučiu sviesto iki auk-__________
turis pomidorus, šaukštą sinės spalvos, supilti likusi; ganius ir skoniui pagerinti 
sviesto arba taukų, pusę sti- tirpytą — nupiltą nuo pa-, pridėti vėžių sviesto arba 
klinės grietinės, 3 su puse dugnių ir be kazeino—svie- smulkiai piaustytų sutrintų • 
kvortų vandens. stą ir pridėti citrinos rūgš-

Iš mėsos išvirti buljoną ties ar citrinos sunkos). Prie 
(sultini), ji perkošti, kopus- jų.tinka kaišti virti žalieji 
tus supiaustyti kvadratėliais,.žirneliai, ankštinės pupelės 
o kitas daržoves grietinė- ar žiediniai kopūstai, užpil- 
liais. J indą sudėti paspir- ti sviestu. Galima duoti ir 
gytas daižoves ir kopūstus, bulvių ar ryžių košę. 
užpilti pet*koštu sultiniu, už- i
virinti. Bulves supiaustyti Baltasis padažas 
gabalėliais ir, sudėjus Į sriu- su kiaušiniais
bą, virti 30 minučių. Bai- vigų pįrma reik turėti bai
giant vuli, pndeti skiltele- t Q pagj-įn(jįnio padažo, ku- 
mis supjaustytų pomidorų, ,ima ataj pasigamin-
pipirų, lauro lapą, druskos
ir pavirinti dar 10 minučių.

Prie žuvies patiekalų j 
baltąjį, su žuvies sultiniu 
pagamintą padažą, geriau 
sudėti virtus kapotus kiau-

Ijetražolių lapelių.

MŪSŲ VYRAI SILPNI

Esame pripratusios vyrus 
laikyti jėgos įkūnijimu, o 
pačios save silpnais, trapiais 
sutvėrimais. O iš tikrųjų, 
pasirodo, kad vyrai yra dau- J 
gumai ligų mažiau atspa
rūs, ir jos vyrus greičiau 
pribaigia, išskyrus vėžį ir 
cukraus ligas.

Sakysime, širdies ligomis 
sergančių vyrų yra dvigu-

A. VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Paskenduolė

_ - . , Imti šaukštą miltu, šauk , . . . .
Po to sriubą užbalinti rūgs- sviesto, 2 stiklines mė- bai daugiau negu moterų, o
čia grietine arba uzspirgmti arba žuvies — jis bus jau skilvio žaizda sergan-
lasimų spirgučiais. naudojamas žuvies pada-; «us vyrus ir moteris nėra

žams, sultinio (buljono), t ko ir lyginti — tiek vyrų y- 
Virto* smegenys druskos, rūgšties, pipirų, ’ra daugiau. Jautresni vyrai

Imti pusantro svaro sme- krapų. Miltus paspirgyti negu moterys ir plaučių už
genu, 3 uncijas prieskoninių svieste arba sausu būdu iki degimui, džiovai ir kt. O 
daržovių virimui. 2 šaukštus gelsvumo, juos maišant po yra hgų, kuriomis serga tik 
acto, lauro lapelių, pipirų, truputį atskiesti sultiniu ir vyrai. . ? ' “
druskos, petražolių lapelių. '10-15 minučių pavirti. Jei .. Vyrų raumenys tvirtesni, 

Smegenis porą valandų padaže yra supuolusių mil- Jle gali daugiau negu mote- 
pamirkyti šaltame vandeny tii gabaliukų, perkošti irpri-Įrys PaRelti, panešti ir tt Jie 
ir, neišimast iš vandens, nu-dėti pagal skonį druskos,j nepavargsta taip greit, bet 
imti plėves. Po to jas dėti Duodant jį patiekalu, reikia JU pajėgumas pasilsėti, at- 
į šaltą vandenį, parūgštinti dar paskaninti citrinos rūg- gauti nustotas jėgas yrama- 
actu ir labai lėtai 20-30 mi- štimi, pridėti baltų pipirų, zesms.
nučių virti su prieskoninė- krapų. k ą j Vyrai ir jausmų poziunu
mis daržovėmis ir priesko- Iš jo, norėdamos pasida-Yra žinoma, 
niais. Išvirtas smegenis iš-ryti baltojo padažo su kiau.!kad savizudybiųmoterų tar 
griebti, leisti, kad nuvarvė- šiniais, imkite 2 stiklines }.era kartus mažiau, 
tų vanduo, ir suskirstyti da- baltojo pagrindinio'padažo,,™a^au »o nj era ir pro-

AP.UOKAS ir ASILAS

Per girią ėjo asilas apspangęs:
Į didį kelią buvo išsirangęs.
Sutemus prieina baisų tankumyną—
Ir paklydo, sakant tiesą gryną.
Sustojo vargšas ir gailiai vaitojo.
Laimė, kad krūmuose apuokas snapsojo. 
Jis pagailėjęs to pakeleivingo,
Žadėj vadu būti žvėries nelaimingo.
O apuokas naktį, kad būtų tamsiasia, 
Pažįsta, mato viską kogeriausia.
Užtūpė veikiai ant asilo sprando 
Ii' jau abu keliaut toliau bando.

limis. 2 trynius, citrinos rūgšties,
Duoti į stalą užpylus bai-muskato riešuto, maltų pi-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam 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

DIEVŲ’ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaire .................... $5.00

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

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va
lučio romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų. Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ 84.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vienų kny
gų, 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 GAMINIMA8, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drųsutienė, O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
fonnato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pu

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

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG* 
LUKAI. Geriausias vadovėlis pra-

angliifcai 
angliškus

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 an
tra dalis 414 psl. 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. laibai 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.

MA UJA VAIČIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašvta; 250 įvairių 

eeeptų. 132 pusi. Kaina ....$1^5
KOKTUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievu yra vi-
*ok?n įvairino** kraštuose ir ivairiuo 
«e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ...............................................$L0©
POPIEŽIAI TR METUVA. Kunigo 

M Vslsdkos parašyta knyga, 250 
ousl. Kaine ..................... $8.5*
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
,50 nosį. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais ....................$1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
rities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai. kaina ........................................H
TIKRA TEISYBĖ APTE SOVIETŲ 

RTT3TJA. arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo orsktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai.

Šitą labai svarbu mums ži
noti, jei norime, kad mūsų 
šeimose būtų laimingas gy
venimas. Vyrai nėra nepa
žeidžiami ir jie reikalingi 
globos, nors kažin kaip sti
prūs jaustųsi. Tą palaimin
tą globą ir tegali moterys 
suteikti, pasirūpindamos sa
vo šeimos ne tik tinkamu 
maitinimu, bet ir sukurda
ma namuose laimingą, šil
tą, vienas kitą suprantan
čių nuotaiką.

Petro žmona

FLUSHING, MICH.

Balas ir duobes, kvliirčlj kiekvieną 
Prasilenkdami, sau drožė, kaip dieną. 
Rytą dar saulė šviesi netekėjo, 
Pakeleivingi iš girios išėjo.
4*ad asilas melsti apuoko malonės,
Kad vadu liktų ant visos kelionės.
Kad pravadyrių norėjo sau gauti,
Paskui per svietą išilgai keliauti.
Asilo prašymą apuokui patiko 
Ir vedžiot spangį kvailys pasiliko.
Dienai prašvitus, tarytum ant juoko, 
Aptemo akys varguolio apuoko.
Kad ir nemato, akyse juoda,
Bet kelią rodo—gHiuoti neduoda.
“Suk ant kairėsės—po tiesiai duobutė!” 
Po tiesiai nieko, po kairiai grabutė.
“Dar ant kairėsės!” O ten duobė buvo. 
Abu į duobę ant sprando įgriuvo.

Kas tik klauso kvailo vado,
Tas tikrai nelaimę rado.

Vincas Kudirka

MIRU8TOS SIELOS. M. Gogolio 
svarbiau*,** veikslą*, išvertė M.

Miškinis. 290 pusi. Kaina..

Uiaakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
kegeivis

So. Boatoa X7.

Pasižymėjusi lietuvė

čia gyvena lietuvė, kuri 
meno žmonių tarpe yra ži
noma toli toli už savo gy 
venamosios vietos. Tai An- 
ne Prikuckaitė - Dalton. Ji 
surengtoje Washingtone, D. 
C., Smithson institute tarp
tautinėje parodoje laimėjo 
National Kiln Klubo pagyri
mo lapą už savo kūrinį 
“Paukštis”. Tas kūrinys bu
vo išrinktas iš 4 geriausių.

Anne Prikuckaitė - Dalton 
premijas gauna jau ne pir 
mą kartą. Pirmąją premiją 
ji yra laimėjusi 2 kartu, an
trąją 1 kartą ir trečiąją 4 
kartus.

Meną studijuoti ji pradėjo 
Flint institute, vėliau studi
javo Cranbrook Academyof 
Art, Bloomfield, Mich., mo
kė meno dalykų Saginaw 
Museum of Art, Saginaw, 
Mich. Ji turi savo studiją 
Flushing, Mich., priklauso 
Flint dailininkų organizaci
jai.

Anne Prikuckaitė - Dal
ton nors gimė ir augo šiame 
krašte, bet lietuviškai gra
žiai kalba ir rašo ir nuo lie
tuvių nesišalina. Ji yra pa-

dėjusi ne vienam “dipi”; 
kai jiems buvo reikalinga 
pagalba. Ji augina 3 vai
kus, tėvai gyvena St Peters- 
burge, Fla. M. K.

MINISTERIS NEIŠLAIKĖ 
EGZAMINŲ

Buvęs Anglijos krašto ap
saugos ministeris Shinwell 
neišlaikė automobilio vai
ruotojo egzamino. Praneši
me apie neišlaikymą sako
ma, kad leidimas automobi
lį vairuoti neduotas dėl “ne
pakankamo mandagumo ki
tų automobilių atžvilgiu.”

BEPROČIAI GRASINA

Pernai prezidento Eisen- 
howerio vardu buvo gauta 
18,000 laiškų, kuriuose bu
vo grasoma prezidentą nu
žudyti. Daug tų laiškų bu
vo pasiųsta policijai ištirti. 
Tą padarius, 66 asmenų bu
vo suimta, bet visi paleisti.

Išaiškinta, kad daugiausia 
rašo nesveiko proto žmonės.

MR. AMERICA

Kolegijos studentas Nev 
Yorko nieste Tom Saaaoae 
Amerikos Atletę Klubo pri
pažintas “Mr. America“. Jo 
krūtinė yra 51 colio, o juoa- 
mo 31 colio. i

(Tęsinys)
Apie Sekmines žinodavo praeiviai, kad jau arti

muose sodžiuose sužydo mergaičių darželiuose žirnikai, 
ėebatėliai, daržuose išsprogo perstupas, kad jau krauna 
žiedus bitinas; žinodavo, kad paupio paliūnėse užaugo 
Turko lelijų.

Rugiams pradėjus plaukėti, po tris, po keturis kar
tus apvyniodavo* kryžių dideli mėlynų nigegėlių vaini
kai, perpinti ir pagražinti gedulingomis gegutės ašarė
lėmis, pilkomis smilgomis, žaliais uogienojais.

Šen ir ten už vainikų užkaišioti vysdavo dideli ra
munėlių kerai, darželio mėtų pluoštai, ir šlamėdavo ką 
tik išplaukėjusių rugių varpos.

Rudenį, užėjus šalčiams, nokdavo prie kryžiaus, 
galvas palenkę, šalnos nukąsti paskutinieji jurginai ir 
nušalę, pajuodę, tarytum gamtos gedulo ženklai, gurk- 
sėdavo ant kryžiaus per visą žiemą.

Kaukdavo, švilpdavo aplinkui šalti žiemos vėjai, 
siausdavo po mišką sniegas, ūždavo, ošdavo pušys, pli
kais žabalais tarytum kam grūmodavo ąžuolai ir kiti 
vasarą lapuoti medžiai, o sušalę, susitraukę jurginai 
šlamėdavo prie kryžiaus. Ir rodydavos praeiviui, jog 
šitie sušalę jurginai sapnuoja saulę, šiltą vasarą, ramias 
žvaigždėtas naktis, gražius, įvairių žolynų pilnus dar
želius : sapnuoja jų gražias šeimininkes mergaites... 
Ir nenorėdavo tikėti praeivis, jog, atėjus pavasariui ir 
atbudus gamtai, nebepražys, nebenusišypsos saulei iš 
naujo šitie jurginai: nesinorėjo tikėti, kad žiedas pa
saulyje žydi tik vieną kartą ir kad nuskintas vysta ir 
nyksta...

Po šiuo kryžium meldėsi lenkmety, prieš eidami 
miškan apylinkės sodžių vyrai, paskui po juo verkė ir 
laužė rankas jų motinos ir žmonos, kai valdžia gaheno 
i Sibirą jų maitintojus.

Po šiuo kryžiumi merdėjo, ne savo balsu šaukdama, 
dėdienė Adomienė, kai dvaro malūne amžinai sužeidė 
jos vytą; čia pat vaitojo motulė, palaidojusi paskutinį 
savo sūnelį, verkė nuskriausta našlaitė, ir daug daug
DO Šiuo krVŽ’U**1* očom iolioto ir- Rozli, ierkooobrkto*-»**~v m J U a.w«is muM* w s«ntvvca ««

Buvo pats vidunaktis ir pats įmigis, kai Veronika, 
į vienoje rankoje rožančiumi, antroje laukinių žolynų vai- 
iniku nešina, artinosi miško takeliu prie šio kryžiaus.*
! Tylu ir nejauku buvo miške, tik retkarčiais po me- 
i džiais sudžiūvusiuose pernykščių - metų lapuose čiužėjo 
neįžiūrimi gyvūnėliai, iš po kojų striksėjo varlės ir kur 

įnekur tamsoje žolėje spinksėjo kirmės blizgutės.
Krūpčiojo Veronika nuo kiekvieno daiktelio, su

šlamėjimo, nuo kiekvienos po kojų šakelės sutraškėji
mo ir, kalbėdama rožančių, varė šalin baisias mintis.

Šit, kažin ką negera prieš Veroniką tardamies, su
lužė, sušnibždėjo viršūnėmis medžiai, per takelį šmėste- 
i Įėjo paslaptingas šešėlis, miško gilumoje brakštelėjo su- 
! čiūrą vo į vienas kitą du medžiai...

Už dūšeles, taip dviejų medžių kenčiančias: Sveika 
, Marija...—šnibžda Veronika rožančiumi žegnodama į 
miško gilumą.

Atsiminė ji netoli miško neturintį gero vardo eže- 
> lėlį ir ant jo kranto, pamiškėje, pakaruoklių kapines, 
i atsiminė kitados šitame miške ant pušies pasikorusį el- 
’getą... širdis jai apmirė, pakinkąs pakirto, ėmė mušt į 
j galvą kraujas. It baidyklės atrodė patamsyje eglės, 
stuobriams rankos ir kojos išaugo; kelmai meškomis ir 
vilkais pavirto; viršum jos galvos, ant pušies pakibęs,

Į pradėjo maskatuoti kojomis pakaruoklis, ir baisios pa
slaptingos šmėklos tarytum sliuogė į ją iš visų pusių 
■ ir pridurusios paskui ją sekė.
į Bet štai pasibaigė Riešutyne, praretėjo miškas, ir 
ilgas pilkas, iš vienos pusės medžių šešėliais nuklotas, 
pasirodė protekėj vieškelis.

Susilaikė Veronika, lengviau atsiduso netoli šven
tosios vietos ir apsidairiusi, ar nėra ko ant vieškelio 
ir po kryžium, išlindo iš po medžių.

šmėstelėjo' per vieškelį mergina, paskui šmėstelėjo 
pridūręs šešėlis, iv Veronika jau po kryžium.

Vos tik ji pamatė tarp medžių pakrypusį kryžių 
ir gedulingai žemėj išsikryžiavojusį jo šešėlį, kai jai su
spaudė širdį, akyse sužibėjo ašaros ir nenuryjamas gurk
šnis atsistojo gerklės gale. Ji ir pati nepamatė, kaip, 
paleidusi iš rankų vainiką ir rožančių, puolė prie kry
žiaus ir, apsikabinusi jį abiem rankom, visa prisiglaudė. 
0 ašaros, didelės gailios ašaros ėmė riedėti iš merginos 
akių per veidą ir kryžiaus liemenį. Joe nelaimė buvo 
tokia didelė ir tokia opi, jog ji nebežinojo, kokiais 
žodžiais Dievulį ir bemelsti, kad ją atitolintų... Ir ro
dės jai, kad iš viršaus žiūri į ją, nusidėjėlę, nukryžiuo
tasis, žiūri, mato jos ašaras ir be žodžių žino, ko ji 
prie jo atėjo ir ko reikalauja...

Ir tik išsiverkusi susigriebė Veronika, kad vienomis 
ašaromis ir širdimi Dievo nepermaldausi, ir atsitraukė 
nuo kryžiaus. Atsitraukus sugraibė patamsyje rožančių, 
pakėlė nuo žemės vainiką ir, kelis kartus apsukusi juo 
kryžiaus liemenį, pradėjo nuogais keliais vaikščioti ap
linkui.

(Bus daugiau)
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Milžiniški darbai
V. K1MANTAS

Dažnam mūsų, kai auto
mobiliu važiuodami paten
kame į “trafiką” ir gauna
me ‘valandomis gaišti, atei
na galvon mintis, kas bus 
Amerikoje po dešimties me
tų?

Galime bent tuo tarpu nu
siraminti : Yra žmonių ir 
jstaigų, kurie apie tų reika
lą ne tik “kiečiau” galvoja, 
bet jau ir planuoja ir dirba. 
Yra paruošti ir jau prieš 
dvejus metus pradėti vyk
dyti kelių projektai, pagal 
kuriuos iki 1973 metų Ame
rikoje turi būti pastatyta 
naujų didžiųjų kelių apie 
40,000 mylių. Tie naujieji 
keliai sujungs beveik visus 
Amerikos miestus, dides
nius kaip 50,000 gyventojų.

Jeigu, skaitytojau, turi ma
šiną, tai ir pats esi to įpil- 
žiniško darbo dalyvis. Kai 
perki automobiliui benziną, 
moki už galioną 1 centu 
daugiau. Daugiau moki va
žiuodamas autobusu, pirk
damas sunkvežimiais gaben
tas prekes—vis tai naujiems 
keliams statyti.

Gal paabejosi, ar per 15 
metu bus suspėta suplanuo
tus kelius pastatyti? Ir dėl 
to neturime susirūpinti. Dar 
tik dvidešimt metų atgal 
toks užsimojimas būtų bu
vęs tuščias darbas ir Ame
rikoje, bet ne šiandien. La
bai sparti technikos pažan
ga ir kelių statyboje, įvai
rių ir galingų mašinų panau
dojimas davė stebuklus.

Štai kad ir trumpas vaiz
delis, kaip dabar Amerikoj 
statomi keliai automobi
liais važiuoti.

Statytinas kelias reikia 
pirma suprojektuoti. Reikia 
parinkti vietą keliui vesti, 
reikia apskaičiuoti, kiekžė- 
mės nukasti ir jos supilti, 
kiek padaryti tiltų, priva
žiavimų, pervažų. Ir vietos 
parinkimą ir begalinius 
skaičiavimus dabar padeda 
atlikti ištobulinti iš lėktuvo 
fotografavimo būdai ir skai
čiuojamieji automatai, —jie 
palengvina ir šimteriopai 
pagreitina darbą. Sakysime, 
kad sužinotum, kaip didėja 
mašinų judėjimas keliuose,

šiandien nebestatoma žmo
nių, kurie tai skaičiuotų. Tą 
darbą atlieka fotografijos 
ar radaro aparatai, sujungti 
su automatiniais skaityk- 
liais, o tokiu būdu surinkta 
statistikos medžiagą suskai
čiuoja automatai. Ir kai vie
nam žmogui to darbo būtų 
dešimčiai metų, skaičiavi
mo automatas padaro jį 
per dvi dienas.

Bet didžiausios pagalbos 
kelių statyboje žmogus su
silaukė iš naujų galingų ir 
labai “gudrių” mašinų. Da
bar jos beveik vienos pa
čios padaro visą darbą, tik 
nedaugelio žmonių valdo
mos ir prižiūrimos.

Žemės darbus dirba—nu
kasa ar prakasa kalnus, nu
kastą žemę nuveža į šalį ar
ba iš jos supila didžiulius^ 
pylimus milžiniški galingi ir 
greiti kastuvai, sunkvežimių 
padedami. Toks kastuvas— 
buldozeris vienu kaušo pa
kabinimu iškelia 60 tonų 
žemės bei akmenų ir bema
tant “suvalgo” kalnus. Jei 
bekasant užtinka uolą, pa
prastą kastuvą pavaduoja 
specialus su aštriais prieki
niais dantimis, ir tas griau
žia uolas kaip ropę.

Kai žemės darbai jau pa
daryti, ateina būrys mašinų 
paties kelio kloti. Kai ku
rios mašinų yra labai dide
lės ir joms važinėti išilgai 
kelio ir abiejų jo pusių nu
tiesiami plieniniai bėgiai. 
Pirmoji eina betonuoto ja. Ji 
pati pasidaro betono ir vie
nodo storumo sluogsniu klo
ja jį visu kelio platumu.

Betonuotojos užpakalyje 
eina betono lygintoja. Meta
linėmis plokštėmis “strikuo- 
dama” kairėn ir dešinėn, ji 
taip nulygina betono pavir
šių, kad, rodos, nėra kas 
daugiau čia ir daryti. Po jos 
bėgiais riedą pluktuvas, ku
ris milionais labai dažnų 
smūgių — pluktuvėliai da
ro per minutę 4,000 smūgių, 
—betono sluogsnį sukietina 
ir užpildo pripuolamas tuš
tumas.

Užpakaly pluktuvo eina 
dar vienas betono lyginto
jas, ir mašinų darbas baig

tas. Galima sakyti, kad dar
bas baigtas iš viso. Mašinų 
užpakaly beina keli darbi
ninkai, patikrina ar viskas 
mašinų gerai padaryta ir 
tik specialiai pagamintomis 
šluotomis lengvai sušiurpina 
betono paviršių, kad maši
noms nebūtų perslidu va
žiuoti. Kita darbininkų kuo
pa skersinėmis siūlėmis “su- 
piausto” nutiestą betono 
sluogsnį lygiais tarpais, kad 
jie galėtų laisvai “vaikščio
ti”, kiek susitraukdami per 
šalčius ir išsiplėsdami per 
kaitras.

Tokia mašinų ir žmonių 
partija gali per dieną be 
sunkumo nutiesti dvi mylias 
kelio. Važiuoti juo gali kad 
ir tuojau. Ir kai nauju keliu 
važiuosi 60 ar net 70 mylių 
greičiu, nepatingėk pasidai
ryti. Viduriu kelio nutiesta, 
žole ir krūmais apsodinta 
skiriamoji juosta, kelio šo
nais per miškus gražiai ap
tvarkytos pakelės vis gyvina

MOKSLO VEIKALAS A- 
PIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ

Jau baigtas spausdinti vei
kalas apie M. Lietuvą. Tai 5 
jnolulinių studijų rinkinys, pa
ruoštas Lietuvos Vakarų Stu
dijų Komisijos pastangomis ir 
parama. Gausiai iliustruotų ir 
mokslišku kruopštumu parašy
tų studijų autoriai yra M. Gim
butienė (Rytprūsių ir Vakarų 
Lietuvos priešistorinės kultū
ros apžvalga), J. Lingis (Ark
las baltų srityse), J. Gimbutas 
(Lietuvių sodžiaus architektū
ra Mai. Lietuvoje), J. Balys 
(Maž. Lietuvos tautosakos bruo
žai) ir J. Žilevičiaus (Maž. Lie
tuvos liaudies muzikos bruo
žai).

Prie studijų jungiamos san
traukos anglų ir vokiečių kal
bomis. Kvalifikuoti ir pasižy
mėję mokslininkai kiekvienas iš 
savo srities atskleidžia šiandien 
žiauriausiu būdu surusinto kra
što lietuviškumų. Tai pirmas lie
tuviškų politinių organizacijų ir 
institucijų (ALT, Diplomatinės
Tarnybos, 'VLIK ir LLK) ben- 

tavo akį. Jei galėtum ir pla- iniciatyvos žingsnis į poli- 
čiau pasidairyti, pastebėsi, tin* J™

vertas visos lietuvių visuome
nės dėmesio.

Veikalas apie 330 puslapių. 
Kaina $5. Užsisakyti galima 
pas leidėją: Lithuanian Re
search Institute — Lietuvos Ty
rimo Institutas, 70 Fifth Avė., 

apie viską pagalvota, neti9th floor, New York 11, N. Y. 
apie keliaujančiųjų malonu-. --------------------------
mą, o kad laiku bus viskas ATSIŲSTA PAMINĖTI 
padaryta, neturėtume abe-Į 
įjoti.

kad statytojas vedė kelią vis 
gražesnėmis vietomis, veng
damas nuobodžių lygumų ir 
nuobodžios kelio tiesumos, 
kad vairuodamas neužmig
tum. Atrodo, kelią vedant,

Naujos Originale* Polkos 
(Nevv Original Polkas)
paruošė ir išleido Charles

, . , ., Kinderis, 83 Harrison Avė.,Studentų leidžiamas anglų Worceste Mass. 
kalba žurnalas Lttuanus, 7K
'kurio tikslas informuoti 1

LITUANUS MĖNUO

a-; v_ •_ ______ _naujas leidinys v. nan-,pie lietuvius svętimteuaus, derio įlkua !r
rugsėjo menes) skelbia va- ^^,; &S na4udingas 
□aus menesiu, kuriuo metu smuikininkams ir. armoni- 
bus telkiamos lesos zurna- kos meisteriams, tinka ir be- 

: U1 paremti-_________________ 'simokinantiems. Knygutę
Ne mokslo patentai ir ne sep- galima gaut* P®8 P»*Į kidė- 

tyneriopi talentai sudaro pilie-' nurodytu adresu ir gali* 
čių garbės vainiką, o darbas,-ma užsisakyti per Keleivį, 
darbas iš tikro širdies akstino.

Vaižgantas

Linksmas veidas geriau už 
gražų orą.

Jei tavo drangas ar kaimy
nas neskaito '‘Keleivio’ 
gink išsirašyti, 
tams tik $4.

Vedybos
Vedybų tikslu Ieškau vyro nuo 38 

iki 42 metų amžiaus, vidutinio ūgio 
ai aukštą, kuris dar nebuvo vedęs. 
Susipažinimui prašau rašyti:

Miss Jennie Yudies 
1291 Eastem Prvrny 
Brooklyn 33, N. Y.

MAIKIO KRAITIS
Mūsų skaitytojai kartu su 

j prenumerata atsiuntė ir dova-

Atsiuntė po $2.00: J. Saka
vičius, Lawrence, Mass.; Mrs.
F. Mituza, Hartford, Conn.; V. 
Guntor, Gilbertville, Mass.

I Po $1.50: J. Lingaitis, Dehli, 
Ont, Can.; L. St&sulis, No. Mi
ami, Florida.

' Po $1.00: P. Gilius, Clifton, 
N. J.; Tom Vaichun, Eden, Ont.,

(Canada; N. Poltina, Nashua, N. 
i H.; Fr. Jaras, Jersey City, N. 
■J.; A. West, Dorchester, Mass.; 
j J. Areska, Nevv Buffalo, Mich.; 
jj. Baltulionis, Exeter, N. H.;
G. Semsis, Lawrenee, Mass.; J. 
Einikis, Aliųuippa, Pa.; G. Ger- 
vickis, Detroit, Mich.; Mrs. J. 
Morris, Pittsburgh, Pa.; P. 
Petronis, Central Falls, R. L; 
P. Kulesa, Chicago, III.; P. Ga- 
kus, Philadelphia, Pa.; L. Sen
kus, St. Louis, Mo.; J. Staniu
lis, Verdun, P. Q., Canada; H. 
Tunkevice, Arlington, N. J.; J. 
Gurskis, Cambridge, Mass.; J. 
Savage, Bridgeport, Conn.

Po $0.75: M. Zemol, Brad- 
dock, Pa.

Po 0.50: Paul Weta, Nor- 
wood, Mass.; A. P. Davis, Alli- 
ance, Ohio; S. Naujalis, Edin- 
boro, Pa.; L. Snyder, Chicago, 
I1L; M. Maliauka, Brooklyn, N. 
Y.; A. Brazaitis, St. Louis, Mo.; 
L. Grinkevičius, Los Angeles, 
Calif.; Mrs. F. Sirutis, San 
Diego, Calif.; K. Dumbrys, Phi
ladelphia, Pa.; J. Gabrys, Chi
cago, UI.; P. Budreika, Verdun, 
P. Q„ Canada; J. Ilgaudas, Wa- 
terioo, Ont., Canada; J. Gavė
ną, Edwardsburg, Mich.; M. 
Baltrusaytis, Grand Rapids, 
Mich.; J. Belskis, Montreal, Ca
nada; F. Urban, Providence, R.
I. ; J. Žilinskas, Weehawken, N.
J. ; S. Yokubaitis, Shenandoah, 
Pa; A. Ljausęd. Taber. Altą. 
Canada.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja
me.

Administracija

Veidas ir kakta yra atviri 
žmogaus sielos vartai.

Cicero

Jieškojimai

gražus miškas, prie gero kelio ir 
daug kitų patogumų. Kaina $2,200. 

’Casti įmokėti $200. Rašykite:
Jonas Dermeitis 
R. R. Box 208 
Caro,* Michigan

Ieškau John (Jono) Zemliauski,
; girdėjau, kad atvyko iš Lietuvos j 
; Connecticut valstiją. Norėčiau žinoti 
iš kur paeina iš Lietuvos. Gal mano 
pusbrolis. Mano adresas:

John Zemliauskis 
2307 So. Front St.
Philadelphia 48, Pa.

J Ieškomas Vincas, Vinco sūnus
Kalvaitis, kilęs iš Kybartų, Vilka
viškio apskr., atvykęs į Bostoną a- 
pie 1905 metus ir čia ilgai gyvenęs. 
Jo žmona Ona, rodos, Bendoriūtė. 
Ieško sesuo Ona Kalvaitytė. Jis pats 
arba apie jj ką žinantieji, prašomi 
rašyti šiuo adresu: Ona Kilikaus- 
kienė, 5998 Joguest St., Ville Am- 
ard, Montreat, P. Q., Canada.

I (28)
Paieškau mano tėvo sesers Jacen-

: os Klaponytčs-GRIBAUSKIENĖS, iš 
• Lietuvos paeina iš Liškevos parapi- 
i jos Lavunų kaimo, Amerikon atvyko 
, prieš pirmąjį pasaulinį karą, gyveno 
; Bostone ar jo apylinkėse. Aš esu Ju- 
| liaus Klapono duktė. Mano teta pa
ti ar kas ją žino prašau parašyti 

.man, būsiu labai dėkinga: 
f Miss Daminka Klaponyte

2050 S. Olsen Avė.
1 Tucson, Arizona (27

PARDUODU FARMĄ 
Parduodu 23 akerių farmą, 3 my

lios nuo Caro, Mich., yra didelis 
vištininkas, stuba, didelis kiemas, yra 
elektra. 5 akeriai dirbami, o kita

I

KAMBARYS NUOMAI 
Turiu gerą kambarį su visais pa

togumais vyrui, bet turi būti ne 
girtuoklis ir švarus žmogus. Dau
giau žinių suteiksiu per 
Kreiptis:

B. Goush, R. 3,
Hart, Michigan

VIETA PENSININKUI 
Pensininkas gali apsigyventi ma

no farmoje ir gauti Lurdą. Dėl są* 
lygų prašom rašyti ar skambinti:

Mrs. Bemice Stonis 
1549 Washington St.

Walpole. Mass. Tel. MO 8-3569

jPtiIAI • SbltAJS.A; • Lt*
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TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKU
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Ouadric 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $36 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
Telefonas: PUTNAM — WAbiat 3-2836

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Ar Nori Būti 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. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabez Kap—lės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už 100 kapsuliu. Tinka vi* 
sai šeimaf vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Są, Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

IV dvidešimčiai 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 mėnesį.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus tt apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonijoee tt SLA Centro. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
207 West Nmr Ycofc 1, N. Y.

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vertas mažiausai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.06
* 3 jardai vilnonio Afgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara 

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros 

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
•’ 3 jardai pirmps rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai worsted medžiagos vyriškam siutui
* Ą jardai rąžyto rajono modžinerns
* 1 Kašmiro vilnos skara
—Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už $75 ir $100. arba sudarykite savo 
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBE. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO» I IR VAISTININKO PATARIMĄ.

Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Souare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
srančiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

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

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 7(j Tj » 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.

ŠLIUPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
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:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago 8, III

SRBSMB8B

A. LALIO
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Masą
Y YYY^YYYYYYY’

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Liotuvų, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės pstarnsvimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
1SS W. 14tk Su NEW YORK 11, N. Y., TeL CH 3-2383

Uemid by U8SR
Pagal «iitart|, ■uSaryta aa Ištariate, finma teisite Susti steaUnlos i visas U8SR respublikas ir i Lie- 
tav*. Visos iilaMos, įntaitairt muite, apamkamos ka mūsą firmoje. Siųsti raliam t* aaajas SaHrtaa 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti. atsiųsti paktu, arba pristatyti kita jaam patogiu būda. Po kelių dienų siuntejas gauna Amerikos 
pašto kvitą, o siuntini pristačius—asmeniikų adresato pakvitavimą. Turime didelį pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS 8IUNTINY8 APDRAUSTAS 
kasdim aoo 2 raL ryto iki < v*L vak. Sokutadkuiaft Iki 4

M«sq RIIJRVImI pStOfUrolll RM2 RllOartlM MynOS BIDOM
114 East 7th Street, NEW YORK, N. T. TeL YU 1-0386 

BBUFFALO 4, N. Y. 200 Literary R4. 11339 Joe. Caanaa 432 W. Girard Avė.
>332 Filhaore Avė. CLEVELAND 13, Ohio DETROIT 12, MUk.PHILADELPHIA 23,

TeL TOwer 1-1441 Tri. TOvaaand 9-3980 TeL WAIaat 3-8378

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” sputmtovč padarys tamstoms viekų 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spauMuvi. Praiome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
27.
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«j r j VIS, SO. BOSTON No. 27, Liepos 2, 1958

Kur būsite kitą sekmadienį? Mire dr. J. P. Palakanti*

Prof. J. Kaminskas Bortooe įsipareigojimų nėra. Daili- naktis. Gros geras orkest-i Lietuvos kvota tėra 886. BUTAS NUOMAI

PagaJiau, sulaukėm vasa
ros ir šiltesnių dienų, malo
nu išvykti j užmiestį tyru- 
om pakvėpuoti. Bet ne vi
sur ir ne visuomet galima 
rasti tinkamą aplinkumą ir 
pasitikti mielus prietelius 
bei senus pažįstamus.

Kitą sekmadienį, liepos 
13 d., turėsime progos tai 
padaryti. Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 21-oji kuopa 
ruošia savo tradicinį pikni
ką gražiame Romuvos par
ke, kuris randasi greta 
Brocktono. Ten graži vieta, 
visi parankumai ir ten pa
sitiksime senus savo priete
lius.

Daugiau informacijų rasi
te skelbime, kuris telpa 
kitoje vietoje.

Kp. Koresp.

Pavedžiojo ir paklaidino

Birželio 29 d. ilgesnė* li-

optimitrista* Juozą* PaJa- 
lcarai*, 73 metą amžiau*. 
Pašarvota* Zaleckų koply
čioje. Laidotuvės trečiadie
nį ii koplyčios 8 vai. ryto,

Prof. J. Kaminskas daly- slų. 
vavo Lietuvių Socialdemo
kratų S-gos suvažiavime, 
kuris buvo Bostone birželio 
29 d. Dabar jis iki rudens 
gyvens Paknių ramioj, jau
kioj “Trakų” vasarvietėje 
prie Thompson, Conn. Adr.:
Box 126, Thompson, Conn.

ninkas išstato ten 20 pavek-

Kanadietė* lankėsi Bostone

savo gimines

Antanas ir Minnie Šimai 
iš Čikagos buvo atvykę a-

Ona Kilikauskienė su duk
terimi iš Kanados, Montre- 
alio miesto buvo atvykusi 
aplankyti savo giminaitės 
Magdalenos Selivončikienės 
ir kitų.

Sportininkų gegužinė

ras, bufete bus visokių vai-' Iš nekvotinių emigrantų 
gių. 'daugiausia buvo iš Kana-

mini ruvp.CTii ido8’ Mek8iko6- Amerikos pi-
NAUJI EMIGRANTAI jliečių žmonos, vyrai ir vai-
Peraai į Jungtines Ame- sudarė emi«T»ntų 

rikos Valstybes atvažiavo 
nuolat gyventi 326,867 nau
ji emigrantai. Tai didžiau
sias skaičius nuo 1924 metų, 
išskyrus 1927 metus, kada 
įvažiavo 355,175 emigran- 

;tai.
Iš minėto skaičiaus buvo 

97,178 pagal kvotas ir 229,- 
689 be kvotų. Iš kvotinių 
emigrantų daugiausia buvo

14%.
GERAS PIRKINYS 

6 butų namas po 4 
kiekvienas. $2,000 įmokėti. Savinin
kas turi parduoti. Pašaukit navinin
kų: AN 8-8094.

REŠKIA BUTO
Ieškomas trijų kambarių butas ra 

vonia ir šildymu So. Bostone arčiau 
jūros. Skambinti: CO 5-3020.

KAMBARYS NUOMAI 
Erdvus kambarys su atskiru įėji. 

m u ir centrine šiluma. Visuomet iil-
šeštadienį, liepos 12 d. 

tostogų pas Petronėlę Yates, Romuvos parke Broctone 
m - p k.- Žirnienės seserį, gyv. 12 St bus tinklinio žaidynės ir

retro ®azny"'Mary St Watertown, Mass. sportininkų su visuomene grantų (bet ta kvota nebu- Bostone. Kam toks kambarys reika- 
OOK 9 vai. ryto. |Ta proga jie aplankė gavo susiartinimo gegužinė, ku-!vo išnaudota, nes iš Angli-

,plačią giminę Lowellyje, rią rengia “Dainavos” spor-'jos gali per metus atvažiuo- Boston 27. ’<»
▼y'jBridgeuatery, Sudbuiy, Ar- to klubas. iti 65,361), iš Vokietijos —

lingtone, N. Hampshire iri žais Dainavos, Bostono124,952, Airijos — 8,933, Ita-

iš Anglijos - 28,914 emi- £ “
grantų (bet ta kvota nebu- - _ .. . .

1 d. 

VU
ar

Tik__________
Taip pat yra 3 kambarių ___

aa patalpa krautuvei, 339 Bre*dway, 
ir«i m modnrniikaia įtaisymais. U-

aoroojaasas tuoj pat. Kreiptis: 
Magaodda Basi Estetą Co.
497 Broadvay (2*
So. “

PAMALDOS lietuviams
EVANGELIKAMS 

Ksa sekmadienį, 12.00 vaL
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos Ii*.

Praeitame numery Žemai
tis gerai padarė, pasiėmęs 
pavedžioti į So. Bostoną at-

daa laiko teologą* A. JURĖ
NAS.

A Jurėnas yra Harvardo 
univeraiteto doktorantas ir 
či šv. Raitų į lietuvių kalbą.

1ŠNUOMOJAMAS KAMBARY8 
Išnuomojamas kambarys su baldais,

kt. Mėnesį pasisvečiavę,bir--latvių ir Hartfordo Gran-,lijos — 5,454, Lenkijos — ^žiV°apUnku^,nSii^rSs8rSS 
želio 24 d. jie išvyko namo. dies sportininkai. Pradžia 3,037, Olandijos — 2,993 j tu. ^Kreiptis vakarais po 5 vaL, 

|.U^ ,Trri.į 1 vai- P- P-. galas—vidų-ir tt

Dr. B. Matulionis 1

Velionio žmonai ir d 
dukterim, 
ro ir tėvo, čia 
Ii užuojauta.

Minėjo auksinę sukaktį

Birželio 14 d. Tarnas ir Ie
va Fireviėiai minėjo savo 50! Amer. Lietuvių Kongreso 
metų vedybinio gyvenimo proga mūsų įstaigoj lankė- 
sukaktį. Ta proga sukaktu- gj nemažai lietuvių iš arti- 
vininkams buvo iškelta puo- tolimų ir tolimiausių 1
ta S. Dariaus posto patai- kolonijų. Pereitą ketvirta- 
pose. Puotą surengė duktė- jįenį lankėsi mūsų priete- 
rys Anna, Olga ir sūnus Jo- ]jyg jr rėmėjas J. J. Pranc- 
nas; prie puotos ruošimo j^us iš Chicagos, Mrs. And- 
prisidėjo p.p. A. Kropienė, p. Morkus ir adv. Ta- 
E. Norkūnienė, I. Manienė, Jalas visi iš Chicagos ir drg. 
V. Budginaitė, E. Simokai- k. Bielinis iš New Yorko. 
tė, Strazdaitė, Maksvytienė, Penktadienį atšilankė J. 
marti ir žentas. K Pašakarnis iš Shirley, Mass.vykusį tautietį po lietuviš

kas visuomenines įstaigas, j Vakarui vadovavo Irena pp Grėbliūnas, S Bakanas 
Jis teisingai nuvede beveikonuna^, o. oananas 
iki galo, bet Broadvray, ^anle".® Pradedama w y. Krauss is Pittsburgho,
prieidamas prie Kelehriį, clals “llPaus'M d*1' Pa., J. Ciuny iš Brocktono.
suklydo, rodydamas, kad
Keleivio įstaiga yra dešinėj 
pusėj (einant į City Point), 
o ji juk yra kairėj pusėj. Ne-

ir Vkomrk niimanA - JJdl &CC Al 11CK333VZ Atvunsvnavr

636.
Bet aš vis viena Keleivį 

radau ir jį aplankiau.
Čikagos žemaiti*

na- 'Jie atvyko mūsų kaimyno B.
Sukaktuvininkai širdin- Kontrimo lydimi. ’

gai dėkoja visiems puotoje šeštadienį įstaigon buvo 
dalyvavusiems, juos svei- užsukęs dailininkas Kazi- 
kinusiems ir už gausias do- mieras Žoromskis. Sekma- 
vanas. Jie sako: aiaeiis iie- dienis ypač buvo gausus sve- 
tuviškas ačiū. 'čiais, bet tai buvo ne sve-

•čiai, o mūsų įstaigos šeimi- 
suvažiavimo

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galonų aliejaus tan
ką visiškai įtaisyta už specialinę pardavimo kainą, tiktai

tel. GE 6-5139 arba
21 Bowdoin Avė., 
Dorchester, Mass.

1 LIETUVIS BATSIUVIS 
1 ODA SIUNTINIAMS 
j Parduodu pirmos rūšies odų, an- > 

(ų 'elius, padus, vitpadžius siunti' ’

341 įiams į užjūrius nupiginta kaina. . 
Atlieku visus batsiuvio darbai ’ 
rreit, sąžiningai ir duodu patari- » 

3 mus apie odas. Adresas: »
j 173 Eighth SU So. Borto* 
j nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
2 rus trečiadienius ir sekmadieoios. 
ų Telefonas: AN 8-0055

12 A
DR D. PILKA

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberis
Atlieka visokius “*|tunbin| 
aliejaus ir gazo vamzdžių įved 
ir taisymo darbus. Kainos priei. 
narnos. Pirm r.-gu kų darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kaina.

Tė’efeoas CO 5-5*39 
12 ML Vernoa. Dorshester,

Atvyko ii Argentinos

Birželio 26 d. lėktuvu iš 
Argentinos atskrido lietuvis 
jaunuolis Robertas Justins- 
kas, 18 metų amžiaus, gimęs 
Argentinoje ir ten augęs. 
Jis atsikėlė gyventi čia pas 
savo gimines A. Baikas (p. 
Baikienė jo teta). Jaunas 
Robertas kalba gerai lietu
viškai ir angliškai, o žino
damas puikiai ispanų kalbą 
mano ir čia gauti darbo 
tarnautoju kokioj nors biz
nio įstaigoje. Roberto tėvai 
ir

Radau daugiau baigurių Lgg
Northeastęrn universitetą dalyviai, 

baigasįiįjęsąrašę aš radau,' Šį pirmadienį turėjome 
be jau paskelbtųjų, daršUs svečių drg. B. Spūdienę iš 
lietuviškas pavardes: Ko- Brooklyno, ji buvo atvykusi 
bert Grubinskas, Carl Ma- su p. Pfeiferiene ir buvo už- 
žeiko, Roy Tamushunas, Jo- sukęs p. J. Tysliava iš Broo- 
seph Laukaitis, IrenejusKa- klyno, N. Y.
mantauskas, Kęstutis Matu-
kas, Elvira Averkaitė.

Ačiū Lapinam* Klajūnam*

K.
Cape Cod

paroda

Dailininko K. Žoromskio
Ačiū Dėdės Šamo kariuo- kūrinių paroda bus šį vasa- 

menėj tarnaujantiems lietu- ros sezoną pp. Lūšio - Veito 
viams skautams, pasivadi- vasarvietėje “Colonial Inn”, 
nusiems '“Lapinais Klajū- Monument Beach, Beach 
nais”, už atsiųstąjį Informa- St, Cape Cod.
cijos Laišką Nr 9. Tai 6, Paroda atsidaro liepos 4 
puslapių leidinėlis, papuoš- ir tęsis iki Darbo Dienos. Vi-

brolis lieka gyventi Ar- tas penkių “Lapinų” foto- si besilankantieji Cape Cod 
gentinoje. Gero pasisekimo i grafijomis. Jį atsiuntė Ro- gali užsukti ir pasižiūrėti, 
Robertui naujoje šalyje. imas Bričkus. jokios įžangos nei kitokių

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 21-ma KUOPA

SEKMADIENI, UEPOS-JULY 13, 1958

ROMUVOS PARKE
CLAREMONT A VĖL, BROCKTON, MASS.

GROS SMITHY ORKESTRAS. VEIKS BUFETAS, BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ

Kviečiame visus šiame piknike dalyvauti ir naudingai laiką praleisti. Iš parengi
mų sukeltas lėšas mūsų organizacija naudoja išimtinai švietimo reikalams. Ji lei
džia giažų žurnalą “DARBAS”; ji skiria aukas kovai už Lietuvos išlaisvinimą. Pa
vyzdžiui, Amerikos Lietuvių Kongresui Bostone, LDD 21 kuopa paskyrė $100.00 
auką. Taigi, dalyvaudami šiame piknike jūs atliksite naudingą darbą, paremsite or
ganizaciją, kuri dirba už lietuvių ir Lietuvos šviesesnį rytojų.

Ii South Bostono nuo Lietuvių Piliečių Draugijos klubo, kampe* £ 
gatvių, 1 vai. po pietų.

Kelionė į abi pusi, įskaitant įžangą, tik $1.50.

k nne T M S
BROADWAY 
BOgTOM, MAM.

Telefonas AN8-18S0

Ml AV

Dr . John Repeluo

Visiška*
{taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS Motorai

$245.
PAŠAUK DABAR. ET GE 6-1204

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

R 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- BR0ADWAY. tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6024

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius. ir sekmad.

! PATOGI VIETA PARENGIMAMS
FRANK ROžeNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar Skam
binti :

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

xxatmmxxazgmsAAmal

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muziku ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 
ranų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

-^1

i

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
RKAI-TOk 

597 E. B*OADWAT
SO. BOSTON!

Saukit nuo 9 iki 7 v. vok.
Tel.: AN 8-7031 

o kita laika; Tet GB 6-2887
nuuuj

1
NAMŲ SAVININKAM8 

Pentiname namu* ii lauko b 
ir vidaus: apkalame žingo-

I

ANMT1? Ma B1A-MU

Or. J. C. Seymour
(LAKUMUS) 

Ir
Z-BAY

VALANDOS: mo *4, m ę«ą 
5M SBOADMAT

SOCTB BOSTON.

TeL AN8 2806

Dr. J. L. Paoakarnu 
Dr. Amelia E. RodA 

oenmvnastM
7ALANDO8:
Moo 9 ryta Sd *

447 BROADWAY 
40Un BOSTON. NA8B.

A. J. N AK AUSY
BBAL BTATB « UtgURANCB

402 W. Brotidw*y 
SOUTH BO8TOB

OffiesTeL AN
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO • {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(tiMUftS ADRESAS)

390 Wcst Broadvray, So. Boston 27, Ma**. TeL AN 8-8764
Persiunčiame Jisų sudarytus statinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
ii naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
~Visi siuntėjai įsitikino, Itnd mšsųįstaig* greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 

Siunčiame sa fnlu^.to įgaliojimais.
Siaatiaiai priimsiai kasdien nao 9 Hrt 5 vaL vak, ketvirtadieniab 

« ik* V -ak vak. k « <U t vaL M

liais; sutaisome 
dengiam bei taisom stogu*. 
Prašom kreipti*: KETVIRTIS ė CO.

MM

14 Garthmd Strart 
Jamaica Pluta, Mm 

T«L: JA4-4574
27> W?dbflAJ#jrAT 

SOUTH BOSTON 
T«L AN 2-4442

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, vbo- 
klų kitokių ligų ir 
laimių (ugnis, audra ir kL). 
Visais insunnc* 
kreipti* :

BRONIS KONTRIM 
Jastiee ef the tesės CsneU

Stt B. Brandvay 
So. Besta* 27,

Tel. AN 8-1741 Ir AN 2-148

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

t


