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54-TIEJI METAI

Buv. Valstybės Sekretorius 
John Foster Dulles Mirė

Buvęs Valstybės Sekretorius Mirė Vėžio Ligos Pakirstas; 
Iškilmingose Laidotuvėse Dalyvaus Daug Svečių Iš 

Užsienių; Iš Ženevos Atvyksta Visi Vakarų De
legatai; Kraštas Liūdesyje.

s®k“a<Ji«ni> .s^ę8.24 Darbo Įstatymas
d. Walter Reed kariškoj li
goninėj mirė buvęs Ameri
kos valstybės sekretorius 
John Foster Dulles, sulaukęs 
71 metų amžiaus.

Niekam Nepatinka
Senato jau priimtas įsta

tymas darbo unijoms saugo- 
John‘Foster Dulles vado-“ nuo raketierių ir kitokių 

vavo Amerikos užsienių po- kriminalinių gaivalų niekam 
litikai nuo 1953 iki 1959 nepatinka. Darbdaviai no- 
metų balandžio mėnesio vi- :rėtų daug griežtesnio įstaty- 
durio, kada jis pasitraukė iš mo» o unijos mano, kad pri- 
pareigų dėl nepagydomos imtasis įstatymas yra berei-

kalinkai griežtas ir prieka
bingas.

Pereitų savaitę prieš tų 
įstatymų pasisakė Amerikos 
Darbo Federacijos ir C. I. O. 
unijų sųjungos pildomoji ta
ryba. Ji pasisakė prieš įsta
tymų todėl, kad jis duos blo
gos valios žmonėms progos
ju&vurcvia pri it: umjif, iluiivts
visai tvarkingai dirba ir jo
kių nukrypimų nuo geros

vėžio ligos
John Foster Dulles turėjo 

visiškų prezidento D. D. Ei- 
senhowerio pasitikėjimų ir 
buvo tikrasis užsienių politi
kos vadovas. Kai jis dėl sun
kios ligos turėjo trauktis iš 
pareigų, prezidentas jį pa
skyrė nepaprastu savo pata
rėju užsienių politikos klau
simuose.

Prezidentas tuoj po John 
Foster Dulles mirties paskel- tvarkos netun. 
bė proklamacijų į tautų, kur
iškelia mirusiojo valstybės 
sekretoriaus nuopelnus ša
liai ir visam laisvajam pa
sauliui ir tautos vardu reiš-

Liberalai Kongrese 
Ui Namų Statybą

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ APSAUGOS ŠULAI

v .dury prezidentas Eisenhoweris, kairėj Kramto apsaugos sekretorius Neil H. Mc 
Elroy, o dešinėj buvęs laivyno sekretorius 1 bortas S. Gatės, kuris paskirtas kraš
to apsaugos sekretoriaus pavaduotoju. Mc l.cy buvo žadėjęs apleisti savo pareigas, 
bet staiga mirus jo pavaduotojui Donald A. Quarles, jis sutiko dar kurį laiką pa
silikti savo pareigose.

Keturių Derybos Ženevoje 
Dar Nepajudėjo Iš Vietos

Per Dvi Savaites Dar Nieko Nesutarto; Spėliojimai Dėl
Viršūnių Konferencijos; Derybos Eina Privačiuose 

Pasikalbėjimuose Prie Vaišių, Bet Pažangos Vis 
Dar Nesimato.

Keturių užsienių reikalų 
ministerių konferencija Že
nevoje jau tęsėsi dvi savai
tes, bet iki šiol dar nieko ne
sutarta ir jokios pažangos 
derybose nepadaryta.

Pirmųjų savaitę abi pusės 
išdėstė savo pasiūlymus ir 
po to derybos užsikirto, nei

ri būti nusavinamos. Įstaty- viena, nei kita pusės nieko 
mas draudžia ir svetimšalių'savo pasiūlymuose nepakei-

Kubos Reformos
Kelia Protestų

Kubos revoliucinė vyriau
sybė paskelbė žemės refor
mos įstatymų, pagal kurį 
svetimtaučių valdomos že
mės virš tūkstančio akrų tu-

kompanijoms valdyti dide
lius plotus žemės Kuboje

tė ir priešingosios pusės pa
siūlymus atmetė, todėl dery-

Tas įstatymas jau sukėlė'bos nepajudėjo iš vietos.

Pataria Didinti
jatuiuuš ot/iču/ruu

Irako Diktatūra
Dar Kryžkelėje

Ginklai į Kubą Vis 
Dar Gabenami

Prezidento p a tariamoji 
taryba, mokslo klausimais

Irake nuo pereitos vasa-
~ v 11)8 vsMo kariška diktatūra, _ _____ ... _

ragina kraštų mažiausiai pa-'kurios priešakyj stovi gene- v^kuris* bandė^benti į 
dvigubinti išlaidas jaunimo; ro las Kassem. Generolo dik-Kubų ginklus. Keli žmonės 
švietimui. Ta taryba apskai- tatūrų karštai palaiko Irako suimti. Vėliau buvo dar su- 
ciavo, kad Amerikiečiai iš-{komunistai, kurie betgi vai-{imta nemažai ginklų, kurie 
leidžia savo jaunimo švieti-|džios nori patys ir generolų aiškiai buvo norima gabenti 
mui maždaug agie 4% visų tik laikinai remia, kol jiems!j Kubų. Visi ginklai buvo 

arba 18 bilio-tas yra naudinga. Irahenami dabartinas Knh™

Pereitų savaitę Floridoje 
buvo suimtas vienas' lėktu-

kia užuojautų mirusiojo šei-į Atstovu Dereita sa- -t - - «
mat Prezidento įsakymu J. . nubalsavo 261 balsu 18S™1"aud,in«a-I , , įgabenami dabartinės Kubos
Foster Dulles laidojamas su J i60 liberališką staty-i^,,±‘TU’ to VMsk"! Jau kuris laikas Irako ko-.valdžios priešų, kurie, mato- 
didaUmis isifiimamie Vn. r . . „ ineuztenka. jmumstai kelia reikalavimų, !maŲ ruošiasi su Castrorevo-

nemažai protestų, nes Ame
rikos kai kurie piliečiai turi 
Kuboje gana stambius dva
rus ir dabar bijo, kad jiems 
gali tekti su tais dvarais at
sisveikinti. Taip pat ir Ame
rikos kai kurios kompanijos

pIWU9
apsėtus cukrinėmis nendrė
mis. Tos kompanijos irgi 
baukštosi, kad joms gali 
tekti nuo turimos žemės Ku
boje skirtis ir perleisti jų 
Kubos piliečiams.

Ginčai Senate Dar 
Eina Dėl Strausso

Derybos pereitų savaitę 
daugiau ėjo prie užkandžių 
stalo, kaip konferencijos 
salėje. Privačiuose pasikal
bėjimuose buvo bandoma 
pastūmėti derybas pirmyn, 
tik kol kas be pasisekimo.

šių savaitę derybos ke
liom dienom -pertraukiamos 
dėl buvusio valstybės sekre
toriaus John Foster Dulles 
laidotuvių. Savaitės gale de
rybos bus atnaujintos.

Svarbiausias Ženevos de
rybų tikslas yra ne kas kita, 
kaip sutarti sąlygas vyriau
sybių galvoms susitikt. Va
karų valstybės nori, kad 
viršūnių konferencija susi
rinktų ne ultimatumo žen-didelėmis iškilmėmis, ko

kios teikiamos tik aukščiau- 
siems šalies pareigūnams 
mirus. Laidotuvės bus šį tre
čiadienį, gegužės 27 d., arba 
keistu supuolimu tų dienų, 
kurių Sovietų diktatorius 
Chruščiovas buvo paskyręs 
savo ultimatume, kaipo die
nų, iki kurios Vakarų valsty
bės turėjo ištraukti savo ka
ro jėgas iš vakarinės Berly
no miesto dalies.

J. F. Dulles laidojamas 
Arlingtono n a c ionalinėse 
kapinėse, kur laidojami pa
sižymėję šalies žmonės.
į laidotuves suvažiuoja 

daug ' aukštų pareigūnų iš 
užsienių. Keturių didžiųjų 
ministerių konferencija Že
nevoje pertraukiama, o Va
karų valstybių delegatai to
je konferencijoj atvyksta į 
J. F. Dulles laidotuves.

J. F. Dulles buvo vadina
mas “keliaujančiu” valsty
bės sekretorių, nes jis mėg
davo asmeniškai keliauti po 
užsienius derybų ir kitokiais 
reikalais ir per 6 metus pa
reigose padarė 559,988 my
lias kelionių daugiausiai 
lėktuvais.

•Dėl J. F. Dulles mirties 
vyriausybė gavo daugybę 
užuojautos pareiškimų iš vi
so pasaulio kraštų ir, žind- 
ma, iš krašto vidaus nuo vi
sokių organizacijų ir atski
rų asmenų.

Pittoburf h Be Spaudos
Pittsburgho d i d mieštis 

dėl sunkvežimių vairuotojų 
streiko jau kelinta diena yra 
be laikraščių, nes nėra kam 
jų išvežioti.

bos rėmimų įstatymų. Vy-, ~._ . . u , .. . , ..r-----»—* «« -
riausybė siūlė daug kuklesnį!, "ezldento. patariamosios kad Kassemo vyriausybė įsi-liucine vyriausybe apsidirb- 
įstatymą, kurį rėmė ir kon- *?rybos P"e^kyj yra žino- leistų į mimstenų kabinetą ti. Ginklus užpirkinėja ir 

rvatoriai kongrese. 1™^ gilK™ k0”““81** pa*JJOS atst°- ‘
bus priimtas,^r nežinoma. A™en-'too nesutinka. Jis net įspėjo
Tik kai atstovų rūmai ir se- X“ P™
natas suderins savo pilim- t . . . . „ t . , ...
tnosino tada nrp- , °» JQg švietimui reikia Po to įspėjimo komunistaituosius (Statymus, tada pre-,5ent dvigubai daugiau nebešQk^aį jų atsto.
zidentasgal apsispręs priim- Si, kįdk^b^,^
ląjį (statymą vetuota ir butų gyventi naujuX
statybos rėmimas vėl bus 
paliktas ateičiai.

gabena buvusios diktatūros 
šalininkai, kurie negali susi
gyventi su mintimi, kad Ku
ba valdysis be jų pagalbos.

Ginklai Kubos kontrrevo- 
liucijai gabenami į Domini- 

. , .. . . -konų respublikų, kur spie-
vai butų priimta į vynausy- iiasi daug buvusio diktato-

Senatas iki šiolei dar ne
patvirtino prezidento pas
kirtąjį prekybos sekretorių kle, kitaip sakant, kad rusų 
Lewis L. Strauss. Senato grasinimai vakarų Berlynui 
komisija vieno vienintelio būtų pašalinti. Kol kas rusai 
balso dauguma nutarė pre-1 • A •• izidento paskirtąjį sekreto-

nieko nepakeitė savo ulti
matume, tik ultimatumo da

rių patvirtinti, o šių savaitę tų atidėjo vėlesniam laikui, 
visas senatas turės tų reika

SIUVĖJŲ VADAS

lMvM Dubiusky. Moterų 
Siuvėjų Unijos vadas, kal
bu unijos konvencijoje Mia- 
mi Beach. FUu, savo kalbo
je iškėlęs reikalavimą, kad 
kongresas mažiausią atly
ginimą pakeltų iki $1.25 va-

i Taryba siūlo susirūpinti 
ne tiktai jaunimo švietimu, 
bet ir suaugusiųjų švietimu, 
o mokyklose siūlo patempti 
mokslų taip, kad iš jų išeitų 
moderniškam gyvenimui pa
ruošti žmones.

Ar Baltas Trinsis 
Gali Vesti Juodą?

Triušių vestuvės papras
tai nėra politinis reikalas. 
Bet kai kurie žmonės ir iš 
triušių vedybų padaro poli
tikų.

Taip atsitiko Montgome- 
ry, Ala., mieste. Ten į viešų 
knygynų pateko knygų vai
kams apie triušių vestuves. 
Knygyno vedėjai greit apsi
žiūrėjo, kad pasakaitėj ap
rašoma, kaip juodas triušis 
prisikalbino baltų triušį su
situokti ir “gyventi laimin
gai.” Knygyno vedėjai susi
rūpino, ar po priedanga triu
šių knygoje nevedama tiktai 
propagandų už rasių maišy- 
mųsi ir nutarė knygų iš apy
vartos išimti, kad juodi triu
šiai neturėtų pagundos vilio
ti į vedybas baltuosius triu
šius dviem kojom.

bę, bet iš to visai neseka, 
kad jie nebandys sulipti į 
valdžių kiek vėliau.

riaus .Batistos šalininkų ir 
kur gyvena pats buvęs dik
tatorius.

lų balsuoti ir dar nėra tikru
mo, kad senate atsiras dau
guma už L. L. Strauss pa
tvirtinimų.

Dalis senatorių yra nepa
tenkinti Levvis L. Strauss po-124*1_ 1 • •• 1 < . . _

Chruščiovo Pamoka 
Apie Toleranciją

- Kinų komunistai pasiuntė 
į Tibetu Pančen-Lama, kuris 
skaitosi beveik tiek pat 
šventas, kaip ir Dalai-Lama. 
Tas erzac dievas yra kinų 
agentas.

Rusai ir Anglai 
Plės Savo Prekybą

JOHN FOSTER DULLES

gelius metas buvęs val
stybės sekretorių, mirė ge
gužės 24 d. Walter Reed li
goninėje nuo vėžio. laido
jamas trečiadienį, gegužę* 
27 d. Arlingtou nacionali
nėse kapinėse prie Wasb- 
ingtono, D. C.

Anglija ir Sovietų Rusija 
pasirašė naujų prekybos su
tartį, pagal kurių prekybos 
mainai tarp tų kraštų bus 
žymiai išplėsti.

Rusai pasižadėjo Anglijoj 
pirkti daug dirbtuvių įrengi
mų, ypač cheminės industri
jos srityje, bet didesniems 
užpirkimams reikalavo kre
ditų ilgesniam laikui.

Ta proga Mikojanas ragi
no ir kitus kraštus nesnausti 
ir įsitraukti į prekybų su So
vietais. Mikojanas turėjo 
galvoj Ameriką ir jai siūlė 
skubėti su kreditais kelti So
vietų cheminę pramonę.

Jordanijoje Neramu

Jordanijos policija suėmė 
generalinio štabo viršininkų 
generolų Sadiq al-Shara už 
tai, kad jis ruošęs sumoksiu 
nuversti karalių ir prijungti 

‘Jordaniją prie Egipto.

Sovietijos diktatorius N. 
Chruščiov kalbėjo Sovietų 

litika, kai jis buvo Atominės rašytojų suvažiavime ir ta 
Energijos Komisijos pir- ;proga kalbėjo apie toleran- 
mininku. Ypač prisimenama cijos svarbų. Tiesa, diktato- 
Dixon- Yates “dylas,” kuris rius siūlė rašytojams būti to- 
savo laiku buvo sukėlęs ne- lerantiškiems su suklydu- 
maža dulkių. įsiais kolegomis, kurie svar

bu yra atvesti į teisingų po- 
jlitinę pozicijų ir nepriekai
štauti jiems jų padarytas 

į klaidas. Esą tik taip ryšis 
|tarp rašytojų ir valdančios 
diktatūros bus sustiprintas.

Chruščiovo pamoka apie 
tolerancijos r e ikalingumų 
nemažai nustebino tuos 
žmones, kurie žino, koks 
kruvinas “valytojas” Chru
ščiovas buvo Stalino laikais, 

i kada jis skerdė ukrainiečius 
'tūkstančiais ir savo kruvi- 
Įnais darbais girdavosi. Ne
gi jis pasikeitė?

JIS NESIJAUDINA

J*vV sekretoriui Christian 
Herter tenka daug sunkią 
momentu išgyventi (.ene- 
vos konferencijoje, nes So
vietą Sąjungos užsienią 
reikalą ministeriai rimtos 
derybos nerūpi. Bet Her
ter nesikaršėiuoja ir kan. 
trybės nepritrūkata.

ALBANIJOJ ŠVENTĖ 
CHRUSCIOVAS ATVYKO

Visoj Albanijoj didelė 
šventė, ten lankosi Sovietų 
diktatorius Chruščiovas. Ko
dėl Rusijos valdovas lanko 
patį mažiausią savo sateli
tų, to niekas nežino. Albani
jos komunistai ta proga iš 
kailio neriasi, įrodinėdami 
savo ištikimybę Maskvai.
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Medalių gadynė
Atrodo, kad Amerikos lietuviai greitu laiku vėl su

silauks “medalių gadynės”. šį kartą medalių lietus kris 
ne iš Lietuvos “tautos vado” diktatūros, bet iš “atstaty
tos” tarybinės valdžios. Tiesa/'medalių gadynė” gal ne- 
sireikš medaliais, Čekoslovakijoj kaltomis blėkutėmis su 
Gedimino, Vytauto ir kokių ten kitokių kunigaikščių 
kaspinais — “ordinais; bet kaip nors kitaip, bet esmė 
bus ta pati.'

Apie “medalių gadynę” prieš keletą metų rašė Juo
zas Stilsonas savo Lietuvių Darbininkų Draugijos veiklos 
apžvalgoje “Darbe” 13 Nr., 1952 m.

Jis pasakojo, kaip Smetonos diktatūra sumanė Ame
rikos lietuvių opozicionieriams, kurie rėkavo prieš Sme
tonos smurtą Lietuvoje, užčiaupti burnas. Tas bu\o pa
dalyta medaliais “už nuopelnus lietuvybei”./J. Stilsonas 
rašė:

“Prisidirbusi medalių Smetonos valdžia tuojau suskato teik
ti ‘malones’ Amerikos lietuviams. Kuris tik buvo pasisakęs prieš 
•tautos vado’ režimą, tam buvo bandoma Įteikti medalį ‘už nuo
pelnus lietuvybei’. Smurto valdžios malonės buvo tokios neišse
miamos, kad medalis buvo paskirtas net Jonui Griniui, pervers
mininkų išguito iš prezidento vietos Dr. Kazio Griniaus broliui. 
Philadelphietis J. Rutkauskas Brooklyne ėjusio j ‘Naujojoj Ga
dynėj” gana ryškiai atvaizdavo tą Jonui Griniui medalio Įteiki
mo katzenjameri. Konsulas Budrys svetainėje ant estrados nori 
užkabinti Griniui medali, o Grinius traukiasi atbulas miksėda
mas: ‘Tai kad ... aš nesu užsitarnavęs’. Taip atbulą Grinių ap
link stalą Budrys gainiojo per kelias minutes, bet ordino užka
binti nepavykę . . . Kuriam tik amerikiečiui opozicionieriui pavy
ko prisegti medali, tas toj akimirkoj užsičiaupė kaip kiautvarlė. 
Argi zursi prieš toki tautos vadą. kuris moka Įvertinti tavo nuo
pelnus lietuvybei? Ypač Lietuvių Tautinėje Sandaroje beveik ne
liko kiek žymesnio nemedaliuoto vado. Staiga atsiradusd rankose 
vadų su uždaromis burnomis, sandariečių organizacija susidemo- 
ralizavo. demokratybės atžvilgiu paliko negyva raidė”.

Medaliais demokratiškoji Amerikos lietuvių vi
suomenė buvo demoralizuojama ir nutildoma. Dabar 
prasideda akcija už naują demoralizaciją mūsų visuome-

NEšA SUŽEISTUOSIUS p. Žuko politiniu naivumu.
Jis manė, kad bolševikai da
vė lietuviams Vilnių 1920 
rimtai ir ilgam,” nors galė

jo žinoti, kad tai tik laikina 
geradėjystė, iki bolševikai

i Ženevoj vi* vietojKad bolševikai prie to ren
gėsi 1920 metais yra faktas

Kas savaite

nės ir to bus siekiama ‘kultūriniu bendradarbiavimu” su
_ r*__

ir tik Lietuvos vyriausybėje 
gal buvo naivių ir politiniai 
nesusivokiančių žmonių, ku-

Pereitą savaitę didieji mi
nisteriai Ženevoje neturėjo 
apie ką kalbėti, nes rusai at
metė Vakarų planą, o Vaka

rie manė, kad Lenkijai pra- rai atmetė rusų seną siūly- 
laimėjus karą, Lietuva liks mą surašyti taikos sutartį 
nesubolševikinta ir net su'dviem Vokietijoms. Bet ir, 
Vilniumi! Tik tuo naivumu neturėdami ką kalbėti jie 
-galima išaiškinti užgaunantį
Rylskio priėmimą ir “ironi
ją” nevietoje. Jei užuot ty
čiotis pulk. Žukas būtų pa
informavęs Rylskį apie esa
mą padėtį ir jam pabrėžęs, 
kad Vilniaus klausimas turi

ria, kad tai yra pagarsėju
sios Sicilijos banditų orga
nizacijos “Mafia” ameriko
niškoji šaka, kuri čia “vei
kia” įvairiuose įtartinuose 
bizniuose — lošimo organi
zavime, narkotikų platini
me, lošimo mašinų skirsty
me, kai kur net unijose ir 
t. t.

Ilgas tardymas gal ne vis
ką išaiškino. Bet policija 
visgi susekė šiokius tokius 
siūlų galus ir “grand jury” 
išnešė prieš konvencijos da
lyvius kaltinimus.

Pereitą savaitę policija 27 
gengsterius surankiojo ir

musų senąja tėvynė, specialiai atsiųsti Sovietų ambasadų- 
se lietuviški pareigūnai jau ieško aukų, kalbina vieną kitą 
lengvabūdį “bendradarbiauti”, vilioja ekskursijomis, kai 
kieno raštus gal net išleis Lietuvoje, paveikslus gal pri
ims į parodas, kam pakiš kitokį buterbrodą ir, jei viskas 
gerai seksis, tai po kiek laiko turėsime “bendradarbiau
jančių” šliužų, kurie spiaudys į “veiksnius”, pagal “Tė
vynės Balso” kantičkas, ir pasakos pasakaites apie kul
tūrinius laimėjimus Lietuvoje prie tarybinės valdžios.

Bolševikams, kaip ir smetoniniam režimui, ne taip 
jau sunku bus surasti norinčių pasikabinti ant jų meške
rės. Bolševikai čia turi savo spaudos ir tos spaudos skai
tytojų tarpe ras pirmuosius “bendradarbiautojus”, o pas
kui seks ir iš naujųjų ateivių tai-po tėvynės išsiilgę, buter
brodo išalkę, garbės ištroškę, “tremtyje” nepritapę ir ki
tokie tikri ar tariami kultūrininkai, kuriems “bendradar
biavimas” su tėvyne bus tas pats, kas anų laikų opozicijai 
prieš Smetonos smurtą buvo medaliai “už nuopelnus lie
tuvybei”.

Kaip savo laiku smetoninės akcijos, taip ir dabar 
“kultūrinio bendrada no” akcijos tikslas bus tas 
pats — demoralizuoti lietuviškąją išeiviją, įnešti į ją ne
tikrumą, supiūdyti ją savitarpėje ir tokiu būdu politiniai 
ją visiškai nusmelkti ir jos balsą nutildyti.

Ir Smetona ir rusų pastatytas Paleckis reikalaus tik 
vieno nedidelio dalyko iš “medalius imančių” ar “ben
dradarbiaujančių” — būtent, moraliniai save sukompro
mituoti. Įžanga į “bendradarbiaujančių” eiles nebus 
brangi, užteks parašyti kokį šmeižtą prieš “veiksnius” ir 
jau būsi pirmos eilės kandidatas, arba užteks pasiplūsti 
prieš “supuvusius” Vakarus, arba užsikrėsti Sovietų per
šama “taiklige”, arba pasižavėti “kultūriniais” atsieki- 
mais Lietuvoje rusų nagaikos šešėlyje . ..

Pagal 8-tą prisakymą
ir naudinga pasiskaityti. 

Pulk. Žuko knygos trečda- 
.. . ,. . lis skiriamas autoriaus gyve-Siomis dienomis pasirodė nimui ir patyrimams Furijoj

Pulk. K. Žuko knyga 
“Žvilgsni* į praeitį”

nauja atsiminimų knyga. 
Tai pulkininko K. Žuko aprašyti. Iš autoriaus pergy 

- . . . . „ , Senimų rusų kariuomenėj
<4 1 > Prae!t‘I- ,įlei<Jo ;karo metu gauname gana

Tei i a ( hicagoje, 4 / < psl., jgyvą vaizdą, kaip Rusija, po
kaira,, * , . . caro nuvertimo iki bolševikų

Pulk. Žukas rašo gyvai,, pei-versmo, grūmėsi su “ka- 
paprasta kalba. Skaityti jį jro klausimu” ir dėl to klau- 
lengva ir patrauklu. Autorius simo painumo rasų demo- 
sako, kad jis rašęs medžiagą:kratija susmuko, užleisdama 
iriorijai ir tai pagal 8-tąjį .vietą “geležinės kulnies” to-
Dievo prisakymą, kuris lto-:talitariniam režimui, kuris 
pia. sakyti teisybę. Deja, 8- dabar pasidarė viso pasaulio 
tasis prisakymas neliepia grėsmė. Demokratinės Rusi- 
sakyti visą teisybę, todėl ir jos vyriausybės skaitė būti- 
pulk. Žuko knygoje atrodo na tęsti karą ir tuo išlaikyti 
nemažai yra nedasakytų da- rusiškos demokratijos gar- 
lykų. Bet ir toki ji yra įdomi j bę, bet Rusijos kareiviai ka-

Ūhicagos ugniagesiai neša iš susidūrusių miesto trau
kinių sužeistuosius.

i riauti nebenorėjo ir nebega- bolševikų. Apie tą pramarū- 
lėjo. Iš tos užburtos padėties dytą laiką pulk. Žuko kny- 

■ išeitis buvo bolševizmas, ku- goję nėra nė žodžio. Gaila, 
j ris žadėjo ir taiką, ir žemę, Lietuvos atstatymo dar- 
ir laisves, ir fabrikus ir kas bas užvirė 1919 metais, tuoj 
tik ko norėjo. po Naujų Metų. Šleževičiaus

Didesnės apgaulės kaip koalicinės vyriausybės atsi- 
! bolševizmas pasaulis vargu šaukimas į kraštą ir į jauni- 
žino, ypač sugretinus ką ža- mą stoti į kariuomenę nu
dėjo, ir ką davė. skambėjo po visą šalį ir net

Bolševizmo perversmas ir pasiekė bolševikų tada oku- 
jį sekęs pilietinis karas Ru- puotąją Lietuvos dalį. Tuo 
sijoje, o kiek vėliau ir Vo- tai metu autorius įsijungė į 
kietijos susmukimas kare kariuomenę, veikė Suvaito
davę progos lietuvių tautai, joje ir gyvai aprašo kariuo- 
po 124 metų svetimos prie- menės kūrimosi vargus ir 
spaudos, atgauti nepriklau- pasisekimus. Kurį laiką pul- 
somybę ir gyventi savaran- kininkas Žukas buvo “vy- 
kiškai. Pulk. Žukas nepri- riausias Suvalkijos fronto 

: klausomybes atstatymo dar- vadas” su plačiomis teisėmis 
i be pats dalyvavo ir savo at- ir gana originališkais pasi- 
siminimuose gyvai tą aprašo, mojimais. Ta knygos dalis 
tik gal ne viską pasako, ką neabejojamai suvalkiečiams 
galėtų pasakyti. Apie Lietu- bus įdomiausia pasiskaityti, 
vos kūrimosi pirmuosius me- Man krito į akis pulk. pa
tus teisingos literatūros ne- kartotinas nurodymas, kad 
turime daug ir jauniesiems vargingesnieji Dzūkijos eili- 

' kaltais yra sunku susigaudy- niai žmonės parodė daugiau 
ti, kaip Lietuva, po ilgų ver- patriotizmo, negu Suvalki- 
gijos metų, kėlėsi iš istori- jos pasiturintieji “šimtamar- 
nės nebuities į savaranku gini.”
gyvenimą. Taip yra todėl, 1920 metais pulk. Žukas 
kad Lietuvoje vyravusi sme-1 “įsivelia” į politiką, sutinka 
toninė diktatūra, o dabar išstatyti savo kandidatūrą į 
Lietuvoje vyraujanti rusiškų Steigiamąjį Seimą nuo soci- 
“globėjų” diktatūra praeitį plistų liaudininkų partijos, 
kraipė ir kraipo pagal sa- paskiriamas krašto apsau- 
vo reikalą. Kartą teko iš gos ministeriu ir dalyvauja 
jauno žmogaus girdėti, kad krašto tvarkyme iš ministe- 
Lietuvos nepriklausomybę įrio kėdės. Savo knygoje au- 
1919-1920 metais atstatęs torius mini daugybę pavar- 
Antanas Smetona “savano- džių, bet daugumą jų tik 
rių padedamas,” o Lietuvoje įpirma raide paminėdamas, 
jauni žmonės dabar yra mo- Ypac jei kokią šunybę mun
kami, kad dėl tos “nuode- masis padarė ar norėjo pa
mes” atsakomybę neša “in- daryti. Gaila, kad pavardės 
ternacionalinė buržuazija” i taip apgnaibomos, nes dau- 
ir panašūs padarai. . . ‘geliui tos pavardės ir viena 

Pulk. K. Žukas į Lietuvos lai^e pažymėtos yra žino- 
kariuomenę dėl ligos įstojo mos, ° kiti gali ir visai nie- 
tik apie vasario mėnesio vi- kuo dėtus žmones įtarti tik 
durį 1919 metais. Prieš tai dėl pirmosios pavardės rai- 
jis gyveno kurį laiką ir vei- dės sutapymo. Medžiaga is- 
kė “Raseinių respublikoje.”, tori jai neturėtų klaidinti. 
Koki ten “respublika” Ra- Pulk. Žukui esant krašto 
seimuose galėjo būti? Betgi 'apsaugos ministeriu vyko 
buvo. Buvo ir daugiau pana- bolševikų-lenkų karas. K. 
šių respublikų — Sedos, Bir- Žuko atsiminimuose pirmą 
žų, Šiaulių ir gal dar kur. i kaitą teko girdėti, kad Pil- 
Kodėl? Nagi, kai vokiečių sudskis 1920 metų liepos 20 
okupacinis režimas susmu- d- siūlė lietuviams perduoti 
ko, Lietuvoje jokios valsty-i Vilnių. Esą iš Varšuvos at- 
bės aparato užuomazgos ne-Į vykęs lenkų generalinio šta- 

ibuvo. Taiyba Vilniuje rinko pulkininkas Rylskis ir sa- 
:Lietuvai Urachą karaliumi,;kęs p, Žukui: “Ponas marša- 
politikavo tuštumoje, bet jo- atiduoda Vilnių broliams 
kio paruošiamojo darbo ne--lietuviams.”
buvo padariusi, jau nekal-! I šitą pasiūlymą pulk. Žu- 
bant, kad ji ir taip negausią'kas sakosi paklausęs lenką, 
Lietuvos šviesuomenę tuo!ar Vilnius ir vėl lenkų ran- 
metu buvo suskaldžiusi ir koše? Mat, tą dieną rusų

kalbėjo, o daugiausiai tai ė- 
jo vieni pas kitus į svečius ir 
kalbėjosi mažuose rateliuo
se apie tą patį “vokišką 
klausimą”.

Sovietų Gromyko pasiro- 
vu* * do taip pat nesukalbamas,

būti sprendžiamas lietuvių į kaip ir antipartinis Molo- ngsienus suramuojo ir 
ir lenkų, o ne rusų ir dar, jei , tovas. Jis, kaip papūga, kar- padįjo ui g,.otu j;e paleisti 
būtų palikėj,s lenkams sėk- toja tuos pačius argumentus teismo užstačius nuo 
mės kare, nes jie faktiškai ir nė per colį nekeičia savo 59,50(1 iki $50.000. Kiti 36 
kariavo ir už Lietuvos nepri- pozicijos. Vakarai ligi dar, ,. konven<,;jos da. 
klausomybę, tai gal želigow- nematė reikalo keisti savo
skiados būtume ir išvengę, pozicijos. Tai taip dery- mvbžn 27 delegatai kalti- 
Žehgotvskio smurtas buvo,b°s ir tūpčioja vietoje. Virs namj susibaudę pasi6pti tei- 
ftlsudskio, o ne lenkų vy- pūkštančio žurnalistų isvisų konvencijos tiks-
nausybės įsakytas. Po Lie-pasaulio kampų seka deiy-kaltinamį žinoje 
tuvos krašto apsaugos mini-'bas, bet neturi kų pranešti, I f oksIa
sterio išsityčiojimo Pilsud-^es nieko ir nėra nauja, jeii pKri‘Sinalistų konvencijos 
etas gal ir norėjo parodyti į neskaityti gandų, prasima- da! iams 4esia nema-os 
“broliams, kam, iš tikrųjų, mynių ir visokių paslap- balįsmė jei policijos kelia

Toks pasikalbėjimas vi- laikraštininkai, arba ir 
siškai nebūtų trukdęs imti delegacijų paskirti žmonės.
Vilnių iš rusų, kaip buvo su- Pagal savo Įprotį, rusai Zudetų vokiečiai 
sitarta, bet tas ėmimas bū- kalba “atvirai”, kitaip sa- , vnVWhi
tų ir lenkų armijos vado pri- kant grubiai. Jie chamiškai «deleSusMnke 
pažintas. tvirtina, kad “Vakarai ruo-1 . .. u\°. -^^kę

na istori ia bet at šia karą” ir dedasi nekalti Paeitą savaitę Vienoje, Au-
rodo, vis lyg nežinoma. Kai aįmehai> kune tik taikos, j j., visokių rezoliuciiu ir 
1920 metais Maskva, tariant įkalbu krūvas Mažd^du
Lenino Žodžiais, nutarė “pa- VIS?m vetroKsta. ; ‘ milionai vokiečiu iščiupinėti durtuvu buržuazi Amerikos valstybes sekre- 2,£“7 7.. ai \OK^C1 V.ls eiuprneu aurtuvu ourzuazi- Uerter tnrlin n p t .Čekoslovakijos tentonjos nę Lenkiją, bolševikai pla- lol2us deivei turėjo net is-. > . nn-vp,«f; an
navo dideli pasistumėiima P^1 1'usus kautis plepėti to- f? ..a 0 ouvo pn\e .1 uavo aiaeų pasistūmėjimą £ leistl savo namus ir ieškoti
Europoje. Lenkija stovėjo K1US nieKUS.
kelyje, ją ir buvo bandoma Tai kas bus? 
nušluoti, Lenkijai paruošta
“tarybinė vyriausybė” buvo Kol kas Ženevoje nieko 
j'au netoli Varšuvos, o rau- nesutarta, bet tai nereiškia,
'donosios armijos žygiavi- kad ten nieko ir nebus su- 
.mas pirmyn turėjo baigtis tarta. Keturi didieji užsie- 
' susijungimu su sukilusiais nių reikalų ministeriai susi-
vokiečiais komunistas. Ne-™ko ne tiek ginčijamus Jerizmu ir iš'vida'us' padėk 
priklausomai Lietuvai, žino- klausimus isspięsti, kiek pa- 'sudraskyti Cekoslovakija 
ma, nebuvo numatyta vieta ™°sti dn-vą pačių “virsū- įkurtoje iie turėto ir nlačf Europos Rytuose. Stebuklas mų” pasimatymui. Viršūnių autonJomJy j visiškaP«av< 

•“prie Vislos” išgelbėjo Lie- pasimatymui reikia, kad mi- teutini^teVU aZX 
tuvos nepriklausomybę o mstenai padarytų nors šio- Austrijos vyriausybė š 
^Lietuvos vadų nesugebėji- kią tokią pažangą, kad susi- karta pasistengė kad tokii 
mas manevruoti “neutra- rinkę patys didieji į viršūnių didesn u provokaciiu zudeti 
lito” tame kare kainavo lie- pasimatymą neturėtų prade-

-------- 7 — J- v -----
mi kaltinimai teisme bus pa
tvirtinti.

naujos tėvynės Vokietijoj ir 
Austrijoj, čekoslovakai tą 
padarė todėl, kad tie vokie
čiai pasirodė savo senosios 
tėvynės — Čekoslovakijos 
— išdavikai 1938 ir 1939 
metais. Tada jie, kaip pa
gal komandą, užsikrėtė hit-

tos Tarybos balso niekas ne
norėjo klausyti.

Pirmieji du mėnesiai Lie-

bolševikai buvo jau paėmę 
Vilnių, bet pik. Rylskis to 
nežinojo. Toliau pik. Žukas

tuvos nepriklausomo gyve- sakosi su ironija padėkojęs 
nimo nebuvo tinkamai iš- j maršalui, kad jis duoda be
naudoti ir tai svarbiausiai tuviams, kas jam nepriklau- 
dėl to, kad du žmonės, Sme- ’r P*n- Rylskis išvažiavoT y --- - - . _ ♦*_ * 1tona ir Voldemaras, laikė 
save likimo pašauktais sto
vėti Lietuvos priešakyje, iki

į Varšuvą, o lietuviai Vilnių 
tą pat ar sekamą dieną gavo 
iš bolševikų. Dėl faktų abe-

i tuviams ir Augustavo miškų ti kulti visą reikalą iš pra- 
katastrofą ir daugiau. džios.

Pirito Žuko atsiminimuose j tokią pažangą”
užtinkame labai stebėtinų ministeriai gal ir padarys, 
dalykų. Pavyzdžiui, kam 'Bet pirma jie giedos nepa- 
neįdomu sužinoti, kaip ge- liaujamai tas pačias gies- 
nerolas Žukauskas “laimė-įmes, badys vieni kitiems a- 
jo” Giedraičių mūšį medžio- jk>s visokiais įtarimais, ma- 
damas pas grafą Przezdzec- ’nevruos, svečiuosis vieni pas
kį, o Amerikos lietuviai tam 
medžiotojui pirko net auk
sinį kardą, nors šiuo atsiti
kimu būtų užtekę ir popieri
nio. Tokių ir panašių nuoty
kių knygoj aprašoma dau
giau, bet apie juos kalbėsi
me kitą kartą.

Pulk. Žukas nors ir buvo 
St Seime išrinktas politinės 
partijos sąraše, nors ir buvo 
ministeriu, taigi politikų,*

kitus, paskui gal pereis j 
slaptas derybas ir galų gale 
kas žino, gal kokią nors pa
žangą ir padalys, o tada va
žiuos linksmi namo ir bus 
einama prie “viršūnių” kon
ferencijos.

Kriminalistu konvencija
1957 m. lapkričio 14 d. A- 

palachin miestelyje, New 
Yorko valstijoje policija pa-

betgi partiškumo ir politi- stebėjo daug brangių auto- 
kierių kratosi. Jis visur pa-1 mobilių, sustatytų netoli ži- 
brėžia savo nepartškumą, o nomo raketieriaus Barbara 
į partinius žmones žiūri kiek, namo. Policija nutarė patik
ie aiilretsi Krn, f oi rinti iš V,ir tioV rlonrr mojiiš aukšto, lyg tai būtų kokio 
tai nešvaraus amato žmo
nes. Dėl to teks dar pakal
bėti ir pažiūrėti, kokia yda 
pasižymi žmones, kurie iš 
nepartiškumo daro kažin 
kokią dorybę.

S. D.

atėjo jiems laikas dumti į’jot* netektų (8-sis prisaky- 
užsienį slėptis nuo nelabųjų |mas!), bet galima stebėtis

Livingstono miesto (Afrikoje, 
šiaurės Rodezijoje) susisiekimo 
taisyklėse parašyta: Drambliai 
viešose gatvėse turi pirmenybę.

rinti, iš kur tiek daug maši
nų į miestelį sugužėjo.

Patikrino ir susekė virš 
60 žinomų kriminalistų iš 
tolimų vietų. Nuo to laiko 
“Apalachin konvencija” pa
sidarė garsi. Policija spėjo, 
kad gengsteriai iš visos A- 
merikos buvo susirinkę į 
konvenciją aptarti savo rei
kalų. Apklausinėjami geng
steriai aiškinosi, kad jie su
žinoję, jog Barbara serga, 
tai nutarę jį aplankyti. Visi 

fa. suimtieji gengsteriai su ita- 
ifalliškomis pavardėmis ir iš 

Sicilijos tolimo. Policija įta-

vokiečių masinis sąskridis 
nepadarytų. Bet nežiūrint 
“priežiūros” zudetų vokie
čių sąskridis pasiuntė tele
gramą keturiems didiesiems 
Ženevoje ir toje telegramo
je reikalauja, kad jiems bū
tų leista grįžti į savo senąją 
tėvynę ir kad ten jiems būtų 
duota teisė patiems spręsti 
savo. likimą . . . Vadinasi, 
jie ir vėl norėtų pakartoti 
1938 metus.

$3,000,000,000 biznio!
Clevelando kapitalistas ii 

milionierios Eaton pereitą 
savaitę išaiškino amerikie
čiams, kad su rusais galima 
visai pelningai prekiauti.

Tas milionierius mano, 
kad per trejus metus su ru
sais galima būtų padaryti 3 
bilionų dolerių biznio. Jis 
net žino, kiek rusai pirktų 
įvairių rūšių plieno, kiek 
chemijos pramonės dirbinių, 
kiek įvairių dirbtuvių įren
gimų ir t t

Pats ponas Eaton, be abe
jonės, biznyje su rusais da
lyvautų ir džiaugtųsi gerais 
pelnais, o amerikiečius jis 
ramintų “taikos” dividen
dais. Žinoma, galėtume pa- 
sidžaugti ir Chruščiovo pla
čia šypsena, jei jis gautų 
storų kreditų savo cheminei 
pramonei kelti.

Neaišku, ko Amerika del- 
šia? Argi jai Eatono pelnai 
nerūpi?

___ __ J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
i*uolapx*j

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos 
abiturientų išleistuvės

Kovo 21 d. Vasario 16 
gimnazijos mokytojų Tary
bos viešame posėdy, daly
vaujant visiems gimnazijos 
moksleiviams ir svečiams,

mažens. Br. čepulevičiui 
dovana buvo paskirta už tai, 
kad jis lietuvių kalbą gra
žiai vartoja, rašydamas sko
ningus humoristinius eilė
raščius. šitiems dabar jau 
VIII klasės moksleiviams 
premijas įteikė direktorius 
kovo 24 d. baigiamajam 
gimnazijos susirinkime, ku-su atatinakamomis prakal-,-. v 

bomis abiturientams buvo j-i”anle persvelgt. 1958/ 
teikti brandos atestatai, 59 moksI° metų citatai.
duodą teisę stoti į visas 
aukštąsias mokyklas.

Atestatus gavo šie abitu
rientai : Vincas Bartusevi-

Vasaros džiaugsmai ir 
juodos dienos

“Jau saulė dangumi kas
dien kopia aukštyn į vasarą.čius, Rudolfas Brinkis, Ta-į^evjenas jau planuoja va-

?La.ra ... e * Jaunutis saios atostogas ir vaizduotė-
Klimaitis, Algirdas Jasaitis 
ir Arvydas Lingė.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas E.
Simonaitis visiems abituri
entams įteikė Skardžiaus 
“Lietuvių kalbos vadovą”, 
kaip ženklą gimnaziją pa
liekantiems, kad jie aktyviai 
įsijungtų į lietuvių Bendruo
menę.

Po viešojo posėdžio Tė
vas A. Bernatonis, kuris ne
seniai buvo grįžęs iš JAV, 
papasakojo savo įspūdžius 
iš apsilankymo Amerikoje. c 
Dėkodamas už 1000 dolerių ‘ir kitus lietuvius prisiminti

je pergyvena ne tokio toli
mo poilsio džiaugsmus. Tik 
Vasario 16 Gimnazijai artė
ja juodos dienos, nes jos 
kraujas — tautiečių aukos
— vis ima retėti. Mūsų gim
nazijos tėvai — rėmėjų bū
relių nariai — ir kartais net 
kai kurie būrelių vadovai — 
tie heroiški lietuvybės ir ar
timo meilės darbų teikėjai
— pradeda pamiršti savo 
globotinius.

Todėl, besiartinant vasa
rai, norėtųsi prašyti visus 
gimnazijos būrelių rėmėjus

S. YANKUS IŠVYKSTA

Kaip žinoma, kad Stanley Yankus su visa Seimą iš
vyksta i Australiją, protestuodamas prieš valdžios ki
šimąsi į žemės ūkio tvarkymą, šis paveikslas rodo 
lankaus šeimą jau pasiruošusią kelionei.

BIRŽELIS— BALFO 
MĖNUO

Devintasis Balfo seimas 
priėmė šitokią rezoliuciją: 

Birželį, kaip didžiųjų

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Buvęs chicagietis Sibiro 
vergijoje

Sandara gegužės 15 d. nu-

AURORA, ILL. 
Kunigas — policijos 
viršininkas

mi. Gaila, kad tų apleistų ir ugnys”. (K. Bradūnas gavo 
pamirštų kapų yra ir tokių, 3 balsus, K. Ostrauskas uz 
kwių giminės ir artimieji (“Kanarėlę” — 1 balsą. A. 
gyvena čia Vakaruose, yra Nyka Niliūnas už Balan- 
išemigravę ir juos pamiršę, džio vigiliją” — 1 balsą). 
Šito poelgio jokiu būdu ne- Svarstymui buvo pateikta 
galima pateisinti. Jei jau be praėjusių metų knygųi • _ • _ * «*• 1OK7 m iclnictnc nn

lietuvių tautos tragedijų mė- išspausdino šitokį laiš- 
nes}, skelbti visoje Amenko- .
je šalpos ir Balfo vajaus mė- .nesju ” “Norėčiau sugnzti i savo

Vykdant tų nutarimų kraštą nors.trum-
Balfo pirmininkas jau
pėsi į Balfo skyrius prašyda. pg£igoje bent ’^kkintį o-

1__ !• M _ •___________ —

aukas, kurias Tėv. A. Berna
tonis surinko iš Amerikos 
lietuvių gimnazijos reika
lams. direktorius prašė visų 
visuomenės veikėjų žiūrėti 
į Vasario 16 Gimnaziją taip, 
kaip žiūri T. Bernatonis, nes 
gimnazija — tas lietuvybės 
židinys, lig šiol jungęs visus 
lietuvius be partinių skirtu
mų — tegali išlikti gyvas 
tik meile ir aukomis.

Tos pačios dienos vakare 
VIII klasė suruošė abituri
entams kuklias vaišes.

Baigusių 4 studijuos inži
neriją, 1 pedagogiką ir 1 
psichologiją.
Dovano* lituanistams "

Vasario 16 Gimnazijos 
buvęs direktorius A. Gie
draitis jau kelinti metai ski
ria nedideles dvi premijas 
moksleiviams (berniukui ir 
mergaitei), kurie geriausiai 
moka ; ir- vartoja lietuvių 
kalbą. 1958/59 mokslo metų 
pabaigoje Mokytojų Taryba 
iš vyresniųjų trijų klasių at
rinko E. Šverinaitę ir Br. 
čepulevičių. Pirmajai A. 
Giedraičio dovana buvo pa
skirta už tai, kad ji, augusi 
nelietuviškoj aplinkumoj ir 
į gimnazijos II klasę Įstoju
si lietuviškai beveik nemo
kėdama, dabar VII klasėj 
kalba ir rašo lietuviškai ge
riau už daugelį tų, kurie lie
tuviškai kalbėjo nuo pat

lietuviškojo jaunimo vargin
gą lizdą — mūsų gimnaziją. 
Kiekvienas, kuris svajoja a- 
nip atfbdioori nnibsi.I-- ------"O'Z
deda keletą dolerių mūsų 
gimnazijai, kad jos vadovy
bei ir mokytojams artėjan
čios vasaros dienos nebūtų 
juodos dėl to lietuviško ži
dinio likimo”.

Taip rašo gimnazijos di
rektorius dr. J. Grinius.

I LIETUVIŠKĄ 
VISUOMENĘ

neturima vietoje priežiūrai 
patikimo asmens, prašome 
kreiptis į KV-bą, kuri mielai 
patarpininkaus tokį žmogų 
surasti, bei jam perduos at
siųstus pinigus.

Dar didesnę problemą su
daro tie mirusieji, kurie vi
siškai giminių neturi Vaka
ruose. čia privalėtų jau visa 
visuomenė Įsijungti ir šią Je 
problemą finansiniai pare
miant išspręsti. Su šia prob
lema Vokietijos K V pati 
viena finansiniai susidoroti 
nepajėgia.

dar ir 1957 m. išleistos po 
premijos įteikimo knygos.

Jury komisiją sudarė: L. 
Andriekus, J. Brazaitis, A. 
Landsbergis, V. Maciūnas, 
N. Mazalaitė.

Premiją iškilmingai įteik
ta Rašytojų Dr-jos gegužės 
24 d. Baltų Namuose su
rengtoje literatūros šventė-

BROOKLYN, N. Y.

1. Mūsų mirusiųjų reikalu

Po visą Vakarų Vokietiją 
yra išbarstyti mūsų mirusių
jų kapai. Kol emigracija ne
buvo palietusi mūsų tautie
čių ir jie gyveno mažesnė
mis ar didesnėmis kolonijo
mis, tai savo artumoje esan
čias kapines atlasydavo 
kiekviena pflbga, išpuošdavo 
gražiai save? brolių ir sesių 
kapus, stengdavosi jiems 
pastatyti paminklus.

šiandien, veik visiems iše
migravus, o stovykloms bai
giantis likviduotis, prie visų 
sunkumų susidarė dar vie
nas, ir reikia pasakyti bene 
svarbiausias, mūsų mirusių
jų brolių ir sesių kapų pri
žiūrėjimo reikalas. Yra li
kę šimtai kapų provincijoje, 
kurie vietinių administraci
jų blogai ar visai neprižiūri-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO Joje

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Padfiko; 
Darbininką fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną'daro; 
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 Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatą indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”East Broad way So. Boston 27,

2. Vargo mokyklų reikalas
Praeitų metų rudenį Vo

kietijos KV kreipėsi į viso 
pasaulio Lietuvių Bendruo
menes su prašymu paremti 
Vokietijoje veikiančias mū
sų valgo mokyklas. Į šį a- 
lermuojantį atsišaukimą at
siliepė tik kelios, o finansi
niai pradėjo remti tik vienai 
- Kanados šalpos Fondas. 

Tačiau Kanada viena pa
remti mūsų 17 veikiančių 
mokyklų bei jas išlaikyti ne
gali — turėtų dar viena kita
užjūrio b-nė prisidėti.

Mes žinome ir užjūrio b- 
nių Įvairius sunkumus lėšų 
telkime, tačiau mes vieni ne
pajėgiame mokyklas išlai
kyti, nors esame peržiūrėję 
visas taupumo galimybes, 
bei paraginę vietos apylin
kes ir asmenis tuo rūpintis.

Tikime, kad ir šis SOS ne
liks be atgai-sio.

P. L. B. Vokietijos 
Krašto Valdyba

(17 a) Weinheim / Berg, 
Postfach 233, Germany.

NEW YORK, N. Y.
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija paskirta Kaziui 
Bradūnui

Gegužės 16 Brooklyne, 
N. Y., įvyko Lietuvių Rašy
tojų Draugijos sudarytos 
jury komisijos posėdis 1958 
metų grožinei literatūros 
knygai premijuoti.

Jury komisija balsų dau
guma 500 dol. premiją pas
kyrė Kaziui Bradūnui už jo 
eilėraščių knygą “Morenų

P. Kapiskas ligoninėj
Petras Kapiskas jau an

trą savaitę guli Hamil- 
ton veteranų ligoninėj. Kol 
kas gydytojai dar daro viso
kius tylimus ligai išaiškinti. 
Linkiu Petrui greitai pas
veikti.
B. Kazlauskas kuria šeimą

Brooklyne plačiai žinomų 
azlaųską sūnus Bernardas 
egūžės 28 <t susituokė su

XndW5ntė. * J

Net saulė bijo mokesčių
Dabar New Yorke viskas 

apdėta mokesčiais. Jei sė
dęs į taksį nors šiek tiek pa
važiuosi, tai ir mokesčio 10 
centų sumokėsi. Alkanas u- 
žėjai į restoraną pavalgyti, 
už kiekvieną pravalgytą do
lerį sumokėsi mokesčio 5 
centus ir tt

Iki šiol čia buvo šaltas o- 
ras, apsiniaukę ir dažnai li
jo. Juokdariai pradėjo kal
bėti, kad, matyti, ir saulė, 
bijodama mokesčių, nepasi
rodo Brooklyno padangėje.

Kazys

mas birželio mėnesį organi
zuoti atitinkamus minėji
mus su rinkliavomis.

Dabar Balfo vadovybė 
primena, kad birželis jau 
čia pat, taigi pats metas jau 
sukrusti. Minėjimams laiką 
ir vietą parinks vietos veikė
jai pagal aplinkybes. Svar
bu, kad į juos atvyktų kuo 
daugiau šalpos darbui pa
lankių žmonių ir dosniai 
aukotų.

Mažai tėra lietuvių, kurių 
nepalietė baisioji 1941 metų 
birželio tragedija. Artimieji, 
giminės padeda vargstan
tiems, bet yra tūkstančiai 
ištremtųjų ir kalinamųjų, 
kurie neturi nei giminių nei 
kitokių artimųjų, galinčių 
jiems padėti. Jų kančias pa
lengvinti rūpinasi Balfas, 
siųsdamas vaistus, drabu
žius ir kt. Kuo daugiau su
aukosime Balfui, tuo įgalin
sime jį teikti pašalpą mūsų 
vargstančiųjų tautiečių di
desniam būriui.

Visi nuoširdžiai prašomi 
aukų rinkimo reikalu pakla
binti duris draugijų, klubų 
ir įmonių, tiek savųjų, tiek 
svetimųjų.

Toks visuotinis minėjimas 
daromas pirmą kartą, todėl 
labai svarbu, kad jis visais 
žvilgsniais pasisektų. Tai 
pareis nuo vietos Balfo vei
kėjų sumanumo ir pasiruo
šimo.

Balfo vadovybė prašo vi
sus lietuvius uoliai remti 
vietos Balfo veikėjų pastan
gas kuo daugiau lėšų šalpos 
reikalams sutelkti. 

SUVALGĖ POLICININKĄ

buolių”, rašo vienas ištrem
tas į Sibirą lietuvis, kuris 
kadaise gyveno Bridgeporto 
apylinkėje, Chicagoje. Pir
mojo pasaulinio karo metu 
jis tarnavo Jungtinių Vals
tybių karinėse pajėgose, da
lyvaudamas mūšiuose Pran
cūzijoje. Į Lietuvą jis išvyko 
1929 metais, Įsigijo ūkį ir jį 
gerai išvystė. Atėję į Lietu
vą raudonieji maskoliai jį 
ištrėmė į Irkutską ir ten jis 
tebevargsta su šeima. Savo 
seseriai Amerikoje jis rašo:

“Neužilgo sueis 10 metų 
kaip atsiskyrėme su savo tė
viške. Kartu su manim gy
vena žmona, duktė ir sūnus. 
Jau penki metai kaip nieko 
nebegaliu dirbti, mano žmo
na yra sužeidusi ranką dirb
dama prie kombaino (kulia
mos mašinos). Duktė ir sū
nus dirba, žinoma, ant duo
nelės šiaip taip užtenka, bet 
drabužiams nieko nelieka. 
Brangioji sesute, gal yra ko
kiu atliekamų Hrahiižiir gal 
man padėtumet aprengti sū
nų ir dukrelę. Už tai būčiau 
labai dėkingas aš ir visa 
šeima.

“Pas mus Sibire žiemą es
ti dideli šalčiai, kurie siekia 
iki 60 laipsnių. Pirmais me
tais nušaldavom rankų ir 
kojų pirštus, nosis, veidus, o 
dabar tai apsipratome ...”

Mirė J. Čigas

Gegužės 16 d. vėžio liga 
mirė Jurgis Čigas, 68 metų 
amžiaus. Velionis nepri
klausomoj Lietuvoj buvo ka
rininkas, į Ameriką atvyko 
prieš 10 metų. Čia buvo įsi
jungęs į Įvairių draugijų 
veiklą, buvo Naujienų ben
dradarbis.

Jau seniai tęsiamas juo- 
ikingas karas tarp miesto 
'majoro Paul Egan ir polici
jos vado. Majoras pašalino 
policijos viršininką, bet 
Miesto Taiyba pritaria poli
cijos viršininkui ir pataria 
jam majoro Įsakymo nepai
syti.

Majoras yra paskyręs jau 
11 policijos viršininkų, jų 
tarpe buvo ir viena jauna 
“leidė” iš Čikagos, bet nė. 
vienas jų negalėjo pradėti 
eiti savo pareigų.

( Dabar, majoras, sugrįžęs 
iš ligoninės, kur jis ilgokai 
įgulėjo, policijos viršininku 
paskyrė negrą baptistų ku
nigą Robertą Wesby. Ar tą 
paskyrimą patvirtins miesto 
taryba, vėliau pamatysime.

OWAGIAC, MICH.

S. Yankus išvyko į 
Australiją

Stanley Yankus, vištų ū- 
kio savininkas, kuris val
džiai sumokėjo $5,000 pa- 

i baudos už kviečių sėjimą 
daugiau negu leista, parda
vė savo ūki ir su šeima išvy
ko į Australiją. Čia jis tikisi 
valdžios nevaržomas ūkinin
kauti taip, kaip jam patiks.

NEW YORK, N. Y.

GERIAUSIA DOVANA

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

budo”, kaina |5 JO

jant”. kaina 56.00.
Jas galite gauti ir Kelei

vio administracijoje:

Naujoje Gvinėjoje (šiau
rėj tarp Australijos ir Indo
nezijos) dai- yra tokių lankkf.. . 
nių žmonių, kurie gardžiuo- 3uW,r,a *eira* 
jasi žmogaus mėsa. Šiomis 
dienomis ten žmogėdžiai 
(kanibalai) užpuolė Matua- 
•i sodžių, nužudė policinin
ką ir jį suvalgė.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: J. 
Venckūnas, 1 Roclnvell 
Cress, Obriston, Bellsbill, 
Lanarksbire. ScotlandL

Birželio 20 d. Juozas Liu- 
binskas, prieš kelerius me
tus mirusio žinomo filatelis
to Juozo Liubinskio sūnus, 
susituokia su Daila Štanai- 
tyte. Vestuvinė puota bus 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St.
Naujienų gegužinė

Naujienų dienraščio pa
vasarinė gegužinė bus bir
želio 14 d. Bučo parke Wi- 

:llow Springs, III.

Kunigas prieš kunigą
Kas pažįsta kun. J. Kon

čių, Balfo pirmininką, tas 
žino, kad jis nemėgsta ir 
visuomeniniame darbe su 
kitų nuomonėmis skaitytis. 
Tą jis dažnai yra parodęs 
ir Balfo veikloje. Ten jis 
jaučiasi lyg karaliukas, lyg 
parapijos klebonas, kurio 
visi turi klausyti. Žinoma, ir 
vikarai.

Taip ir Balfe. Bene prieš 
metus Balfo reikalų vedėju 
buvo pakviestas gana ener
gingas kun. L. Jankus, bet 
ir jis, pasirodo, negalėjęs su 
savo šefu sugyventi, nes 
pirmininkas net be valdybos 
nutarimo jam nuo gegužės 
15 d. davė atostogų, o nuo 
birželio 1 d. jis atleidžiamas 
iš tarnybos.

Gegužės 27 d. šaukiamas 
valdybos posėdis, kuriame 
šitas reikalas bus svarsto
mas. Pažiūrėsime, ar valdy
ba sugebės savo pirminin
kui ragus aplaužyti ir pri
versti jį elgtis taip, kaip vi
suomeninėj Įstaigoj privalo- 

’ma elgtis, ar leis jam ir to- 
įliau šeimininkauti taip, kaip 
savo parapijoje.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Šiuo pranešame mūsą klijentų dėmesiui, kad nuo 

šios dienos už patarnavimą persiuntimui siuntinių į 
SSSR ir jos dalis

Už vieno srautinio persiuntimą imama nuo 5 iki 
10 dolerių.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., Ine.
138 W«» 14th Stot, N«w York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3 - 2583
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Prof. Baršauskas užsiminė 
užsienio lietuvius

Ar ir dar vienas smurtas ?
V. KYMANTAS

Mūsų spaudoje pasirodė ti ‘‘tautiškas forma ir tary- 
žinia, kad Maskvoje mosią- biškas socialistiniu savo tu- 

Prof. Baršauskas neseniai ^nąsi pakeisti lietuviškųjų riniu”, tai dabar Kremlius, 
su Sovietų Sąjungos keliais raštų lotyniškąjį raidyną visą laiką klastojęs paverg- 

nė, dailfninkoAnUno žmub mokslininkai/lankėsi Ame-rusų “graždanka". Nešino-tųjų tautinį tei kultūrinįgy- 
dinaviėiaus žmona. !<*«>• Čia jis buvo susitikęs retų tai žinią tikėti, jei ji ei imą, non dary* pagrei-

•ir su lietuviais komunistais, nebūtų patiekiama su bu- tintų žygių surusinti u- lietu- 
irę šie panevėžiečiai i Baršauskas vra ir Lietuvos dingomis smulkmenomis, vius. Rusinti per mokyklą,.

.................. . Į ‘•parlamento” atstovas. Jis Tad joje sakoma, kad Poli- partines ir kitokias organi-
Jau mirė iš Sibiro trėmi-to “parlamento” paskutinė- giafijos Mokslo ir Tyrinėji- Racijas, per rusų spaudą, li
ti grįžęs palaužtos sveika-Įje sesįjoje prisiminė užsie- mil institutas Maskvoje jau 1 matūrą ir radiją, per rusų 

tos kan. Butvilą, provizorius njo iįe‘UVius ir štai ką apie praėjusių metų birželio mė- kultūros kildininmą ir jos 
Bruzgulis, buvęs burmistras juos pasakė:: nes) es3s paruošęs naujo lie- visaip peršamą vyravimą ir
Chadakauskas, savivaldybi- į “Neseniai man būnant tuviško raidyno projektą, o Lietuvos gyvenime, paga-

Kaune gegužės 12 d. mirė 
dantų gydytoja Marija Put- 
vinskaitė - Žmuidzinavičie-

mo

ninkas Liutkus vienišas, nes jungtinėse Amerikos Vals- projektas esąs ne kas ki- Tau per paskutinę mokyk- 
jo žmona jau daug anksčiau lybėse teko susitikti su pa- ta kaip rusų raidynas — los reformą. Jei Maskvos 
buvo mirusi, mokytoja pen- žangiaisiais lietuviais. Susi- 'graždanka. Pagal tiekiamą- ms tikrai bandyta priversti 
sininkė Paplauskaitė, mo- tikime dalyvavo daugiau J4 žinią graždanka turinti pausdinti lietuviškus raštus 
kytojas Švelnys ir mokyto- j.ajp Įvairių prof esi jų^lie- būti įvesta lietuviškoje raš- graždanka, tai būtų sudary- 
jas Urbaitis. i tuvių. Jie su nepaprastu ‘Kavoje, iki 1965 metų. tas dar vienas, kad ir me-

. . Į džiaugsmu sutinka atvyku- Toje tiekiamoje ži- chaniškas, su Maskva saitas
Sovietų planai Baltijos jsius - Tarybų Lietuvos ir ni°Je nusakomi ir motyvai, gretimai su mūsų krašto ū- 
jūros erdvėje labai bran*gįna kiekvieną dėl ko ta “reforma” būtų l-išku bei politiniu pririšimu

(E) “Vorwaerts”, savait- žodį, pasakytą apie ją. Už-, reikalinga. Maskvos moksli- prie “broliškos” rusų tau- 
raštis, balandžio 24 d. įsidė- sienio lietuviai nepaprastai pinkai n* gydytojai esą nūs- tos* *
jo pranešimą apie sovietinio myli lavo gimtąjį kraštą, įtutę, kad dabartinės lietu- j žmia — jei ji yra teisinga 
bloko pastangas tobulinti nori į jį sugrįžti artimiausiu v^kos raidės gadinančios yra tikrai klaiki. Lietuvių 
Baltijos jūros uostus. Balti- laiku ir prisidėti prie ben- ; skaitytojams nervus ir akis. kalbos žinovai turėtų ir vėl 
jos jūros uostai netrukus su- drojo kūrybinio darbo. Išly- Tie Maskvos mokslinčių su- pasisakyti, dėl ko mums ty- 
darysią stiprią konkurenciją dėdami mane jie prašė nusi- galvojimai esą pasiųsti Vii- tietiška graždanka yra ne- 
Fed. Vokietijos Baltijos ir lenkti Tarybų Lietuvos že- n^un Lietuvos Mokslų Aka-1 Paimtina. Turėtų irvėlatsi- 

’ ... .. . .. demija. kad ji šiuo klausi- naujinti kietas kalbos žino-

MIESTO GELEžlN KELIO NELAIMĖ

Chicagoje susidūrė traukiniai, apie 100 žmonių buvo sužeista. Ugniagesiai pade
da keleiviams gelbėtis.

įdomu į praeitį žvilgterėti
J. VLKS

Šiaurės jūros uostams. Ros- mei, pasveikinti visus lietu- 
tocke, Vismare, Sasnice ir vius ...” 
kitur planuojami ir vykdo-i Elta, duodama šią ištrau- 
mi dideli darbai padaryti ką, teisingai savo biuleteny 
tuos uostus pajėgius konku- pastebi, kad užsienio lietu- 
ruoti su Vakarų uostais. Šte- via i nepaprastai myli savo

mu pasisakytų. |vų ginčas, trukęs per 40
Nenorėtųsi tikėti Maskvos’mūsli sPaudos draudimo me- 

žlybumu, bet iš kitos pusės tl?* Bet gretimai su tuo gry- 
esame ne karta patyrę, kad nai "kalbišku” klausimu
Sovietijoje viskas galima ir mums dar daugiau rūpi po

rino ir Dancigo uostai tobu- tėvynę — yra teisybė, bet kad graždankos įvedimo su- ?Finis. tautinis u* kultūrinis 
linami, gilinami. Viena Dan-kad jie “artimiausiu laiku” manymas gražiai derintųsi klausimas. . 
cigo uosto dalis gilinama norėtų sugrįžti į sovietų vai- su visa Kremliaus vedama■ ^askvinis 
—in k w» To! vioieirio rinma t iofiTvo -i-vo ž-žItmo “tautvbiu politika”. Galime

ir tai prileisti, kad žinia yra Koriko užsimojimą Lietuvą 
tyčia paleista pasaulin, kad susinti. Jis imasi to uždą-

__ __________ ______ bolševizmas
net iki 13,5 m. Tai reiškia, aomą Lietuvą, yra tikras “tautybių politika”. Galime pakartoti. Muravjovo-
kad čia galės vėliau įplaukti miglos pūtimas, nes ir jo“1“’ *■ •-• 1 1 ** • nn r> išemini,
okeaniniai laivai iki 65.000 ‘pažangiais” vadinami A- „ x-------- r---------,----- . .
tonų talpos. Panašiai daro- menkos lietuviai komunistai Maskva patirtų, kaip Į to- vinl° kiek kitokiomis prie-

* JIfai-jiliaii- ir tip nė npmann L-pltia i en. kilis sumanvmiis hiitii afsi_ monėmis 11* turėdamas kito-------------    ----------- « ----------------- ------- -  ----—- -----  -----VJI

čiaus uoste jau esą atlikti vietinę Lietuvą, nenorėdami liepta plačiajam pasaulyje. klll ganmybių. Kremlius pa 
didžiuliai statybos darbai, o savo dabartinio gyvenimo Ir netenka visai abejoti, kad liau. Ja moksliškus’’ įtiki- 
sekančiais penkiais metais lygio keisti į sovietinės san-Maskvos kalbų mokslinin-^e-limPs s3/0 klastai _ pri- 
numatoma uostą dar labiau tvarkos gyvenimo lygį. Juk!kai bei gydytojai savo pro- Rengti, tanamai susirūpin- 
ištobulinti. žymiai pagilinta ir jų bosai Andriulis ir Prū-' jektą galėjo mėnesiais ruoš- damas nervais ir a-
srovė ir iki Karaliaučiaus, seika visokiais būdas išsisu- ti tik Kremliaus Įsakyti ir kims. Kremlius spaus ir 
Čia numatoma įkurdinti ir kinėja, kad tik galėtų pasi-
banginių žvejybos punktą, likti Amerikoje. O juk jiems 
Klaipėdos uostas, to lai- ir kelionę apmokėtų Ameri- 
kraščio pranešimu, išsivys- kos valdžia.
tąs vis labiau į Sovietų Są- .. . .. , . , .jungos eksporto uostą. Ypač “ y $ *rukdo “ngl‘ 
sovietinis eksportas į Skan- « k°mu"‘z">4
dinavijos kraštus dabar ei
nąs per Klaipėdą. Be to.

nurodyti. Lietuvos Mokslų Akademi-
Politiniai motyvai tokią ^* kad Jam pritartų, kaip 

mintį kelti būtų visai su- Pnvertė savus mokslin- 
prantami. Pradedant Lėni- cius kalbėti nesąmones. Kul
nu, rusiškasis bolševizmas turingųjų Vakarų jau tūks- 
visuomet siekė per komuniz- tunčiai nietų vartotos loty- 
mą užvaldvti pasauli ir jam Akosios raidės jų iki šiol

....... ...................vadovauti. Visų Kremliaus ?eaPakjno. Tikėkimės, kad
čislovas Gedvilas, kalbėda- galiūnų laikais — prie Lėni-į1, bolševikinių Muravjovų
___ * i -• m , • Koriku nynHumai noi« <rrav_

Švietimo ministeris Me-

Klaipėda padaryta moder- mas Aukščiausios Tarybos n°’ Stalino ir dabartinio oandymai per graz-
niniu žvejybos uostu, kui* posėdy, pareiškė, kad Lietu- Į Nikitos — ta Sovietų politi- danką^ ‘suzvainnti mūsų 
savo bazes turi du žvejybos vos mokyklos “atsilieka nuo ka buvo nuosekliai ir stro- . t3J mongoliškus rytus at- 
laivynai, kurie savo žuvis iš- komunistinės statybos rei- P’ai vykdoma. Ir kad rasis- vieningą lietuvių pa
krauna pilnai mechanizuo-kalavimų. turi rimtų trūku-koji Sovietija galėtų toki sugniuš,
tais įrengimais. Sovietai at- mų, tampa kliūtimi žengti į uždavinį atlikti, visos Sovie *

Kaip kada praverčia dirs
telti į seniau ėjusių laikraš
čių pageltusius lapus. Ten 
surandame ir tokių žinių, 
kurios vertos prisiminti, nes 
jos daug pasako dabarčiai.

Imame į rankas 1903 m. 
Lietuvos socialdemokratų 
leistą, Tilžėje spausdintą, 
Lietuvoje slaptai platintą 
Darbininkų Balso” Nr. 2. 

Tep psl. 74 skaitome tokiąžinutę:
“Prūsų Lietuva. Ragai

nė. (Persekioja lietuvius 
ir socialistus). Ragainė 
nedidelis miestukas. Ran
das čionai kryžiokų pylis, 
kuri dar nuo XIV šimtme
čio riogso. Dabar toje py- 
lyje įrengtas kalėjimas 
(kalinės) ir gyvenami na
mai visų kalėjimo urėd- 
ninkų, o taipgi teisėjas 
(sudžia) ir teismas. Ne
vienas čia lietuvis, nevie
nas čia darbininkas socia
listas tapo šionai nuteistas 
(apsūdytas) ir turėjo ka
lėti. Nepertoli nuo tos vie
tos, kui* apkala žmogaus 
kūną, randame ir dvasios

jie lietuviai . . .
“Didi rakštis valdžios 

akyse yra didponis Hofer 
iš Did. Skaisgirių (Ragai
nės ap.). Jis yra socialde
mokratas, kas retai atsi
tinka tarp dvarponių. 
Pirm keletos metų jisai į- 
siutino valdžios tarnus 
per gegužės šventę. Žan
darai neleido laikyti susi
rinkimo ant jo paties lau
ko, tai padarė savo dvare, 
o ten žandarų nebeįsilei
do. Dabar jis keliauja po 
Lietuvą (Prūsų) ir daro 
susirinkimus, nes yra ke
lių apskričių kandidatu į 
viešpatystės seimą.

“Neseniai pavasarį bu
vo Ragainėje ir lietuvių 
susirinkimas. Lietuviškai 
kalbėjo socialistas Ben- 
diks. Šnekėjo apie “bago- 
čius ir- vargužius”. Gal 
būt, kad čionai pirmieji 
“Aušros” spinduliai pasi
rodė, dabar iš čia ir pirmi 
lietuviški socializmo sėk
los giūdai bus išberti, ku
rie, tikim, gerus vaisius 
išduos“.Tos įdomios korespon-

sisakę planų Klaipėdą pa- komunizmą”. i tų pavergtos tautos turėtų
daryti stambiu kariniu uos- Vadinasi, iki šiol komu-būti visokeriopai sulydytos 
tu. Laikraštis mini ir sovie- nistams nepavyko visiškai su rasais į vieną ir vieningą 
tinęs pastangas pravesti šviesomenės pavergti savo
naftos vamzdžius iš Kauka- tikslams, nepasiduoda ir 
zo iki Baltijos jūros. priaugantis jaunimas.

GIMTOJI KALBA

Ką tik pasirodė Gimtoji Kal-“tarybinę šeimą”. ~ * I Nr-.1 <3)’ bePdrį?^
nTo™, i jo • . raibos laikraštis. Lietuvių Kal-Įam būtina, kad Sovietų ,«,x Dr-jos organas, leidžiamas

Sąjungoje rasai ne tik vi-; Kultūros Fondo, redaguojamas 
sam kam vadovautų, bet! f Jonik,2'Ą* 
kad rasų tauta galimai grei-Vaikai varomi į darbą i Spaudos diena

Jau esame rašę, kad So-j Gegužės 5-ji Sovietų Są-|tu į save įčiulptų vi
vietijoje daromi dideli mo-jungoje yra skirta spaudai. sas kitas Sovietijos tautas ir 
kyklų tvarkos pakeitimai. Jai buvo skirta ta diena iri^as suvjrškintų. Jei iki šiol,! tau‘t^n|^r bendru 
Jų oficialus tikslas — suda- Lietuvoje. įeinant Lenino mintimi, kiek-
ryti glaudų ryšį tarp moky- Pačių komunistų žodžiais, vle”os Sovietų pajungtos 
mo ir darbo. Gyvenime tas dabar Lietuvoje esą 15 res- 131,108
reikš, kad ir vaikai bus ver-publikinių laikraščių, kurių------------------------------------
čiami dirbti. i Bendras tiijažas daugiau gos, Kanutavičienės ir kt.

8-sis kaip pusė miliono kopijų, įkūrimai) 
punktas taip ir sako, kad 3 miestų laikraščiai, 77 ra- Būsią parodyti Kauno, U- 
•vnsas jaunmas pradedant jomniai 19 zmybmių. Visų Itekso, Eglutė/ Baltike, Ne- 
nuo lo-16 metų amžiaus, jų tiražas 755,000. Vien ingos Drobėj Neries kudi baigęs aštuonmetes mokyk- (“Tiesos” dienraščio leidžia-"iaf^ūsia ^Svnės ir kt 
las, įsijungia į jam pakelia- ma 225,000 kopijų. ’ ą ava*ynes ir kt.
mą visuomenei naudingą įvairių žurnalų (magazi-
darbą”. nų) esą 64, jų tiražas 485,
. . . 500.įves elektrą
.... , Lietuvos gaminiai
Liaudies Lkio Tarybos jų:,.;- k 

pirmininkas K. Kairys žada,
šiemet elektros šviesa ap-i Birželio 30 d. Niujorke 
šviesti 140 kolchozų, 30 sov- bus atidalyta Sovietų Są- 
chozų ir 11 remonto techni- jungos paroda. Joje bus ir 
kos stočių. Lietuvos gaminių. Joje bū-

j v j .l- . . daug gintaro dirbinių
Šiaudai dar tebėra madoje (Mikulevičių, Guntienės,

Tiesa rašo, kad kai kurie ’Petreikio ir kt. kūriniai), 
kolchozai savo gyvuliams keramikos (Genienės, Mik- ..... 
stato pastatus, kurių sienos nevičiaus, Krivolskio, Pivo- pulkininkas L. Polozence- 
iš spalių, o stogai šiaudiniai, p'iūno, Butkevičiaus, Strio- ',as*

džiaus. Turinys įvairus ir ver
tingas.

T. -joniko straipsnyje “Kalbos 
platokai išdės- 
kalbos reikšmė 

bendruomenės vienaly- 
.iškumui. Nurodoma, jog ne- 
liksunga vra kūdikį šalia gim-

tautos gyvenimas turėjo bū- -oslo-\kal,)OS mokyti ir svetimo- 
J mos. Straipsnis baigiamas išva-

dą: tautybei išlaikyti kiti tauti
niai bruožai negali atstoti gim
tosios kalbos. L. Dambriūnas 
negindamas saikingo tarptauti
niu žodžių vartojimo, pasisako

. i * j- ...♦ dencijos kalba vietomis išly-kun skirta paruosti mo- onnOmp " 
kytojus dėl pradžios mo
kyklų. Nevienas mokyto- O štai kuo Įdomi mums 
jas iš čia išėjo, kuris yra i Onai toji korespondencija, 
smarkiu vokintintoju lie- «ii aiškiai nusako, kad ten 
tuvių vaikų kaip ir perse-1 ietuvlų gyventa iš seno. Tai 
kiotoju socialistų. Ragai- luvo lietuvių tautos žemės 
nėję atsirado pirmas lie- Igus amžius gintoš, saugo- 
tuviškas laikraštis “Auš- os nuo kryžiuočių ir bendrai 
ra” . . . Landrotu yra gro- vokietininkų.
vas Lambsdorf, kuriami Sovietų Įžvalgus istorikas 
malonu yra naikinti lie- V. T. Pašuta taip pat įrodo, 
tuvius ir socialistus. Perei- tad ten iš seno lietuvių gy- 
tą pavasarį lietuviai kon-; ^enta ir lietuviai kartu su 
servatyvai norėjo Netšū- savo gimine prūsais gynėsi 
nuošė laikyti susėjimą, tai įuo vokietininkų. Deja, prū- 
žandaras gązdino šeimi- sai tų kovų dėl savo nepri- 
ninką su landroto nemalo- klausomybės ir savo žemių 
ne, esą tai socialdemokra- neatlaikė. Jie buvo sunai- 
tai. Mat ir konservaty- kinti, iš savo žemių išblaš- 
vams neleidžia dėlto, kad Ryti ar suvokinti. Apie tai 

1958 m. Sovietų istorijos

Gamins ketu
Prie Kauno, tarp Ąžuoly

no ir Petrašiūnų, bus pradėta 
statyti ketaus (špyžiaus) fa
brikas, kuris pirmąją gamy
bą išleisiąs apie 1961 metus. 
Fabrikas per metus gamin
siąs apie 20,000 ketaus.

Rusas — Vilniaus karo 
įgulos viršininkas

Vilniaus karo įgulos virši
ninku dabar yra gvardijos

koje — iš anglų k. Konkrečiai 
parodoma daugelio tokių skoli
nių nelietuviškumas ir turimieji 
ju lietuviški atitikmenys. Pr. 
skardžius paryškina “prasmės” 
rr "reikšmės” skirtumus ir iške
lia retesnės darybos daiktavar
džius iš daiktavardžių su priesa
ga -urnas: ponumas, raganūmas, 
oedievumas . . . Toliau pateikia
ma bent anketas puslapių įvai
resnių žodžių, kurių dažnas neii- 
r.o ar bus primiršęs, pavyzdžiui: 
antava.s (kaliošas), ardas (ne- 
uarka), aukauti (aukas rink
ti). iškirptė (dekoltė), kyra (į- 
Kyrus žmogus), krapštas (kas 
ilgai krapštosi).

Klausimų kraitelėj kalbinin- 
.;ai išaiškina, kada vartotina 
“atspausdinti” ir “išspausdin
ti”; kas pirmoj eilėj teiktina: 
“pagalba" ar “pagelba”; kada 
rašytina Bažnyčia”, kada “baž-

nyčia”; Tito ar Titas ir kt. žurnale Nr. 6 V. T. Pašuta 
Spaudos apžvalgoje sutrauktai parašė įtikinamą straipsnį 

žemėlapį, kuriame
tys. Pi*. Skardžius recenzuoja atžymėtos prašų ir lietuvių 
A Margerio knygų “Amerikos i kovų vietos dėl nepriklauso- 

E*tolydžio įsiga- 
svarbą užsienio lietuvių istori- JeJ° Kiyziuociai ir statė savo 
jai. D. Velička paliečia kai ku- pilis, kurių viena tokių buvo 

ir
čia mintimis, ar nevertėtų su- Deja, ko vokietininkai ne
derinti mūsų vartojamuosius Ii- įveikė, dabar maskoliai, ko- 

i™"1“’ »"«»*- munistiniu imperializmu pa-
Kaip matome iš turinio. Gim-' iaustyti, pribaigė. Karaliau- 

toji Kalba reikalinga kiekvie- Čiaus-Tilžės žemės dabar
Kibi, kUtXKX. 1 Sp“?,yolonistų apgyventos 
keturis kartus per metus; me. 11 V181 lietuviai ll vokiečiai 
tams kaina 1 dol. Adresas: Gim
toji Kalba 1602 So. 48 Court,
CICERO, III. Dar galima gauti
vbus išėjusius numerius,

š ten išstumti.
1959 m. “Keleivio” kalen

doriuje yra įdėtas Petro Bū-

tėno akylus straipsnis “Ma
žosios Lietuvos vietovardžių 
rusinimas”. Kas jo neskaitė, 
veita jį būtinai perskaityti. 
Ten užtinkame, kad Ragai
nė dabar pavadinta Neman, 
Karaliaučius — Kalinin- 
grad, Tilžė — Sovietsk ir. ki
tos gyvenvietės surusintos. 
Rusai sumetė ištrinti bet ku
riuos pėdsakus, kurie įrodo, 
byloja, kad tos žemės buvo 

i lietuvių gyvenamos. Ir tą į-
• vykdė.
Į Veik prieš 60 metų, kai 
j ten pradėjo kaltis socialis-
• tiška mintis ir reiškėsi stij>- 
iriai lietuvybė, kaizeriniai 
| valdininkai ir dalinai mo
kytojai vokietininkai perse
kiojo vienus ir kitus. Betgi 
tiek socialistinė mintis ir 
lietuvybė galėjo vienu ar ki
tu būdu pasireikšti, nors 
buvo ir teismo dabojama ir 
kalėjimu grasinama.

! O dabar, dabar Ragainės 
ir visoje toje srityje laisvai 
skamba tik rasiškes dainuš- 

į kos-častuškos, o visa kita 
kietame čekisto kumštyje 
užgniaužta.

i —“Zdies ruski j duch, 
zdies Rusiju pachnet,” — 
išdidžiai postringauja mas
kolius. Caristinės Rusijos 
metais buvo tokių “moksli- 
Ininkų”, kurie įrodinėjo, kad 
tos žemės rusų žemės, nes iš 
žodžio Prūsija atmesk 

‘pirmą raidę ir gausi Rusija, 
nors ten niekuomet rusų ne
gyventa, net rusų kolonistų 
nebūta.

Tos žemės paveldėjimu 
privalėtų priklausyti Lietu
vai. Lietuva Rusijos okupuo
ta. Valdymo požiūriu lengva 

į tas žemes buvo priskirti pa
vergtai Lietuvai, nes visvie- 
jna jas Maskva kartu su vi
sa Lietuva valdytų. Deja, 
jas priskyrė Petrogrado sri
čiai . . . Maskva nėra tikra 
dėl Lietuvos ateities, ar jai 
pasiseks savo valdžioj išlai
kyti, todėl ir tų žemių nepri- 
skyrė Lie*ivai. O be to, 

į Maskvos norėta imperializ
mo ir lietuvių tautos masko- 
lininmo tikslais Lietuvą iš 
visų pusių apsupti rusų že
mėmis, atskirti ją nuo lais
vųjų vakarų.

i Štai kodėl mus sudomino 
1903 m. “Darbininko Bal
se” įdėta iš Ragainės kores
pondencija.

Ilgas savaitgalis čia pat 
Keliuose bus dar daugiai 
autoftoobilių. Tas reikalauji 
dar didesnio atidumo. Vis 
laikykitės nustatytų __
taisyklių, .kooperuokite• « ...
nais. ” U i

Neskubėkite! Neieikokite
mirties! Gyvenkite patys ir 
teiskite kitiems gyventi'-
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Diktatūros neišlieka amžinai
Laisvosios profesinės sąjun-1 Jūsų rankų pagaminamos 
gos kreipėsi į pavergtųjų (vertybės panaudojamos ū- 
lcraštų darbo žmones. , kiniam karui prieš laisvąjį

-Žinai, Maiki, kai tujno, ir dargi ką jis valgė, p,.ofesinių Sąjungų Unija,
man pereitą sykį prišnekę-įkuo maitinosi.
*“*’ i._j -u-l—.. a. —0 kur tokie kaulai yvj

zt^vl v m. x i • j- 'pasauli. Užuot Jums mokėję1
džiffsioV VaLXP%lstybfe'geresniu8 at*ygipimus’ užuot' 
dziosios Vakarų a .v^eS'Jūsų gaminių eksportu įga-: 
ruošiasi koegzistencinems1'/ r’ikaliAgu garai- 
konferenc.joms su sonetais . ’ . a komunistiniai 
ir pavergtųjų tautų ne nepn- vJdo'vai panaudoja kapita-i 
šunena, laisvojo pasaulio Ijgtinę te<!^niką jį, ir ‘kitų ,

J-l - * S pi * n|| kraštų darbo žmones nūs-1 dienos proga ^pudingu kurdiųnti Jie Jus nuolat ra. 
mostu prabilo j pavergtųjų . daugiau dirbu, skelbti 
kraštų darbo žmones. savanoriškus” įsipareigoji.’

Ir bendrame Tarptautinio nea lmokaVus'
Laisvųjų Profesinių Sąjun- yalandžius S‘ios G 
gų Centro atsišaukime į viso . ka- J
pasaulio darbo žmones ir , kFom*nistų kaI. I
specialiame to centro gene-paklauskite:! 
valinio sekretoriaus Olden- teisinga?” ’
broek žodyje pavergtųjų, JG, „.^Lte loki.me pa- 
kraštų c&rbinmkams buvo1 , . •*. __,, .-aiškiai nrisiminta ^darbo *aulyje’ Ta,do ’ega’ ° ne ankiai prisiminta darbo ne.
žmonių masių Rytų Europo- jž ir
je vergija ir pabrėžta jų ^Zdojimo režimo vieipa-l 
laisvinimo viltis. ta *
pJSų^ungų^! Mes laisvajame pasaulyje

KTrab
Oldenbroek savo žodyje ko- 
munistų valdomų kraštų 
darbo žmonėms L k. pareiš
kė:

Tarptautinė Laisvųjų

SĖDYNĖMS SULCŽL’S

Mayetta. Kan., Rodeo spektaklio metu sulūžo žiūrovų 
sėdynės, sužeista 250 asmenų, kelios dešimtys labai 
sunkiai.

Puriapia Penki—

darbo žmogus kartu su ki
tų Europos kraštų draugais 

i galės pilnai naudotis savo 
darbo vaisiais. Jis bus savo 

i likimo kalvis.
‘Darbininkų Baltas”

KĄ SKAIČIAI KALBA?

Kelias į gerovę
institucijas 

ne tik ekonominiam ir socia
liniam būviui gerinti, bet

Stebint įvykius už geleži- vertybių teisingu paskirsty
mu.nės uždangos per pastaruo- 

. „ . . , . , . sius keleris metus, galima
ir žmogaus teisėms bei lais- prjejĮj išvadą, kad ten vyk-:partija ir laisvosios profesi-
vei užtikrinti. sta tokie dalykai, kurie ii-1 nės sąjungos pilnai supranta

Nenusiminkite! Diktatu- o, 1gainiui gali pakeisti dabar S tuos siekimus. Todėl, nioš-

jai, kad viskas ant svieto 
keičiasi, ir augmenys ir gy
vūnai, tai tie dzivuliongai 
pradėjo man ir miegant 
sapnuotis. Užpereitą naktį 
sapnavau, kad ir aš pats 
pavirtau į monkę ir trajinau 
įlipti į medį, ale kita monkė 
nutvėrė mane už vuodegos 
ir nutraukė žemėn. Tai ma
tai, kas darosi: ir naktį ne
turiu pakajaus per tas tavo 
monkes.

—Reiškia, prisimena pra- miesto muziejuje.
eitis. —Tai kas iš to?

—Kokia čia praeitis, _IŠ t0 tėve
Maiki? Juk praeity aš mon- 
ke nebuvau ir vuodegos ne
turėjau.

—To negali žinot, tėve.
Gal koks protėvis prieš ko- mokslininkai tuo vardu 
kį milioną metų ir turėjo. pavadino įr gyvenusį tenai

Jau yra žinoma kai kurie 
Sovietų Sąjungoj šiais me
tais vykdyto gyventojų su
rašymo skaičiai.

Viso labo ten gyvenama 
208,800,000 gyventojų, iš 
jų 55% moterų.

Pagal 1939 m. surašymo 
duomenis, ano meto Sovietų 
Sąjungos ribose gyveno 
170,600,000 žmonių. Po an
trojo pasaulinio karo Sovie
tų Sąjunga užėmė pietus, 
kuriuose 1939 metais gyve
no 20 milionų žmonių, tuo 
būdu skaičiuojama, kad da
bartinės Sovietų Sąjungos 
ribose 1939 metais buvo 
190,700,000 gyventojų.

Žinovai sako, kad jei ne
būtų buvę karo, tai gyvento
jų prieauglis kasmet būtų 
>uvęs po pustrečio miliono, 
) po 20 metų, tai yra šių me- 
ų pradžioje ten būtų buvę

Lietuvos socialdemokratų J 40 milionų gyventojų, o jų 
ėra, kaip minėta, 208 milio- 
įai. Taigi, trūksta daugiau

— iuicouuų o<}juiigi{ unija, __ ‘ v .g,*.....*** &*»■** įegu 30 milionų. Tai karo
!jungianti 55 milijonus lais-h?* nel*l,eKa J™21’1*1; ten išnaudojamo darbo damasi tarptautinėms kon- j asėkos:: daug žuvo, ma-

ai yra? i™™ nocanlln doi-hininlrii <*,en< galbūt toji aiena įmOpraus likimą. Pačiose ko- ferenciioms. kurios žada cian orimavojo pasaulio darbininkų,
—Juos galima matyti mu- 'siunčia Jums 

ziejuose, tėve. Apie šimtas sveikinimus ir pabrėžia šią 
metų atgal, Vokietijoj, neto- dieną savo nuoširdžiausią 
Ii nuo Duesseldorfo mieste- solidarumą su Jumis Jūsų 
lio, darbininkai valydami kovoje prieš komunistų 
vieną urvą rado žmogaus priespaudą ir išnaudojimą, 
griaučius ir beveik sudarkė Kasdien Jums yra kalba- 
juos. Išgirdęs apie tai vokie- ma apie septynmečius, pen- Lietuva be Nemuno 
čių mokslininkas d-ras Fuhl- kmečius ar keturmečius ir 
rott nuvyko tenai ir likusius apie gerą gyvenimą tuos

žmogaus likimą. Pačiose ko- ferencijoms, kurios žada jiau gimė.
draugiškus yra "J3”0' mur.istų partijose iškyla net svarstyti socialistų progra-| Įdomūs gyventojų sudė-
įbrėžia šią T* dl“. dvi opozicinės grupės: vadi-Imą Rytų ir Vid. Europai, tęs pasikeitimai,
čirdžiausią . n!e* v,#l *“SI.JUJg#ime namieji antipartiniai komu-'LSDP iš savo pusės iškelia Moterų 10% daugiaua i* va j ame pasaulyje. nistai ir revizionistai. Tuo: pagrindinius principus, ku-J aip vyrų, nes kare daugiau 

tarpu mums dar nežinoma, iriais tokia programa turėtų žuvo vyrų.
1913 m. tik 18% tegyvenosiekia “antipartiniai”, remtis, 

bet revizionistų siekimai at
rodo visai aiškūs. Jie nori iš

kas kiek sveikiau galvojo dar sikovoti tautinės lygybės

SKAITYTOJŲ BALSAI ko
Neabejotinai, pirmoji są- niestuose, 1939 m. vos treč- 

lyga demokratinės santvar- t'.alis, o dabar jau net 48'z« 
kos atstatymui turi būti So- yra miesčionių.

kaulus siirankioio-------- ----------- Šiandien InlanTis----------- ivvlr/lsriiifi
juos galima matyti Bonnos tokius pažadus girdėjote jau

|>» ouiviiti ucu Ūmumui*. sw-
dėl reikia laukti dar penkių 
ar septynių metų, kad gyve-Juk jėzuitas Venckus pripa- žmogų; Homo Neandertha-, 

žįsta, kad ir arklys praeity ]ensįs< kas reiškia neander- nimas Jums ir Jūsų 
kitaip atrodė; daugiau buvo ^ij^j žmogų. Jo galva bu- pasidarytų pakenčiamesnis? 
panašus į šunį, negu į arklį. !vo ^sai plokščia, o viršum : Kas pasidaro su Jūsų gami-
Kitaip atrodė ir žmogus. :akilJ išsikišę du dideli gu- 'niais? i>u. įsikūrė. ir skolose iki ausų, jis yra verčiamas savo gero- santvarką. Socialdemokratų

—Maiki, jeigu tu Mitai, !zai, lyg ir ragai, kurių šian-j Didelė dalis tos gamybos Į įy“!nKaS vėl no7IsJ kiturVf' kulta‘™ius. poreikius ir partijų uždavinys tada busįintų Sibiro gyventojų skai-
kad aš negaliu žinot, kaipidien jau nesimato nei pas tenka komunistinio pasaulio gruoti, vėl bastytis po ūkanotą pažangą aukoti saujelės ko- — prisidėti prie darbo žmo-cių 
mano protėvis atrodė, tai :žemiausio laipsnio Australi-kariniams reikalams. Jie sa-}r ham J1Jt®.ki.e”ergijos mumstiniH Pareigūnų neuž- nių siekiamojo 
kokiu spasabu tu gali žino- jos laukinį. Iš pradžios buvo'ko — gynybai. Bet mes ką
ti? manyta, kad neanderthalė- tik neseniai matėme, kaip

—Moksliški tyrinėjimai nas buvo arba nesveikas, ar- į Kinijos komunistų kariuo-
yra aiškiai įrodę, tėve, kadba turėjo kokiu nore būdu menė negailestingai numal- 
kuo toliau eisi atgal į praei-| sugrūstą viršugalvį. Bet vė-įšino tibetiečių protestus 
ti, tuo mažiau bus išsivystęs liau paaiškėjo, kad toks spė-; prieš kolonijalizmą. Matė- 
ž'mogus. ijimas buvo klaidingas, nes me vargingų kalnų tautelių

—Iš kur tu gali žinoti, i Europos pietuose, kui-dabar sukilimą prieš “komunas” 
kaip tada Žmogus buvo išsi- T---- matėmp kain komnni

dėl reikia laukti dar penkių I vtdzduojueiS^ungbnėsk Lietuvo?" žmogus komunistų valdoma- kratiniu pasauliu. Tokiu bū-j ūralus, o ten dirbtinis, nes 
Kas ja sukurs? me krašte gali laukti. 'dn ičoiloicrimioirao ie enrok. ■ ^alrlcria vicnkiaic

_ _t _______ demokrati-i Nurašymo duomenys ro-
KSlve. ta-»uTna'?tei P''aka"8ia"! »- nio socializmo įgyvendini-įdo, kad šioj pusėj Uralo 

italo pradžiai gal užtektu . . . venimui. Komunistiniuose mo. -(Europoj) gyventojų skai-pita
Bet kuriant Lietuvą be Ntmu- kraštuose išaugo naujoji Kaili nolitinėie tain ir ū- ^‘us tepadidėjo vos pusantro

nac vau rvi-a^ilo Hėdai ar 1.....______ I____ •__ . 1 K J » « _____ ___ .

vystęs? Juk savo pikčerio 
jis tau nepaliko. Nepaliko 
nei knygų, nei stovylų, nei kaip 
kitokių davadų. Ir nėra gy 
vų svietkų, kurie galėtų pa 
sakyti, kaip mano protėvis

kurie atrodė lygiai taip, Nutartimis, paneigia visas 
ano neanderthalėno tautines savybes ir asmens 

griaučiai. Taigi tos suakme-Į laisves, nesiskaito su pasau- 
nėjusios kaulų liekanos pa-pį° opinija, siekdami impe-

kla.Sė- • 1SU!'i’. al,s!?au«ojusi kinėje sritjųe; be’abejo, dį jrocento,.o tuo tarpu už U-

yra Jugoslavija, iškasta apie (Mes matėme, kaip komunis- 
10 žmonių grupės kaulai, tiniai valdovai nesiskaito su

šaugo net pusantro karto.
Mums labiau rūpi Lietu

vos gyventojų pakitėjimo
___ ________ __  duomenys. Įdomu bus juos

kai, kur kai geriau negu lietu- dalyviais. Jie nori, kad tau- mės sklvna (10-15 ha5 ~ir I anagrinėti, kai jie bus pa
vilkai . . . \adinasi.’i Hondūrą ėos Qkis būtu tain tvarko- __  kelbti.

____  r_____ rodė, kad tais laikais visi'balistinių tikslų. Tūkstan-
atrodė. Tai kaip tu gali sa- Europos gyventojai turėjo ;čiai Indijos darbininkų de- 
kyt, kad jis buvo vuode- vienodą išvaizdą: plokščia-'monstravo pnes tokios for- 
guotas? Pasakyk, kur tu jo iguzakakčiai. Dar vėliau, bū-1 mos komunistini kolonija- 
vuodegą matei, a? Įtent 1891 metais, olandų

__Tiesa tėve kad gyvų mokslininkas Dubois, kasi-'
’— * nedarnas Javos saloje vie

nos upės pakrantes, rado 
dar gilesnės senovės žmo-

galim nusigabenti paauglius, ku- ” ' “y- būtų taip tvaiko- paieikšti savo iniciatyvą, 
riuos dar galim išmušti-', ti lie«.u- mas, jog ne atskiros asmenų dirbant be kolchozinių biu-
y^*?®*?**^^ glUpės ga?tų..piisil)eln?’ti, iš /okratų priežiūros. Pavie- JCA2IN, KOKIĄ SPAUDĄ

liudininkų iš priešistorinės 
gadynės nėra. Ir nėra jokių 
raštų. Kaip tada žmogus gy<
veno ir kaip jis atrodė, gaus kaulus, kui ie bu\ o už 
mums npnasako iokia dai- berti vulkano pelenais.mums nepasako jokia dai 
na, jokia pasaka apie didvy
rius. Bet kui- tyli žmonių pa- . .
davimai ir apšviestų vyrų 
užrašai, tenai mums kalba 
pačios žemės istorija, kalba
“‘‘-NeMik balamutas! Kas!kiti kad tai ,ž^°-

giMėjo, kad akmenys kai- «^‘įk laba* I'anasus 1 bez’

—Nu, matai, Maiki, kad 
mokslininkai nieko nežino.

—Bet tas jų nuomonių

betų?
—Kalba, tėve, žemėje 

suakmenėję žmonių kaulai; 
kalba jų forma bei išvaizda. 
Ji ne tiktai pasako, kaip

nuo sovietinių divizijų žygių 
prieš darbo žmones Vengri
joje ir Rytų Vokietijoje.

Profesinės sąjungos, ku
rios laisvajame pasaulyje 
gina darbo žmonių reikalus,

ras* Kiek tokių Šeimų atsi- visuomenės sunkaus darbo, lniai ūkininkai 'ir• kooperaty- 
Sukūrė ta džiunsr’.ine Lietuva. pačių (Iii bančiųjų gero- viniai vienetai ualės žemės KUNIGAS SKAITĖ?

*oae. oene geriau uro sl> Ma!dnmjs dar niekur niekas ^tamsesnioji pramone

sios gadynės žmogų tų kau- komunistų valdomuose krai- 
lų savininkas nebuvo jau nei J“®** Y™ tik valstybės va- . .

Mokslininku nno- I os vykdytojos. įlotenais L

tu" Jougal, 62 metų amžiaus il

. -- . . asęs Kelias Knygas ir šiaip
ma. Amatuose, smulkioje >l»či»i žinomas. Jis aiškino-

vykdytojos.
monės dėl jo pasidalijo: vie- .kuris galėjo būti lygiai žmo
ni sakė, kad tai beždžionė, gus, kaip ir beždžionė. O 
tik labai panaši j žmogų; oij^jgy eisime dar giliau į že-

._i . j ......... praeitį, tėve, žmogaus
pavidalas jau visai išnyksta. 
Visa tai patvirtina Darwino

skirtumas, tėve, turi didelės

Jetuvai nepadėsime
Kiausimns P. žiuriui

i ’irvoie" Pi bis J. žiurys p!a- P* įmonėje ir detalėje pre- j Somerset

grąžintų laisvę. ; :<• ••iru sužinoti, ar Žiurys nepn- rėmu kooperatyvus.
Aš manau, kad tai liergzdžlas sinornėjo. kur Smetona paiiėjoi

jam pasKvi 
i,500 užstatą ir paleido ji iš

Aš manau, kad tai l<e:-g-džias sino^iejo. kur >me«ona piuiejoi l»,-inuuiė< rlai-him'nka; t- • i- • i
darbas. Mūsų vyskupai jau se- iš lietuves išsivežtus pinigus.! riaipones daibimnkai ir lalėjimo iki pagrindimo by-

teoriją, kad žmogus yra iš
sivystęs iš žemesnių gyvūnų.
Ar dabar bus aišku?

—Maiki, daugiau tu man :
u:., i_ ______________ i_ i_ i Lv

««««« M, w T J |/« B .į C* V* -• ....... - - -  ----- - . , • • , — •
niai Lietuvą paaukojo Marijos Jei tą /ino. turėtų viešai pas- .tarnautojai savo interesus OS SVaretymo
širdžiai. per ilgus metus Liete.- keb ti. galės ginti per laisvąsias
voj ir kitur pristatyta daugvlė žir-ma viešai, kad jis išsivežė n,nfpsires «ainn<r9c i.- * . . u.-- i
bažnyčių, vienuolynų ir kitokiu čem<»d;.na valstybės pinigų, liet . * c «1OJO Kneizio ladlJO paniok-
makios namų, daug mels asi ueži‘ ma kur juos padėjo. Ką atstovus Seime.

Jonas J. Romanas, blai-

praeities žmogus atrodė, bet'svarbos, nes parodo, kad bu-tokių balabaikų nepasakok, j t; th 
ir kokiose sąlygose jis gyve- jvo gyventa tokio sutvėrimo, G ud bai. • laisvę,

lininkas, greitu laiku pas- 
J , Atstačius nepnklausomy- ;elbs Bostono lietuviams,

nrXVt,,iLŲJl? pav‘r’r" kiSės:>JC1 n,ek° diU,R,JU’ nv’K‘-;bę » žengiant demokratinio tokią spauda kunigas Mac 
A. ikikow p<x ‘alizmo keliu, Lietuvos i Jougali skaitė.

o kas laimėta? Ilgą laiką 
ietuva bu v 

tik trumjią
bet ir vėl ją |>uvurgė nuo

meto’ e:dvos būsimos!

I
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MOTERŲ SKYRIUS

Iš Terros išleistos knygos ‘‘Išėjusiems negrįžti 

(Tęsinys)
Ir ne tai buvo svaigiausia. Aš sėdėjau ant dėžės 

pne išverstos sienos ii- turėjau platų regini i jūrą ir jcs 
pakrančių smėlynus. Mano akyse sugriuvo baltų bokštų 
ir raudonų čei-pių stogu jauki bažnytėlė. Kukliai, bet su 
skoniu Įsodinta lieknų pušų miškelyje. Mačiau, kaip taik
liai krito sviediniai, ir po kiekvieno jų. po dūmų ir dulkių 
išsisklaidymo, grakštus pastatas virto kuo tai primityves
niu. Iki galiausiai liko plikos, skylėtos ir suaižėjusios 
sienos. Smėlyną arė ir akėjo. Ir jame vis dar buvo tiek 
daug gyvybės, kad jąja patikėti buvo kažkaip varginan
čiai sunku. Reikėjo pačiam būti ir paliesti rankomis. Ar
klys nesidavė Įmetamas i duobę ar paguldomas apsaugai, 
apkase. Arklių čia tiek. kad būtų užtekę plaČiausiems 
dvarams aparti. Jų lavonais, kaip kurmrausiais, klojosi 
lyguma. O gyvieji veltui tiesė išdžiūvusius kaklus, jieško- 
dami žolės. Jos visur buvo — senos, pernykštės, ražienų 
ii* ežių smilgų, visur, tik ne čia. kur buvo atvaryti ir pa-.. 
likti. Jie stovėjo ir liūdnai svyravo galvomis. Iš jų šonų 
sunkėsi kraujas. Ir iš krūtinių ii- iš prakirstų gyslų. Jie 
klaupėsi gana nerangiai ir. padėję galvas, dar kuri laiką 
laižė pilką smėli, sumerktą savo krauju. Gyvulio mirtis 
tyli ir šventa. Ji tikra, nežiūrint, kokiu būdu atliekama. 
Jis nedejuoja ir nesiplėšo agonijoje. Tai pastebima ypa
tingai pas arklius. Žmonės juos atsivarė čia ir varėsi, kol 
galėjo. Ir kelio pristigę, paliko, nebesirūpindami niekuom 
daugiau, tik pačiais savim.

Tai vis tokie sutirštinti reginiai. Ir jie nėra nė per
daug baisūs, nė sukrečiantys. Aš turėjau vaizduotis visa 
tai kiek kitaip.

Ar yra dar koks lašas konjako mano gertuvėje?
Mirti aš nebijau. Nes gyvenimas nebus buvęs mano; 

tikslas. Daugeli kartų aš galėjau numirti be jokio pasiruo- j 
Šimo šiam keistokam ir vienkartiniam žygiui, net nenu-1 
jausdamas, kad distancijos yra išnykusios, ir sekanti aki
mirka jau yra riba. Jeigu švytuoklė smarkiau — ji persi- 
verstų anapus taip pat lengvai ir paprastai, kaip ir atsi
traukiant. Bet ji atsilaužia, ir iš menko nuotolio matau 
kaiką nekasdieniška. Ir dabar, šiuo metu, ypatingai svy
ruoja plunksnelė, lyg įžengus su kompasu i magnetini 
lauką. Aš bijau ko kito. Gi mirtis yra niekis. Bjaurus pat
sai išnykimas. Tos būsenos, kuri mane sutiks paskui, as 
mielai norėčiau išvengti.

Ir galvoju, kad čia būtų pati tinkamiausia vieta. Iš
nykimui. Jeigu jau negalima sugrįžti ir patogiai atsigulti 
po savo vinkšnomis ir amžiams nurimti, klausantis sauso 
katpėdėliu šiurenimo. Tai kodėl ne čia? Niekas nenusakys ] 
vietos, ir niekas neprisimins datos. Ji visuomet net ge- ■ 
liausią atminti turintiems paliks miglota. Audroms siau-. 
čiant, bangos išgriaus krantą ir kartu tūkstančius ten žu-1 
vusių ir paliktų. Ir nusineš kartu Į gelmes. Ir vėl kada 
nors likimo užgaidai patenkinti

: ■Mil iu m
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HEXEGRUND

v iri uje Eddie Fisher Prancūzų Rivieroj su savo žmona 
aktore Elizabeth Tavlor (dešinėj) ir kita nežinoma 
moterimi (kairėj). Apačioje šoka Kim Novak su Cary 
Grant.

PAVASARIO VAKARAS LIETUVOJE

Vakaras eina ilsėtis,
Upėje gęsta žara,
Kvepia darželyje mėtos, —
Ir kamara atdara . . .

Tyliai užsiveria durys,
Siena šešėlis praeina,
Sodas šypsodamas žiūri,„
Miškas ataneša dainą. »

Pievoje kažkas prajoja,
Krūmuos lakštutė jau gieda,
Obelies žiedas svajoja,
Baltas bekrintantis žiedas.

Rūku pakalnės nuklotos, - 
Miega ir rūtos ir mėtos, —
Kiek čia tikėta, svajota,
Kiek čia mylėta, kentėta . . .

Petras Babickas
*«*

Didžiuojasi lietuviu kilme

tipiški Amerikos lietuvių 
namai. Dar neseniai turėjo
me didelius patalus ir dide
lius pagalvius iš tikrų žąsies 
plunksnų. Sunkūs lininiai 
rankšluosčiai, megztos lova- 

; tiesės
dojamos

ŠEIMININKĖMS
No, 2i, Gegužės 27. i9o9

mėsos, 2 kotus salierų ii pu
sę puoduko majonezo. (Jei 
obuolių imsim daugiau, tai 
daugiau reikės imti ir kitų 
dalykų).

Rūgščius obuolius nuiup-

Mozūrėlis - čigonas
Imkime 6 kiaušinius, pu- ____

ir staltiesės tebenau- stiklinės, miltų, tiek pat išgręžti vidurį ir su citri-
_ „__ os ir šiandien. Ben- bulvinių miltų, stiklinę .cu- 'na apšlakstyti. Sukapoti vir-
drai lietuviai nėra turtingi ir j aus, stiklinę baltųjų ir vištienos mėsą, sumaišyti 
vengia didelio kredito, bi jo-. stiklinę juodųjų razinkų, su majonezu ir tušintais sa- 
dami negalėsią išsimokėtų stiklinę piaustytų džiovintų Heraįs .Obuolius prikimšti 
Jų namuose nėra perdaug siyvM» truputį lazdynų riešu- Nurodyta mase ir paduoti 
modernių baldų ir labai iš- stiklinę grūsto cinamono ^įtus j stalą.
taigingo gyvenimo. 

Deidra aprašo, kaip jie
ir gvaizdikėlių.

Tiynius su cukrumi ištrin- Vidutinis virškinimo laikas
Šeimininkei svarbu žinoti 

ne tik maisto naudingas me-
valgo Kūčias, kaip paval- kim iki baltumo, sudėkim 
gius senelis mėgsta pasakoti, bulvinius ir kitus miltus, nu- 
apie praeitį, apie Gediminą, plautus ir nusausintus razin- Idžiagas, bet ir kaip kuris 
Vytautą, kuris viešpatavo kus, viską išmaisykim, pa-i maistas vidurių suvirškina- 
nuo 1392 iki 1430 m., apie galiau sudėkim išplaktus *mas. Žinoma, vienu viduriai
galingą Lietuvos valstybę, baltymus..
300 metų pajėgusią atsispir- Atsargiai išmaišius, sudė
ti totoriams ir slavams. Jo kim ant vaflio ar plotkelio 
balsas prityla, kai jis kalba iri padėjus ant skardos, kep- 
apie tai, kaip 1410 m. Mas- (kime 35-40 min.

, kvos į-usai sumušė šitą did-„ . ...
' vyrišką žalių miškų, amži- obuoliai
nai liūdinčių beržų ir linų imkim 4 obuolius, arbati-

(Cla mažoji nį šaukštuką citrinos sun- 
Deidra labai suklydo nes kos, ketvirti svaro višt5enos
1410 m. kaip tik Vytautas _________________________
su sąjungininkais galutinai
sutriuškino kryžiuočius Žal- niusi būti apsaugota nuo su- 
girio mūšyje). Senelis papa- naikinimo. Jos apsaugoji- 
sakoja, kaip 1795 m. Lietu- mas būtų laimėjimas žmoni- 
va buvo prijungta prie Ru- jai ir kultūrai. Aš didžiuo- 
sijos, apie Kauno gražias juos galėdama pasakyti, 
bažnyčias, apie liaudies šo- kad esu lietuvių kilmės a- 
kius tautiškais drabužiais merikietė.

į pasipuošusi o jaunimo. Se-Į Pastaba: Deidra šiomis 
nelio akyse pasirodo ašaros, dienomis turės progos pasi- 
kai jis pasakoja apie Sovie- rodyti televizijoje, bet tikš
tu okupaciją 1940 m. birže- li diena ir valanda dar nežl
ibo 15 d. noma.

Deidra rašo apie lietuvių 
nėgstamus valgius. Ji pas
tebi, kad jos senelis mėgsta 
Liaulienos gabalą su juoda 
■ugine duona, užgerdamas 
alto šaltinio Vandens.

Lietuvių kalba yra se- 
įiausia iš dar gyvvųjų kal
bų. Ja kalba daug šiame 
ci-ašte gyvenančių lietuvių.
Mūsų namuose 73 metų se- 
įelė labai mažai temoka 
ingliškai. Mes didžiuoja- 
nės savo kalba. Nors ji yra 
jena, bet kariu ir naujovią-

virškina greičiau, kitų lė
čiau, čia duodamas dažniau 
vartojamų maisto gaminių 
vidutinis virškinimo laikas 
valandomis:

Virti ryžiai..................1.00
Vilias pienas ..............1.35
Šviežias pienas .......  2.15
Minkšti virti
kiaušiniai .........„...... 2.45
Kietai virti
kiaušiniai .................. 3.30
Keptos bulvės ......... 2.15
Virtos bulvės ......... 3.30
Kepta kiauliena......... 3.15
Kepta veršiena ........ 2.45
Kepta aviena ............ 3-4
Viila višta ................ 2-3
Virta jautiena .......  3.30
Rūkytas kumpis .... 4.00
Rūkyta mėsa............ 6.00
Grybai ...................... 5.00
Švieži kopūstai ......... 2.00
Rauginti kopūstai .... 3.00

IMKITir SKAITYKIT!
Be šitoj vietoj nuolat skelbtų EGLĖ. duetas iš tos operos. M. 

knygų Keleivio dministracijoje Petrauskas, kaina .... $0.50 
galima gauti dar šias knygas: SVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
LSDP FOR LITHUANIA’S 1 tragedija, N. Gintalas. 33 psl

FREEDOM, parašė S. A. Vik-; k**"* • -K’ ‘

toras, 32 psl.. kaina 50 centų!ALKOHOLIS. IR KŪDIKIAI, 

JŪRININKO SINDBADO NUO- 22! psl kaina ..... ... $0.15 

TYKIAI, Įdomūs pasakojimai KRAUJAS IR KERŠTAS. nove- 

jaunimui, 108 psl.. kaina $2 00: *es; *• Kirlys, 103 psl.. 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, T kaina .. • • • • •; • " ‘ ‘ ‘ -f20

Liudo Dovydėno apvsaka 168 LIAUDIES DAINOS, gaidos

psl., kaina ..................................................... $2.00: mišriam chorui, V. Banaitis,

<a, ja galima išreikšti visa, NEPRIKLAUSOMOS LIETU-J?;5.0 
I as tik norima, galima dis
kutuoti sunkiausius mate- 

; natikos, filosofijos ir kitų 
noksiu klausimus.

I Lietuviai mėgsta labiau 
šokti polką, negu ameriko- 

i lišką džazą, rock and roll 
ar cha-cha. Aš dažnai gird
žiu senelę dainuojant liū

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-'KAS YRA SOČI AUZ ACI J A, 

rys, 225 psl., kaina .. $5.00 R* Kautsky, oi psl., kai- 
tš DŪMINĖS LŪŠNELĖS, K- T"fT • ?0;:>0

Kraučiuno eilėraščiai. 124 šLIUBINe IŠKILME, 1 veiks- 

psl.. kaina ..................................................... $1.00! mo komedija. 29 psl.. kai-

dnas gražias jausmingas 
dainas. Daug dainų yra apie

nas pulsavimu ritmas, ir nieko
nepamokvsi, kad taip būtu geriau atlikta. Tu neįsikiš! mokinė Deidra Dideli;Čia šitie stipri^, vikingams .
su savo varganu keliolikos metu patyrimu, kuris tėra dul- «av? antrąją dovaną viso.panašūs gudrūs, išmintingi‘‘ki laiminga ateitimi, Lie- 
. --ii • . ... rii’Unb'n tovn krašto pradžios mokyklų žmones apsigyveno ivamuo- tiva yra tauta, kun zygiuo-
kė pnes kalną, ir su geismu, nep i ., x. mokinių rašinių varžybose?se didžiuosiuose miestuose, i a pirmose naujoviškos kul-
fiziniams ir dvasiniams galimumams. Kam tada aikyoti ,kuriose* dalyvavo 150,000 Bet

volkssturmo, nespėjusio net tinkamomis uniformomis ap-i dami- j“šipkartes”, susitaupę kiek
sirengti. Jų nuotaikos galėtų ir žemiausiai dvasioje smu-1 Giliai Europos gilumoje, jpinigų, pirkosi mažus ūkius, 
kusį prikelti.
tikėjimo kelin,
nuėjęs savąjį 
dę nė kiek
vyriškumo stebuklus? . . Jie siuvasi grandinio juosteles. 
Jie tapo apdovanoti šiomis dienomis už pasižymėjimus 
tėvynei sunkiu metu. Jie neturėjo progos tų žymeniu įsi
gyti pirmojo karo metu. nors lygiai nai šiai kovojo visuo-

kais. Tai kraštas, kurį nelen-i važiavo prieš 50 metų. 
gva rasti žemėlapy, bet jis tėvai yra tikros lietuv

ūi-os eilėse ir yra nusipel-

$0.1-5 

DEKLAMA

CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.25 

EILĖS IR STRAIPSNIAI 

(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas, Kražių skerdynės 

ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25 

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai

na ........................................................................................... $0.15

SALOMĖJA, vieno akto drama.
59 psl.. kaina' .... ... $0-25 

DEBATAI SOCIALISTU y SU 

KLERIĖALAIS, 45 psU kai

na • $0.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai

na ■ $0.»>-,

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis. 24 psl., kaina $0.23 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl.. kaina $0.10 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS, 80 psl.,

kaina ......................  $0.20
KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 

kunigai neveda), 58 psl.,

kaina ..................................................................... $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage

dija. 61 nsl.. kaina ...’. $0.25 

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psl-,

kaina ...............................   $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl.,

kaina ............................ $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA,

32 psl., kaina ...................................... $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSISTADYDAVO SAU 

ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 

riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai

na .......................................................‘........................................$0.75

DELKO ! ŽMOGUI REIKIA 

GERT IR VALGYT, dr. A. 

Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 

Giedraitis, 32 psl., kai-

ŽEMĖS PAKOPOS. J. Baltru

šaičio eilėraščiai, 151 psl., 

kaina ...................................................................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvotu žemė

lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Rrtmdway

te. fiaataa 27, ~

VARPAS NR 3-4 (Vineo Kudir-'

kos šimtmetis. Nepriklauso-(MONOLOGAI IR

ma ir pavergta Lietuva ir kt 

str.). 196 psl.. kaina .. $2.00 

LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATU PARTIJOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 

kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 

35 centai

MOTERYSTĖ, J. E. Georg, 

-^daug. patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti, 224 

psl., kaina . ....................  $3.00

KELIAS Į PASISEKIMĄ. J. 

Grabau-Grabausko patarimai 

kaip elgtis visokiais atvejais. 

144 psl., kaina ......................................$2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS. Vladas Vijeikis, 

42 psl-, kaina .......................................... $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL

BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

olaukio, 97 psl.. kaina .. $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 

na 50 centu

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmų Moliero komedija, 

59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 

Z. Aleksa, 76 pst, kaina 25

"entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl.. kaina ..................................................... $1.50

PASAULIŲ RATAS — astro

nominis mūsų saulinės siste

mos aprašymas, 80 psl., kaina

25 centai.
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl., 

kaina 10 centu

MANO AšARėLė. eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 

15 centu.
CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini

mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

NIME, J. Baltrušaitis, 32 psl., 

kaina 15 centu.
SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks

mo komedija, J. Steponaitis, 

30 psl.. kaina 15 centu.
GYVULIU PROTAS, 212 psl., 

kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 

seckas. 56 psl.. kaina 50 centu

APIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ. 
139 psl.. kaina 50 centu

SOCTAIJZMO BIJUVUMAS, 
230 psl-, kaina ...... $0.50

NE BERŪPI METAI

Tai vikontesč Astor, 80 Me
tu amžiaus, žaidžia golfą 
ix>n<!nne. Ji jau 80 metę, 
bet gerai jaučiasi. Nuo 52 
metu ji nustojusi minėti 
gimtadienius ir dabar jau
čiantis taip, kaip 52 metę.

Mano 
lietuvių kil

mės, jau šiame krašte gimę. 
Mano senelis pasididžiuoda
mas giriasi, kad mes esame 
tikri lietuviai, nes mumyse 
nėra svetimojo kraujo, 

caro valdžios persekiojimų Mūsų namai, gal būti yra

yra, nors ir jį Sovietų Sąjun
ga yra jėga pagrobusi. 

Praeito šimtmečio gale irse frontuose. Užtat dabar jiems labai reikalingos žirk- ... . .
lės, siūlai, adatos ir veidrodis ant galo. Sidabrinėmis \kI pasaulinio karo

- - - daug lietuvių, nejiekęsdamilaipsnių juostelėmis jie jau iš anksto apsirūpinę, ir belie
ka pats juodžiausias darbas. Bet kokiu rūpestingumu jie 
tai atlieka! Lyg gefreiterio ženklas turėtų kokios lemia-
mos reikšmės, nukeliaujant anapus, kad ir, sakysim, pasi-!toklals gudriais įrengimais, jog gali girdėti net kastuvo

barkštelėjimą apkaso žvyre. Jų pačių v’isi bijo. Ne tiek 
jų mėtomų bombų, kurių paprastai turi dvejetą stambių 
arba kokią dešimtį visai smulkių. Jie sklando pažeme^

beldžiant į dangaus vartus.
Jie nematė pora dienų prieš tai jaunų seržantų, tokiu

pat sąžiningumu vienas kitam lupinėjančių juosteles iri, • , ...................... . - , ,
žvaigždutes. Jų pasipiktinimas neatsakingais jaunuoliais, L L, . , , . , ,
be abejo, butų pakreipęs įvykių eigą. Bet jie nemate. a ’
Dienos gi išskirtinai puikios. Ir sistematingas sviedinių 
mėtymas prie jūros įsijungęs, dienotvarkėm Naktis drums
čia naktiniai lėktuvai. Jie tikra mįslė ir siaubas. Jų nie
kas nėra matęs plika akim. ir todėl jie įsivaizduojami 
Jabai įvairiai, mažiausiai kaip kitos j» lan e tos apaiatai, su

jų bombos
baigia nušluoti mūsų barakų išsikišimus žemės pavir
šiuje. Jų bombos baisiai šnypščia — tą į-eikia pažymėti. 
Ir jų galima pasisaugoti. Išgirdus tąjį žąsino šnypštimą, 
tereikia kristi vietoje, ir bus gerai.

(Bus daugiau)

r
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VIETINES ŽINIOS
Budvičiai mini
retą sukaktį

Atvyko prof. J. Kaminskas

Į Bostoną atvyko prof. J. 
Seni “Keleivio” skaityto-į Kaminskas ir čia pabus iki 

jai Petras ir Man joną Bud-j Lietuvių Darbininkų Drau- 
vičiai, gyvenantieji 23 Dor-Įgijos suvažiavimo. Sustojo
chester St., So. Bostone, ge—pas Strazdus.
gūžės 30 d. mini savo vedy-
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Tokios sukakties re-j Baisųjį Birželį 
tas tesulaukia. Malonu pas-
stebėti, kad Petras, nors jau 
ir 7S-tuosius metus kerta,

Visi minime

Šių metų birželio 14 d. su
kanka 19 metų, kai mūsų 

dar gerai jaučiasi. Deja, to i tūkstančiai nekaltų motinų 
negalima pasakyti apie Ma- |ir vaikų nuliejo krauju ir 
rijoną, kuri šiuo tarpu sir--kaulais nuklojo Sibiro taigą, 
guliuoja, todėl ir auksinė itodėl šių tragiškų dienų su- 
vedybų sukaktis bus pami- kakties proga priminkime
nėta ramioje šeimos aplin
koje.

Petras Budvitis yra že
maitis, kilęs iš Mikužiu kai
mo, Švėkšnos valsčiaus, 
Tauragės apskrities. Į Ame
riką atvyko 1909 m. vasario 
mėnesį ir tų pačių metų ge
gužės 30 d. So. Bostone su
situokė su Marijona, su ku
ria laimingai gyvendami 
štai ir nepastebėjo, kaip bus 
50 metų praėję.

Sukaktuvininkai išaugino 
du sūnų: Stanislovą, žymų 
SLA veikėją, jo centro švie
timo Komisijos narį, gyve
nantį Cambridge, Mass., ir 
Fetrą, gyvenantį Lee, Mass

SVEIKSTA Lietuvių protestantų

Buvusio prezidento Truma

no žmonai, 74 m. amžiaus, 

padaryta operacija. Ligone 

sveiksta.

Šį sekmadienį, gegužės 31 
d. 1 valandą dieną Bostone, 
Naujojoje First Lutheran 
Church, 299 Berkeley St. 
(su požeminiu važiuoti iki 
Arlington St.) įvyks Bosto
no ir jo apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams pamaldos.

Pamaldas laikys kunigas 
Dr. Petras Dagys iš New 
Yorko.

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi-

Jieškojimai Našlys gyvenantis Wisconsin vals
tijoj ieško gyvenimo draugės ne jau
nesnės 62 metų amžiaus. Visoms 

Pra-
nesnės 62 metų 
mandogiai atsakysiu laiškais

Giminės iš Lietuvos ieško uvo gi-J iau rašyti šiuo adresu: 
minių Sabaliausko Jono (Juozo s.), 1739 So. Halsted St.

i Sabaliauskienės Elenos (Vlado d.) ir
Sabaliauskų Juozo, Vlaido ir Stasio 
(Jono sūnų). Seniau jie gyveno Ma- 
deva. Pa. Jie patys ar kas apie juos 
žino prašom atsiliepti šiuo adresu: 

Mrs. Valle Eastman
16 Garner St.
Glen Falls 40, N. Y.

Box 4800 •
Chicago 8, III. (22)

Pcgiapfe Septiniais
IŠNUOMOJAMAS NAMAS

Prie farmos nuomoju naujai deko
ruotą namą su visais patogumais. 
Graži vieta, galima žuvauti, arti prie 
miestelių (3.5 ir 6 mylios). Dėl in- 

i formacijų rašykit:
La.vrence P. Legwood 

j 107 SUte St.,
Paw Pavz, Mich. (22)

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras geni 

nuo inkstų ir pus- 

jį lės ligų, šlapinimosi 

^'fį kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu- 

ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Med'leva žievės yra vienos iš ga- 
riaušių 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 paštų ne

šiu nčiame.

Alex. Mizara

414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 

Užeikite i Alexander’s vietų.

PARDUODU NAMUS
Našlė parduoda gražioj vietoj na

mu (4 kamb). Gera vieia dėi pen
sininkų. Gražus mainlerių miestas. 
Daugiau informocijų pas savininkę:

Mrs. M. Šaltis 
1212 E. Main St.,
Benton, III. (22)

Pusseserė iš Lietuvos paieško bro
lių Vaitkevičių Andriaus, Vinco. Juo
zo ir Jono, paeina jie iš Suvalkų 
Kalvarijos parapijos, Raudėniškių 
kaimo. Ieškomieji patys ar kas apie 
juos žino prašomi atsiliepti šiuo ad
resu:

Mrs. Anna Ručinskas 
251 Tolland St.
East Hartford 8, Conn. (22)

Ieškomas Martynas Piežius, Miko 
sūnus, kilęs iš Lyvekių kaimo, Dovi
lų pašto, Klaipėdos krašto. Jis pat* 
ar kas apie jį žino prašom atsiliepti 
šiuo adresu:

P. Mankus
316 Main St. Blackstone, Mass.

Ioškomas Daukantas Stasys, sūn. 
Vinco. Gyveno 14 Commonwealth 
Ave., Mass. Jo ieško brolis Lietuvo
je:

Juozas Daukantas 
Pergalės p-vė Nr. 109 
Raseiniai, Lietuvos T. S. R. (21)

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsinimas)

PR STKfiLIMAS Iš 
NUMIRUSIŲ

Pranašas Dantelis, 12-me skyriuje, 
kalba apie prikėlimą- iš numirusiu ir 
aiškiai sako, kad mirusieji nėra dan
guje, ar Katalikiškoje skaistykloje 
(šveista inėje), arba abelname krikš
čionijos pragare, bet miega žemės 
dulkėse. Štai pranašo žodžiai: “Daug 
tų, kurie miega žemės dulkėse, pa
bus.”—Daniėlio 12:2.

Aprašymas apie Lozoriaus pabudi
mų iš mirties labai aiškiai parodo 
kame randasi mirusieji. Tą aprašy

pasauliui, kad lietuviai ne
nustos kovoję už savo bro- ____
liūs ir seseris, kurie kenčia llankydavo 30-60 asmenų, suomet atsiminkite knygą ir 
ir miršta už mūsų visų tėvų Įtik mažesnė dalis buvo pas- ją dovanokite. Keleivio ad- 
ir protėvių žemę—Tėvynę lovūs lankytojai. Ypač daug ministracijoje galite gauti 
Lietuvą. Įnubirėjo inžinierių, bet vis šias jaunimui tnkamas kny-

Šiemet šių tragiškų dienų!daugiau atsilanko studijuo-gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės pra

žus eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai- 

$1.30.
GINTARELfi, J. Narfinės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
perą dovana vaikams. 24 pusi. di
delio formato. Kaina .............. $0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa

kėčios, 175 psl., kaina $2.00 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl.,
kaina ...................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina .• $1.50. 

JŪRININKO SINDBADO NUO

TYKIAI, įdomūs pasakojimai 

jaunimui, 108 psl., kai

na ..................................................................................... $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 

pysakaitės vaikams, 34 psl.,

kaina ......................................................................... $1.00

LEKUČIO ATSIMINIMAI, A. 

Giedriaus pasakojimai ma

žiems ir nemažiems, 136 psl.. 

kaina ......................................................................... $2.50

sukaktį Bostone paminėti'jaučio jaunimo, 
imasi Balfo, Alto ir Bend-1 Pirmininkas p a žymėjo, 
ruomenės skyriai. Visos pa- kad per jo vadovavimo lai- 
triotinės organizacijos pra- ką klubo narys Bronius Baš- 
šomos talkininkauti ir pa- kys Bostono universitete ga- 
remti aukomis. ;vo daktaro laipsnį, o nariai

Minėjimas bus birželio 13 S. Vaitkevičius, A. Puskepa- 
d. 7 vai. vak. šv. Petro lietu- laitis ir J. Petronis sulaukė 
vių parapijos salėje So. Bo-,60 metų amžiaus. Jie buvo 
stone. Visi kviečiami minė-‘atitinkamai pagerbti, 
jime dalyvauti. šiemet klubui vadovavo:

Kitos organizacijos prašo-j Pirm. dr. J. Girnius, vice-
Gegužės 30 d. sukaktuvi- mos tą dieną parengimų ne

ninkus sveikins ne tik jų sū
nūs Stanislovas su žmona 
Magdalena ir Petras su žmo- 
no Marijona ir jų vaikai 
Claire, Rūta, Peter ir Maiy, 
bet draugai bei bičiuliai. |

daryti.
Rengėjai

Atvažiavo dr. J. Purinas

Y IOI
Ii vilr-Ars zlo* uai “Š4

Vienas L. Enciklopedijos
IdlIIUU* aiį VII • _TVe PlltYR noc?

gų metų. Linkime ir mes Pe- 'nuolat gyvenąs Philadelphi 
trui ir Marijonai Budvičiam!joj, atvyko į Bostoną savo 
dar ilgai džiaugtis laimingu'redaguojamo tomo tvarkyti, 
šeimyniniu gyvenimu.

Ž-tis Skautu gegužinė

ALTo posėdis birželio 3 d.

Gegužės 25 dienos posė
dis nukeliamas į birželio 3 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose. .

Koncertas Lawrence

Birželio 28 d. Rožėno 
County Club patalpose bus 
Bostono Skautų Tėvų Komi
teto gegužinė.

Paskutinis kultūrininkų 
susirinkimas

Ieškoma Henculaite Olpa, duktė 
Augusto, kilusi iš Tauragės apskr., 
Kvėdarnos vaisė., Šilalės parapijos, 
Genioto km. Ją ieško Herulcas Ro
bertas, sūn. Augusto. Adresas: Šila
lės rajonas, Kvėdarnos paštas, Žadei
kių km. Lietuvos T. S. R.

(21)

Giminės Lietuvoje per Raudonąjį 
Kryžių iežko Leono Puodžiūno, sūn. 
Vinco, gimusio 1920 m. Chicagoje. 
1941 m. jis gyvino Bostone, 928 
Broadway. Jis pats ar jį žinantieji 
malonėkite panešti “Keleivio” įstai
gai.

mų randame 11-me perskyrime Jono: (t NEW ERASHAMPOO

Gegužės 31 d., sekmadie
nį, parapijos salėje, 90 
Brandford St., bus lietuvių 
liaudies dainų koncertas. 
Dainuoja šv. Pranciškaus 
parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. Izidorius 
Vasy liūnas.

KUR GERIAUSIAI 

PAILSĖTI PER ATOSTOGAS?

Aišku, kad garsiajame Cape 

Cod - Osterville Mass. kurorte, 

prie atviro Atlanto šilto 

vandens, gero

parko pavėsy liet 

vietės viloje

“Al D R O N Ė ”

87 East Bay Rd. Ostervi’le, 

Cape Cod Mass.

šiais metais, svečių patogu

mui patobulinta ir pritaikinta 

tikram atostoginiam poilsiui ir 

ramybei, atidaroma vasarojimui 

nuo šeštadienio, birželio mėn. 13 

d. iki rugsėjo men. pabaigos. 

Lietuviai savininkai Dr. Eduar

das ir Marija Jansonai maloniai 

kviečia atvykti ir praleisti savo 

atostogas.

Iš anksto kreiptis: Ed. Jan

sonas 47 Thomas Park. So. Bos

ton 27. Mass. Tek AN 8-7771.

Gegužės 23 d. buvo pas
kutinis Bostono Kultūros 
Klubo susirinkimas, kuria
me dr. Vytautas Vygantas 
kalbėjo apie konformizmą 
—prisitaikymą prie daugu
mos. Jis iškėlė jo žalingumą 
ne tik žmogaus asmenybei, 
bet ir lietuvybei išlaikyti. 
P a sipriešinimas polinkiui 
prisitaikyti gali būti ginklas 
ir lietuvybei palaikyti.

Klubo pirmininkas dr. J. 
Girnius padarė įprastinę

pirm. Z. Gavelis, sekr. I. 
Manienė, ižd. B. Bakšys, na
rė I. Mickūnienė, kuri rū
pinosi susirinkimų dalyvius 
kavute pavaišinti.

Kitą metą klubui vado
vaus Antanas Mažiulis, Vy-
tantuc Žiaiion-a Antanoa

Matjoška, Jadvyga Adoma
vičienė ir Aldona Grinienė.

Ž-tis

Cushingo karalystė
1959 metų Official Catho- 

lic Directoiy žiniomis, Bos
tono arkivyskupijoje yra 
1,582, 677 katalikų. Jų skai
čius per metus padidėjo 36, 
466. Bostono arkivyskupija 
savo narių skaičiumi yra an
troji Amerikoje, pirmoji 
vieta tenka Chicagos arki
vyskupijai.

Viso labo Bostono arki
vyskupijoje yra 389 parapi
jos, diocezija turi 260 pra
džios mokyklų su 116,742 
mokiniais, 96 aukštesnes 
mokyklas su 21,617 moki
niais ir 6 kolegijas ir univer
sitetus su 13,316 studentų.

Diocezijcje yra 2 kunigų 
seminarijos su 451 klieriku 
iri dar. 1544 mokosi įvairių 
vienuolių seminarijose.

Mokyklose moko 296 ku-

Vedybos
Našlė 

žinti su 
vyresniu

vedybų tikslu nori susipa- 
padoriu našliu 66 metų ar 
Rašykite:

Mrs. Suzan Genis 
4801 So. Throop St.
Chicago 9, III.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
moteria nuo 60 iki 67 m. amžiaus. 
PggyVifg •

Sam Linkus 
General Delivery,
St. Petersburg, Fla.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES 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, VVORCESTER. MASS.

46 metai aprūpname VVorcesteri ir apylinkę vaistais

Evangelijos. Priėjęs prie kapo Jėzus 
sušoko garsiu balsiu: “Lozoriau, 
išeik laukan, ir numirėlis tuojau išė
jo.” Patariami atydžiai perskaityti 
minėtąjį aprašymų.

Biblija kalba apie du prisikėlimu, 
pirmų ir paskesnį prisikėlimą. Pir
muoju prisikėlimu atsikels Kristaus 
bažnyčia, pašauktieji, išrinktoji ir 
ištikimieji, kurie dabar seka Jėzaus 
pėdomis ir kenčia su juo išniekinimą 
ir persekiojimų dėl teisybės. Tokių y- 
ra tik mažas barelis. Aiškindamas tą 
dalykų Apaštalas sako: “Kaip Adome 
visi miršta, taip ir Kristuje visi bus 
atgaivinti, bet kiekvienas savo eilia: 
pirmonė Kristus (susidedantis iš Jė
zaus kaip Galvos, ir Bažnyčios, jo 
kūno narių); paskui tie, kurie yra 
Kristaus, kurie tikėjo į jo atėjimą.”

Čia aiškiai pasakyta, kad pirmu 
prisikėlimu bus prikelta gyvojo Die
vo bažnyčia, kurios vardas įrašytas 
danguje. Jei dar kam neaišku, tai 
turime dar aiškesnius Viešpaties žo 
džius, pasakytus per Jonų Apreikš- 
tojų: “Palaimintas ir šventas, kuris 
turi dalį pirmame atsikėlime; ant jų 
antroji mirtis neturės palios, bet jie 
•bus Dievo ir Kristaus kunigai ir ka
raliaus su juo tūkstantį metu. 
—Anr. 20:6,

(Bus daugiau 1
Biblijos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai. 
Kasdieninė Manna, 50 centų. Giesmių 
knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A. J 

3444 So. Lituanica Ave.
Chicago 8, III.

BARGENAS

pliažo'i? 'S mė.nesj° kult?ri"ių, iv-VkiM?ni^i, 3741 seserys, 159 vie-; 
tuviškoie vasar- 'apžvalgą, ir, be to, trumpai puoliai ir 387 svietiškiai, vi-j 

primine, ką valdyba per me
tus atliko.

Viso labo buvo 6 Susirin
kimai, kuriuose paskaitas 
skaitė 4 svečiai ir 2 klubo mirimai 
nariai. Klubas neturi jokių

so labo 5,052.
• Viso labo užregistruota 

per metus 53,369 krikštai, 
13,512 jungtuvių ir 16,254

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

skaitysi neatsikvėpdamas iki gali . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą jr ta pačia 

kaina — tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite į 

Lietuvą, atsiųskite mums aišku adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 

myli, o nemylėti. negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. 

Kainą $3.00.

.ČICAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, 

kurioje tikrojo, nuogojo gy venimo yra daugiau, negu mario

se vandens ir druskos. Iliustruota, 316 puslapių. Kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažisi, kada mane skaitysi, 449

psl. Kaina $4.00. Iliustruota.

SLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

iko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 

'dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 

išlikimą. 652 psl., 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 St„

Ccicago S. III.

MMaataMMMW$aaWNMMOWOOOOQOOOQOMOM$$$M

įstatų, nariai neprivalo mo
kėti nario mokesčio, todėl 
nėra ir registruotų narių, 
bet kvietimai būdavo siun
čiami maždaug 100 asmenų, 
kurie yra pareiškę norą klu
be dalyvauti. Susirinkimus

Pabrangs gazolinas

Massachusetts atstovų rū
mai nutarė pakelti gazolino 
mokestį puse cento vienam 
galonui. Reikia manyti, kad 
toks pat nutarimas bus ir 
senato.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LAT VU Ą, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. he.
135 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583

Licensed by U S S R.
MCSŲ SKYRIAI:

141 Second Avenoe|39 Raymond Plaza WJ 132 Franklin Ave. I 900 Literai? Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK. N. J. I HARTFORD, CONN. Cleveland IX Ohio

TeL GR 5-7430 I TeL MArket 2-28771 TeL CH 6-4724 iTd. T0wer 1-1461
332 FiHmore Ave- I 308 W. Fonrth SL I 11339 Jos. rampas ,632 W- Girard Ave. 

BUFFALO 6. N. Y. BOSTON 27, MASS. IDETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
Td. MOhaak 2674 | Tek ANdrevr 8-5649 |Td. TOvmsend 9-39801 Td. W A Inu t 5-9878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų garantuoja siuntinių pristatymų.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų ištaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.

-------- - - ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai. "

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungi* lietuvius bendram lietuviškam daroul, auklėja 
tautin, solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deftimčiai 

ir 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 ATSITIKIMV 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
lonijoee ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adreeu:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weet 30th Street, New Tark 1, N. Y.

To remnve dandruff artifieial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
a!l hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Ma<l 82.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. E.vpositioa 
Denver, Colorado

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu iii 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.
rxxxxxx XXX XXXX X xxxxxxxxxxx*

BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
No. AD 701 (vyrams) -----  $27.50

* S su trečdaliu jardų grynos vilnos kosiiumui mėlyna ar Marine
Serge medžiaga

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų CEVERIKŲ.
No. AD 702 (moterims) -----  $22.50

* 1 vilnonis megstinukas. juodas, vyninis žalias ar rudas
- 1 jardas vilnonio TtVEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar

geltonas
* 2’,■į jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
- 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremava juoda vyninė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 70$ (vyrams ir moterims) -----  $19.00
* •‘t’/i jardai pilko vilnonio Klanelio vyr. ir nioter. kostiumams
* 2 poros vyriškii vilnonių kojinių ar 2 ,w>ros rajono kojiniu
* 2 špūlės Siūlų

No. AD 701 (moterims vasarai) ------ $24.50
* 1 Tricel SIJONASi, pastot iai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pliks
* 2 tampraus audinio BLIVSKOS
* 1 pora SAND.AL1JŲ T236

No. AD 705 (moterims) ------$18.00
* 3 jardai VILNONIO TWEEI) suknei ar kostiumui žalias, mėlynu,

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiCIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PP.1DĖTT $6.50 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiamo visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
he. Jei prisiunčiama diagnozė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PAŠTU tiktai 90 
centų svarui. Mes taip rat siūlome dantinis taisyti mcdž.iaga. akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

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

(Offisas atdaras visa laiką)

tt»0twm»t«xxxxxxx*mxxxwo0«jss<

JTES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reilda—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
Ir irasiąs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
Eaat Broaderay, South Boaton 27, Maaa-

f



Puslapis Aštuntu KELEIVIS, SO. BOSTON No. 21, Gegužės 27,1959

Ateikime svečių pagerbti

bą. Vaikas išliko gyvas, 
šiandien sunku patikėti,

kad tik prieš kelias dešimtis 
metų galėjo taip būti ne kur 
nors džunglėse, bet Ameri
kos viename pažangiųjų 
kampų.

Moterys labiausiai džiaugiasi 
. keršydamos.

Laisvės Varpo gegužinė Sudegė 15 arklių

Metinė Laisvės Varpo ra- Daibinių ai kliu gadynė 
dijo programos gegužinė Bostone, sparčiai nykusiiper 
bus birželio 7 d., sekmadie- paskutini ketvirti siintme-

Šį šeštadienį, gegužės 30 
d. 6 vai. vale. So. Bostone 
Strand Hali (376 
Broadvvay, greta Lietuvių
Piliečių Dr-jos) rengiamas tone, Mass. (prie 37 kelio), . _ _ x , .....
pokylis Lietuvių Darbininkų!kuri šeimininkai Gureckiai ovi
Lraugijos suvažiavimo at
stovams pagerbti. Rengėjai
kviečia visus LDD bičiulius .
bankete dalyvauti. Jame kasmet, taip kliemet Laii {?n« . žmoni« „kalta ariiliai 
fcus progos sutikti malonių vės Varpo gegužinei rengia- kasdien Pel Bostoną n jo 
svečiu ir viešnių ii New Yor-ma įvairi ir idomi progra-P!lemiesclV? tempdavo ve
to ir‘kitur ir su įeis keliu ma. Lietuviškoji muzika ir Parautus tonomis
valandų pabendrauti. dainos skambės ten per vi- !va,n«. Jemenu ,Mlest.°

są dieną. Šokius gros geras «?ntrul išaugta arkliat suvai- 
orkestras. šeimininkės jaucln0 Pagnndinj vaidmenį,
rūpinasi valgių gaminimu. lkl ,JUOS. P?kelte motorlnlal 

Visi Naujosios Anglijos suąkvezimiai.
lietuviai kviečiami birželio' J°kubas Kaplanas, n

nj, Romuvos parke Brock- ČĮ°» šią sa\ aitę priartėjo pne 
tone, Mass. (prie 37 kelio), visiškos pabaigos. Įvykus
kuii šeimininkai Gureckiai F318™ ?3-v S^3te a1,J.hdeį 
gerokai pertvarkė, pritai- kurioje buvo 20 ai kliu, iš 
kindami gegužinių ir kitų . sudegė.
parengimų reikalams. Kaip ^^ksciau, pi ie? J)a*kuT

Lietuvių Darbininkų Draugijos
21-osios Kuopos 

DELEGATŲ PAGERBIMO

VAKARIENĖ
SJ ŠEŠTADIENI, GEGUŽES 30 d. 6 V AL. VAKARO

STRAND HALL 
376 W. Broadvvay, So. Bostone

Kviečiame atsilankyti, susipažinti su mūsų suvažiavimo 
delegatais ir smagiai laiką praleisti. Mūsų darbščiosios 
šeimininkės atsilankiusiųjų neapvils.

Tad, iki pasimatymo, šį šeštadienį Strand Hali.

RENGĖJAI

Peter Maksvytis
CARPENTER A BUILDI

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, landus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
grūs ir duris, darome virtuvės ka-( 
binetus ir kitokius vidaus jren-i 
gimus. Naujiems pastatams turi
me įvairių standartinių projektų 
Darbas garaataotas. Pasaukite: 
dėl įkainavioM.
J25 E. 4th St_ So. Bostone 

TeL AN 8-3630 i
<.XXX50eMJOtSfXXXXXXXXX5ecXXXX

Siuvėjas Valytojas^
V’yriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums

3 belaukiant
X Prieinamos kainos
M LEON CLEANSER
3 483 Broadnay, So. Boston

i

1

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

CnrvTmnm'STSTrmnn

LDD suvažiavimas

Lietuvių Darbininkų 
I lraugijos suvažiavimas pra
sidės ši šeštadienį, gegužės 
30 d. 1.30 vai. popiet, 
Strand salėj, 376 Broadvvay, 
So. Bostone.

Jie atstovaus
LDD 21 kuopai

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos suvažiavime Bostone ge
gužės 30-31 dienomis vieti
nei kuopai atstovaus: J. 
Bimšas, O. Gegužienė, N. 
Jonuska, V. Jackūnas, V. 
Jonaitis, K. Lake, M. Mi- 
chelsonienė, Fr. Ramanau
skas. V. Sirutavičius, J. 
Sorda
Yalter
kauskas ir P. Žirolis.

7 d. skirti Laisvės Varpo ge- m* aipžiaus, ai Slidės laiky- 
gūžinėk Tai proga maloniai f10 b*2nPe Ylrs o0.me- 
laiką praleisti gražioje gam- 0’ ,su z"^
toje ir savo dalyvavimu pa- J°j ailtlide» degesnis. Dai
remti Laisvės Varpą, kuris P"es t?r,eJau ™
išsilaiko daugiausia kiaušy- Įbb arklių, verkdamas jis 
tojų inašais ir pelnu iš pa- ka'beJ°'. -ts luos .P'.’^jJ3"

karų. Vėliau jų gauti pradė
jo atsirasti sunkumai, o pas
kutiniu laiku pasidarė visai 
neįmanoma. Dabar, kai su

rengimų.

Pirmoji gegužinė

Šį šeštadienį, gegužės degė mano arklidė, Bostone 
30 d. bus pirmoji šio pava- liko dar dvi, ir jos abi teturi 
sario gegužinė. Ją rengia tik 10 arklių”.
Dainavos Sporto Klubas Darbiniai arkliai Bostone 
Romuvos parke Brocktone. naudojami tik retiems dar-

----------------------------  bams: išmetamiems seniems
l' A7T?U5inSiiisk X* Nušausiu, jei leisi vaistus daiktams, sudėvėtiems grin-
*, V. vadelis, P. Svei- <xja dų patiesalams išvežti. Dar

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadnay, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6U3O

, naudo ia inns ir nonas lrifac-------------------j----------------------------- __ ------------------------ -----------------------

Praeitą savaitę Bostone vaisių pardavėjas, 
buvo Massachusetts vaisti-j Jokūbas Kaplanas išnuo- 
jos gydytojų draugijos 178- modavo arklį su vežimu ir 
sis metinis suvažiavimas, J° maistu už 8 dol. dienai.

I ddžiausis Bostono laik- kuriame dalyvavo 1,600 gy-' Dabar visame Bostone be- 
Boston Globė sekma- dytojų. šita proga 32 gydy-iliko 15 darbinių arklių, 

tiienio laidoje gegužės 17 d. tojai, kurie draugijai pri- K. T.
klausė 50 metų. gavo auksi-;

Boston Globė apie 
G. Šveikauskų

1 d

laso:
'"Gediminą: Šveikauskas ni ženkleli

is Harvardo, laimėjo JAV j Vienas jų dr. Hyman A.
Karšta kova dėl biudžeto

-• i Praeita savaitę Mass. at-Myse) metų amz.aus v,- ,
są laiką adytojo praktika nato^aus pasiūlvt, mi.l 
verciasis Haverhill miestely, * v j- I

taškų prieš i 2. Tai tur- kelios dešimtys mvlių nuo ’ HiS vZ— -r i 
būt vra pirmas kaitas net se- i Bostono, kalbėjo visų apdo-|^' B J? komisija smlej 
nų žmonių atminime, kad vanotųjų vardu ir pasakė ,sulPazintl net 10 milionųi 
bostonietis padarė invaziją -daug šiandien sunkiai itiki-iį ????* ™ I

šachmatų Federacijos gegu
žės mėnesio šachmatų tur
nyrą Xew Yorke, laimėjęs 
di""

į Nevv Yorką ir tenai laimė
jo atvirą turnyrą. Atrodo, 
Šveikauskas kerta iš peties, 
nes tik prieš dvi savaiti jis

daug 
mų dalykų. i mai pradėjo braukti ir vie-

NAUJAS SKYRIUS ATIDARYTAS 
NEI SODINTI — NEI KASTI 

PANAŠŪS PAMINKLAI 
FOREST HILLS------ ROSLINDALE, MASS.

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan

ką visiškai įtaisytą už speciali nę pardavimo kainą tiktai

. •• . nur ir kitur gana dideles
Ra, jis 1908 »>• bjogeisumas. Gubernatoriaus šąli-:

re< tiK nne« dvi savaiti iis J-•’ne«1Cln°^• n*° ’a ? •* !ninkai nieko kita nebesugal-
InaNau -L & , • ®'d-«OJ-° !vojo, kaip tik nutraukti bio-

o antrą vietą Naujosios praktiką, ten miesto gatve- džį,o ir sten<r-

Anglijos turnyre, kun su- imis dar karvės laisvai vaikš- įti -r..- L-t •-
rengė Jungtinių Amerikos itinėjo. Amžiaus vidurkis ta-Lfnknt
Valstybių šachmatų Fede-;da tebuvo vos 50 metų, o ™kl^ -ltlkmtl biudžeto ne- 
racija. (šiandien gimę kūdikiai, pa-

* Kadangi Geddy losią su (sak to gydytojo žodžius, gy
vens 100 metų.

Tada gydytojai buvo pri- Staigi kaitra 
versti kovoti su ligoniu net 
{paprasčiausio gydymo bai- 

Ausbury Park, N. J. gegužės (me. Niekas nenorėjo tada
29-o 1 d. ’ įeiti j ligoninę, nes buvo ben- s^one termometras pašoko

Boston Globė rašo, kad Idras įsitikinimas, kad ten jiki 89 laipsnių. Kiek toliau
pirmą kartą senų žmonių pakliuvęs mirsi. nuo jūros, pavyzdžiui Hart-j
atminime boston ietis į Jis iš savo praktikos pri- for(^e buvo net 92 laipsniai.;
savo invazijoj laimėjo New įsiminė toki atsitikimą. Vai- Tokios karštos gegužės 20 
Vorko turnyrą ir tikrai pir-{kas susirgo difteritu, tėvas dienos nebebuvo nuo 1933 į 
mą kartą jį laimėjo nepilnų {neleido išvirkšti reikalingų meUL Penktadienį ir Bosto- _ 
metų lietuvis jaunuolis. Ivaistų. Jis pagrasino nušauti ne buvo 93 laipsniai karščio.

Gediminas yra mūsų laik- Igydytoją, jei tas leis vaistus I MMrr i(mmwwex«  ii  ■imi ii DIDŽIAI
rasčio skaitytojų Šveikaus- {po oda. Reikėjo iškviesti po- Pakalbinkime draugus ir 
au is \\ ėst Roxbury sūnus, liciją ir tik tada gydytojas kaimynus įgyti “Kelei- 
Jis šiemet baigia Harvardo galėjo suteikti vaikui pagal- vi”. Kaina metams 84 
Lriversitete valstybinius
mokslus. Taipogi Harvardo 
universitetą šiemet baigia ir 
Gedimino brolis Leopoldas.
Linkime jiems pasisekimo 
moksle ii- šachmatuose.

1 vilniečių suvažiavimą

tokiu pasisekimu, gal būti 
jis idomausis ir JAV šach
matų čempionato turnyru, 
kuris bus Monterey Hotel,

imažinti
Šią savaitę biudžetas bus

toliau svarstomas.

Praeitą trečiadienį staiga 
oras taip atšilo, kad net Bo-

Vifiškas
Įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.

2 METAI GARANTIJOS me<Mui 

GE 6*1204PAŠAUK DABAR i

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

rxsvM9nBUBTOSMB888KdBBMB

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

'i umne 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- Emar.uel L Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir sdtaaad-
esesi

J \ ilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos suvažiavimą, 
kuris bus Detroite gegužės 
30-31 dienomis, šį ketvirta
dieni išvažiuoja Sąjungos 
pirm. A. Juknevičius, V. 
Kulbokienė, St. Griežė - 
Jur:>ele\ irius ir F. Kiršu

SUFFOLK BOWNS
Memoriol Dcv Fecture

Tomasello Memcrial 
Handkap 

$15,000 MM
For Three Year Olds and Older 

About One Mile and 

Three Furlongs

Firni Post 1:45 

D. D. Closes 1:35

!
I

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas S t arias kas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: CO 3-5834

E3B

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

oParduodu pirmos rūšies odų, nū-^ 
"^lėlius, gatavus batus tinkamus|P

siuntimui, padus, vitpadžius siun
tiniams nupiginta kaina.

tlieku visus batsiuvio darbas 
it, sąžiningai ir duodu patart

us apie odas. Adresas:
173 Eighth St., So. Boston 
[nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir sekmadienius.

Telefonas: AN 8-0053

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberie
Atlieka visokius “plumbing”—

{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
cir taisymo darbus. Kainos priei

namos. Pirm negu ką darote, pas-Į 
kambinkit, pakiauskit mūsų kvinų.

Te'^fonaa CO 5-5839
12 MC Vernon, Dorshester, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio prograFia 
iš stoties WLYN, 1260 ki- 
•ociklų, veikia seleną die
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
beną. Perduodamos lietu- 
kiškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bisiio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas M inkus.

DR. D. PILKA
Ofiso Vatacdoa: nuo S Iki 4 

ir nuo 7 iki •

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

aj®»exe<čoo®»SK««>.

TeL A V 2-4*26

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valnndoc: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir dventedieniaiu: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpbOm's Coraet 

DOkCHESTER, MASS.

TeL AN 8-2712 irba B14-901Č

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijoą

X-EAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805 *
Dr. J. L. Pasakomis; 
Dr. Amelia E. Radd Į

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadway, So. Boston 27, Maas. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visaa išlaidaa
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiauara laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 xl5x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETI VIŠKA. KRF.IPKITftS LIETUVIŠKAI 
"Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Sll NTINIAI APDRAUS’d.

Siunčiame sa lntwr»«t© įgaliojimais.
Siauriniai priimami kandien nuo S iki .» vaL vak„ setvirtadieniain ana 

9 r>i«» iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais ano 8 ryto iki 2 vaL pa P«*»U.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

Jobu Petras
14 Gartiand Street 

Jamaica Plaia, M
YsL: JA4-4K7S

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais iosuranca reikalai*

BRONIS KONTR1M 
•f tka

fttt R.
2ŠS. Boatsa 27,

TA AN 8-1741 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTaTE A INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
27 OR4OLE STREET 

Weat Rosbury, Maaa.
Tel. FA 3-5516

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
8avtwiakas A. t. Al

•28 Eaat Brovdway 
Sasth BnatM 27, Mai

Telefonas AN 8-4148
i. I: I:IMoore Ma>«oa 

ž^opisroa oienomB
Stiklą* Laną>^

Reikmenys Nar 
Reikmenys Plumberiams K
Visokie Geležies Daiktai g


