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54-TIEJI METAI

Ženevos Ministerių Derybos 
Eina Prie Persilaužimo

Si* Savaitę Užsienių Reikalų Ministeriai Veda Slaptas 
Derybas; Vakarai Reikalauja Užtikrinti Berlyno 

Saugumų, Tada Sutiks Su Viršūnių Pasimaty
mu; Rusai Dar Nepajudėjo ii Vietos; Jei 

Negalima Susikalbėti, Tai Ką Daryti?

I

Irako Diktatorius
buvo pertraukę savo dery
bas ir buvo atvykę į buvusio 
valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles

Apie Komunistus

Irako diktatorius gen. 
laidotuves, i Kassim pereitą savaitę tu- 

Grįždami iš Ženevos minis- rė jo pasikalbėjimą su spau- 
teriai pradėjo dar lėktuve'dos atstovais ir tarp kitko 
tęsti savo derybas toliau. !sakė, jog jis turi užtenkamai 
Pasimatyme su prezidentu jėgų sudrausti komunistus, 
D. D. Eisenhoweriu ministe- jei jie pradėtų “grėsti liau
nai buvo prezidento įspėti, Įdies teisėms”. Šiuo tarpu,ą. • r__ , ,____ • . -kad jie turi prieiti šiokio to
kio susitarimo, kad vyriau
sybių pasimatymas būtų ga

pagal diktatorių, komunistai 
bendradarbiauja su kitomis 
grupėmis ir nėra jokio rei-

limas ir būtų nors dalinai :kalo dėl jų veiklos jaudintis, 
sėkmingas. Vakaruose baukštomasi,

Šią savaitę ministerių kad Irake komunistai jgau- 
pasitarimai Ženevoje vyksta j na vis daugiau įtakos ir gali 
slaptuose pasitarimuose ir tame krašte visai įsigalėti, 
laukiama, jog ši savaite gal .Tada to krašto aliejaus lai
bus ir sprendžiama, ji paro-'tiniai atitektų Maksvos žu
dysianti, ar bet koks susita- įnion ir Vakarams grėstų pa
rimąs iš viso yra galimas, tvojus netekti ir kitų Viduri- 
-• Vakarų valstybės mano,'niUjų"R>tU dHejaus šaltinių.
kad svarbiausiai yra susitar-l --------------------------
ti dėl Berlyno saugumo, kad !>• i •
rusai nustotų grasinę mies-'^*LZ#r0 KUlKUtlUl

Stiprina de Gaulle
Alžyro provincijoj sek

madienį gegužės 31 d. buvo 
renkami senatoriai į Pran
cūzijos senatą. Išrinkti 32 
senatoriai, jų tarpe 20 sena
torių magometonų ir 12 
prancūzų. Visi išrinktieji y- 
ra nuosaikūs gen. de Gaulle 
nusistatymo žmonės. Pran
cūzų dešinieji ir fašistuojan- 
tieji žmonės, kaip ir mago
metonų “integracionalis- 
tai” rinkimuose pralaimėjo. 
Iš to spėjama, kad “gegužės 
13 d. dvasia” jau išsidvėse 
ir Alžyre, kur ji pernai pasi
reiškė karišku maištu prieš 
Paryžiaus vyriausybę.

HARR1MAN SAKO,RUSAI NORI TAIKOS

to saugumui. Kol miesto 
saugumas nėra užtikrintas 
ir kol rusai nepripažįsta ta
me mieste Vakarų valstybių 
teisių, derybos ir pačių vy
riausybių galvų vyktų po ru
sų spaudimu miestą atkirsti 
nuo susisiekimo su Vakarine 
Vokietija.

Kai prasidėjo slaptos de
rybos, tai atskirų delegacijų 
nariai gali atviriau leistis į 
derybų biznį be baimės, kad 
jie bus įtarti nuolaidumu. 
Laukiama, kad Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
S. Lloyd bandys tarpinin
kauti ir - surasti kokį nors 
kompromisą tarp Maskvos 
ir Vakarų valstybių.

Rusai jau reiškė nepasi
tenkinimo, kad vakarinė 
Berlyno miesto dalis yra 
“propogandos lizdas” prieš 
bolševizmą. Vak. Berlyne 
veikia įvairios antibolševi- 
kiškos organizacijos, ten y- 
ra šnipinėjimo tinklas prieš 
bolševikiškus kraštus, iš ten 
radijo galingos stotys per
duoda žinias apie gyvenimą 
Vakaruose ir stiprina žmo
nių nuotaikas prieš bolševiz
mą. Rusai norėtų, kad vak. 
Berlynas jiems nebekenktų. 
Todėl “Berlyno” klausimas” 
dabar ir aptariamas Ženevo
je ir nuo susitarimo tuo 
klausimu pareis ir pačių 
“viršūnių” susitikimas.

Nikaragvos respublikos 
prezidentas Somoza paskel
bė krašte aprėžtą karo stovį 
ir laukia sukilimo ar kokių 
tai neramumų. Prezidentas 
sako, kad jis kurį laiką pa
laikys nepaprastą stovį, kol 
jo respublikos gyventojai 
“atvės”. Kiek laiko jiems 
reikės atsivėdinti — visaip 
spėliojama.

Buvęs New Yorko guber
natorius ir Amerikos amba
sadorius Maskvoje A. Har- 
riman dabar lankosi Sovietų 
Rusijoj ir aprašinėja savo 
įspūdžius. Jis sako, kad Ru
sijos žmonės širdingai nori 
taikos, visi rusai su pasibai
sėjimu prisimena karo sun
kius metus ir norėtų, kad 
karo baisumai nebepasikar
totų. Žinoma, rusų taikos 
noras mažai teturi įtakos į 
Sovietų vyriausybę, kuri nuo 
žmonių nuomonės visai ne
priklauso ir tų žmonių nėra 
rinkta. Bet, bent dėl svieto 
akių, Rusijos diktatoriai tu
ri dėtis taikūs ir pasakoti 
savo krašto žmonėms, kad 
ir jie trokšta taikos. Kartu, 
tie patys Rusijos diktatoriai 
pasakoja pasakas žmonėms, 
kad tai Amerika ruošianti 
karą ir jau iš anksto nori su
versti atsakomybę už gali
mą karą ant svetimų valsty
bių.

VYKSTA UŽUOJAUTOS PAREIKŠTI

Prezidentas Eisenhoweris su žmona vyks a mirusio buvusio 
sekretoriaus John Foster Dulles našlei nž-ojaulos pareikšti.

ilgamečio valstybės

Kaip Sovietai Erdvės Beždžionės Banditai Meksikoj
Melžia Satelitus\ Pasirodė Spaudai

Harvardo universiteto ty- j Pereitą savaitę, ketvirta- 
rinėtojai, Cambridge, Mass., dienį, Amerikos mokslinikai 
paskelbė aiškias ir neginei- paleido j aukštybes “Jupi- 
jamas skaitlines, kaip Mas-ter” raketą, kuri iškilo virš 
kva išnaudoja bolševikų pa- 300 mylių į aukštybes ir nus- 
vergtas tautas. Savo tyrinėji- krido 1700 mylių, iš Flori- 
muose Harvardo mokslinin- dos į Karibų jūros salas. Ra
kai susekė, kad rusai 1955, ketos nosyje buvo dvi bez-

Vištą Augintojai Ir Kiaušiniu
»

Kiaužinių ir Viščiukų Kaino* Krito; Farmeriai Šaukiasi 
Pagalbos; Daug Famų Parduodama, Nes Nebeapsi

moka Jas Laikyti; Vyriausybė Nustojo Ferme
rius Remti ir Tuoj Kilo Krizė; Kongresas

Svarsto Farmerių Bėdas.

Gubernatorius Long 
Staiga Susirgo

Louisianos valstijos gu
bernatorius Long prieš sa
vaitę laiko seimelyje staiga 
pradėjo šūkauti be jokio su
sivaldymo ir greit pasirodė, 
kad jo nervai yra pairę. Da
bai’ gubernatorius guli psi
chiatrinėj ligoninėj ir dak
tarai tyrinėja jo sveikatą.

Gub. Long žmona sako, 
kad jos vyras jau kuris lai
kas buvo nervuotas ir nuo 
persidirbimo visai išsisėmęs. 
Jei gubernatoriaus liga pasi
rodytų rimta, tai kils klau

pėme $3^700,000 simas, kaip jį pakeisti jo 
pavaduotoju.

Meksikos sostinėj pereitą 
savaitę viena amerikietė pa- Sovietų Laivas 
siskundė, kad trys banditai
su revolveriais iš jos atėmę 
3,700,000 Kubos pezų, maž
daug tiek pat dolerių vertės.
Amerikietė iš Miami, Fla.,

Šu. Lauryno Keliu

■Amerikos kiaušinių ga
mintojai ir vištų augintojai 
šaukiasi vyriausybės pagal
bos, nes jų produktų kainos 
smarkiai krito ir vištų far
meriai bei kiaušinių gamin
tojai nebegali suvesti galų 
su galais. Vyriausybė atsisa
kė duoti paramas toliau tų 
sričių farmeriams ir dėl to 
kainų kritimas pasireiškė 
staiga.

Dabar kongresas svarsto 
tą klausimą ir laukiama, 
kad kongresas bandys že
mės ūkio sekretorių privers
ti, kad jis ir toliau teiktų pa
ramas vištų augintojams ir 
kiaušinių gamintojams. Vy
riausybė mano, kad kainų 
na lai IfyTnsic gkafina ūkinin

kus gaminti ir pagamintųjų 
prekių nėra kur padėti. Gin
čai kongrese dėl to eina ga
na karšti.

Viščiukų ir kiaušinių kai
nos pradėjo kristi nuo kovo 
mėnesio, bet dabar jos visai

Sovietų prekybos laivas 
į Nevv Yorką ir iš ten plau-

Mrs. Marilyn Thal, turėjo kia 1 dldziu<^lus eze£J^ P®1* susmuko. Kiaušinių kainos 
i1Qcc • ,qĖ7 ♦ • " * ' ♦” d L i pasiaiškinti policijai, iš kur. Laurj no kanalą. Tai bus p^ekėtokiolygiojkoksbu-
1956 ir 1957 met^ už pi^džione^Able ir Baker, vie-tiek Kubos ini buvo Pirmas, lalvas? ™ trisdešimtaisiais metais,
kės perkamas satelitiniuose na 7 svarų, Kita tik 1 svaro J , . y. . gavo leidimą tuo kanalu « __, .... . V V-. - gavusi ir kai policija prade- g?vo ...kraštuose mokėjo žemesnes sunkumo. Abi beždžiones 1O rpikaia aiškinti nasirodo plaukti. Ta proga kai kas 
kainas, negu jie būtų turėję laimingai grįžo į mūsų že-
mokėti už tas pačias prekes mę iš erdvės kelionės ir šeš- 
Vakarų valstybėse. Rusai tadienį žurnalistai turėjo 
nedamokėjo satelitų kraš- progos pamatyti ir bezdžio- 
tams 16, 11 ir 18%. Bet už nes ir mokslininkus, kurie 
savo parduodamas prekes jas paleido į erdvę.

o viščiukų kainos maždaug 
jo reikalą aiškinti, pasirodo, T1*“*“- j* pnjga sjekia 1940 metų lygio. To-
kad jai pavyko atidengti di- k.ad f?™* kios kainos farmeriams ne-

5"iSSTUrSKUS „» ats* ■= s=s,5 ttsav »nėj rinkoj ir ėmė daugiau 
112, 17 ir 18%•

abejones atliks ir smpmeji- apsimoka ir dau lis far. 
mo darbą, kaip karo metu jau sialomį pardu0.

šmugelninkai gabendavo ;« Pavadžiui, Ne/ Yorke
įvairių kraštų valiutą ten, į V Rusiįj far7'enai » aplinkinių vie-

a a n bovietų Kusija gaUna už tuziną kiau- 
dabar daro metines preky-,gn^ 25 kartaig 26 ^nt
^doĘ apie m*1O"k • 30 centų-Tuo

delį šmugelninkų ir narkoti
kų pirklių lizdą.

kur už ją galima buvo gauti 
daugiau pinigų ir kartu ve
dė gyvą prekybą narkoti
kais ir kitokiais draudžia-

aukštybių sveiki ir su geru mais nuodais. Pavogimas 17 u**
apetitu. Mokslininkai sakė, 3,700,000 pezų atrodo bus &Mgapore r OUtZlū 
kad pasimatymas su žurna- buvęs “sąskaitų suvedimas’

kont: obandinir:r trr•;
Taigi, rusai dvigubai

kerpa savo pavergtas tautas beždžionėms buvo
- ir pirkdami is jų prekes d didesnis valgas, 
ir parduodami toms tautoms kelionž j erdvę_ 2ui nahs^ 

beždžiones daugybę kaitųsavas prekes. Rusąms apsi
moka turėti savo kolonijas.

TRYS MAINIERIAI 
IŠGELBĖTI GYVI

Beaver Dam, III., anglių 
kasykloje trys darbininkai 
buvo užgriūti ir 41 valandą 
išbuvo gyvi palaidoti. Sek
madienį juos pasisekė išgel- 
bėti. Jie rasti sveiki ir gyvi, 
tik labai nuvargę ir gerokai 
{išbadėję. Ir būdami “palai
doti” angliakasiai susisiekė 
su savo gelbėtojais telefonu, 
kuris nebuvo pertrauktas 
užgriuvimo.

PASAULYJE KASMETPRIAUGA 45,000,000

Kairi”” Ra

patiems farmeriams vienas 
tuzinas kiaušinių pagaminti 
atsieina nuo 35 iki 39 centu.

,-.1-

fotografavo ir švitino joms 
akis savo aparatų šviesomis 
ir kitaip jas vargino.

Maroko Karalius

autonomiškas parlamentas, nas, bet ir vartotojams kiau
lė 51 atstovo kairioji liau- šiniai dabar jau yra žymiai

Plienodarbininkųunijosdi^',artija;«anaarti™aki,-atPj8«-
komunistams, laimėjo 43 Kongrese, atrodo, rasis

PLIENO DERYBOS

dervbos su stambiausiomis .-. . . - . . , . , ,
plieno korporacijomis dėlVM*?s ,r Pen™8 Riesto dauguma, kun bandys vienu 
darbo sutarties atnaujinimo!™1?’™.* Angluos gubema- ar k,tu budu farmenams a- 
nėra nutrauktos, bet ir jo-tonus ir a^eit^e tures ne- teltl L Pagalbą ir vers vy-

Lankys De Gaulle kios pažangos nerodo. Uni- ™zal. *1S,V. teI"e ™est€’-____ ja ir darbdaviai daugiau!** miesto vį?aU8 tvarkymas
lįarsinasi spaudoje su rišo- bus savarankiškas.

Liepos mėnesį Maroko kiais kaltinimais ir pasiaiš- MSi,ngaP°rJ\ y’a
karalius lankysis Paryžiuje, kūrimais, kaip kalbasi prie ajų valstybes pietuose, 
kur jis turės pasitarimus su derybų stalo. Daug kas jau'*?* J Malajų Federaciją 
Prancūzijos prezidentu de Spėlioja, kad šio mėnesio JI8 ner.a Tame mie"
Gaulle .Tiems pasitarimams kai darbo sutartis pa- f? gyventoJy
priduodama daug reikšmės, ’sibaigs, streikas bus neiš- 'k?nie.cia1’ ^un!Į st?P*
nes Maroko karalius jau se-|vengiamas. Darbdaviai siū- naU8,a P3*1™?6 artima 
niai stengiasi tarpininkauti jo pratęsti senąją darbo su- HnistaTns i,aud,es Partl’
tarp prancūzų ir Alžyro 
maištininkų, kad karas Al
žyre būtų baigtas.

Apie Alžyro karo galą 
dabar plačiai kalbama. Su
kilėlių nepasisekimai fron
tuose ir jų šiek tiek pašlijusi 
padėtis diplomatinėj kovoj

Pasaulio gyventojų skai
čius kasmet padidėja 45,
000,000 žmonių. Daugiau
siai žmonių priauga Azijoje 
ir ypač Kinijoj, o paskui,
Indijoj. Gyventojų skaičius prieš prancūzus skatina ir
auga ir kituose kontinen- Įjuos ieškoti kokio nors susi- 
tuose ir, bendrai paėmus, tarimo su prancūzais. Gal
kasmet priauga tiek žmo
nių, kiek jų gyvena visoje 
Prancūzijoje ar Italijoje.

Maroko karaliaus tarpinin
kavimas ir bus derybų pra
džia.

tartį ir apie bet kokius už
darbių pakėlimus nesutinka 
kalbėti.

Vyriausybė į derybų eigą

ja

riausybę pasikaštyti.

Vežikų Unija
Naudoja Melą

Vežikų unija, kurios prie
šakyje stovi James Hoffa, 
dabar pasiskelbė turinti 
1,632,000 narių, arba žymiai 
daugiau negu ji turėjo, kai 
jos priešakyje stovėjo Davė 
Beck.

Senato tyrinėjimo komisi
jos pirmininkas šen. McCle- 
llan dabar skelbia, kod Ja-

PABĖGĖLIŲ METAI
Pasaulyje dar yra apie 2 

dar nesikišo. Bet preziden- milionų pabėgėlių nuo poli- 
tas jau pakartotinai pasisa- tinių persekiojimų, daugiau- mes Hoffa per akis meluoja 
kė už tai, kad darbdaviai ir šiai nuo bolševikiškos dikta- 
darbininkai parodytų vals- tūros. Daug yra ir arabų pa- {skaičių. Unijoje yra 1,404, 
tybingumo ir neleistų plieno bėgėlių iš Palestinos. Jung-įOOO narių ir pernai metais 
kainoms kilti. J. L. Lewis, tinių Tautų organizacijos unija turėjo $361,764 nuos- 
angliakasių vadas, sako, globoje dabar paskelbti tolių. Unijos vadas skelbia 
kad prezidento pasisakymai /‘pabėgėlių metai” ir ta pro- klaidingas žinias apie narių 
už darbdavius, prieš darbi-ga bus visur aiškinama pa-skaičių, kad parodytų savo 

įninku reikalavimus. bėgėlių vargau sumanumą unijai vadovauti.
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GRAŽDANKA?
literatūros kūrinius ir knygeles 
ūkio klausimais — buvo pradė
ta spausdinti užsienyje, dau
giausia Tilžėje. Iš ten slapta per 

_____ ___________ sieną šie leidiniai buvo gabena-
radaiiTi Muraviovas Kori- i Lietu\ą ir čia platinami, j anaiyri . įuia jovas n. u iĮgaįnįuį lietuviškų knygų ga- 

bentojams ir platiniojams pri
gijo knygnešių vardas. Nepai. 
sant kratų ir suėmimų, knygne-į 
šių eilės nuolat gausėjo.” (Psl. 
78)

Spaudoje pasklido žinia, 
kad Sovietai Lietuvoje ruo
šiasi įvesti rusų raides, kaip 
tą buvo padaręs, ar bandė

kas. Ar ta žinia teisinga, ar 
gal tik gandas, niekas šiuo 
tai-pu tikrai nežino.

Mes būtume linkę •'? t 
kad tai tik gandas, nes 40 
metų bandymas dar nėra iš
dilęs lietuvių tautos atmin
tyje ir rusai vargu ką nors 
pelnytų tokiu bandymu.

Sovietų Lietuvoje išleistai 
‘‘Lietuvos TSR Istorija,” pa
rašyta J. Jurginio, bet blusi- 
nėta ir utinėta Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos istori-

Šitaip rašo “Istorija” apie 
bandymą primesti lietuviam 
rusiškas raides ir iš to gali
ma matyti, kad rusai nema- 

* tė reikalo tų faktų slėpti 
nuo jaunosios Lietuvos.

Neaišku, koks dabar būtų 
reikalas politiką keisti ir 
dar pagrindžiant tą pasikei-

jos instituto gudriausių gal- poKtiką rūpesniu apie! 
vų, lietuviško rašto draudi- į^tuvaų akių sveikaty. Var-, 
mo prie caro valdžios neuž- “j bolševikų diktatūros 
slepia ir nors ir nešiurkščiai, iuzJ°<Jyt0J boyietų Akade-; 
bet visgi atsiliepia apie Mu- ??S1S mokslininkų, ku- 
rovjovo ir Kaufmano žygį tokias nesąmones imtųsi
nepritariančiai. Kelios iš-Įdelbtu Sakome “vargu,

„ nors kas gali žinotu

VYKSTA 1 LAIDOTUVES

Buvusio valstybės sekritoriaus John Foster Dalies gi
minės rinkosi į laidotuves. Viršuje jo brolis Allen Da
lies su žmona, apačioje iš kairės į dešinę velionio žmo
na Eleonor Dulks, jo sesuo James Seymour, sūnus John 
Watson Fosier Dulks, su žmona ir dviem dukterim, 
duktė Anni, sūnus Avery (kunigas) ir duktė Robert 
Hinshaw.

sidūrė skerspainėje, ligva- 
iiai neprimato ir nepajėgia 
lenktyniuoti su mašina, pra
dėjo trukdytis gamybos 
spartumas, nuostolis įmonei, 
nuostolis ir kitiems darbi
ninkams, nes jie turi sugaiš
ti belaukdami darbo dalių iš 
kitų rankų ir visiems aišku, 
kad jie negali tiek uždirbti, 
kiek uždirbtų pašalinus 
priežastį. Dažniausiai darb
daviui nereikėdavo nė kištis, 
patys darbininkai pašalin
davo tą “priežastį”.

Senelis išstumtas iš darbo 
ateina skųstis į uniją, dar
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Albanijoj
Albanijoj lankosi Sovietų 

Rusijos diktatorius Chruš
čiovas. Įvykis nekažin ko
kio svarbumo pats per save. 
Bet, prieš Chruščiovo atsi
lankymą, Albanijoj posė
džiavo Sov. Rusijos valdo
mų kraštų “ekonominė try-
ba”, kuri rūpinasi visus 

buotojas dažnai jį užtaria ir “liaudies demokratijos” 
sugrąžina atgal darbovietėn.
Bet klausimas pagrindinai 
neišspręstas ir neilgai trukus

kraštus surišti su Sovietų 
Rusija neatmezgamais ry
šiais, kad Lenkijai, Čekoslo-

vėl pasikartoja tie patys ne- vakijai, Rumunijai ir ki- 
smagumai. Mums žinoma tiems satelitams nebūtų ū- 
nemažai asitikimų, kur dėl,kiškos galimybės atsimesti 
priežasties nesuderinimo.nuo sovietiško bloko ir ban- 
darbo rankų įmonės buvo'dyti eiti “vengrišku keliu”, 
priverstos užsidaryti. Tokiu | Chruščiovui tik atsilan- 
atveju pasirodė tikra nesą-kius pasirodo, kad Albani- 
monė, dėl kelių senelių nu-‘joj lankosi ir rytinės Vokie- 
stodavo darbo keliolika ar- tijos ministerių pirmininkas^-1 M /'"I X   1 __ - 1 • X _ _ _ X

traukėlės iš tos “Istorijos 
tą parodys. Štai, ten skai
tome:

Rusų bolševikiško viešpa
tavimo pradžioje Leninas ir 
Trockis leido galybes viso-

____ ____  kių “revoliucinių dekretų,”
naujų priemonių lietuvių tautai'vienas už kitą radikalesnių 
surusinti. Buvo uždrausta spau- jr griežtesnių. Vieną kartą, I
dėmll ^pSdėSrel-atauii. tad {“P. pasakoja juokdariai/ 
lietuviai vartotų rusiškas raides. Leninas ir Trockis pradėjo: 
šiam carinės valdžios reikalavi- kalbėti apie jų galią ir abu 

Priėjo ^ad,, k da rijie ne
natorius K au f manas, siekdamas 
palaužti lietuvių pasipriešinimą,
1865 m. rugsėjo mėnesi išleido 
įsakymą, kuriuo uždraudė spau- .. .... .
sdinti ir platinti lietuviškas kny-: galima * išleisti 
gas. Valdžios iniciatyva buvo kad visi Sovietijos 
pradėta leisti lietuviškas kny-vaikščiotų keturiomis 
gas rusiškomis raidėmis.

“Tuo pačiu metu buvo už
draustos ir lietuviškos mokyk-

“Numalšinus 1863 m. sukli- 
mą, caro valdžia ėmėsi eilės į

viską tegali “dekretuoti.” i 
Kaipo pavyzdį, Leninas ar: 
Trockis nurodęs, kad esą ne- 

dekreto”

Seneliu klausimas
A. JENKINS

Kuomet žmogus jaunas, nužėrė žiupsnį trupinių atsi- 
jam labiausiai rūpi bėga- Įdūrusiems gyvenimo padug- 

’ mieji dienos reikalai. Apie nėję ir tuo bent dalinai nu- 
zmones rytojų, apie gyvenimo šute- braukė nuo Amerikos veido

'mas, lėtai slenkantį ir neiš- 
Žodis po žodžio, jie suta- • v<incnamai artėianti ffvveni-

los. Ju uetoje caro taldžia pra-'” savo mO ,mažai> alba !r
stoiorti vnMialrae mnlfvklac .paruošė dekretą, pagal ku-ivįgai negalvojama. Tik uždėjo steigti valdiškas mokyklas. . . . . . - .

į kurias mokytojais buvo skiria- *’J _ įsakoma Visiems ištiki
mi žmonės, nemoką lietuvių kai- miems revoliucijai žmonėms „ _ _ __
bosji neturį reikiamo pasiruo-^aįkšaotį keturiomis, kaip avižiaus' kryželis tam'-

"LietuvLškos spaudos ir lietu-jva*'cšto šunes ir panašūs pa- pa peržengtas ir, lyg ant pa- 
viškųjų mokyklų uždraudimas darai. Dekretą parašė ir abu ijuokos su paauksuotu lai-
kultūros vystymąsi. Prieš šias f j' i snail^tlivp -iŠ ^a^*bo būni atleis
caro valdžios panaudotas prie- H 1 spaustuvę atspausdinti ir tas, tai jau tuomet pajunti, 
mones Lietuvai surusinti stojo iškabinėti gatvėse. Bet prieš lyg žemė iš po kojų išslydo ir
LV^RuŽstav““o^neiriS:'siunČianL'• ?pa^tuv* ^'ivisas pasaulis užgriuvo. Gy- 
tuvių tauta pradėjo kovą prieš suabejojo. Jis pasakęs, venti norisi, bet kaip? Su

klupus senatvei, kai darbo 
pajėgumas išsibaigia, kai 65

spaudos panaikinimo.' (Psl. 73) ir nore gyvas usk į žemę.
garantija, kad tie nenaudė- Prieš 50 metų sulaukęs

Istorija net nenuslepia, 
kad lietuvių tauta griežtai 
priešnosi “graždankai” ir

liai rytoj nepradės vaikščio-' žilo plauko ir nedarbingo 
tiketuriomis? O. jeigu pra-amžiaus žmogus atsidurda- 
dės vaikščioti, tai ką su jais vo ant skersgatvio prie sie

nos, su atkišta ranka prašykovą tęsė per 40 metų. ;e darysi? 
tą ten skaitome: Dėl tų abejonių dekretas,

“Caro valdžios panaudotos kad visi padorūs bolševikų 
prievartinės pramonės Lietuvai revoliuci jos Šalininkai -Vfcik-; 
surusinti sukėlė atkaklų Lietu- keturįOmis, taip ir ne-vos liaudies pasipnesmimą. nes .. « u už
draudimas spausdint bei skai- išvydo dienos sviesos. 
tyli lietuviškas knygas labiau-į Gal ir dabar gali atsiras-
sunku buvo kovoti prieš fabri- tokių sposimnkų, 
kantus ir dvarininkus. Revoliu- panorėtų savo galią išban- 
cijos idėjos plačiau paplisti ga- dyti ant lietuvių tautos ku- lies ūkiui ir gyvenimo ly-
valstirtiaHr dSrtMntaV'pSiP^ ir «bejoti, jog giui, Europos, ypač skandi-
nosi tautiniam engimui ir rei-'Lietu voje atsirastų paklus- 
kalavo. kad seniūnijų ir valsčių nių bolševikų, kurie vaikš- 

guriomis ir rašytų
valdžios potvarkiai būtu skel- R1 azdanka. Bet Visgi . . . 
biami lietuviu kalba. Ypač iš- šjajp jau g.

leista “Istorija” yra “pafik-

damas išmaldos, o nakties 
poilsiui prisiglausdavo po mo 
tiltu. Tais laikais Amerikos 
“patiltėse” rasdavosi apie 4 
milionai senelių ir jie buvo 
žinomi, kaipo valkatos, arba

kurie švelniau amerikoniškai ta
riant “hobos”. Kylant ša-

navų, šalys pradėjo juoktis 
ir gėdinti Ameriką dėl sene
lių likimo. Tik tuomet pra 
dėta jais rūpintis.

siplėtė kova dėl mokyklų. 
Valstiečai atsisakinėjo mokėti
mokesčius mokyklų reikalams sinta” pagal rusiško įmpe- 
ir neleido i jas savo vaikų, nes rįa]į7mn reiksią Tnie nkn- 
valstybinėse mokvklose buvo nanzm? lelKaI3- loję OKU- 
mokoma ne lietuvių kalba, jie panto interesuose parašyto- 
reikalavo lietuviškų mokyklų. .je istorijoje, net LietUVOS 

“Caro valdžia nepaisė liaudies nepriklausomybės pasmaU- 
reikalavimų ir neįvedė lietuvių „-įmoc 170- motoje kalbos i valstybines mokyklas. ^1 as 1/9o metais pateisina- 
Tada kaimo darbo žmonės be-i^na ir sakoma, kad Lietu* 
veik visoje Lietuvoje ėmė steig- vos nepriklausomybės pa
ti slaptas mokyklas. Slaptųjų naikinimas tiirėiec “teima lietuvišku mokyklų atsirado tiek naiKin.1.n?as AUĮTe^S , 
daug, jog carinis Vilniaus mok- itną reikšmę. Joje skaitome 
slo apygardos globėjas 1871 m. apie tą reikalą tokią stebė- 
įsakė mokyklų inspektoriams t;na n,mmnne-
padėti policijai jų ieškoti. 1892 Wną nuomonę- 
m. buvo išleistos specialios tai
syklės, kurios nustatė, kad už 
slaptųjų mokyklų stebimą bus; ^įini^s

ene>iu arešto gJ- naujaj iškilosiu prieštara-

Lietuvą prijungus prie Ru
sijos. per dvarus ir bažnyčias

baudžiama iki 3 mėnesių arešto 
arba pinigine bauda iki 300 ru 
bliu." (Psl. 77)

Istorija nenutyli nė apie 
knygnešius, kurie lietuivišku 
raštu atspausdintas knygas 
iš Tilžės gabeno į Lietuvą. 
Apie tą ten skaitome:

“Lietuviškas knygas — ele
mentorius, kalendorius, grožinės

vintų tarp pačių išnaudotojų jis 
nebegalėjo būti toks spartus.

ba keli šimtai darbininkų. 
Laikui bėgant prieita iš

vados steigti draudimo ka

Grotewohl, o paskui ten at
vyko ir Kinijos karo minis
teris maršalas Peng Teh-

sas ir šelpti senelius, kuomet huai ir kažkokie kiti sateli- 
pasiekia nedarbingo am- tinių kraštų aukšti pareigū- 
žiaus. Bet pasirodė, kad tas nai.
nepraktiška, nes tokis pla- Į Atrodo, kad Albanijoj 
nas neliečia visos pramonės. Chruščiovas laiko savo “ka- 
Nė viena pramonės šaka nė- ro tarybą” ir mažiausiame 
ra šimtu nuošimčių suorga- satelite priima savo paval- 
nizr .ota ir todėl unijinės į- dinius iš tolimų ir artimų 
Įmonės negali atlaikyti kon- kraštų. Kai kas spėja, kad 
kurencijos rinkoje, gresia Chruščiovas gal bandys ir 
bankrotas ir vėl tas pats su Jugoslavijos Tito vėl ar- 
nuostolis įmonei ir darbinin- čiau susiuostyti ir “užmirš- 
kams. . ti” senus ir pakartotinus

Lietuviams siuvimo pra-“nesusipratimus”, 
monėje gerai žinoma Amai- Kaip jau įprasta, Chruš-

džionė, .0 kita, vardu Baker, 
mažytė pusantro svaro bež
džionė. Jos buvo iškeltos į 
aukštybes “Jupiter” raketos 
nosyje gegužės 28 d. ir po 
15 minučių skraidymo dau- 
įsose grįžo į nuodėmingąją 
žemę, teisingiau į Atlanto 
vandenyną, kur jas iš van
dens ištraukė narai. s

Pirmą kartą Amerikos 
mokslininkams pasisekė pa
leisti į erdvę gyvūnus ir juos 
gyvus vėl sulaukti žemėje. 
Kartu su beždžionėmis bu
vo siunčiama sėklų ir kito
kių gyvų daiktų, bet svar
biausias bandymas buvo su 
beždžionėmis.

Rusai yra gyręsi, kad jie 
atgavę iš erdvės įvairius gy
vūnus, bet dėl rusiškų, ban
dymų nėra tikrumo, nes jie 
visus tokius bandymus lai
ko paslaptimi ir jokių pla
tesnių informacijų neduoda.

Vėl Ženevoje
Pereitą savaitę keturi di

dieji Ženevoje buvo pertrau
kę savo derybas ir buvo at
vykę į Washingtoną, į buv. 
valstybės sekretoriaus Du
lles laidotuves. YVashingto- 
me jie tarėsi su prezidentu 
‘D. D. Eisenhoweriu, o pas- 
'kui vėl gr}žo į Ženevą tęsti 
kalbas apie paruošimą dir
vos keturių didžiųjų valsty
bių vyriausybių galvų pasi
matymui.

I Nei Ženevoje, nei pasita
rime su prezidentu Wa- 
Įshingtone jokios pažangos 
dar nepadhryta. Valstybės 
sekretorius Herter įspėjo 
kongeeso vadus, kad dery
bos su rusais paprastai yra 
ilgos, painios ir todėl ne
tenka laukti greito susitari
mo.

gėdą. Pašalino elgetas nuo 
šaligatviu ir uždarė ju “vieš--- -- *. W —
bučius” patiltėse.

Mums neteko matyti, bet
daug teko girdėti, kaip se
neliai nepavydėtinai gyvena 
labdaringų įstaigų namuose.
Betgi mums teko matyti,
kaip jie gyvena ar gyvenda- .ka, padidėjo bankrotai 
vo valstijų viešuose prie- vėl ieškota išeities. ! Pereitą trečiadienį Wa-
glaudų namuose Tewksbu-I ....... . shingtone buvo palaidotas
ry, Mass., Waterbury, V t ir Soc^l.mo draudimo aktas buvęg valstybės sekretorius 
Morristovvn, Pa. Ten žmo-į Darbo unijų vadai susita- John Foster Dulles. Į jo lai- 
gus papuolęs jau ilgai nebe-pg su darbdaviais bendrai dotuves susirinko aukštų 
vargdavo; jo dienos suskai-'jgįjjaijĮuti socialinių refor- dignitorių iš viso pasaulio, 
tytos, nes priežiūra ir užlai-.mų kongrese. Dėl to prasi- Belgų karalius, Vokietijos 

dėjo intensyvus vajus, gin-m i n is ter i ų pirmininkas, 
čai truko virs 10 metų ir pa- Prancūzijos, Anglijos, O- 
galiaus kongrese bilius buvo landijos, Turkijos, Italijos, 
pravesta, 1935 m. rugpiūčio Vak. Vokietijos, Sovietų 
14 d. prezidentas Roosevel- Rusijos užsienių reikalų mi- 

,tas pasirašė ir tuomi tapo į- nisteriai, NATO generalinis 
viršprodukcija, padidėjo ^-.įvesta visoj šaly, tik nevisose sekretorius, JT organizaci- 
lūonių, pelnai, pRiftįėjo .ų* .pramonės šakose, socialinio jos gen. sekretorius ir dau- 
darbininkų praĮkgjto spaudi-: draudimo aktas. jgybė kitų svečių iš tolimųjų
mas. Dėlto kūrėsi, tobulinosi - jg pradžių tas įstatymas kaimyninų kraštų, ir augo darbo unijos. Prie buvo menk^ vertėį su ma.| Buvęs valstybės sekreto- 
derybų stalo, be pragyveni- .įom išimtimi jis lietė vien !nus palaidotas prezidentui 
mo ir darbo sąlygų, nuolatos!^ pramones, kur jau .vadovaujant su didžiausio- 
kildavo opus senelių klausi- bayo unijų įvesta ir prakti- mis iškilmėmis, kaip laido- 

kuojamas nedarbo draudi- jaPį. aukščiausieji šalies pa- 
mas ir senatvės pašalpos. reigūnai, nacionalinėse Ar- 
Bet 1939 m. jis buvo kiek Kngtono kapinėse netoli nuo 
pagerintas, o 1956 m. jau ^žinomojo kareivio kapo. 
žymiai pagerintas ir pra- j Buv. valstybės sekreto- 
plėstas taip, kad liečia kone riaus laidotuvėse atsispindė- 
visas pramonės šakas ir vi-jo prezidento D. D. Eisen-

gameitų unijos buvusi ne- čįovas žadėjo Albanijoj na, 
darbo ir esamas senatvės statyti savo" ra keti n es*1 bazes 
draudimas. Tas buvo įvesta ir iš jų grūmoti Italijai ir 
daug kur ir kitose pramonės Graikijai, jei tie kraštai so- 
unijose, tai didelė parama tiktų priimti Amerikos rake- 
darbininkams. Betgi pasiro- tas savo teritorijoj . . . 
dė, kad vis vien nepraktiš-

įr J. F. Dulles laidotuvės

kymas blogi.
Senelių problema unijose

Besivystant pramonei ir 
besitobulinant gamybos į- 
rankiams žymiai padidėjo• v J 1 •* L

mas. Kolektyvinėse sutarty
se aiškiai pabrėžta darbo 
garantija visiems darbinin
kams be skirtumo tautybės, 
kilmės, religinių ir politinių 
įsitikinimų. Be svarbios

Visų pirma labdaringos'priežasties darbininkas ne- 
įstaigos, fraternalės organi-!gali būti atleistas iš darbo, 
zacijos ir kai kur pavieniai! Kuomet tapo įvesta neap- 
labdariai pradėjo steigti sakoma skubos sistema, 
prieglaudos namus, o kai kuomet darbininkai beliko 
kur ir miestų savivaldybės mašinos dalimis, seneliai at-

susijusi su plačiu Rusijos vai- (jei užmiršti Raziną ir Pu-
T^^dunSjS£s (luttiv^ ^fiovą) yi-a tik pasakėlės 
pne Rusijos) turėjo teigiama Kūne nei istorijos,
reikšmę.” (Psl. 58) ’ nei ekonomijos nežino.

sus darbininkus. Seneliai su- 'hoįverio didelis pasitikėji- 
laukę 65, o moterys 62 metų ;mas juo ir, be to, jose aiškiai 
amžiaus jau gauna pensijas, pasirodė Amerikos vado- 
Tos pensijos nėra perdide-jVauiama rolė mūsų dienų 
lės, bet visgi jau nereikia pasaulyje.
lįsti po tiltu ieškoti prie
glaudos.

Socialinės reformos įsta-

Nevisai tik aišku, kokiu 
tikslu ir Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų ministeris

Čia autorius ir už jo pe
čių stovėjęs rusiškas nagai- 
kininkas, pripažįsta nišų im
perializmui nuopelną išgel
bėjus lietuvių tautą nuo iš
nykimo ar nuskendimo len
kiškoj jūroj. Tokia, atsipra-

Jurginio “Istorija” nenu
tyli visai rusų bandymų lie
tuvius surusinti, bet tai da
ro vis atsigręždama, ar ru-

tymas yra tvarkomas valsti- atvyko į J. F. Dulles laido- 
jų valdžios aparato. Senat-^yves- Kol valstybės sekreto- 
vės pensijos yra federalinės f>us buvo gyvas, rusai ant 
valdžios žinioje ir pensijos’j° mėgdavo karstyti viso-

.------- kiaušius šunes, o po mirties
ir jie “liūdi”, o Gromyko

visur vienodai išmokamos. 
Bet draudimas nuo nedarbo

asmeniškai atvežė čia savo 
krokodyliaus ašarų. Nebūtų 
veidmainiai ...

kaip anksčiau. Nepaisant Rusi- šaut “pažiūra ’ bandoma net 
jos carų ir dvarininkų engėjiš- Į pagrįsti “ekonominio vys- 

veiksniais,” lyg tartik išlikti lietuvių tautai, bet ir 
jai sustiprėti. Jos stiprėjimo pa
grindą sudarė ekonominio vys
tymosi veiksniai, nepriklausę 
nuo viešpataujančių klasių va
lios, o taip pat nuolat stiprėjau, 
ti Lietuvos kaime klasių kova,

si tie “veiksniai” būtų mie
goję be rusiško atėjūno ir 
okupanto čebato, o kalbos 
apie “platų Rusijos valstie
čių antifeodalinį judėjimą”

sas nesupyks už aiškesnį pa- bėk yra suraizgytas, kad da- 
sisakymą. Pavyzdžiui, vie-.*?1?’. 
noje vietoje užsimenama, “.. P^VOS Į0^0.’’ išaiškinti, 
kaip caro valdžia savinosi Kiekvienoj valstijoj tas įsta- 
Lietuvos žemes: tymas veikia skirtingai.

„ x . Taip pat ir senelių šelpi-
sudaryti Lietuvoje rusišką dva-į 38 (Dld age assistance) y- 
rininkų sluoksnį, kaip patikime. ^ Valstijų tvarkomas ir 
snę atramą (negu vietiniai dva-kiekvienoje jis yra kiek

skirtingas. Apie tai pakalbę- ^Pirmieji keliauninkai į erd- 
sime kitą kartą, o dabar vę buvo dvi beždžionės. Vie- 
ALOHA! ,na vardu Able, 7 svarų bez-

keliauninkai

Pirmieji du erdvės keliau
ninkai grįžo iš 300 mylių 
aukštybės. Grįžo sveiki ir

... , _ . M dv«- kiekvienoje jis yra kiek drūti, net apetito nepraradę.
nninkai). Tam reikalui buvo pa-___ ____________ »-,l- Iik—i.-i:____s_».5s •
naudotos valstybinės žemės, ku-

Nukelta į 7-ą pusL

Bet Amerika ir toliau lai
kosi pažiūros, kad “viršū
nių” pasimatymas tiktai ta
da turės prasmės, jei minis
terių derybos Ženevoje pa
rodys, kad “viršūnės” gali 
prieiti prie kokio nore susi
tarimo. Jei jokios pažangos 
Ženevoje nėra, “viršūnėms” 
nėra prasmės susitikti.

Taip atrodo reikalai Že
nevoje po trijų savaičių, mi
nisterių derybų.

Segregacija sporte
Louisianos valstijoje se

gregacijos šalininkai išleido 
įstatymą, kuris reikalauja, 
kad sportuojant būtų griež
tai prisilaikoma rasinės se
gregacijos.

Teismas tą įstatymą pa
skelbė priešingu konstituci
jai ir panaikino. Louisianos 
segregacininkai turės dabar 
ką nore nauja sugalvoti.

Amerikos sportininkų tar
pe yra nemažai negrų pasi
žymėjusių įvairiose sporto 
šakose. Bet rasinės segrega
cijos šalininkams kaž kodėl 
nagai niežti, kai jie mato, 
jog tamsios ir šviesesnės 
spalvos odos sportininkai 
žaidžia kartu.

Daug rasistinių prasima
nymų Amerikos teismai jau 
yra pašalinę, bet iki galuti
no “klausimo” išsprendimo 
vis dar toli.

Ir mokyklų integracija ne
juda iš vietos, kaip aukš
čiausias teisinas yra nutaręs. 
Kliūčių atsiranda vis nau
jų ir vis kitokių. Kai teismai 
pašalina vieną kliūtį, rasis
tai sugalvoja naujų ir kliū
tims galo nesimato.

Kada nors, kaip nors kliū
tys išnyks, bet kada?

J. D.
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KAS NIEKO NZVEIKIA

TO NIEKAS NEPUIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Kodėl kerta iolcą, ant 
kurio* patys sėdi?

Gegužės 24 d. šv. Jurgio 
parapijoj vyskupas R. Hi- 
ilinger suteikė sustiprinimo 
sakramentą 180 vaikų ir 40 
Nuaugusių.

Iki šiol šv. Jurgio parapi
ja buvo vadinama visų lietu
viškų Romos katalikų para-

pinigais.
Dabar kaip tik yra iš val

džios. pusės raginimą, kad 
net pradinėse mokyklose 
vaikai būtų mokomi bent 
vienos kitos be anglų kal
bos. Nes šiandien pasirodė, 
kad prekyboje ir politikoje 
negalima visur vien su an
glų kalba apseiti. Reikia, 
kad jos piliečiai galėtų kaipijų Chicagoje motina. Bet, skaityk ir rašyti dar

kaip aną sekmadienj pasiro
dė, ji tokio pavadinimo ne
begali savintis.

Tiesiog negalima supras-

ii* kita kokia kalba.
. Tad lietuviams turint sa

vo bažnyčias ir mokyklas y- 
ra puiki proga savo tėvų

ti, kodėl nebuvo pasakytas kalbos mokyti savo vaikus 
nors ir trumpas pamokslėlis mokyklose, kalbėti su jais 
lietuviškai. Juk bažnyčioje namie, ir kad kunigai saky- 
buvo senų lietuvių katalikų tų pamokslus lietuvių kalba 
labai daug, kurie angliškai šalia anglų. Ir taip pat tegul
neviską supranta. Vyskupas, 
tiesa, labai ilgai kalbėjo a- 
pie sakramentus, ir vaiku
čius klausinėjo, čia klebo
nui A. Martinkui buvo pro
gos priminti vyskupui, kad 
jis lieptų vienam iš kunigų 
pasakyti pamokslą lietuvis^ 
kai. Tada būtų išlaikytas šv. 
Jurgio parapijos lietuvišku
mas.

Nei vienos lietuviškos 
giesmės nesugiedojo lietu

klebonai netingi ir įsako sa
vo vargonininkams per mi
šias giedoti lietuviškai, nes 
angliškai galima girdėti nu
ėjus į bile kurią airių baž
nyčią.

Senas Dypulcas

Mirė G. Stakauska*
Kovo 22 d. mirė Gus Sta 

kauskas, 63 m. amžiaus, pa 
laidotas šv. Kazimiero kapi-

SENIAU IR DABAB

Viščiukai visuomet mėgo ir mėgsta šilumą. Seniau višti
dės šildant žibaline krosnimi buvo daug dūmą, dažnai 
viščiukai nudvėsdavo. šiandien moderniu apšildymu 
labai lengva laikyti vištidėj reikalingą temperatūrą 
be jokios žalos betkam. Priešingai, tuo būda galima 
sumažinti viščiuku dvėsimą .

co-Lowell Shops pirko “Ad- 
dressing Machine Co” akci
jų už $900,000, o dabar jas 
pardavė už $2,800,000 Bese- 
mer Securities Co, kuri nu
pirko ir visą bendrovės tur
tą. Taigi savo geru uždarbiu 
Eilioti pasidalino su savo 
buvusiais darbininkais, sau 
palikęs daug mažesnę, bet 
vis dar pakankamai didoką 
sumą.

Minėtą bendrovę įsteigė 
Harman Elliott tėvas 1900 
metais, ji turi dirbtuves 
Cambridge, Mass., dvi Ge- 
orgia valstijoje ir 3 užsieny.

LIETUVIAI KITUR
LAIŠKAS IŠ KOLUMBIJOS

tas užsitęsė beveik valandą 
laiko. Tada buvo proga pa
rodyti airių vyskupui lietu
viškų giesmių ir meliodijų 
gražumą. Ir aš nemanau, 
kad iis kleboną už tai būtu-- (T — c -- ---- ------ z
baręs. Juk gražių lietuviškų 
giesmių yra labai daug.

O vargonininkas visą lai
ką birbino bala žino kokias 
svetimas meliodijas.

Dabartinis klebonas kun. 
A. Martinkus yra senosios 
lietuvių kartos kunigas. Ir, 
rodos, turėtų daugiau dėme
sio skirti lietuvių kalbai. 
Jei patys klebonai nesirū
pins lietuviškas parapijas iš
laikyt lietuviškomis, tai vy
skupams nebebus reikalo jų 
klebonais skirti kunigus lie
tuvius. Jie galės sakyti, kad 
lietuviai visi supranta an
gliškai, ir nereiškia noro tu
rėti kunigus lietuvius. Keis
ta, 4cad patys kunigai kerta 
šaką, ant kurios jie sėdi.

O juk tie iš Lietuvos atke
liavę artojų sūnūs, kurie pa
statė tas bažnyčias ir mo-

"ėse. Velionis dar buvo
rus ir jo mirtis buvo netikė
ta visiems jį pažinusiems.

Velionis ilgus metus skai 
tė Keleivį ir buvo jo didelis 
mėgėjas. Jis dalyvaudavo 

** lietuvių pobūviuose, remda
vo visus kilnius darbus: Ve
lionio liūdi jo draugai, pa
žįstami, o ypač jo žmo
na Morta, kuri yra dėkinga 
visiems už gėles ir dalyvavi
mą jos mylimo vyro šerme
nyse ir laidotuvėse.

Draugas

PAULSBGRO, N. J.

Mirė S. Šerienė
Sofija ir Kazimieras Še

rai buvo išvykę atostogų į 
Los Angeles, Cal. Ten nuva
žiavus S. Šerienė susirgo, 
buvo paguldyta į Hollywoo- 
do ligoninę, kimioj 12 d. pa
sirgusi ir mirė. Prie&mirda- 
ma velionė rpArtfekė norą 
būti palaidota N. Jersey,

_  _ kur ji pati išgyveno 44 me-
kykias, jeigu jie žinotų,"ką i‘“s ,ir. kurr «yvena dau? 
dabartiniai lietuviai kunigai ««"»'«• buvo j-
daro su jq bažnyčiomis ir '.'šlytas “• )> palaidoto
mokyklomis, tai savo gra
buose apsiverstų.

ia nėra prievartos iš val
džios pusės, kad lietuvių 
kalba būtų taip niekinama, 
ir tiesiog varoma lauk iš tų 
bažnyčių ir mokyklų, ku
rias lietuviai pastatė savo 
sunkiu prakaitu uždirbtais

Paulsboro.
Velionė paliko liūdinčius

vyrą Kaziipierą, dvi dukte
ris Kanadoje — Janiną 
Nonis Hamiltone, Bronę 
Jankauskienę Toronte, ir 2 
seseris Lietuvoje. Jiems reiš
kiama gili užuojauta.

K-na*

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO vi 

Amerikos. Joje aprašoma:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Padf iko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra" 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną. dažo

Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
YeDonstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pu mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežerus, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų Įdomybių I Su

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

-KELEIVIS”
<98 East Broadvray So. Bostaa 27,

VVATERBURY, CONN.

Ruoškimės Balfo piknikui
Birželio mėn. 7 d. 2 vai. 

po pietų dr. Petro Vileišio 
sodyboje, Allertor. Rd. Mi= 
dellburyje (prie Waterbu- 
rio), Waterburio Balfo sky
rius ruošia puikią gegužinę- 
pikniką, į kuri maloniai 
kviečia atsilankyti visus 
Waterburio ir jo apylinkių 
lietuvius. Gegužinėje bus 
gausus bufetas, bus įvairių 
skanių lietuviškų užkandžių 
ir gėrimų. Visas gegužinės 
pelnas bus paskirtas visuose 
pasaulio kraštuose išblašky
tiems, į vargą patekusiems, 
senatvės sulaukusiems ir 
sergantiems lietuviams su
šelpti.

Tad, mieli broliai ir sesės 
lietuviai, šio birželio mėn. 7 
d. 2 valandą po pietų visi 
kaip vienas renkamės į Bal
ti ruošiamą gegužinę. Kiek

vieno mūsų atsilankymas 
Balfo gegužinėje nušluostys 
ašarą vargstančiam lietu
viui, palengvins jo sunkią, 
beviltišką dali. O kas gi su
šelps mūsų vargstančius tau
tiečius, jei mes patys juos 
pamiršime?!

Visas ir visus lietuvius 
maloniai kviečia atsilankyti
Waterburio Balfo Skyriaus 

Valdyba

DETROIT, MICH. .

daug kitų.
Girdėjome, kad bus sve

čių ir iš Kanados. Bus gau
sus valgių ir gėrimų bufetas. 
Visi bus patenkinti, todėl 
prašomi dalyvauti ne tik 
nariai, bet ir visi kiti.

Pradžia 12 vai.
Valdyba

—■ ■,,,>

SCOTTVILLE, MICH.

Mira K. Glemža

Gegužės 16 d. mirė Kazi
mieras Glemža, 72 metų am
žiaus. Velionis į Ameriką at
vyko 1906 metais, dirbo 
Chicagoje,. o nuo 1920 metų 
atsikėlė į Custer, Mich., kur 
nusipirko ūkį ir jame gyve
no iki mirties. Jis buvo ge
ras ūkininkas, malonus pa
žangus žmogus, priklausė 
Lietuvių Ūkininkų Dr-jai ir 
ūkininkų Unijai, skaitė Ke-

tin< $fega?bą atiduoti susi
rinko didelis būrys. Visų 
vardu su velioniu gražiai at
sisveikino Wm. Pilypas lie
tuviškai, o angliškai Miller. 
Palaidotas be bažnytinių a- 
peigų.

Velionis paliko žmoną 
Liudiciją,-kurią vedė 1943 
metais pirmajai žmonai mi
rus, du sūnus ir dukterį, du 
posūnius, podukrą ir brolį 
Juozapą Glemžą, gyv. St 
Charles, III.

Ilsėkis, Kazimierai, ra
miai. Tavo šeimai reiškiu gi
lią užuojautą.

Gyvenu 8 kilometrai nuo pu. Kelias kaip lietuviškas 
Villavicencio, Meta, ūkyje, vieškelis — dulka ir krato, 
kuris vadinasi Finka Las’ Šį laišką rašydamas gir- 
Mercedes, tai yra gėrybių džiu įvairių paukščių čiul- 
ūkis. Tai 32 hektarų (apie bėjimą, pažvelgęs laukan 
80 akrų) vištų ūkis. Už 375 matau, kaip po krūmus 
kilometrų (apie pustrečio skraido geltonos kanarėlės, 
šimto mylių) ekvatorius, to- mažos papūgos, o už 10 ki- 
dėl dabar čia žiema, saulė lometių matyti iš vakaių ly- 
šviečia ne iš pietų, bet iš gumą supą aukšti kalnai — 
šiaurės. Naktimis lyja, die- mėlyni, pilki, žali, tas paiši
nomis karščio 90-95 laips- na nuo apšvietimo. Giazu 
niai. Nuo jūros paviršiaus čia!
500 metrų (apie 1600 pė-i Kolumbijos sostine per 
dų) 5 metus, kuriuos aš čia ne-

Tų lietuvių visur esama, buvau, labai pasikeitė. Daug 
Ir čia viso labo yra net 4 naujų 20 ir 30 aukštų namų, 
lietuvių ūkiai. Sirutis turi gatvėse automobilių judėji-

Einoras, Jonas ir Pranas. Jono nej. qqq Statkus 160, o mas ne mažesnis kaip JAV. 
s, ir jų motinos sesuo žilinskie- 
ne, Marija.
Gadzinskas, Julius, gim. Šilalė
je, karui baigiantis buvo Drez. 
dene, Vokietijoje.
Gaiminas, Povilas, Juozo s., g.
1922 m. Upynos par., Skaudvi
lės vai.
Gibas, Jonas; ir Gibaite, Aldona,
Juozo vaikai.

Grigaliūnas, Povilas, Vinco sū
nus.
Gureckis (Grechy), Pranciškus 
ir Stanislovas, Dominniko sū
nūs ir Pranciškaus vaikai Jonas 
ir Lavina.
Holozubiec, Vincentas - Wiliiam, 
gim. Pastoviuose, Lietuvoje, gy
veno Lawrence, Mass.
Jackus, Bronius ir Valerijonas 
ir sesuo Paulina, Domininke 
vaikai.
Jatkevičius (Jatkiewicz), Jonas,
Juozo sūnus, iš Eišiškių, gyveno 
Shenandoah, Pa.
Juknvs, Feliksas ir Kazys, iš 
Meškių k., Rietavo vai.
Kasiulaitis - Balseraitis, Simas, 
ir Bittner, Anna, gyveno Lin- 
den St.. Brooklyn, N. Y.
Liekis, Pranciškus, Viktoras,
Zenonas, ir dar du broliai, iš 
Milaičių k., Kaltinėnų vai., Tau
ragės aps.
Lileikis, Vincas ir žmona O. Li
leikiene. buvę Vokietijoje.
Miškinis, Vincas, gyvenęs Ka
nadoje.
Paškevičius, Kasparas, Jono sū
nus, gyveno Brooklyn, N. Y.,
193 Grand Street.
Pliura, Lionginas, 
šarkauskas (Szarkowski), An
tanas, Juozo sūnus, iš Eišiškių, 
gyveno Shenandoah, Pa.
Šukys. Juozas, Lietuvos kariuo
menės kapitonas, buvęs komen
dantas tremtinių stovyklose Vo
kietijoje.
Varnelytė - Šimkienė, Ona, gy
veno Čikagoje.
Žilinskienė, Marija, ir jos sesers 
vaikai Einoras, Jonas ir Pranas,
Tono sūnūs;
Bukauskaitė;- 
rimiera. Antano d., iš 
ir jos dukterys Elena ir Sofija, 
gyveno Muskegon (Michigan?).

Ieškomieji arba apie juos ži
bantieji maloniai prašomi atsi- 
iepti:
Zonsulate General of I.ithoania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

KONSULATAS IEŠKO

Bittner, Anna, ir Kasiulaitis - 
Balseraitis, Simas, gyveno Lin- 
den St., Brooklyn, N. Y

Čioderis 80 hektarų (hekta- Juoda minia nuo pat ryto 
ras apie du su puse akrų), salygatviuose veda biznį ir 
Žemę lygumose, dar retai kažkur skuba.
apgyventose, valdžia par-j Gal būti liepos ar rugpiū- 
duoda po 5 pezas (už dolerį čio mėnesi aš skrisiu tigrų, 
duoda 8 pezas) už hektarą, laukinių kiaulių ir visokių 
Žemė juodžemis arba juod-.kitų gyvūnų, kuriuos sutik- 
žemis su smėliu arba molis siu, medžioti. Tas medžiok- 
su žvyru. i Hnionkiccisnis, princu-

Gyvenamieji trobesiai čia,zams> anglams, italams, iš
tik pašiūrės, dažnai pusė panams ir tt. rengia Safari 
pastato gyvuliams ir paukš
čiams ir puse žmonėms.

organizacija, kurios vedėju 
čia vra lietuvis Gedvilas.

Mano gyvenamasis namas i Visi, kas tose medžioklėse 
yra išimtis. Tai mūrinis iš įyra dalyvavę, labai paten- 

Domininko cementjnių gabalų, 5 kam-Skinti, rašo padėkos laiškus 
barių ir virtuvės, yra mau- pr }>akartotinai atvyksta, 
dyklė, yra motoras, kuris j Medžioklė vyksta prie A- 
pumpuoja vandenį į 6 ba- mazonės upės Įtakų, apie 
kus, pastatytus 25 pėdų 350 kilometrų nuo sostinės, 
aukštyje, turtine ir elektrą. Organizacija turi savo lėk-

Aplink namą sodas ir i- ^uvus, motorinius laivelius ir 
vairūs dekoratyviniai krū- 'gyvenamuosius namus me- 
mai, netoli 3 upeliai. Daagjdžiotojams.
gyvačių, driežų net 3 pėdų. Pas p. Siruti Turavione 
ilgio, daug kurapkų — labai dirbanti panelė čioderytė iš 
mažos ir greitos. Turiu me-iprancūzų oro linijos gavo 
džioklinį šautuvą, bet dar kvietimą aplankyti Paryžių, 
nė vienos nenušoviau. Italiją ir Graikiją ir prieš 

Vietiniai gyventojai —porą dienų ten išskrido. Vi- 
indėnai, beraščiai, bet nuo- sas išlaidas sumokės Air de 
širdūs, labai pamaldūs. 'France.

Į miestelį važiuojame dži- ’ J. B.

P. MOTIEČIAUS GRAŽUS PAVYZDYS

DEL NEAPYKANTOS 
GAU MIRTI

LSS 116 kuopos narių su
sirinkimas bus birželio 13 
d., šeštadienį 7 vai. pas 
draugą Antaną Sukauską 
(2002 Ferdinand St, prie 
West Vernor Highway).

Visi nariai prašomi daly
vauti ir atsivesti naujų kan
didatų. Yra labai svarbių 
reikalų aptarti.

Kuopos Valdyba

SLA 352 kp. gegužinė

SLA 352 kuopa šį sekma
dienį, birželio 7 d. Beeehnut 
Grove prie Middle Beit Ro- 
ad rengia pavasario geguži- 
ne-pikniką. Svarbiausios do
vanos: radijo aparatas, ran
kinis laikrodis ir parkeris ir

CAMBRIDGE, MASS.
Darbininkai gauna iėrų

Harmon Elliott, “Adre- 
fcsing Machine Co” prezi
dentas, nutarė $1,450,353 
vertės bendrovės serų išda
linti darbininkams, kurie y- 
ra išdirbę ne mažiau kaip 
10 metų. Iš 600 darbininkų 
tokių yra apie 400. Jie gaus 
nuo $3,500 iki $4,000 kiek
vienas.

Elliott išeina į pensiją ir 
ta proga jis panorėjo ne 
pats gauti dovanų, bet kitus 
apdovanota, pasidalindamas 
vykusiu bizniu. Praeitų me
tų gruodžio mėnesį jis iš Sa-

Taip, neapykanta gali 
žmogų į kapus nuvaryti. Tai 
pratęsta savižudybė.

Vienas garsus daktaras iš 
3avo praktikos papasakojo 
tokį atsitikimą.

Tėvas baisiai neapkentė 
dukters, kuri jam iškėlė bylą 
dėl motinos turto. Tėvas 
taip dukters neapkentė, kad 
jis pradėjo nustoti svorio, 
neteko apetito, nebegalėjo 
miegoti, netrukus jo širdis 
taip nusilpo, kad sutino ko
jos ir jis begalėjo miegoti 
tik kėdėj sėdėdamas.

Gydytojas patarė ligoniui 
atleisti savo dukterei, bet 
jis atsisakė... ir mirė. Nea
pykanta jį į kapus nuvarė, 
sako tas gydytojas.

Neapykantos kupinų vis 
dėlto netrūksta, bet jie neži
no, kad neapykantą savyje 
laikydami jie pamažu save 
žudo.

1956 metais rugsėjo 22 d. velionio Petro Motiečiaus 
parodytą gražiausią pa
vyzdį, kaip taurus visuo
menininkas turi ir savo tortą 
tvarkyti, sau nemirštamą 
paminklą statyti.

Mes taip trūkstame lėšų 
visiems mūsų bendriems rei
kalams, ir tuo pačiu metu 
kiek tų lėšų visai be reikalo 
mums dingsta, kiek jų sveti
miesiems tenka tik dėl to, 
kad tų turtų buvę savininkai 
nemokėjo jų kaip pridera 
paskirstyti tada, kada jie 
dar buvo pajėgūs patys tą 
reikalą spręsti.

Visi sekime gražų velio
nio Petro Motiečiaus pavyz
dį.

Waterbury mirė Petras Mo- 
tiečius, 73 metų amžiaus.

: Taį buvo labai kuklus, ma
lonaus būdo žmogus, mo
kantis su visais gražiai sugy
venti. Jis priklausė įvai
rioms vietos draugijoms ir 
buvo dosnus visiems svar
biems lietuviškiems reika
lams. Jis buvo didelis pa
žangiosios spaudos mėgėjas 
ir rėmėjas, “Keleivio” arti
mas bičiulis ir bendradarbis.

Būdamas dosnus visiems 
bendriems mūsų reikalams, 
velionis Petras mirdamas 
nepaliko didelio turto, bet 
ką paliko, tą taip paskirstė, 
kaip retas mūsuose padaro: 
viską visuomeniniams reika
lams, lygiomis dalimis Ame
rikos Lietuvių Tarybai, Bal- 
fui ir Socialdemokratų Są
jungos Literatūros Fondui.

Testamento vykdytojai iš
aiškino. kad velionio turto 
viso labo liko $2,423, bet 
laidotuvių ir kitokių išlaidų 
buvo apie $2,000, todėl mi
nėtoms organizacijoms beli
ko $596.78.

Suma nedidelė, bet ne tas 
čia svarbu, čia norim iškelti

Žemaiti*

žmogus, kuris iki 48 metų yra 
pesimistas, žino perdaug, o jei 
jis vėliau vra optimistas, jis ži
no permažai.

Mark Twain

Kai tėvynė pavojuje, niekas 
neturi teisių — visi turi tik 
pareigas.

\ mdenbruch

Pakalbink i ra draugus ir 
kaimynu* užsisakyti “Kelei
vi”- Kaina metams $4.

MIRTIES SUKAKTYS
Praėjo 26 Metai, kai mano vyras Jurgis Kiškis paliko 

šitą pasaulį, bet mano liūdesys nesumažėjo. Gegužės 23 d.
fjo 44 metai, kai netekau mylimo sūnaus Gedimino. 

Ilsėkitės, mano mylimieji! Ateisiu ir aš pas Jus.
žmona ir motina Magdalena Riškienė

/
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Iš Pavergtos Lietuvos Augsią medį visi užgauna
J. VLKS

Nori surašyti visas 
lietuviškas knygas

kad Vilniaus F. Dzeržinskio

PASKITINfi JOHN FOSTEK OI ULES KELIONĖ NAMO

Mirusio buvusio valstybės sekretoriaus .icnn Foster Dulles kūnas nešamas j jo 
namus. Iš ten jis buvo nuvežtas i katedrą ir gegužės 27 d. iškilmingai palaidotas 
Arlington kapinėse.

, , j Kokie būtų šaunūs, geri lūs kūrinys, bet iš Vakarų 
'<odo tabako fabriko dai-jr socialdemokratai, Europos gyvenimo sūkuriųbininkai nuo balandžio mė-jej ne jje pįlinieji būtų pra- atblokštas . . .
nesio
niais.

nebedirbs šeštadie-Knygų Rūmai, kurių di
rektorių yra Antanas Ulpis,
nepriklausomoj Lietuvoj !s BinUienė _ vaik 
buvęs Šiaulių kmoteatro „Undėlė, vedėja 
“Liaudies Namai” vedėjas, 1
esą užsimoję surašyti visas
1547-1940 metų (nuo pir-žmona es 
mosios lietuviškos knygos valandėlės redaktorė 

saulinio karo) lietuviškas a

sitarę apie būtinumą Lietu-! Vargšai, dabar kaip kas 
vai nepriklausomybės! Jie iš tų didelių išminčių turi 
net pasisakė už laisvu noru darbo nuvertinti lietuviškų 
sudaromą su kitomis tauto- socialdemokratų praeičiai,

„ . , . . r»- 1 • mis federaciją, Runos caris- 'jų galui pranašauti ir, reika-Rašytojo Kazio Binkio Rusjjos buvo sk,.iau. )ui ,)Qtj net jų duob.
įona esanti vaikų radijo ‘•Kilniu kasinis noL vipstais npii7.

knygas, o taip pat visą nuo' Vilniaus universiteto pro-

džiamos. Tiesa, tą “liuesu kasiais nekviestais, neuž- 
noni federaciją” išblaškė prašytais, o savanoriais . . . 
kitų nenoras jos. j Tai vis nenauja. Anų mė

li supraskite, kas gi anuo- ,tų krikščionybės idėjų pase- 
met apie tą “neprigulmingą kėjas “Tėvynės Sargas” jau

1832 iki 1940 metų ėjusią rektorius prof. S. Jankaus- Lietuvą” prašneko? Ugi tuomet užbėgo už akių kaip 
periodinę spaudą (laikraš- kas komunistinėj spaudoj viinįaus> Kauno, Panevėžio, kam iš šių dienų socialde- 
čius, žurnalus ir tt). Be to, skelbia, kad Vilniaus uni- šiaulių> Marijampolės ir ki-mokratų duobkasių. Jo Nr. 
Rūmai maną surašyti ir.versitete egzaminus laiko • tų miestų batsiUVėjai, siuvė- ‘
1918-1940 metais komunis- 672 studentai, iš jų istorijos- jaį jr panašaus jiems 
tinės pogrindinės spaudos filologijos fakulteto — 272,1---------------- j--------------------

'fizikos — matematikos — 
Į109, gamtos 76, ekonomikos 
j— 65, medicinos — 62, tei- 

“Supuvusioj” Amerikoj;sės — 44, chemijos — 44. 
milionai darbininkų jau se-Į Be to, universitetą baigs 
niai bedirba, savaitėje 5*251 studentas neakivaizdi- 
dienas, o komunistinė spau--ninkas (kurie mokosi kores- 
da džiūgauja skelbdama, pondenciniu būdu).

BERLYNAS LAUKIA

leidinius lietuvių kalba.
“Dideli* laimėjimas1

amato žmonės. Kas duoną 
pelnėsi savo raumenų jėga. 
Tiesa, tarp jų trynėsi eu 
jaunuoliai, baigusieji gim
naziją ii- jau pradėję eiti 
aukštuosius mokslus. Bet 
kokie jaunuoliai? Ugi nu
sigyvenusių sulenkėjusių ba-, 
jorų sūneliai, net lietuviškai, 
kalbėti turėjo pramokti. Ir 
šie jaunuoliai, kitų padeda-

10-11 buvo pasakyta:
“Kalba, kaip 

ma, o už tuo* kliedėjimu*, 
veizdėk, kiek žmonių ma
skoliai nukoro* kaip tik
ru* maištininku*, 
viai ne maištininkai, 
autonomiją nėr ko ir *va 
joti — tai paibeliui to
kios knygpalaikės? Neim
kite jo* nė j rankas**. 
Mat, Lietuvos socialdemo-

LIETUVOS PAJŪRIO GROŽIS

Kam yra tekę būti Lietu
vos pajūry ir jį vėliau lygin
ti su kitais pajūriais, pripa-

tarp Nidos ii Pilkopos daug 
kur siekia 135-152 pėdų

mi, 1896 m. sukvietė Vii- kratų buvo išleista knygutė,
niuje anuos miestų ir kaimo k»r pasisakyta apie “pilną 

_ - — x  _   ’ nufvrolrlirof T ioiiitrAo

i tvirčiau pasisakė:

padėtis
ko. Gyventojai 
tiek, gal kas nors vaisinges- bose prisiminė blokados 
nio ir nutrupės iš derybų metą, aptardami net jos 
Ženevoj. Tačiau kol kas ma- klaidas. Visi pabrėžė, kad iš 
žai kas drįsta ką spėti. Berlyno niekas nemano 

Antroj pusėj, žinoma, nuo trauktis. Tai būtų savižudy- 
derybų pradžios visas pro- bČ- Aišku, kalbose Krem- 
pagandos aparatas užtraukė Kaus dilgy nai nepavadinti 
čirpinti smuiką. Mat, dery-! ^žynajs, todėl tų dilgynų 
bose kampininko vaidmeny puoselėtojams teko raukytis, 
dalyvauja ir nišų zona. Ji ^*eSana to. Mieste vykdy- 
ten pasiuntė šimtus “specia- ta rinkliava. Virš miliono 
listų”. Tai daugiausia pa- markių jos pajamų paskirta 
ruošti šnipai. Ir šį faktą, kad žuvusių lakūnų vaikų studi- 
rusų zonos delegacija sėdi Joms akarų V okietijos uni- 
Ženevoj nors ir kampininke, versitetuose.
rusų zonos propaganda iš-’ Paštas sukaktį paminėjo 
pučia ir skelbia, kad laisva- atskiru pašto ženklu, 
sis pasaulis pripažino rusų Paskutinėmis dienomis 
zoną atskira valstybe. Tiek akai-ų Berlyne ir Vakarų 
to. Antra, tos pačios propa- Vokietijoje suimta krikščio- 
gandos šiukšlių vertimas ni^ partijos narių. Suimtieji 
Vakarų Vokietijos adresu nėla eiliniai. Paaiškėjo, kad 
Ženevoj vertas dvigubo Sta--Te šnipinėja rusams. Nese

“Idant kuoveikiausiai 
susiorganizuoti ir prisi
rengti prie užvedimo so- 
cialistižko surėdymo, i- 
dant užtikrinti darbinin
kų luomų kuodi- 
džiausią gerovę ir kuopla- 
čiausą politišką liuosybę 
šioje pereiginėje gadynė
le. I.iefuvišlr*
mokratų Partija, pasirem
dama ant augščiau pa
duotų pamatų stato se
kantį programą mini- 
mum:

Savystovi demokratiš
ka respublika, susidedanti 
iš Lietuvos ir kitų šalių, 
paremta ant Iiuosos fede
racijos”.

1Ir toki nutarimą priėmę, i 
tie nenuoramos slaptai iš

lino ir “šaikos” ordino. Rei- niai i Vakarus atbėgo vie- leistame atsišaukime tarė:

“Politiška Lietuvos 
prigulmybę skaitome už 
tuščią svajonę, ir prie* a- 
ną išreikštą neva Lietuvi
škosios Socialdemokratii- 
kos partijos išleidžiamose 
knygelėse atvirai protes
tuojame. Sargiečiai, o su 
i»15 ir visa

ka lyg kaulų smegenų 
Lietuva pripažįsta Rusi
jos ciesorių už tikrą savo 
valdovą; nuo Rusijos ne- 
rūpinasiskirtis . . . Sar
giečiai protestuoja ir 
prieš socialistiška* svajo
ne — išmesti, kaip supu
vusius senu* bendrijos 
pamatus, idand paskui 
galėtų atsistoti ant naujų, 
bet ant kokių, jie paty* 
nežino”.

LSS LITERATŪROS 
FONDAS

Nuo šių metų vasario 
mėn. iki birželio 1 dienos

aukščio. Aukščiausia pusto-LSS Literatūros Fondas ga-
žįsta, kad tokio grožio, kaip ma kopa yra vadinamasis vo:

Sklandymo kalnas netoli Ni- j Jurgio Paknio nario mo
dos. Jos aukštis 240 pėdų. kesčio sąskaiton .... $30.00 

Pustomų kopų aukštis/ Per N. Gugienę Kazimie- 
Kopomis vadinamos vėjo [priešingai apželdintoms ko- rt> Liutkaus paliki-

supūstos smėlio kalvos. Pa-'poms, žymiai keičiasi po mo ......................... $100.00
jūriuose jos susidaro iš jū- ismarkių audrų. Yra pastebė-Per A. Valeiką, Cambridge

Lietuvoje, retai kur tegali 
ma rasti. Ypač žavios ko
pos.

ta, kad per vieną naktį, Lietuvių Kooperacinės Ben- 
siaučiant stipriam vėjui, drovės likvidacijos liku-

Pagal aukštį Lietuvos pa- smėlio supustoma iki 8 pė- čiai ..............................$14.36
jūrio kopos Europoj užima 'dų. Taigi ta pati kopa šian-j Aukojo trečiajai Fondo 
antrą vietą. Europoj aukš-įdien gali būti tokio aukščio, knygai išleisti:
čiausios kopos yra Prancu- o jau kitą dieną ji gali būti į Po $10.00 A. Šemeta, A. 
zijoje Gaskonijos kopos Bis-'keliomis pėdomis aukštesnė šulaitis, P. Mankus, M. ir J. 
kajaus įlankos pakrantėse.'ar žemesnė. Stanislovaičiai;
Ten jos siekia net iki 250į Nors Lietuvos kopos savo; Po $6.00 Mrs. C. Schwa- 
pėdų aukščio, nedaug aukš- aukščiu teužima antrą vietą, ger, St. Bakanas, Mrs. B. C. 
tesnės tėra Kalifornijos ko- bet aplinkos grožiu jos pir- Viznis ir P. Kriaučiukas; 
pos, kurios laikomos aukš- "niauja. Žymus mokslininkas i Po $5.00 K. Venclauskas 
čiausios pasaulyje. lir keliauninkas Vilhelmas ir —

Lietuvos pajūry Palangos von Humboltas, apsilankęs! Po $4.00 A. Jenkins. 
-Šventosios kopų aukštis šie-i Neringoje, pasakė: 
kia 30-35 pėdų. Aukščiau- “Kuršių Neringa yra to
sios kopos yra Kuršių Ne-'Kia žavinga, jog, nenorint! 
ringoje, vadinamoje Lietu-; prarasti nuostabių vaizdų, ačiū.
vos Sacharoje. .ją reikia būtinai aplankyti. Visais Literatūros Fondo

Jų didesnė dalis yra ap-|taip pat, kaip Ispaniją ir I-'reikalais malonėkite kreip- 
tig adresu. K Bielinis, 70

ros bangų išmetamo ir vėjo 
perpustomo smėlio.

Viso labo aukojo $$73.00
Kartu ................. $217.36
Aukotojams ir rėmėjams

želdinta, o kitos tebėra pus- taliją
tomos ir keliauja. Ten aukš----------------------------
čiausia apželdinta kopa yra!
Vadinamoji Senosios smuk-i UŽDARBIO MINIMUMAS 
lės kopa netoli Preilos. Jos

Fifth avė., 9th fl. New York 
11, N. Y.

K. Bielinis

SENOVĖS LIETUVIŲ 
PINIGAI

Tai štai kame gludi tas 
didysis noras nuvertinti 
Lietuvos sočia ldemokratų

kia žinoti, kad Rytų Vokie- nas komunistų šnipas ir at- 
tijos delegacijos vadai yra neį^ agentų sąrašus, kuiie
buvę rusų karininkai, be priklausė krikščionių demo- tiška respublika! .... . .
mažos išimties, į Rusiją kratų partijai, bet už pini-; p- įdomu, kad vos metams pT‘tį *•' į1* ateiti p.alaidoti- 
emigravę vokiečių komunis- šnipinėjo Kremliaus praslinkus, paremta “ant!. Tikrai butų socialdemo-

Laigyvuoja neprigul- 
minga Lietuvo* demokra-

tai.
Galima stabtelėti 

karų sektoriuose. Kas rors 
bus pastebėjęs, kad gegužės 
13 d. Maskvos radijas pas
kelbė, jog gegužės 12 d. į-į 
vykusios “provokacijos” va-į 
karų Berlyne taikusios pa
kenkti Ženevos deiyboms. O 
ta komunistų

bernams. Tenka laukti, kad Iiuosos federacijos” jau iš- kratai geručiai, jei jie būtų 
i ir va- areštl* bus dar baugiau. Į nyko. Vadinasi, tie padauž-:kuklesni’ praeit! Pa

galviai galvojo ir suprato, ateltle.s nepramaty-
. susižinojo su kitomis tauto- jį .11 sektlį .Į kleno nors 
mis, kad iš tokios federaci- 'sk\e,nus Įsikibę, 
jos nieko neišeis, nes pirmoj i Tokius socialdemokratus 
eilėj nė Bielorusija, nė U- būtM galima net paglostyti, 
kraina apie tokia federaci ia y*)ac Jei Jie pritūptų. Betda-

V. Žarsteklis

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepame^negalvojo ir gal ‘jiems buvo bar nelabieji tyso, kaip 
vadinama kn^o?’ J1Yr neskaitys ir nepakeliui su Lenkija. O pa- aukštasis panemunės, ar pa-

provokacija” buvo Berlyno ^arOj-rinti vaikams* ko dau cia™e VilniuJe lietuviški so- nYriU ^u.(das’ noi*s stipriųjų 
' Pal uP_lntl vaikams 5Įau „ j . . • c„vejų blaškomas, bet nena-

anas

aukštis 180 pėdų. Šiek tiek; Pagal 1938 metais išleis- 
žemesnės yra apželdintos ^4 Įstatymą yra garantuotas 
kopos: Karvaičių kalnas - mažiausias atlyginimas dir-

barniems tose privatinėse į 
monėse, kurios gamina ar 

Pustomų kopų aukščiai [prekiauja ne vienoj, bet 
[daugely valstijų. Dabar jis 
yra $1.00 valandai, už virš-' 
valandžius (daugiau kaip 
40 valandų savaitėje) turi 
būti mokama pusantro kar-

160 pėdų, Preilos kalnas — 
155 pėdų.

blokados dešimtmečio mi- Lj-./iįpti.vRkii kn&vmi Pirk cialdemokratai susikirto su )ėjų blaškomas, bet nepa 
nėjimas. i darni k Ims d™ vt Lenkų ; lenkiamas, neįveikiamas.

Suprantama, kad rusams SUomet atsiminkite knvga ir ciabsJai buv® tokio Įsitikini-: H kokio būtų džiaugsmo
šis minėjimas buvo tikras dovanokite. Keleivio ad- vi *2™ n^’ ki Iietuviams !’o (,aba’. “žsjpelny-
miežio aukuotas už kalnie- < mįnistracijoje galite gauti ' ; nepnk,a^°ma so- to pa idjnzjayimo, je! anais

V - - - --------- — i... y j_ * fc. cialistų organizaciją, bent metais po didžiųjų kunos
. - • •! i- .v •• iiliaus. Nežiūrint esamos pa- šias jaunimui tnkamas kny- 

dėties, žmonių į minėjimo gas;
iškilmes suplaukė tūkstan- [jauni daigeliai, j. Narūnės ^ra
čių tūkstančiai. Pine “oro' 
tilto” paminklo rikiavosi a-

zus ei!<?ras<;ai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, ęausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai-

merikiečiai, anglai, prancu-1 g,nTarĖL&. j. Narūnės'
Zai ir vokiečių policija. Gro-: saka apie žveju dukrelę, iliustruota, 
jant pakaitom atatinkamus gera dovana vaikams, 24 pusi. di-

veikalus, prieš paminklą nu- /JTT’t®- Kaina 
silenkė visa eilė to meto o- fASAisKeiOs. A. Giedrius, 

kupacinių pajėgų galvų Va
karų Vokietijoje, visa eilė 
vakarų valstybių ministerių 
ir politikų, nemaža dalis VE! YNI KAK?t;L,AI- A1°y^« Ba*__ ,1 '... , . r»>rio apysakaites vaikams, 69 psl..
Vakarų V okietijos ministe- 
rių ir visų partijų vadai.

J iškilmes atvyko ir iš A- 
merikos blokados metu kri
tusių lakūnų giminės, žmo
nos, vaikai.

Pavakariais minios apgu
lė šaligatvius. Pasirodė au
tomobiliai su minėtais sve
čiais, vykstančiais į masinį >ooaooooooooeooeoooooooooo

knygoje yra .'>/ gražios paša 
kėčios, J 75 psl., kaina §2.00 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liu
do Dovydėno apysaka, 16X psl., 
kaina ........................................ $2.00

kaina ...................................... $1.50.
JŪRININKO SINDBADO NUO

TYKIAI. {domūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .................................... $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pvsakaitės vaikams, 34 psl.,
kaina ................................ $1.00

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ................................ $2.50

Vilniuje ji visai nereikalin- no,s parapijos atlaidų pa
ga . . maldų, susirinkusiųjų pasi-l

Tai štai kokių būta tų lie-Gaišinti kunigėlių tarpe kam! 
tuviškų socialdemokratų ir no,-s jų būtų šovusi tokia 
yra kas čia jiems dabar pri- mintis, kad lietuvių tauta 
simžnti ir net į atsiminimų privali savo nepriklausomos 
knygas rašyti. valstybės! Ir jei apie tai kas

Vieni juokai, socializmo "ors (,abar galėtų parašyti, 
idėjos tuomet jau plito Va- dokamentais įrodyti. Deja, 
karų Europoje, tai ne lietu- t?kie. atsirado tik žymiai vė- 
viškų socialdemokratų pra-'bau ’r tai byvo didelis Lie- 
simanymas, bet iš kitur už- tuvos laimėjimas, 
plūdę šūkiai ... i Visiems patartina įsigyti

Cia mes į ausį galėtume St. Kairio — “Lietuva bu
do” ir Kipro Bielinio — 
“Dienojant” ir atsidėjus jų 
atsimininmų knygas per-

tylomis pakuždėti kai ku 
riems save istorikais ir
sociologais besivadinan
tiems, kad ir krikščionybė iškaityti, tuomet bus len- 
Lietuvai buvo iš kitur įvež- igviau susivaikyti kas tiesus, 
ta — importuota Lietuvon ir o kam trūksta paprastos 
liberalizmas ar vadizmas
taip pat nėra ir nebuvo pa
čių lietuvių savitas, origina-

J. JANCEVSKIS

Juozapatas Jančevskis miręs 
Chicagoje 1953 m.. 98 metu 
amžiaus. Jis dar praeito šit- 
mečio gale Rygoji veikė so. 
cialistų tarpe, tą patį darė ir 
atvykęs į Ameriką. Daugeliui 
senosios kartos Chicagos lie- 
tuvią jis yra žnomas. kaip re
to valingumo ir socialistiniam 
judėjimui atsidavęs vyras.

vadino išprususiais. 0 kam 
tokios pakantos pritrūkda
vo, tokie buvo apšaukiami

žmoniškos pakantos. Pakan- gremėzdais, storžieviais, ne
tos, kurią Lietuvos kaimo 
žmogus labai gerbė ir tokius

susivokiančiais 
vertėj.

žmogaus

to. Tas pats įstatymas
draudžia dirbti jaunesniems 
kaip 16 metų amžiaus.

Bet tų Įmonių, kurios vei
kia tik vienos valstijos ri
bose, šitas Įstatymas nelie
čia ir mažiausio atlyginimo 
•ekalas yra paliktas kiekvie
nos valstijos Įstatymų leidi
mo Įsaigoms spręsti

Jonas K. K a r y s (408 
Park Avė., Brideport 4, 
Conn.) atidavė spausdinti 
ilgų metų savo darbą “Seno
vės Lietuvių Pinigai” (isto
rija ir numizmatika; ilius
truota šimtais paveikslų). 
Veikalas apima visus mūsų 
prosenolių ekonominio san
tykiavimo įrankius, vartotus 
nuo giliausios senovės, iki 
tragiškojo L. Didžiosios 
Kunigaikštystės galo 
(XVIII amž.).

Turinyje: primityviškos
mainų priemonės (akmens, 
kaulo, metalo padargai;

Iki šiol jau 32 valstijose,'gintaras ir jo dirbiniai; ant-_ u.-.- _ i- . . . V, ū«i,i.:* ..._Kolumbijos distrikte ir Por- 
torike yra išleisti Įstatymai, 
kurie visiems nustato ma
žiausią atlyginimą. Pirmoji 
tą padarė Massachusetts 
valstija 1912 metais, vėliau
sia — Vermont, būtent 
1957 metais.

Alaskoj mažiausias mo
kestis yra $1.25 valandai, 
taigi 25 centais didesnis ne
gu federalinis minimumas. 
Connecticut, Massachusetts, 
Nevada, Rhode Island ir 
mažiausią valandinį atlygi
nimą $1.00, kitose valstijose 
įjis yra mažesnis.

Darbo unijos dabar reika
lauja, kad mažiausias va
landinis atlyginimas būtų 
pakeltas iki $1.25.

kakliai, segės, kit puošme
nos; kiaunių kailiukų “pini
gai”) ; Iiedintos sidabro 
“kapos”; senos romėnų, ara
bų, kitų tolimųjų kraštų mo
netos, garsieji Pragos gra
šiai ; viduramžių Lietuvos 
kunigaikščių monetos; Di
džiosios Kunigaikštystės pi
nigai iš unijų su Lenkija 
laikų; lietuvių tautiniai 
ženklai (jų istorija bei he
raldika).

Spausdina Immaculata 
Press, Putnam, Conn. Pagal 
susitarimą, knyga išeis iš 
spaudos dar šį rudenį.

Didžiausias žmogaus priešas 
yra ne suklydimas, bet tingi
nystė.

H. Th. Bockle
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Geležinkeliai miršta
L1ETUVIAI IMIGRANTAI

Didelė palaima buvo žmo- imai nepasikeitė. Per pasku- 
gui, kai jis prisijaukino ar- tiniuosius 22 m. keleivinių 
klį ir galėjo juo joti ar veži- {traukinių operacijų pajamos
mą vežti, bet dar didesnė 
palaima buvo, kai gražųjį 
bėriuką nuo tokio sunkaus 
darbo galėjo atleisti ir nau* 
dotis geležiniu arkliu — 
garvežiu, kurio Lietuvoje 
dar mūsų tėvai kaip piktos 
dvasios bijojo ir daugelis jo 
paslauga nebuvo naudojęsis. 
Atrodė, kad jau nieko geres
nio nebereikia.

Deja, šiandien jau kalba
ma apie artimą geležinkelių 
mirtį. Bent toks negailestin
gas likimas laukia Jungtinių 
Amerikos Valstybių geležin
kelius visai artimoj ateity. 
Žinovai pranašauja, kad jau 
1965 m. išnyks Pullmano 
vagonai, o 1970 metais į 
muziejų pateks ii* paprasti 
keleiviniai traukiniai.

Geležinkeliai prasidėjo 
praeito šimtmečio dvidešim- 
taisiais-trisdešimtaisiais me
tais. Europoj jų tikroji isto
rija pradedama 1825 m., 
kada Anglijoje buvo atida
ryta Stockton-Darlington li
nija. Tuoj geležinkeliai pra-

—Alou, Maik! .politikos, bet mūsų kunigai idėta tiesti ir kitur Vakaių
—Labas rytas, tėve: (greitai šitą reikalą nutildė Europoj ir Amerikoj (Ame-
—Sei, Maik, kada tavo ir užglostė. Tai kaipgi jie rikoj pirmoji linija, kuria

vekeišinas prasidės? Ai 
myn, kada škulė užsidarys?

—Šį mėnesį, tėve.
—Nu, tai gerai; aš turiu 

tau gerą džiabą.
—Na, na?
—Jessa, man rėkia nau

jos uniformos, tai tu galėsi 
parinkti man aukų tam rei
kalui. Aš duosiu tau po kvo- 
teri nuo kožno dolerio^ Vat 
ju sei?

—Aš nemanau, kad tėvui 
reikėtų naujos uniformos. 
Turėtum ir dabartinę išmes
ti į šiukšlyną.

—Maiki, aš mislinu gauti

dabar galėtų Lietuvą vaduo-

LAI KIA BULIŲ KOVOS

Monaco kunigaiKsiis 
sostinėj, laukia buliu kovos 
(žalčiais ir pasislėpę po lietsargiu 
dėl ddelio lietaus bulių kova buvo atšaukta.

su žmona Madride. Ispanijos 
pradžios, apsivilkę liet- 

bet nesulaukė, nes

Visai tiksli imigrantų sta
tistika tepradėta tik 1924 
metais. Imigracijos Įstaigos 
žiniomis, 1924-1958 metais 
viso labo Lietuvoje gimusių 
į Jungtines Amerikos Vals
tybes tiesiai iš Lietuvos teį- 
į važiavo 3,005 asmenys. Bet 
j vjen 1949-1958 metais Ame
rikon įvažiavo netiesiog iŠ 
Lietuvos 29,353 '.Lietuvoje 

į gimę asmenys. Tai karo pa
bėgėliai, DP vadinami.

Kiek kuriais metais Lietu
voje gimusių atvyko į JAV 
rodo ši lentelė:

1949 m.................... 6,691
1950 m. ................ 11,870
1951 m.................... 4,028
1952 m.................... 3,044
1953 m.......................  314
1954 m........................ 401
1955 m........................ 384
1956 m.......................  908
1957 m.................... 1,266
1958 m........................ 448

Neimigrantų Lietuvoje gi
musių 1958 metais Ameri
kon atvyko 1,106 — jų tar
pe svečių 842, verslininkų

_____________ (114, studentų 15. Jdomu,
Visi Amerikos gyventojai,nės apsaugos mokėjimų, jei kad 52 atvyko tiesiai iš Lie- 
pilieėiai ir nepiliečiai - !gu gyvena už geležinės už-;tuvos (19 studentų .r pro e- 

džiamos keliams plėsti ii to- pagal socialinės apsaugos is- dangos: Albanijoje, komu; “"ų.P3^ SVečiu!*g Lietuva 
bulinti, naujiems keleivi- atymą (Sočiai Security Aet) ;mstineje Unijoje Ček i »•
niams ir prekių lėktuvams turi vienodas teises, bet yia vaKijoje, nyru votiieujvjv,. __
statyti ii* aerodromams Įren- ir gana žymių skirtumų. Pa-

visą laiką buvo mažesnes 
negu išlaidos, tik 2 metus 
pajamos viršijo išlaidas.

Geležinkelių bendrovės 
keleivių vežiojimo biznyje 
per metus turi virš 7o0 mi
lionų dolerių nuostolių.

Mažėja ir prekių perveži
mas geležinkeliais.

Šitokiai padėčiai esant, 
suprantama, kad privatinės 
bendrovės, kurioms Ameri
koj geležinkeliai priklauso, 
neturi noro nuostolingą biz
nį vesti. Jos' jau būtų kelei
vinį susisiekimą daug dau
giau sumažinusios, jei jų ne- j 
varžytų valdžia ir neveistų 
vienos šakos nuostolius ly-j 
ginti kitos šakos perteklių.j 
Bet kadangi iš viso geležin
kelių pajamos, mažėja, tai 
tas turi būti imama galvon 
ir valdžia turi sutikti su ke
leivinių traukinių mažinimu, i 

Todėl šiandien visuome
nės ir valdžios dėmesis su
kauptas į susisiekimą auto-i 
mašinomis ir lėktuvais. Mil- į 
žiniškos sumos kasmet lei-

buvo paleisti garu varomi

Kada gali netekti pensijos

ti, kuomet jų popiežius pri- Jokomobiliai, buvo Albany- gti.
pažino ją Sovietams? 'Schenectedy, N. Y., atidary- Žmogus šiandien yra dar y ra......................

neramesnis negu seniau. Jis mokėjimas, jei už Amenkos 
visur nori vienu laiku suspė- libų gyvenama ilgiau kaip

Vengrijoje, šiaurės Korejo-1 1958 metais įsipilietino
tafta įstatymą nepiliečiams je, Rumunijoje ir Sovietų į,487 Lietuvoje gimę (JAV

nutraukiamas pensijų Sąjungoje. Tie išmokėjimai kanH?™enes k^sklM 2)- Is 
vra laikomi pensininko as- JU 600 Amerikon atvyko 
meninėj sąskaitoje ir išmo-;1940-1949 metais, 300 — 
kami tik tada, kai pensinin- 1050 m., 274 1951 m.,
kas grįžta į Ameriką. A. C 220 — 1952 m., o kiti pirm 

1920 metų.

pažino ją
-Bet katalikų vaiską m- rugpiučio 9 d ),

prieš komunistus ne lietuvių L. Lietuvoje pirmasis gele- 
kunigai organizuoja. zinkeks P^ejo veikt! 1861

—Vistiek tėve tas nrieš- Virbalio ruože,
4 -v / w x P - kitais metais Daugpilis-Vil- 
tarauja katalikų bažnyčios niug _ Lentvaris . gunag Q
dogmai. _ Liepojos - Kaišedorių linija

-Kodėl? Juk vistiek baz- jpravesta 1871 m.
•_ i------------umitzm/i noviotrūi i tr • ___ «___ a w *,»u«uu ™ Kaip matome, geiezinKe-—................. ............ , ----------------------------------

- _ - . tai kodėl mes ne-,jjų istorija visai nesena, o į Kaliforniją ar Europą? Tą mėnesių užsieny gyvenimo ?aclai j . . . ,
galėtume tą šėtono pakale“jįe, kaip minėta, jau eina i'pačią dieną gali ten būti, aikas nebuvo Įstatyme nu-itXlrtiyįc>’. kaa, ar bi ninku mi-į 1949 m.......................  6<>1
-nito snvarvti i nžin ____ « ._ . • __ ,........ ........ ‘ nimalinii) atlvffimmO nusta- -in-n _

n^rvia
priešinga

niją suvalyti i ožio ragą: užmarštį.
Reikia tik suorganizuoti: Visur geležinkeliai buvo

ti. Kur jis trankysis traukiny 6 mėnesius, 
kelioliką valandų, jei jis Išmokėjimai nenutraukia- 
lėktuvu tą kelionę gali per ni tik šiais atvejais:
3-4 valandas atlikti. Spraus- 1. Jei pensininkas nepilie- 
miniams lėktuvams prade- tis galėjo gauti pensiją jau 
jus veikti ir komercinėj tar- 1956 m. gruodžio mėnesį,
nyouj, ką bereiškia Filiski’iSti tai yra prieš tai, ____rvcti ovoiij

DARBININKŲ
ATLYGINIMAI

1949-1958 metų laikotar
py pilietybę gavo viso labo 

; 16,735 Lietuvoje gimę. Me-
Sovietu profesinių sąjun- ^a^s^. įsipilietinimo statisti-

metus vis ka šiaip arodo:

reikalus atlikti ir vakare matytas. įnimalinio atlyginimo nusta
. av«v«u«««u „ New Yorke savo šeimoj jau-i 2. Jei pensininkas gyveno !^’mas .y1"3at7 

vaiską. stebuklingas ūkio gyvenimo kiai ilsėtis. 0 juk šių lėktų- Amerikoje mažiausiai io p vena. Jie vis didžiavosi
, „ , —Bet bažnyčia, tėve, mo-varikiįs Jie DaeTeitįno atni. :vų greitis nėra paskutinis— metų prieš išvykdamas iš tuo, kad sovietinis dai binm-

naują generolo sluzbą, kur,kjna žmones tikėti i maldos ojno pervežimo išlaidas. At- netrukus jis bus dar greites- Amerikos. k^?_ es?.s at^§inamas Pagal
šita mano mundiera ir šulo-gaiybę, nes tokiu tikėjimu stumai nustojo reikšmės 3. Jei išmokėjimų nutrau- atliktąjį darbą. Delbto
pytos kelnės jau netiks. Rei- remiasi visas religijos rū-: Reikalinga žalravas ar tau
kalinga nauja uniforma. mas ir sotus kunigų gyveni- (vartojimui paruoštus gami- 

—Apie kokią sluzbą te- mas. Jeigu žmogų ar tautą n;na x„vn J, k™ o u į
vas svajoji?? 

—Gazietos

Bet ir keleiviniai bei pre- kimas būtų pažeidimas esą- Sąjungoje ligi šiol dar nėra,
___ __ kėms vežioti sunkvežimiai iau sutarčių tarp Jungtinių ‘f513,1' rt]°’L kuns. patiknntų j

mas. Jeigu žmogų ar tautą nįus buvo galima daug°grei- 'Y1*8 dideli geležinkelių prie- Amerikos Valstybių ir to darbininkui minimalų atly- j 
ištinka kokia nelaimė, baž- £jau ir pigiau perkelti iš vie- Ir v*s tobulėja, vis krašto, kurio pensininkas y- . . .j

, x • yaj){®”>yč>a visada liepia melstis. nos vietos : Galėjo
kad organizuojasi katalikų Taigi ir prieš komunizmų sparčiau augti pramok 
vaiskas, taigi bus reikalin- katalikai turėtu kovoti ne __ 1. .-.,Xkatalikai turėtų kovoti ne nrekvba žemės nlri« gas ir stai-šas generolas; ki- ginklais, bet maldomis. Ne- 7 ’« . . Ret zmnranc pasiima ar ten atveža kas tarp J
taip sakant, man galės būti jau Bostono kardinolas jau Jėka pasirodė reikalinga. Koks patogu- Graikij
gera služba. Ar nežinai?? ^betiki maldos galybei, jei- -S pasirodė naujos susi- r 1
& XT .. . , ,. Iiiaiuos gaiyuvi, jei Slekimo priemonės — auto- ™_ Mo norzinon omo Irrtlzi no n»>orioiA n»‘(vom7nnri . ... . * _ . m j i

1950 m...................... 482
1951 m.....................  320
1952 m...................... 591
1953 m...................... 703
1954 m..................  1,264
1955 m..................  5,324
1956 m. ............... 3,527
1957 m.....................2.391
1958 m..................  1,487
Dabar metinė Lietuvosdidesni ir greitesni. Jie pri- ia pilietis. Toks įsipareigoji-! Dvidešimt p i r ma j a mei

važiuoja prie tavo namo, aaas, garantuojąs lygias tei- .ri _________
sandėlio, fabriko ir iš ten sės savo tautiečiams, y aa jvas vis dėlto prasitarė, koks

x._ i x. t ,_.-xA. vr» faktiškasis sovietinio įJAV ir šių kraštų:^'1'3 ,
........Įjos, lrlandijos, Izrae-:da,rbl.nl.nko P3*® mažiausias j
1.0, Italijos, Japonijos, O- atlygminmas. Jis pareiškė,;

kad septynmečio gale (1965'

ŠUO su
DVIEM GALVOM

—Ne, nežinau, apie kokį gu jis pradėjo organizuoti mobiliai ! Todėl Amerikoje geležin-landijos, Nikaragvos ir Va-(Kaa septynmečio gale Neu York World Tele-
vaiską” tėvas kalbi. /‘katalikiškas komandas” Ja o-J-pcnk ’i^-i-J^ltelių jau niekas nuo gi*abo Larų Vokietijos. , tas. at koresP°^dente rašo
—Juk sakau, kad katali- kovai su komunistais? t rikaitalas Tndfl Konf /^nebeišgelbės. Jie garbingai 4. Jei pensininkas yra to dabartinių 270-300 Maskvos mačiusi sun į su

kų vaiskas. | —Maiki, melstis reikia, Li-ik™ o-pUrinVA*iUi «^" adiko dideli irtorinį uždavi-Liašto piliečiu, kuris tuid so- ”^n^1Y1,,J)aklr i

mus plastiškų operacijų 
specialistas. Jis jau 20 metui 
mėginęs pridėti šuniui antra

Maiki. 'mingis pamaldarcitt- Poin- " "" būtų nuo 50 iki 60 do-galvą. Jau apie 20 tokių o‘-
-O kam? |te ir nabaeasloviio visus ši- Tas reiškinys Jungtinėse Austrija, D. Britanija, Šta^l Užminus dolerius, jdo-'^riskiepyl^^ne^

mu, kaip yra Amerikoje su venę ilgiau kaip 6 dienas. 
Naturalizavęsis Amerikos'iaz3aus3u darbininko atly-į Neseniai tas chirurgas 

ulietis turėtu žinoti, kad jis Ten toks yra įstaty- prie suaugusio šunies kaklo
gali prarasti pilietybę, jeigu mo numatytas: ne mažiau “poskiepijo” 1 menesio su
gyvena už Amerikos ribų ii- ka3P 1 ^ol. valandai. Dėl to niuko galvą su priešakinė- 
gesr.Į laika. Tuo atveju jįs išeina 40 dolerių savaitei ar- mis kojomis ir jau ištisą mė-

iupa
įmingąs
ite ir pabagaslovijo visus ši-Jocį .

—Ant komunistų šturmą puSj kad neatsitiktų kokia Jmažėio iki 274 794 28^%^* Amerikos Valstybėse jau ės Irlandija, Žmogaus 
darys. Jes, Maiki, bus regli nelaimė. Bet tą pačia nakti • < - matomas aiškiau, bet vėliau ir Jugoslavija.
Vaina. kaip davė uraganas, tai iš tų ^J^ež Zlkis PaU bus ir kitu'- ................................

-Sakyk karas, ne “vai- ,iko tik šipuliai, ir «e o.
" -Karas ar Vaina, Maiki, ekS^uf“"^
vistiek bus batalija. Gal ir ko būrį koliekų vaikų ir nū- ^^įau bereikia ir 
Lietuvą išvaduosim. vežė j stebuklingą planetoj fcj|i ir 192^k

Liurdą kad eudais pasveikę keleivinių vagonų buvo

popiežius
muS RtoiaP^Drieš “k 4000 pXlno vag^’1"6
munistų Rusijai, o pnes po- • bekus vaikus įsveze ir kolie-. «... . , , . .
piežiaus politiką katalikai kus parvežė. Aš, Maiki, ti-L Maz«Jant keleiviams, aiš- 
nporaii knvnri kiu į maldos galybę, tikiu į |KU’ lun

-Niekus katbi, tėve. 
—Kodėl niekus?
—Todėl, kad

negali kovoti.
—Kada jis pripažino?
—Tai buvo nelabai se-

mažėti ir pajamos,
eudus, ir man skauda širdį ? tuo torPu išlaid°s vis didė-
apie tuos atsitikimus kalbė- .1 1926 m. viso labo

no, ar ne?
—Nu, tai kas?
—Tai yi-a tas, tėve, kad

panaikindamas Lietuvos at
stovybę popiežius pasakė,

nieko nemačija? Bet gerai -..Z-. 1 ad^immiĮ Jtems iš- 
organizuotas vaiskas ir ge-;.926 metais $2,826, 
ras zbrajus tikrai pamačys. o„7’ ’’1® Jau
Kam tik kirsi, Ui jau bus baugiau 1§’ dv,gubai

1

GERIAUSIA DOVANA ------- x j > • • - • • • ♦ - • v______  pasidaro svetimšalis (alien) ba 1doleriai menesiui, ar- nesi ras šuniukas yra gyvas.
Jei galvojate apie dova- ir jam pritaikomas Įstaty- ba 5 ka,;lVs tiek’ kiek s°vie-Kiek ilgai jis dar gyvens, 

ną savo pažįstamamam ar mas, pagal kuri socialinės darbininko. šiandien negalima žinoti,
draugui, tai atsiminkite, apsaugos išmokėjimai nu-' Amerikoje dabar yra pa-bet svarbu, kad jis gyvena 

uostas naujo Įstatymo pro- daug ilgiau negu kiti. Kaipkad geriausia dovana bus traukiami, jeigu užsieny 
šios knygos: " gyvenama

Stepono Kairio “Lietuva mėn. .
bodo”, kaina $5.50 .Naturalizavęsis pilietis, l,nimtas- Paual įstatymą kelią dar tobulesnėms ope-

Kinrn Bielinio “FK™. negyvenąs JAV 25 metus po .ni^iausias atlyginimas būtų racijoms, kūnų pagalba bus 
• D natūralizacijos ir išvykęs 1-2a doL valandai. Per sep- galima pakeisti tas ar kitas

ilgiau kaip 6 Jektas’ 3r Pro^inės sąjun- bebūtų, šitas dr. M. Demi- 
gos rūpinasi, kad jis būtų chovo laimėjimas praskins

įjos ir išvykęs . •. . ...
būdamas jaunesnis negu 60 gynėtą metų, kol dar galės į-jsugadintas> kūno dalis.

Jas salite gauti ir Kelei- metų, ifekvl us labai ,.elas į.jpkti Chruščiovo pažadas, " į—~ —
šilinis, praranda Amerikos ;Amenkoje tas mažiausias -• ūciuodam.. o rtmu- 
piliet\bę po to, kai gyveno a - gminas ir vėl gali pasi-
be pertraukos a) 3 metus ke,sJi- ko1 3°™?-
tame krašte, kurio piliečiu da,’0ininkas susilauks tų 

j uvo anksčiau arba ku. pažadų įgyvendinimo —

vio administracijoje: 
fi.36 Broadway. 

Kiwtnn 27. Mas*

jre rūpindamiesi ir padėdami ni
rime savo bičiuliams par«xlyti 
užuojautą.

Epikūrus

kirsta. Valuk to, Maiki, aš ' ............... ATSTOVO ANGLĮ- ;.i;,ln; jis įmė,’b? jankis ?? do,e,i,i mėnesiui, ameri-
jog Lietuva priklauso Sovie- noriu būti sUršas kardinolo ... .^miai padidėjo ir kitos. KĘSAS melus bet kuname kitame kle.tls ^aus, <įau. ne mažiau

17,,oi ir. 1 iv o«mta afofrmm ii araialrst rronornloc i,, vvnriii pHJHmOS atitinka-Į ftalkar M* Inta. 1 kl'aŠtC. įk«lip —1 i dolel IU, ai 1)H tl’lS
Be to. svarbu žinoti, kad ka,^V tiek, kiek so

vietinis darbininkas.

tų Rusijai ir savo atstovo ji vaisko generolas ir nonų, 
negali turėti. Amerikos lie-,kad tu parinktum man aw

Dabar jis yra toks: J.
negali turėti. Amerikos lie-!kad tu parinktum man aiH|~ ——————.— jVenc kūnas, 1 Rockwell l°. svarbu žinoti, kad
tuviai buvo sujudę kelti pro-jkų ant naujos uniformos. dinolas turi gana savo gene- Creaa, Obruton, BelLhill, Amerikos piliečiai ir nepi-( 
testą dėl tokios popiežiaus! —Nusiramink, tėve. Kar-Jiolų. įLanarksbire. Scotland. Jicčiai negali gauti sociali-!jLanarkshii “Darbininku

Humoro paslaptingas šaltinis 
yra ne džiaugsmas, bet skaus
mas. Danguje nėra humoro.

Mark Tuain

Jei tave draugas ar kaimv. 

gink ifciirašvti. \aina me

nas ae>kailo "Keleh to”, para*

tik U
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NO. ŽŽ HlfZėilP 3. ji***

M. KATILIŠKIS

HEXEGRUND
Ii Terros išleistos knygos “Išėjusiems negrįžti”.

(Tęsiny??
Bet ateina tokios valandos, ir jos dažniausiai būna 

vakarais, kai vėjas prigula, ir iš jūros tesigirdi minkštas 
bangų pliuškenimas. Tada prabyla garaiakalbiai. Jie taip 
puikiai Įtaisyti ir gerai veikia, kad gali suklysti, manyda
mas juos Įrengtus sekančiame skersgatvyje. Jie pristabdo 
šaudymą ir suteikia progos išgirsti svajingos, Strausso 
valsų muzikos ir tokių žavingų, sukrečiančių maršų, jog 
kraujas susidrumsčia ir subėga i kojas. Ir Į tarpus paleid- 
džia žodelių, nusakančių mūsų padėti. 3Ies turi pasiduoti, 
nieko nebelaukdami. Tokiu būdu generolas Rokosovskis 
dovanos mūsų gyvybes. Kitaip — būsime sunaikinti, kaip 
pasiutę šunys. Ir vistiek — mes pasiduosim ar ne, visas 
pamarys, su Danzigu ir Gdyne, iki Velykų būsiąs išvalytas 
ir perduotas tikriesiems šeimininkams — lenkams.

Iš tų pačių radijo transliacijų susivokėme, kad jau 
ir po Velykų. Bet pamario skiautis tebesilaikė. Generolą 
RokosovskĮ tas siutina, ir jis nejuokais stiprina ugnį. Ir 
vis neatlyždamas reikalauja besąlyginio pasidavimo. Eik 
tu, žmogau! Kaip tu čia dabar be niekur nieko pasiduosi? 
Ateis patys ir pasiims. Ir tave pati priedu nusives. Pa
lauksime. Pralošti nebėra ko.

Velykų naktis pasižymėjo sutelktine ugnimi. Ir sus
tiprinta naikintojų veikla. Bombos šnypštė be paliovos, 
lygindamos cementinių pastatų išsikišimus. Tas šnypšti
mas lyg ir erzinti pradėjo, ir publika visomis išgalėmis 
jieškojo priebėgos rūsių gilumose. Tinkamai pasirausus, 
visuomet būdavo galima aptikti prancūziškos ar kadu
ginės. Mūsų felčeris, mus gydęs ir globęs kašubų kaime, 
visuomet po ranka turi anodijos. Jo gera širdimi aš nie
kad neabejojau.

—Gal po ašarą? — praeidamas nežymiai mirkteli 
vyras. Jo akys primena stiklines sagutes iš moterišku rū
belių. Jos taip stiklu blizga. Bet jis neatsisako patraukti 
sultingą gurkšni iš naujausio laimikio betkokios branda- 
vynės pavidale. Ir savo nuomonę pareiškia apie tą ar 
kitą reiškinį. Jis mano, kad savaitę dar galėsime ganytis.

Būdamas apikū; iečių, aš neturiu perdaug laiko* kvar- 
šintis dvasiniais reikalais. Ne tai. kad būčiau užkietėjęs ir 
sužiedėjęs nagas, ir sielos išganymas visai nerūpėtų. A- 
naiptol. Jis rūpi labai, tik. pasiekus tam tikra ribą ir at
sidūrus tiesioginėje “alsavimo” pagairėje, aptingsti, per-

SC. SCoTOi*

(JAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ

l ia Rylhenfcirg (dešinėj), Roberto Benedetti motina, 

ir J.indą. Roberto sesuo, verkia savo namuose Mount 

!‘kn;eas. Mich.. gavusios žinią, kad jų sūnus ir brolis 

išvirto iš laivelio ir nuskendo St. CIair ežere. Kartu su 

Robertu r.usi.endo dar 4 asmenys, jo sesuo Nancy ir 
čar du asmenys išsigelbėjo.

PAVASARIO SVAIGULYS

Tau pirmą pavasario dainą aukoju.
Tau žiedus žibučių sudėsiu po kojų.
Tik skriskim kartu su pavasario vėju,
Su jaunu kvapu sprogstančiųjų alėjų.
Tu — aras galingas, aš — gulbė baltakrūtė. 
Mums tolimos erdvės, mums marių saulutė. 
Ten dangišką sapną abudu sapnuosim.
Kalnų mėlynųjų viršūnės išbalę 
Palaimins mus sapną, užburs mūsų galią.
O jei tu i žemę sugrįžt panorėsi —
Aš tyliai numirsiu alyvų pavėsy.

Kur gėlynai žydi — ten ir aš.
Kur drugeliai žaidžia — ten ir aš.
Ta (MAMAivui vi:u — meti ui ugciuti inaiic

Kur sustoju — man lelijos baltos žydi. 
Mano mintys, mano svajos — tai vis tu. 
Plasta žvaigždės, virpa saulė prie tavęs. 
Kas mane Į tavo rūmus benuves?

Salomėja Nerių,

ŠEIMININKĖMS MIRUSIAI MAMYTEI

Bėga dienos lyg upės patvinę 
Ir negrįžta į mano namus.
Rodos, vakar dar virkdžiau birbynę 
Po gimtinės pakluonius puikius . . . ' ■IK*
Man dainavo pražydus palaukė 
Ir kaleno sugrįžę gandrai;
O kai veidas skausmais apsiniaukė, —
Tu jį meile, Mamyt, dabinai!
O šiandieną ant Tavo blakstienų 
Guli žemės sunkus kratinys. —
Tavo rankos neglostys nei vieno,

' Lyg saulutės gaivus spindulys . . .
Ign. Pašušvy*

BATSIUVIO DUKTĖ JUOKAI

Varškė* tortą* be dugno
Imti du svarus varškės, 10 

uncijų cukraus, 3 kiaušinius,
4 valgomuosius šaukštus 
pieno, vieną pakelį kepamų
jų miltelių, 1 pakelį vanili- 
nio cukraus, 6 valgomus 
šaukštus manų kruopų, ke
tvirtadalį svaro razinkų, pu
sę svaro sviesto, vienos ci- 

Įtrinos sunką fr žievelę.
Sviestą, trynius ir cukrų 

gerai ištrinti, įdėti mano 
kruopų, citrinos, vanilinio 
cukraus ir pieno. Varškę 
prieš dedant pertrinti per 
sietelį. Tada sudėti razin- 
kus, kepamuosius miltelius 
ir suplaktus baltymus. Pas
taruosius įmaišyti labai at- Austrijos socialisčių mo- 
pargiai, jau nebetnnti. Visą įerų pirmininkei ir tarptau- 
jnasę sudėti } gerai riebalais linės sociaidemokračių mo- 
asteptą torto formą ir kepti Įerų tarybos garbės pirmi- 
ipie pusantros valandos. jdnkei Gabrielei Proft suėjo 
Janiški kiaušiniai £0 metų amžiaus.

Keturis kietai išvirtus’ .Ą gimė Silezijos batsiu- 
l iaušinius smulkiai sukapo- vio šeimoje. Sukakusi 18 m. 
ti, sumaišyti juos su pora Pa^į viena iškeliavo gyventi 
uncijų duonos, su šiek tiek 2 Vieną, Austrijos sostinę, ir 
petruškų, druskos, pipirų ir en dirbo tarnaite, vėliau iš- 
f-4 uncijomis tarkuoto sū- tekėjo už metalo pramonės

darbininko.
įmaišyti į tą masę vieną: Mokėsi darbininkų drau- 

trynį ir tada padalyti mažus gijos kursuose, stojo į pro- 
I ukuiiukus, pavolioti juos lesinės sąjungas (unijas) ir 
tarkuotoje duonoje ir kepti iktyviai jungėsi į soeialde- 
svieste, kol jie įgys gražiai nokratinį darbininkų judė- 
•udą spalvą. jimą ir šiandien stovi mote-
’likyta boba socialisčių priešaky.

Imkime 2 stiklines pieno,
6 stiklines miltų, 2 uncijas 
nielių, 14 kiaušinių trynių,
1 stiklinę cukraus, 1 stiklinę 
lydyto sviesto, pusę šaukšte- 

) io druskos, 1 vanilės lazde
lę, 1 stiklinę mažų šviesių 
razinkų.

Į Pieną užvirinusios, užpli
kykime juo 2 stiklines miltų 
r eerai išplakime; kai a- 

tauš, supilkime dviejuose 
šaukšteliuose cukraus išleis
tas mieles, gerai išplakime 
r nastatvkime, kad pakiltų.

Kai pakils, sudėkime su cu
krum iki baltumo ištrintus

—Antanai, ar tai tu pasakei 

Jonui, kad aš esu kvailys?

—Ne, jis tai jau žinojo.

Vyras įeina į kam bari ir ma

to savo žmoną sėdinčią prie 

veidrodžio.

—Kaip tu gali ištisas valan

das sėdėti prie veidrodžio?

—Tai nejaugi man visą laiką 

stovėti ?

—Tai ką, Antanai, ar jau pa- 
sipiršai Marytei?

—Taip, vakar kalbėjausi su 
ja.

—Nas ar galima pasveikinti?

—Dar reikia šiek tiek pa

laukti.

—Palaukti? Kaip tai, Kodėl?

—Ji pasakė, kad aš būsiu pa

skutinis, už kurio ji tekės.

Sunkiausia ištekėjus apsi

prasti su mintimi, kad gali tik 

vienam tepatikti.

IMKIT ir SKAITYKIT!
_>___  ——

ne šitoj Vietoj nuoiat sitsiotą EGLE. duetas 1S tos operos, jw. 
knygų Keleivio dministracijoje: Petrauskas, kaina .... $0.50 

?alima gauti dar šias knygas: šVENTADARBIAI, 1 veiksmo 

FOR LITHUANIA’S j tragedija, N. Gintalas, 33 psl..

DIENĄ PRADĖK SU ŠYPSENA

.andeniu, tai kiaušiniu trynius, 3 stiklinesNp^akvk ni2n miela plautis šaltu \ —---—, — -—-i* •-i j , . , . •
daug būdamas tikras, kad jis jau nebepabėgs. Tokiu ! j*' tn »•»«« pasinaudok šiltu. Nusišluos- išlydytą sviestą ir vis-
tikrumu gali stabtelti bėgikas', ranka siekdamas finišo a-koą šiandien <vnsotis ne<? sausa^ ir tu pajusi, kaip labai gerai išplakime. Jei 
juost,. Taip paukštis, ,,rfeš nutūptas, gaii iaisvai ap-
sukt. vieną ratą varaus. tau nohn suia. «? Viską gerai

lr kas man? • ySu ™ bet soms atmirusioms odos dale- plakusios, pastatykime an-
Ar susirastų dar koks lašelis šherry-brandy? į ^reiškia kod dai lems, dulkėms ir kitiems ne- <ia kartą pakilti. Kai tešla
Materija baigia išdulkėti iš manės. Ji besireiškia 5 e+ektume pagrindo išlaikv- švarumams valyti. Tie ne- Pa.kds antrą kaitą, & f?’

daugiu daugiausiai purvinais rūbais ir prakaitu permir- ti Vidini atsparuma ir tuo švarUTnai užkemša odos po- iai įplakime. Paskui sude- . • j i \ 4 a^Paiunią n įuo . , • 1 me nuplautas bei nusau-
kuna oda. ................................. • l udu lengviau garėtume ko-. Q .. & gintas razinkas, tešlą supil-

Jai vietos pakankama! po siomis pušimis, stačiame you su kasaiemmais nes- . p ’ Ka kime į formas (tešlos į for.
Baltijos jūros krante. . klaidumais. palengvina širdies ir plau- 3 negalima pilti daugiau

Jura neišpasakyto gražumo. Regiu ją tokią pirmą nare;na nuo to kain mpg C112 darb4, kūną daro atspa- ■l.aiP yeca ; Iorn}°^™-karų. Ir menu. kad būriu betarpiai suaugęs su ja. Atbė- teuSamės fiziški ir kaS resn» ’*° N -SlIt«

gęs .r įsirausęs ; jos baltą smėlį. Augstas krantas gina ret nuo to, kaip mes atrodo- J ik. kiškime j krosnį. Kepa-
zmones nuo ugnies. Kokių dv.des.mts metrų stačiu pa- r.e. Piktu, susiraukusiu vei- < -d , aa,™»u- ,na iki j va!. 2o min. Išėmus
kilimu. Ir siauras paplūdimys iki vandens. Ten vyksta daug sunkiau “prasimus-JT.,____I 1 i.škn
visas gyvenimas. Kranto urvuose batalionai kareivių ir 11 
ko tik nori. Ant kranto vyksta mūšis, ir sviediniai krinta, 
jei ne į pušų mišką, tai į vandenį. O paplūdimyje beveik
ramu. . . tik‘'iSmė^k.' Tai "jau ne !r d“no! sun.tlunu“’įodJ?

Tuo vieškeliu mes grūdamės į vakarus. Vieną tokį aip sunku. O jei tu manai, u Jau en?viau pakeliami.
pavasario vakarą, svaigiai tirštą nuo garų, dūmų, nuo atrodytų j)er kvaila sau 
kvailos, stačiai beprotiškos minties, kad bus bandoma pa- N'Psotis, tai juo labiau bus 
kliūti į laivą. O kur tie laivai? Mes praėjome suritintų I~£lir;d0 nusisypsoti. 
vamzdžių prieplauką, kuriąja, deja, niekas nesinaudoja. \ ^>0 /° ”e?er kietą

kis berneli, eik į darbeli” ... Lį krosnies, duokime atvėsti. 
Tad atsikėlusi iš lovos! Įr jei tu dabAr vėl prieisi imkime iš formos,

uoj prieik prie veidrodžio P1?6 ^drodzio, tau jau vi-
ir nusišypsok pati sau. Tu sun,ku NAUDINGI PATARIMAI

šepetį, kad nežalotų tavo

PATINKA, JEI RANKĄ 
BUČIUOJA

Kad nuskintos gėlės .il
giau žydėtų, į vandenį rei
dą įpilti šaukštą amoniako.

Jei prie proso prikibo 
Lrakmolo liekanų, tai nėga

Ir plaustų nebematyti. Jie l ūs bangų nunešti atokiai nuo ? , .. . v, 1 ? : . . . „. -v i x- • 1 uno odos, ir tuo šepečiu va- smeta vyru ir moterų, kaip
kranto, ir gal ant jų pludunuoja žmones. Pakrante rami. j yk sausa; vjąą kūną. jiems patinka rankų bučia
Tik vandens fontanai kartas nuo kaito iškyla į virau. pradėk nuo kojų. Pastatyk vimas. Paaiškėjo, kad di-

Vokietijoje buvo apklau- ^ma j® v,a^v^ R^kia
įutnnti druska.

LSDP

FREEDOM, paraše S. A. Vik-1 

toras. 32 psl„kain3 50 centų-ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,

JŪRININKO SINDBADO NUO-' 23 psl.. kaina ....................................... S0.15

TYKIAI, įdomūs pasakojimai KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 

jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00; lės. V. Kirlys, 103 psl.,

NAKTYS KARALIŠKIUOSE,! kajna.............................•♦••••♦ ??;20

Liudo Dovydėno apvsaka 168 LIAUDIES DAINOS, gaidos

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

BEPRIKLAUSOMOS LIETU- f kaina ..... ..... $1.50

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- KAS YRA SOCIALIZACIJA, 

rys, 225 psl., kaina .. $5.00 K. Kautsky, 31 psl., kai-
Š DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. na . ................................................................. $0 30

Kraučiūno eilėraščiai. 124 šLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks-

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

7ARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-' na .................. $015

kos šimtmetis. Nepriklauso- MONOLOGAI IR DERLAMA-

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

GIJOS, 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 $0.1o

SALOMĖJA vieno akto drama.

59 pd.. kaina ....................................... $0 25

DEBATAI SOCIALISTU SU 

KLERIKALAIS, 45 psl.. kai

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

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai

na ............................................................................................ $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis. 24 psl., kaina $0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
vezinskas. 16 p«b, 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 psl., 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

na • $0.75

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:

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 
3S centai

MOTERYSTĖ, J. E. Georg, 

daug patarimų kaip natūra

liai gimimus reguliuoti, 224 

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

KELIAS l PASISEKIMĄ, J. 

Grabau-Grabausko patarimai 

kaip elgtis visokiais atvejais, 

144 psl., kaina $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS, Vladas Vijeikis, 

42 psh. kaina ...................................... $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL

BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

įlaukio, 97 psl.. kaina .. $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai

na 50 centų

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmų Moliero komedija, 

59 psl.. kaina 30 centų

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 

Z. Aleksa, 76 psl., 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 cento-

SLAPTAS GTNKT^AS, 1 veiks

mo komedija, J. Steponaitis, 
30 nsl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

užsienio lietuviai, p. Ru- 
seckas, 56 psl.. kaina 50 centu

APIE TURTŲ IfiDIRBIMĄ, 
139 p»L. kaina KO rantu

SOCIALIZMO BLAIVUMAS. 
230 psl., kaina ........... $0.50

Vilnoniai drabužiai plau- 
įant susitraukia. Norėdami

Kelių kilometra nuotolyje kranto siauruma išsiple-!pirma vieną, paskui antrą duomenėj, “aukštosios kia-
- (inį šaukštelį glicerino, arba

irnoniako arba borakso.
Kad kelnių siūlė gerai ir! 

Igai laikytųsi, reikia patep-!
prastosios pusės bran- 

duoliniu muilu ir jas dreg- 
las išprašyti, 

šviesios vilnonės medžia-

čia į aikštę su pastatais. Tai žvejų kaimas Hexegrund. k°jų ant kėdės ir tuo šepe- sės. 80'
Minios tirštumo ir spūsties neįmanoma nusakyti papras- ,?1“ jas rutuliniais patinka, o motorų Uk 70%.1 * a Judesiais, o paskui tokiu pat i Kitokia pažiūra vidutinia-

Lauko žandarmerijos suglausta grandis laiko užtverusi visuomet eitų širdies krypti- tas patinka, 
praėjimą. Štai, kodėl minia siūbuoja ir ūžia įniršio gau- mi.
smu._Nepasimesti! Nepasilikti! Vyrai, laikykimės krū
voje; — šūkalojimai ir pasidrusinimai mūsų tarpe.

Ir mes, atrado, laikomės, beveik dantimis įsikibę. 
(Bus daugiau)

O jau žemutiniame
Tą pabaigusi, jei turi sluoksnyje už rankų bučia-

sveiką širdį ir nervus, plau- bimą pasisakė iš šimto tik
kis kūną šaltu vandeniu, į šeši vyrai ir 31 moterys.
kurį gali įlašinti kelis lašus!— ------------------------ 7—7—
acto arba pušinio ekstrakto. . ¥ Valstybių tirSčiau-

t • , .... šiai apgyventa yra RhodeJeigu sveikata neleidžia uiand

jos plaunamos muilo skie- 
liny, įpylus kiek amoniako.

V.

Uolumas be protingumo yra 
ugnū be šviesos.

KELEIVIS 
636 Broadwav

27,
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VIETINES ŽINIOS
DR. BRONIUS BAŠKYS

šiomis dienomis bus ne- B. Baškiui ir jis uoliai ėmėsi 
maža ir lietuvių, kurie gaus juos studijuoti. Tas darbas 
įvairių mokyklų diplomus, jam sekėsi. Jo pasiektais 
Tuo faktu džiaugiasi ne tik vaisiais susidomėjo ir kiti 
baigusiųjų tėvai, giminės, mokslininkai ir todėl jj jau

‘Laisvė* Varpas kviečia 
1

Prof. J. Kaminskas išvyko
Prof. J. Kaminskas, sa

vaitę pabuvęs Bostone, da
lyvavęs LDD suvažikvime,

Jieikojimai

draugai, bet ji turėtų džiu 
ginti ir visus lietuvius. Juk 
kuo daugiau turėsime išmo-

1958 metais pakvietė pada
ryti pranešimą Biologijos 
mokslų federacijos kongre-

kslintų tautiečių, tuo visa se Filadelfijoje. Neseniai, 
lietuvių visuomenė šiame kaip jau minėjau, Bronuis 
krašte bus ant tvirtesnių ko- savo tyrimus apvainikavo 
jų. | daktaro laipsniu, bet ir to

Nemažas būrys lietuvių jam dar negana. Jis ir toliau 
baigia ir Bostono įvairias i Tuffts universitete tęs savo 
mokyklas. Iš visų baigusiųjų tyrimus.
aš čia noriu išskirti Bronių j Dr. B. Baškys 1949 m. ve- 
Bask;^ kuris balandžio 29 d.-dė Ireną Kubiliūnaitę, da- 
apgyne disertaciją bioche- bar jie augina gražų atžaly
nu jos mokslų daktaro laip
sniui gauti, nes tokį laipsnį 
retas tepasiekia.

Visi kviečiami ateinantį 
sekmadienį, birželio 7 d. įl*"***1*
Laisvės Varpo metinę gegu- namo 1 Broo yną.____

F. Kirša — garbė* narys

Juozas Kaladė, ii Lietuvos, ieško 
, «....» i savo ir žmonos giminių, dėdžių ir te-Į praeitą sekmadienį išvyko tų. gyvenusių Bostone:

Giminės iš Lietuvos ieško Vlado 
Žukausko, kilusio iš Kleboniškių kai
mo, Kauno gub. Kas jį žino. prašom 
pranešti šiuo adresu:

Leonas Jurgelevičius,
Box 667, Sioux Lookout, Ont.,

po metinę gegu
žinę gražiame Romuvos 
parke Brocktone, Mass. 
(prie 37 kelio). Gegužinės 
programa taip sutvarkyta, 
kad lietuviškos dainos joje

Bostone gyvenantis poe
tas Faustas Kirša išrinktas 
Amerikos Lietuvių Rašyto-

skambės per visą laiką, o 6 jų Dr-jos garbės nariu. Tas 
vaL vakare bus duodama buvo paskelbta gegužės 24 
speciali programa, kurioje
pasirodys O. Ivaškienės tau
tinių šokių grupė ir kiti.

Gegužinė pradedama 12 
vai. dieną ir baigiama 12 
vai. naktį. Joje per garsia
kalbius bus perduota Lais
vės Varpo programa iš ra
dijo stoties WKOX iš Fra- 
mingham, Mass. Gegužinėje

1. Lankutienės - Mažuolytės, Gra
sęs, iš Stunkūnų kaimo, Pandėlio pa
rap., savo tetos.

2. Mažuolio Kazio, iš Stunkūnų 
km„ Pandėlio parap., savo dėdės.

3. Rožės Kisielienės - Žilinskaitės, 
iš Punsko narap., Suvalkų, Didžiulių 
km., žmonos tetos.

4. Žilinsko Juozo, iš Punsko parap., 
Didžiulių km., žmonos dėdės.

Jie patys ar juos žinantieji malo
nėkite atsiliepti adresu:

Juozas Kaladė
Poderiškių km.,
Tabariškių paštas
Kauno rajonas
Lietuvos T. S. R. (23)

IŠNUOMOJAMAS NAMAS
Prie fermos nuomoju naujai deko

ruotu namą su visais patogumais. 
Graži vieta, galima žuvauti, arti prie 
miestelių (3.5 ir 6 mylios). Dėl in
formacijų rašykit:

Lavvrence P. Legvvood 
107 State St.,
Paw Paw, Mich.

PARDUODU NAMUS
Našlė parduoda gražioj vietoj na

mus (4 kamb). Gera vieia dėl pen- 
.sininkų. Gražus mainierių miestas. 
I Daugiau informocijų pas savininkę:

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

Vedybos

(22)

d. literatūros šventėj Niujor
ke, kurioje buvo įteikta 
draugijos paskirta premija 
poetui Kaziui Bradūnui.

Faustas Kirša taip pat tu- Pusseserė iš Lietuvos paieško bro-
FGJO dnlyVHUtl minctos lite* j zo įr Jono, paeina jie iš Suvalkų
ratūros Šventės programoj J Kalvarijos parapijos, Raudėniškių 
, , .. .f .-/ kaimo. Ieškomieji patys ar kas apiebet dėl neSVeikatOS negalėjo juos žino prašomi atsiliepti šiuo ad- 
nu vykti. resu:

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtoją Garsinimas)

PRISIKĖLIMAS Iš 
NUMIRUSIŲ

Našlys gyvenantis Wisconsin vals
tijoj ieško gyvenimo draugės ne jau
nesnės f,2 Metų amžiaus. Visoms 
mandogiai atsakysiu laiškais. Pra
šau rašyti šiuo adresu:

i 739 So. Halsted St.
Box 4800
Chieago 8, III. (22)

ną: Nijolę, Donatą ir Julių.
Dr. B. Baškys ir studijuo

damas, šeimą augindamas ir
B. Baškys gimė 1920 m. gyvendamas beveik visą lai- iras orkestras. Šeimininkėms 

Užvenčio valsč., Junkilų^ką mažame butely, kiu* ra-'nėra reikalo rengti pietų na- 
kaime 17 ha ūkininko šei- ,miai mokytis tegalėjo tik ki- muose, nes visi skaniai ir 
moję. Broniukas buvo ne tik 'tiems sumigus, surasdavo pigiai galės pavalgyti gegu- 
žvalus, bet gabus ir nepaso- laiko lankyti visus žymes- žinėje.
tinamas vaikas. Teisybė, vi- niuosius vietos lietuvių kul- Į šioji gegužinė sudaro an- 
si vaikai nori ko daugiau jūrinius pobūvius, veikliai trąją dalį Laisvės Varpo 
nauja sužinoti, bet Broniu-!dalyvavo Kultūros Klube ir!veiklos penkerių metų šo
kas tuo požiūriu buvo ypa-Įkt. Jis visuomet yra geros kakties minėjimo. Savo da
lingas. Jis labai gerai baigė'nuotaikos, šviesiai žiūri į a-’lyvavimu joje klausytojai ir 
pradžios mokyklą ir norėjo teitį, kupinas humoro, todėl plačioji visuomenė parems 

mėgiamas visų, kurie su juo visokeriopai visuomeninę ir 
turi tokių ar kitokių reikalų, kultūrinę radijo programą, 

Nuoširdžiai linkiu dr. kurios išlaikymas nėra leng- 
Broniui Baškiui sėkmės to-ivas uždavinys. Kad Laisvės

blogas pavyzdys. Nežinia, ilimesniame sunkiame moks-Varpas toliau galėtų sė- 
i , .-f i____ -r.__ jo darbe. „„ju:

toliau mokytis, bet tėvas ne
norėjo leisti į gimnaziją. 
Mat, jį neigiamai paveikė 
kaimyno sūnaus moksleivio

koks būtų buvęs Broniuko 
likimas, jei ne jo buvusi mo
kytoja, kuri padėjo jam pa
tekti į jėzuitų gimnaziją 
Kaune. Namus Broniukas 
apleido be tėvo žinios. Ma
mytė įdėjo šio to kelionei, 
ir taip Broniukas iškeliavo 
mokslo semti.

Jėzuitai norėjo Broniuką 
išmokyti vienuoliu kunigu, 
bet Broniukas nebuvo toms 
pareigoms linkęs. Tą paste
bėję, jėzuitai atsisakė jį to
liau mokyti. Taip su 4 kla
sių pažymėjimu keliolikos 
metų jaunuolis išėjo į gyve-

J. V-g*s

Lituanistinė mokykla mini 
dešimtmetį

6 d__ špšta-~ —-y —----

veiks gausus valgių ir gėri
mų bufetas, šokius gros ge

kmingiau veikti, reikia, kad 
klausytojai ir visuomenė 
remtų jį savo įnašais ir pa
rengimų lankymu.

Birželio 7-ji yra Laisvės 
Varpo diena. Visi iš arti ir 
toli vykime tą dieną į Ro-
muvnc nni-lra Rrra»lrfr»rui Iriu.— — — ——— J IXUX

GRAŽDANKA?

(Atkelta is 2-o psl.) 
rias caras dosniai dalijo savo 
pagalbininkams ir pataikū
nams.” (Psl. 62)

Apie bandymą Lietuvą 
kolonizuoti rusais bolševikų 
“Istorija” tik priepuolamai 
užsimena, nutylėdama visus 
esminius faktus. Štai, ką ji 
apie tą sako:

“Caro valdžia siekė, kad Lie
tuvoje kaip galint daugiau že
miu įsigytų rusų valdininkai ir 
kolonistai, todėl vietinės kilmės 
pirkėjai tokius leidimus (žemę 
pirkti) gaudavo dažniausiai už 
kyšius.” (Psl. 74)

Toki “ant užpakalinių ko
jyčių” prieš rusus vaikščio
janti istorija betgi užsimena 
spaudos draudimą ir lietu
vių kovą dėl lietuviško raš-: 
to. Todėl, koks pagrindas 
būtų dabar, po Stalino galo 
ir prie šiek tiek sužmoniš- 
kėjusio režimo Maskvoje, 
norėti užkarti lietuvių tautai 
rusišką raidyną? Tokio pa

Birželio mėn
dienį, Bostono lituanistinė rengiama linksma, įdomi ir 
mokykla baigia savo mokslo nuotaikinga gegužinė’. Ten 
metus, kurie šiemet jau yra susitiks lietuviai iš Bostono,

metų atvykę pirmieji tremti-Nonvoodo, Lovvellio, Law- hutu 
niai, pasijuto be lietuviškos rence ir kitų kolonijų.. Tai p ų P • 
mokyklos ir tuo pačiu be proga kiekvienam įsijungti
limybės auklėti savo vaikus į Laisvės Varpo išlaikymą, 
savo tėvų kalba ir lietuvis-1 Nuo Lietuvių Piliečių Dr- 

nimą. Jis visur kibo į darbą k°je tautinėje dvasioje. Ta-'jos (368 Broadvvay) 3 vai. 
ir ris nauiu žinių i savo cal- ciau nugalėjus visas kliūtis popiet išeis autobusas, 
vute krovė. Jis mokėsi ir že- * susilaukus pritarimo ir pa- Koresp.
mės ūkio mokykloje ir pre- ;gelb°s Įs vietinio klebono---------------------------
kybos kursuose, bet jam vis P . • Vumauskio buvo įs- Mokytis niekados nėra vėlu
buvo maža. Galų gale 1944 :fe1^ ^į^la,
m. Jurbarko gimnazijoje jis pradžioje išlaikė kul-
išlaikė egzaminus ir gavo 
brandos atestatą.

Karo viesulų nublokštas į

tūros rėmėjai, o vėliau tėvai
Kas to nežino, bet nevisi 

galimas mokytis progas iš-
ir darbštūs tęvų komitetai, raudoja. Bostone jau seniai 
surinkdami lėšas įvairiais veikia Suaugusių švietimo 

Vokietiją, Bronius Hambur- Peren^™ais- Mokytojų trū-Centras (Commonwealth
eo uni^rsitete studiiuoialkumas buvo ir sl,a?dlen Avė., tel. CO 7-4430). Bir- 

bėra didelė ir sunkiauspren-želio mėnesį jame prasidės 
džiama problema. Vaikų ga-( vasaros kursai. Jų yra net 
lėtų lankytis ir daugiau. ZO su viršum. Visų čia nėra 

Nežiūrint visų sunkumų reikalo minėti, kam tas bus 
mokykla dirba jau 10 m. ir įdomu, nueis ar paskambins, 
ne vienas mokinys, šiandien jr gaus informacijų. Čia tik 
jau suaugęs ir tepęs naudin- paminėtina, kad ten moko- 
gu ir aktyviu lietuviškosios ma įvairių kalbų, siuvimo, 
bendruomenės nariu, yra dė- piešimo, dainavimo, foto- 
kingas tei lietuviškąjai mo- jjrafavimo, psichologijos, fi- 
kyklai už tai, kad moka Josofijos, šokiu, net bridžo 
reikšti savo mintis gražia ir teniso. Mokestis nedide- 
savo tėvų kalba. lis.

Atžymėdamas šį.svarbų į- i

mediciną, bet nebaigęs 1949 
m. gavo emigruoti į Ameri
ką.

Čia, kaip ir visiems, Bro
niui teko pradėti nuo kito
kių “universitetų”, kur buvo 
mokoma, kaip indus plauti 
ir panašių dalykų. Bronius 
ten “mokėsi”, bet kartu 
pradėjo lankyti ir North- 
eastern universitetą ir gilin
tis chemijos moksle.

1954 m., jis įstojo į Bos
tono universitetą ir 1955 m. 
gavo biochemijos mokslų 
magistro laipsnį. Metus pa
dirbęs savo specialybės ty
rimo darbą Harvardo medi
cinos mokykloje, Bronius 
apsisprendė siekti daktaro 
laipsnio. Jis pasirinko temą: 
“Riebalų apykaitą kontro
liuojantis veiksnys ir jo sa
vybės”.

Riebalų apykaita mūsų 
kūne tebėra mažai ištirta, o, 
žinoma, kad tai labai svar
bus mūsų sveikatai dalykas. 
Svarbu, kad riebalai susis- 
kladytų, ištirptų, kad jų me
džiagos nesėstų ant kraujo 
indų sienelių ir tuo būdu ne
siaurintų kraujo apytakos 
takų, svarbu išaiškinti tą 
veiksnį, kuris padeda rieba
lus skaldyti, ištirti jo savy
bes ir tas žinias panaudoti 
praktiškiems reikalams.

Visi tie klausimai parūpo

vykį, mokyklos tėvų komite- Šveikauskai laimėjo New 
tas, vadovaujamas Jono Britain, Conn.
Venskaus, šių metų birželio
mėn. 6 dieną, šeštadienį, 6 
vai. vak. “Strand Cafe” sa-

Gegužės 31 d. Sunday 
Globė aprašo nusisekusias

lėjelėje ruošia iškilmingą Massachusetts šachmatų 
minėjimą ir VI laidos abitu- ^rungtynes prieš Conneiticutt 
rientų išleistuves. Po prog-valstiją. Jos įvyko New Bri- 
ramos bus vaišės ir šokiai, tain, Conn., ir baigėsi 2 U/2 
Visi maloniai kviečiami da- - 8’A Mass. naudai. Pami- 
lyvauti.

Tėvų komitetą*

Netikri gandai

Nežinia kieno yra pas
kleisti gandai, kad p. M. 
Kavaliausko vadovaujama 
siuntinių persiuntimo įstai
ga: “General Parsel and 
Travel Co. Ine.”, 308 W. 
4th SL, So. Bostone uždaro
ma. Tai netiesa. Įstaiga vei
kia, kaip ir pirmiau, tomis 
pačiomis darbo valandomis.

nėti Gedimino ir Leopoldo 
Šveikauskų laimėjimai. Ge
diminas sudorojo buv. Pary
žiaus meisterį A. Efron, N. 
Haven, Conn.

Pabaigoj pabrėžia, kad šį 
laimėjimą suorganizavo Ka
zys Merkis iš South Bosto
no. Jis buvo Mass. koman
dos kapitonas.

Baisiųjų trėmimų į Sibirą 
1941 m. birželio mėnesio 
sukaktis bus minima birže
lio 13 d. 7 vai. vak. šv. Pet
ro lietuvių parapijos salėj.

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

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, ltad i 

New Era shampoo yra kasdie- j 
ninis reikalas. Tik švelnus dar- i 
žovių muilas be gyvulių taukųg 
gali užlaikyti diržingą odą, į 
r.uo ko priklauso gražūs plau- j 
kai, naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį 
Frank Bitąutas

o 527 East Expositioa
* Denver, Colorado

NEW ERA SHAMPOO 
IŠRADĖJAS

Antruoju arba paskesnių prisikė
limu gi atsikels iš kapų likusi žmo
nija. ant kurios ateityje. Dievo kara
lystėje, pagarbintoji Kristaus baž
nyčia karaliaus. Ir šitoje meilingoje 
karalystėje “Dievas nušluostys nuo 
ją (nuo prikeltųjų ir nuo gyvųjų) 
akių kiekvieną ašara, nes mirties 
daugiau nebebus, nei dejavimo, nei 
šauksmo nebebus daugiau; nes kas 
buvo pirma išnyko.”—Apr. 21:4.

Apie prisikėlimą yra aiškinama 
Jėzaus. Luko 20:27-40. Apaštalas 
Povilas irgi paliečia tą klausimą, 
1. Korin. 15:12-22. Taigi jei skelbia
ma apie Kristų, kad jis kėlėsi iš 
numirusiųjų, tai kaipgi kai kurie jū
sų tarpe sako nesą mirusiųjų prisi
kėlimo? Jeigu nėra mirusiųjų prisi
kėlimo, tai nė Kristus neprisikėlė. O 
jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų 
skelbimas yra tuščias, tuščias ir jūsų 
tikėjimas. Tuomet būtų rasta, kad 
mes esame ir netikri Dievo liudyto
jai. nes liudijome prieš Dievą, kad 
Jis prikėlęs Kristų, kurio neprikėlė, 
jei jau mirusieji nesikelia, tai nė 
Kristus neprisikėlė. Jei Kristus ne
prisikėlė, tai jūsų tikėjimas yra tuš
čias. Todėl ir užmigusieji Kristuje 
yra žuvę. Jei tik šiame gyvenime tu
rime vilties Kristuje, mes esame la
biau apgailėtini už visus žmones. 
Bet iš tikrųjų Kristus- yra iš numi
rusiųjų prisikėlęs, kaip užmigusiųjų 
pirmonė. Kaip per žmogų atėjo mir
tis, taip per žmogų ateis ir mirusiųjų 
prisikėlimas. Ir kaip Adome visi 
miršta, taip ir Kristuje visi bus at
gaivinti.

Šiuom kartu užbaigiame šiuos skel
bimus, delei mūsų išleistos Literatū
ros, prašome kreiptis, L. B. S. A. 
3444 S. Lituanica Avė. Chieago 8,

KIMBARAS ŽOLS
Kimbaras gerai 

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

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

Alex. Mizara
414 W. Broadvvay

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite j Alejcander’s vietų.

m.
(Galas)

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 
iiteratūros. Adresas: L. B. S. A.

3444 So. Lituanica Avė. 
Chieago 8, IH.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai , 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mase.

nna
KUR PRALEISTI ATOSTOGAS BARGENAS BARGENAS BARGENAS

Metaną LLslAl ir Y EITAI nuoširdžiaivasarvietes savininkai
kviečia atvykti i saulėtą Cape Cod 

ir apsistoti ją puošnioje viloje, kari šią vasarą tarės aaają 
“.MEŠKOS” vardą. Vešlią medžių, žalumyną ir vaisią sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlvgas poilsiui.

* GRAŽŪS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS P AT ARN AVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFFFO AIKŠTĖS 
» ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO

VANDENYS
* ARTI TEATR AI IR K. V AK ARINĖS PRAMOGOS 

Sezonas prasidės BIRŽELIO 1". šeimininkai maloniai laukia svečią. Į 
Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, 106 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
Telefonas: EVergreen 7-5576

VAISTUS 1 LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais

EkonomiSki Standartiniai Paketai
No. AD 701 (vyrams) ------ $27..»O

* 3 su trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine
Šerpe medžiaga

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SICI-Ų; Pora juodų CEVERIKŲ.
No. A D 702 (moterims) ------ $22.50

* 1 vilnonis megztinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
* 1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar

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

No. AD 703 (vyrams ir moterims) -----  $19.00
* 3(4 jardai pilko vilnonio Fiaitelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės Siūlų

No. AD 701 (moterims vasarai) -----  $21.50
* 1 Trieel SIJONAS), pastoviai kvalduotas juoskis, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

No. AD 705 (moterims) —, $18.0(1
* 3 jardai VILNONIO TVVEED suknei :;r kostiumui žalias, mėlyna.-,

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiŪIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI $fi.5O 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
he. Jei prisiunčiama diagnozė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojanti. ORO PAŠTU tiktai 90 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyt: medžiagą, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 110,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-
čiaL

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

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

Daugiau imlų apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijos* ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

W Wesš
DR. M. J. VINIKAS

IWw Verk L N. Y.

51
Tazab of London
St. CAMBRIDGE, Mas*. Td: KI 7-9705
(Offisas atdaras visa laikų)

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 norius greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spanriuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS"
CM East Broadvvay, Sovth Boaton 27, Mas*

t
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j. Kapočių ištiko nelaimi Sporto šventė Bostone

Staiga mirė 
Albinas Valkavičius LDD CENTRAS BUS BOSTONE

Birželio mėn. 6 ir 7 d. d. 
Rytų Apygardos pavedimu, 
Bostono Lietuvių Sporto 
Klubas “Dainava” ruošia 
Rytų Apygardos Sporto

Gegužės 20 d. Lietuvių 
E; cikiopedijos leidėją Juo
zą Kapočių ištiko didelė ne
laimė. 1 jo automobilio šoną 
Ashland ir Park gatvių san
kryžoje 50 mylių greičiu įlė- '^vųįitę. Dalyvaus: New Yor-iAčiu už auką 
k ė kitas automobilis, kuria- kaš; Woreesteris, Waterbu-

i ta n.. buvo didelis būrys ir vietosGegužės 21 d. staiga mirė . Lietuvių Daibimnkų Di- gy 
hreiburgo universitetą Vo-J08 suvažiavimas, kuns bu- ( Urink-
kietijoj bebaigiąs jaunas
gydytoja. Albinas Valkavi- jenomis nutarė savo cen- y N. Jonuika,
čius, seniau gyvenąs Dor- Niujoiko pei kelti j m. Straz-
cbestery. Velionis gyvenda-... . dienė, J. Stilsonas (iš Niu
rnas Bostone suorganizavo' Suvažiavime, kuriam pir- .. . p Šveikauskas. J. 
Bostono Vyrų Chorą ir or- Jnimnkavo J. Buivydas, da-
ganizavo jaunimo sporto b’vavo per 30 atstovų, 
grupę. Plačiau apie jj bus 
įdėta kitą savaitę.

me važiavo keli jaunuoliai, ris, Hartfordas ir Bostonas.
-jie vienos krypties gatvėje
važiavo

Varžybos įvyks lengvoje at-

Aukų sudėta apie $700. 
Atatinkamus pranešimus 

padarė prof. J. Kaminskas, 
J. Kiznis, J. Stilsonas.

Gyvai svarstytas “Darbo”
Stanislovas Budvitis iš žurnalo leidimo reikalas. 

Cambridge, SLA žymus vei- Džiaugtasi jo patobulėjimu,
priešinga kryptimi, letikoje, futbole ii- lauko te-Rėjas, Keleivio reikalams 

nise. l paaukojo $5.00. Nuoširdžiai
Bostono Sporto Klubas-jam dėkojame.

‘Plninovo” molnntoi lrt-i/iėio i____________________
J. Kasmauskas Oklahomoj

Reik žinot, ką atmint ir ką; 

užmiršt.

PARDUODA NAMUS
Parduodu (be agentų) 3 šeimų 

4-4-4 namus, Roxbury, Šv. Patriko 
parap., 34 Woodward Avė. Baltos 
sinkos, vonia, Midelis kiemas, puikus 
vaizdas-.dauirybė medžių. Skambinti:
KI 5-0074.______________ (25)

Llfcl L US KIRPĖJAS
j. Kapočiaus mašina visai 
sudaužyta, sunkiai sužeisti 
ir važiavusieji kitoj maši
noj. J. Kapočius buvo su
irt aktas iki sąmonės neteki
mo. Išviršiniai sužeidimai 
maži, bet visas kūnas sudau
žytas. Gydytojo nuomone, 
jis pilną darbingumą teat- 
gaus po poros mėnesių.

Buvo susirinkę Dorchesterio 
Klubu nariai

D o r c h e s terio Lietuvių 
Klubas gegužės 26 d. susi
rinkime paskyrė $10 auką 
1941 m. birželio baisiųjų 
dienų minėjimo proga. Bos
tone minėjimą rengia Balfo, 
Alto ir Bendruomenės sky
riai birželio 13 d. Klubui 
jau virš 10 metų vadovauja 
A. Namaksy.

Tą pačią dieną tik vieną 
valandą anksčiau ten pat 
(buvusiose Klubo patalpo
se i buvo susirinkusios ir

‘Dainava” maloniai kviečiai 
visą Bostono visuomenę da
lyvauti šioje sporto šventėje 
ii* savo atsilankymu paremti i Jonas Kasmauskas jau se- 
lietuvišką sportuojanti jau- nokai išvyko į Oklahomą 
nimą. Todėl, birželio 6 ir 7 pas dukterį, kuri ten nusi- 
d. d. visi skaitlingai daly- pirko ūkį.
vaukime lietuvių sporto i ------------------------------
šventėje Bostone. Grįžo iš Detroito

šeštadienyje, birželio 6 d. ----------
Lietuvių Piliečių Draugijos Justinas Vaičaitis grįžo iš 
salėje So. Bostone įvyks vie- Detroito, kur jis buvo išvy- 
šas sportininkų pasilinksmi- kęs dalyvauti Tautinės Są- 
nimas. Veiks gausus bufetas jungos suvažiavime.
(maisto ir gėrimų). Bostono ---------------------—-----
ir apylinkių lietuvių visuo- Moterų legionierių 
menė maloniai kviečiama Kortų vakara*
atsilankyti į šį šaunų pasi-, ----------
linksmininmą. Į Stepono Dariaus posto le-

Bort.no Lietuviu Sporto Sionierės birželio 6 d. 7:30
Klube. “D.inav.” Post<> namuose

___________________ (168 H St.) rengia kortų va
karą (whist party). Bus ver
tingų dovanų ir gardžių už
kandžių. Visi kviečiami da
lyvauti.

pasiryžta jį toliau leisti ir
V lSOmis išgalėmis gerinti. -vJes kerpame moteris ir merginas,

šeštadienio vakare ; -enas ir jaunas, pagal visas vėliao- 
A v ; sias madas, kerpame vyrus ir vai-Strand restorano salėj buvo as p,&šom užeiti j lietuviškų k»r- 

banketas suvažiavimo dele- P>k-o v.as charie.-, Babensą, es4 e. 

galams pagerbti, kuname po> so. Bostone. <3i)

Peter Maksvytis
1CARPENTER A BLTLDEI

Atliekam visokius namų tai- 
įsymo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 

[laiptus, dedame aliuminijaus lan 
[gus ir duris, darome virtuvės ka 
i .jinetus ir kitokius vidaus jren-i 
[gimus. Naujiems pastatams turi- 
inie jvairių standartinių projektų.;
’ Dirbąs garantuotas. Pasaukite 
l Jėl įkainavimo.
>*25 E. 4th St„ So. Bostone* 

TeL AN 8-3630 k
l X5OOOOOGiXXX X XXX XXXXX x X x X :§

• \ xxxxxxx xxxjxxxxxx xxx x xx xx \; 
o C
Siuvėjas Valytojas-

Vyriškų ir Moteriškų Rūbų £ 
DAROMI PATAISYMAI >

Kostiumai išprosijami jums £ 
belaukiant ę

Prieinamos kainos 
x LEON CLEANSER
g 483 Broad »ay, So. Boston
KXJ00O0:X'XXXX.X-XXXXXXXXXXX=>

ar
namu*, ūkiu*, bizniu* 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROA D W AT
SO. BOSTONE 

laukit nuo 9 Iki 7 v.- vaL
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Sporto pirmenybių 
programa

Jei Jums Reikia
jsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpiidyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadnray, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

f

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 Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

Moterų Klubo narės, kurios, Į ^"*4 Apygardos II-jo j -------------
abiem sus trinkimam pasi- įrat,° . Pu™en}' aržybų, į- Atidary* nauja kelią
baigus, visus gardžiai pavai- vy^cių 1959 m. birželio
yno men. 6-( dienomis, Boston,

Mass. Whit Stadium ir
?ino.

Vasaros metu klubų susi
rinkimų nebus. V. Klemka

Meno šventė prasideda

Birželio 25 d. bus iškil-
v.. m- ti: u iningai atidarytas naujas ? aikstese, var- kuris pradėtas statyti
žybų apimtis

Lengvoji atletika, futbo-
---------  las, lauko tenisas. pietų pajūrį. Tada bus patys

Bostono meno šventė pia-. y^^usias varaybų teise- juokai pervažiuoti Bostoną 
sideda šį penktadienį birže-. _.v* Gnganus. šiaurės į pietus arba atbu
do 5 d. ir tęsis iki birželio _Teisėjų kolegija: \ ytau- jaj Tą pačią dieną bus ati- 
22 d. Kiekvieną dieną kita tas-Juigela leng\ osios at-arvta įr pietryčių šaka, 
programa, pradžia 8:30 vaL‘letJko?’ Pi anas Lembertas ungianti Boston gatvę So. 
vak. Vieta Public Garden. L ,auko ^er7S<? Alfonsas Bostone su minėtu naujuo- 

Birželio 11 d. vakare šoks ZelvYs futbolo. ju keliu.
Onos Ivaškienės vadovauja
mas Tautinių šokių Sambū
ris.

Šeštadienį televizijoj 
matysime savus šokius

1951 m., kaštavo 110 mil. 
dolerių ir jungs šiaurės ir

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 galimų aliejaus tan

ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

3 V. Vadeiša
4 ODA SIUNTINIAMS į
^Parduodu pirmos rūšies odą, ąu- k 
jĮielius, gatavus batus tinkamus^ 
4 siuntimui, padus, vitpadžius siun 
4 tiniams nupiginta kaina.
3 Atlieka visus batsiuvio darbai 

greit, sąžiningai ir duodu patari
* mus apie odas. Adresas: .
J173 Eighth St., So. Boston!
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
< rus trečiadienius ir sekaiadienir 
a Telefonas: AN 8-0055
*********************O***a'-

mm

Šį šeštadienį, birželio 6 
d. 12:15 vai. iš WBZ televi
zijos stoties Big Brothers 
programoje matysime šo
kant mūsų tautinius šokius, 
šoks Onos Ivaškienės vado
vaujamo tautinių šokių sam
būrio vaikai.

A. Gustaitis — aeronautikos
inžinierių*

Algimantas - Raimundas 
(Gustaitis, rašytojo Antano 
Gustaičio ir aktorės Alek
sa r droš Gustatienės vienin
telis sūnus, baigė Bostono u- 
niversiteto inžinierijos sky- 
i ių ir birželio 7 d. jam kartu 
su visais baigusiais bus 
Įteiktas aeronautikos inži
nieriaus diplomas.

Inž. Algimantas studijuo
damas inžineriją, mokėsi ir 
karo mokslų, gavo leitenan
to laipsni, todėl jis karinę 
tarnybą atliks jau karininko

Šeštadienį, birželio
mėn. 6 d. Kultūro* Klubo vadovybė

9- 10 vai. Sportininkų re- Bostono Kultūros Klubo
gistracija ir pasirengimas įaujoji valdyba pareigomis’ 
varžyboms; kitaip pasiskirstė: Pirm. A.i

10- 11 vai. Lengvoji atleti- Mažiulis, vicepirm. A. Mat-i 
ka, visų grupių dalyviams; joška, sekr. A. Grinienė,

11- 12 vai. Pirmenybių ati- jžd. V. žiaugra, narė J. Ado- 
darymas ir dalyvių paradas; mavičienė.

11- 5 vai. Lauko teniso____________________
varžybos, komandinės ir in- Viešnia pa* N. ir S. 
dividualinės; Jonuškas

12- 5 vai. Lengvoji atleti- j ______
ka visų grupių dalyviams;! Anna Aukštuolienė iš

2-5 vai. Futbolas; Brooklyn, N. Y., šiuo metu
6-12 vai. Susipažinimo svečiuojasi pas savo brolį 

vakaras ir vakarienė, vaka- Napoleoną Jonušką, Ros- 
nenės metu bus Įteikiamos 1 ndale. Mass., kur žada pa- 
tovanos laimėjusiems spor- būti apie tris savaites, ap-' 
tininkams-ėms ir atlikta ki- lankvti savo draugus Haver- 
Įta oficialioji dalis. hill ir kituose apie Bostoną
Sekmatienį, birželio mėn. miestuose ir grįžti į Brook- 
7 ao lyną. Anna Aukštuolienė,!

«o . i c - - u. “Keleivio” skaitytoja daly/ 
e-. \al. ^portininkų pa- Vavo taip pat ir Lietuvių 

maldos sv. Petro lietuvių Darbininkų draugijos suva- 
parapijos bažnyčioje, 50 žiavime, vykusiame praeitą 
\V . 6-th St. So. Bostone. savaitgalį Bostone.

2-o vai. Tęsiamos lauko j---------------------------------------
teniso^ \ai*žy bos (jeigu busi Amerikos indėnu daugiausia 

l eikalinga). i yra Arizonoj.

Lengvoji atletika bus1 '
VVhit Stadium, Blue Hill Pakalbinkime draugu* ir

Visiškas
įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.

2 .METAI GARANTIJOS mo«orui 

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Eniar.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 vak vak. išskyrus šventadienius  ̂ir sekmad-

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas- 

į kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
Te^fnoaa CO 5-5839 

12 M t. Vernon, Dorshester, Mass. 
Ktucsuzmc&tfsBUAuaSI

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
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 ver- 
i Šv. Raštą į lietuvių kalb^

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

kreiptis:

jnnttntMn iinmm?

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki- 
ociklų, veikia sekmadie

niais nuo 2:30 iki 3 vaL 
iieną. Perduodamos ketu- 
kiškos dainos, . muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponą* Minku*.

DR. D. PILKA
Oftao Valandoa: mo S Iki « 

ir ano t E*
546 BROADWAY 
80. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

TeL AV Z-44ZC

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir «-8 
Nedėliomis ir Sventadienuia:

pagal susitarimu

495 Columbia Road
Ara cpraau n coraer 

DOkCHESTER. MAS& 1

Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydyteiaa Ir Ckinrgas 
Vartoja vėliausios konstruleijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, bim 7-t 
534 BKOADWAY

SOUTH BOSTON. MASS

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Md

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY S
REAL ĮSTATE A INStTRANf'Z

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0848
27 ORIOLE STRRKI 

West Rnzbury, Mi
Tel. FA 8-6615

KETVIRTIS & C0. 
—JEWELERS— 

Laiktodžiai-DeimaaUi 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingui taisome laikrodtiue, 

žiedus, papuošalus
879 W.' BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4549

«XxXXXXXX=;XXXXXXXXl0QČ<5OOQOa6XX<X5®00©CXXX5©©®0®OQ8Q©8O®e

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadnray, So. Boston 27, Ma»». Tel. AN 5-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

Ii 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 greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETtrVlAKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
'Visi siuntėjai pitikino. kad musu Įstaiga greičiausiai putar-

. nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI., vaika*. Atskiras kambarys, vonia ir ...................................valios nieko Rrroi I,.-.i susitarsime. Tu- Siunčiame su lntwr,«to įgaliojimais.
• ri tureli trems liudijimus. Pašaukti Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki .i vai. vak., netvirtadieuisia nuo 

P'Azrglio bE 2-1Ž8* ** ryto aito j*v 5 vaL vak. > *• • vaL vak. ir ftrftadieuiato ann a ryte iki ? vaL po pietą.

j apeigose, kurias pradės įug- Avė., kitoje pusėje Franklin kfdraynu* užsisakyti "Kelai- 
sėjo mėnesį, o iki to laiko Purk o. S4.
dirbs savo specialybės dai
lią Alaryland valstijoje.

Inž. Algimantas iš moti
nos paveldėjo aktoriaus ga-Įkainiais, 
bumus, todėl jis dažnai vie-. Susipažinimo vakaras — 
šuose pobūviuose deklamuo- Lietuvių Piliečių Klubo sa- 
davo. buvo Dramos Sambū-ilėj, 368 W. Broadvvay So 
lio narys, vadovavo orotB<»<tone.
skautų būriui. --------------------------------------

Sėkmės jaunam inžinie

Lauko tenisas ir futbolas 
— Franklin Field, Blue • ^nuomojam* 
Hill Avė. ir Talbot Avė. 'chestvrv vieno

MAŽAS IMTAS NUOMAI
mažas butas Dor- 
kamliario. virtuvės, 

i vonios ir sandėliuko su dviem atski- 
; ais įėjimais ir visais patoįrumais. 
Geroje susisiekimo vietoje. Teirautis 

iAV 2-0761.

GEROJ ŠEIMOJ NEMTONE
Parims patyrusiai namų ruošos 

' darbininkei. 2 mokyklos amžiaus

riui ’
Be tvirtus 

nepaiki rysi.

14 Garthmd Street 
Jamaica Plaia, Masą. 

T«L: JA 4-4674

•MMSMoaaoaa«m«meaoaam
APSIDRAUSK NUO 1 

LIGŲ LR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audrą ir kt.). 
Visais Insurance reikalai* 
kreipti* :

BRONIS KONTRIM 
ef tke Peace—CenstaMs

598 B. Bro*dway 
fla. Bwt«a 27,

TeL AN 8-1751 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE 
HARDWARE €0.
SuvtaitokM A- .1. AMm

<M East Brokdoraj 
Beotk Boątou 27, Mm.

Telefonas AN 8-4148

Boojamin Moore Malevrn 
Popieros Sienom*

Stiklas Lan»>m*
▼taokte Reikmenys Na. 

Reikmenys PlamberioM 
Vlaokie Geležio* DaikM

Į
I

Bort.no

