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Amerika pripažino Naująją
Turkijos Vyriausybę
Turkijos Vidaus Kovos Pasibaigė Tuo, Kad Armijoa Va

KAS ŪKO PO D ĮDĖLIO VIESULO

55-IEJI METAI

Kaina 10 centų

Jungtinės Tautos Užbaigė
Rusų Skundų Aiškinti
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Nepasmerkė

dai Pasigrobė ‘Laikinai’ Valdžią; Generolas Gursel

‘Už Agresiją,’ Kurios Nebuvo; šnipinėjime Gi Su

Sudarė Naują Vyriausybę; Amerika ir NATO

Rusais Niekas Negali Lygintis; Saugumo Taryba

Salys Naująją Vyriausybę Pripažino.

Siūlo Didiesiems Taikiai Derėtis.

Pereitą penktadienį Tur Žydai Pagavo Nacių,
Sovietų Rusijos skundas gystės” šunybių rusai darė
kijoj kariuomenė nuvertė
[Jungtinių Tautų saugumo!daug ir virš 100 mikrofonų
Menderes vyriausybę ir pa Skerdikų Viršininką
taryboj dėl Amerikos “agre- [yra atrasta paslėptų Ameri
ėmė krašto valdymą į savo
sijos” prieš Sovietų Sgjun- kos ambasadose Maskvoj ir
rankas. Taip pasibaigė ta Pereitą savaitę Izraelio
gą pasibaigė niekais. Jung kitose bolševikiškose sosti
vyriausybė
paskelbė,
kad
me krašte studentijos kova
tinių Tautų saugumo taryba nėse. . .
prieš diktatoriškas priemo jos agentams pavyko suimti
Iš rusų skundo išėjo pššš.
7 balsais prieš 2 atmetė ru
ir
padėti
į
Izraelio
kalėjimą
nes naudojančią vyriausy
pų rezoliuciją, kuri smerkė : Ar rusai perkels ginčus į JT
bę. Pasibaigė gana liūdnai. hitlerinės Vokietijos vyriauAmeriką dėl U-2 fogografa- seimą, dar nėra žinoma,
vimo lėktuvo skraidymo! Tuo tarpu prez. EisenhoTurkijos perversmo prie jsią žydų skerdiką SS pulki
ninką
Adolfą
Eichmaną,
virš sovietų teritorijos. Už weris savo raporte tautai
šakyje stovi generolas C.
Amerikos pasmerkimą bai- apie Paryžiaus suirusią konGursel, kuris skelbia, kad kuris kur tai slapstėsi per 15
metų.
Kur
žydai
jį
užtiko
ir
savo tik Sovietų Sąjunga ir ferenciją sakė, jog konfekrašte greit bus pravesti
Lenkij,a susilaikė Tunisas ir renciją sugriovė Chruščiolaisvi parlamento rinkimai kaip jį pagrobė, žinių nėra,
bet
spauda
skelbia
spėjimų,
Ceilonas, o visi kiti saugu- vas, bet Amerika yra pasi
ir tada armija atiduos val
kad
Eichmanas
po
kar
o
bu

nio tarybos nariai balsavo ruošusi su Sov. Rusija visadžią tai partijai, kuri laimės
vo
pasislėpęs
Argentinoje.
prieš iusų rezoliuciją.
da kalbėtis tais klusimais,
rinkimus. Taip ar ne, tą pa
Izraelio
agentai
per
buvusią
rodys tiktai gyvenimas. Kol
Vėliau ta pati saugumo k^rie y.1? svarbūs pasaulio
taryba pasiūlė, kad dery- , taikos išlaikymui,
kas armijos vadovybė savo Eichmano meilužę sužinoję,
bos tarp didžiųjų valstybių
Chruščiovas venoj kalšeimininkavimą pradėjo ne kur jis slapstosi ir jį paga
būtų atnaujintos. Už tą reMaskvoje, nora ir plūkaro stoviais ir žmonių šau vę, bet Izraelio vyriusybė
zoliuciją balsavo visi nariai, dosi prieš Ameriką, kaip jis
dymais, bet atstatymu ša- tokių spėliojimų nepatvirti
na. A. Eichmanas bus teisia
lvi#»
demokratiniu
laisvių.
tik
Rusija ir Lenkija susi- tą d^rė Paryžiuje, bet pasi*“•7
— ■'
*
mas
už
6
milionų
žydų
nu

j
gjV
g
sakė'vis dar tikįs, kad deryUždarytieji laikraščiai vėl
žudymą
Europoje.
Debatuose dėl rusų skun- tomis teks spręsti ginčija
Virtaje viepasirodė, aukštosios moky
Adolf
Eicbnm
buvo
na

mo A. Gromykd užsipuom
klausimus, žodžiu, paklos, kurias Menderes vy
pražjus, o
!
Ameriką
tokiais
pat
piktais
,
yra tokia pat, kokia ji
riausybė buvo uždariusi, cių politinės policijos (ge
namų sav įninkąs žiūri, kad jo namas liko be stoapačioje leavenworth
stapo)
“
žydų
skyriaus
”
vir

žodžiais, kaip ir Chruščio- »eniau buvo; Tik propaganjau atidarytos. Tik pats Adpaliko be veik iš vietos nepajudintos.
go, bet lovos antrame
vas Paryžiuje, bet Amerikos dos karas šiek tiek pagyvėnan Menderes ir jo vyriau šininkas ir jisai suplanavęs
“
galutinį
žydų
klausimo
išatstovas H. C. Lodge nuro- J°»
nuo žodžių iki šau
sybės nariai padėti į kalėji
dė,
jog
vienas
lėktuvas,
be^yn?
08
*.
^ar y1”3 gabalas kemą ir būsią teisiami. ..
Malinovskis Žada
Mirė Rusų Rašytojas Korėjos S. Rhee
žydus, kurie tik pakliuvo į
lio
ir
niekas
nesiskubina tuo
ir su vienu lakūnu,
Buvęs vidaus reikalų mi vokiečių rankas . . .
Išdaužyti Kaimynus
Boris Pasternak 'Pabėgo' į Haicajus ginklis
negli būti agresija, o šni keliu eiti.
nisteris Menderes vyriausy
_____
i
_ .
_____
Izraelis turi įstatymą žy Sovietų Rusijos karo mi-1 Maskvoje gegužės 31 d. R
bėje Namik Gedik nusižu
Korėios nreziden- pinėjimo biznyje Maskvos
dų
skerdikams
teisti,
bet
vyriusybė pralenkia viso pa Čili Respublikoje
dė kalėjime iššokdamas pro
nisteris
maršalas
Malinov™sų
rašytojas
Boris
Svnraian
Rhee
pereitos
saulio valstybes. Maskva
^yngma K
p
langą karo akademijoj, kur ta valstybė, iš kurios terito skis sekmadieni gegužės Pasternak, kurio užsienyje
Vėl Žemė Drebėjo
skio seKmpaienj
gegužes iSUistos ’
n.- žvairo savaites gale išvyko įs Ko- turi tūkstančius šnipų visa
rijos
Eichmanas
buvo
pa

jis ir kiti buvę valdžios na
raudoitajaTarmijai SaSTy’ Sovietijoj sukėlė komunistų
iršiu0 ‘S?“ apsigyve- me pasaulyje ir tie šnipai
Visą pereitą savaitę Čili
riai buvo laikomi uždaryti. gautas, gali protestuoti.
respublikoje
Pietų Ameri
Izraelis praneša, kad A. « raketomis“^piktinimų” ir griežtus no su žmona Halsuose,
daro tą patį, ką Amerikos
Kadaise Kernai paša, ar Eichmanas sutinkąs “ben
koj žmonėms buvo labai ne
Ataturk, buvo įvedęs dikta dradarbiauti” su Izraelio iš kurių amerikiečių lėktų- užsipuolimus prieš autorių. ! Korėjos spauda dabar sa lėktuvas bandė daryti lėk rami. Dar užpraeitą savaitę
Boris Pasternak buvo vie- ko, kad S. Rhee pabėgęs, damas virš Rusijos. H. C. ten pradėjo žemė drebėti ir
tūrą, bet tą jis darė, kad ga tardytojais aiškinant nacių vai pakiltų šnipinėti Sovietų
nas
labai nedaugelio ra- nes jis būtų buvęs traukia- Lodge davė daugybę pa
lėtų patempti atsilikusią žydų naikinimo politiką, kariškų paslapčių.
žemės drebėjimas pasikar
Turkiją už ausų ir padaryti bet toks bendradarbiavimas “įspėjimas” taikomas šytojų Rusijoj, kurie nepri- mas teismo atsakomybėn, vyzdžių, kaip rusai šnipinė tojo visą pereitą savaitę,
iš jos modemišką ir demo skamba gana keistai po to Amerikos sąjungininkams ėmė bolševizmo “tikėjimo” jei jis nebūtų pasišalinęs. ja Amerikos ir kitų valsty skaudžiai paliesdamas įvai
Turkijai, Pakistanui, Norve- *** visvien išliko gyvas. Tie- Bet S. Rhee išvyko su laiki- bių paslaptis. Tarp kitko, rias krašto vietas maždaug
kratišką valstybę. Toki bu kai jis pagautas. . .
gįjai ir kitoms valstybėms,
P- Pasternak jau seniai nosios vyriausybės žinia ir jis papasakojo, kaip rusai 400 ir 500 mylių į pietus nuo
vo jo diktatūros vedamoji
karo metu padovanojo
kur Amerika turi kariškas buvo “nutildytas” ir savo pritarimu.
idėja. 1950 metais, kai AtaAmerikos ambasadai Mas šalies sostinės Santiago.
LEKIA 9,000 MYLIŲ
oro bazes, iš kurių Ameri- raštų Sovietų Rusijoj negaturko įpėdinio, generolo
Išvykdamas senyvas bu kvoje ranka išdrožtą gražų
Dar ir praėjusį sekmadie
kos lėktuvai gali pakilti ir Įėjo spausdinti, jis gyveno vęs prezidentas ir Korėjos
Inonu vedama republikonų
nį žemės drebėjimas pasi
blikos ilgametis vadas Amerikos arą “draugystei kartojo Conception mieste,
partija pralaimėjo rinki
lėkti pasidairyti po Sovie iš vertimų, bet jis nebuvo
pareikšti,” bet į tą arą pa
nužudytas
Sibire kalina- £ ka(, jfe « .. .
mus, ji užleido valdžią lai
tiją.
slėpė mikrofoną, kad galėtų kurs jau buvo skaudžiai nu
kaip tai atsitiko dau-T r
mėjusiai demokratų parti
Maršalas Malinovskis sa mas,
,
1
...
,
.
gęs
ir
nereikalingas
savo
girdėti, ką žmonės ambasa kentėjęs anksčiau.. Amerika
jai, bet laimėtojai po kelių
kė, kad jis negrasina, bet gybei rusų rašytojų, kurie
doje kalba . .. Tokių “drau- ir kitos šalys jau pasiuntė ir
'__________________
metų įsigeidė valdyti amži
tiktai įspėja ir kartu pridė nenorėjo ar nesugebėjo prisiunčia pagalbą nukentėju
nai ir dabar tik armija iš
jo, kad rusai turi tokių ra sitaikinti prie bolševikų dik
siai Pietų Amerikos respu
ATLEIDO DftL NIKITOS
prašė juos iš valdžios lauk.
ketų, kurios gali ir aukščiau tatūros reikalavimų.^ Sovie- Lenktynių Žiūrovai
blikai.
siai
skrendantį
lėktuvą
nutų
diktatoriai
Pasternako
Ar išprašė Ataturko dva
Apie Čili respubliką ir že
į
Nugriuvo Į Minią
mušti.
! atsitikime
pasitenkino jo
sioje, kad kraštas galėtų
mės
drebėjimą joje skaity
__________________ _
'nutildymu . . .
žengti į demokratiją, ar gal
tojai ras daugiau žinių ant
Indianapolio mieste sek
ir kitokiais sumetimais?
Alžyroą Rinkimai
L
sulaurame puslapyje.
.
!kęs v0 metu amžiaus.
madienį gegužės 30 d. vyko
Turkijos užsienių politika
Lz Apsisprendimą1
---------- ---------------automobilių lenktynės. Mi
AMERIKAU2TIKRINA
dėl įvykusio perversmo nesi
SENATAS
AIŠKINA
U-2
AZIJOS SAUGUMĄ
nios
žmonių
žiūrėjo
tų
lenkj
keis—Turkija liks Vakarų
Pereitos savaitės gale per LĖKTUVO SKRAIDYMĄ tynių. Vienam aliuminijaus
pusėje, nes turkų tarpe nėra
Washingtone posėdžiauja
3 dienas Alžyro provincijoj
o
x
...
.... bokšte, pastatytame žiūronorinčių patekti į Maskvos
Azijos
pietryčių valstybių
buvo
renkaipi
atstovai
į
de,
. ,
a. v . v Se?a
.uzs,ea,ų.
varus įkopti, kad jie geriau
nasrus.
valstybių kariškos sąjungos
parlamentų (apygardų) ta- ikos komisija p.rm.nir.kau- ma į 1(5nktynes> buv0
užsienių
reikalų ministeriai.
Naują Turkijos vyriausy
lybas Arabų sukilėliai gra-|jant sen Fuibnght, pradėjo
a
100 žmoni Į kol
Valstybės sekretorius Ch.
bę sudarė generolas C. Gur
sino, kad jie kiekvieną mu- aiškinti,
kaip, kieno įsaky- nelaimė,
r* r bokštas
.
viį.isl
. kodėl
, ....................
su’ir visais
mu
ir
smpmejimo
lėkžiQrovais
iuv0
Herter
užtikrina tų valsty
sel, kuris paskyrė ir teisinin
s-ulmoną, kuris dalyvaus rin
bių ministerius, kad Ame
kų komisiją naujai konstitu
kimuose baus mirties bau tuvas b-2 buvo pasiųstas jame buv-ę žiūrovai nukrit0 j
rika
nedvejuos ateiti joms į
cijai paruošti.
1 die___ ta..
sme ir kelioliką kandidatų virs Rusijos gegužes
■
.
minią žmonių apačioje. Du
pagalbą, jei jų saugumui
sužeidė arba užmušė. Pran lr r
Amerika ir kitos NATO
. —• •
žmonės buvo užmušti vietoIi
Cape
Canaveral,
Fla..
pa

kiltų
pavojus.
cūzų nacionalistai irgi šaukė konferenciją aiyziuje.
sąjungos valstybių vyriau
je, Q keiios dešimtys žmonių
J tą karišką sąjuagą iš
sybės naująją Turkijos vy leistos raketos Atlas kelio žmones rinkimus boikotuoti,
... . Jau.llurV°4a f y ~ se‘ liko sunkiau ar lengviau.su San Antonio, Tex^ mokyk,
nė
baigėsi
Indijos
vandeny,
Azijos
tautų įeina Pakista
neš jiems nepatinka de jfcretonus Ch Herter, si an- - . t- j lieonine buvo nu.
riausybę jau pripažino, o
ly
direkcija
atleido
ii
pa

nas, Siamas (Thailandas) ir
tuo tarpu apie šimtas buvu ne. Ji per 52 minutes nulė Gaulle alžyriečiams siūlo-tradienj liudija Allen W. aab"nta TO Ž^oniu
reigų mokytoją Winston
kė
9,000
mylių.
Vadinasi,
ma
“
apsisprendimo
”
politi,
Dulles
ir
bus
daugiau
liūdig
"
Filipinų
respublika. Jos glo
sios vyriausybės narių ir jos
McDaniel.
kuris
per
pamo.
boja ir buv. Indokinijos val
Nelaimė atsitiko lenkty-i
bendradarbių sėdi uždaryti nėra Sovietijoje tokio kam ka. Bet nežiūrint grasinimų ninku. Kol kas jokių sensakas
labai
gyręs
Nikitą
po.
kurio
ta
raketa
negalė

stybes
—Laosą, Kambodžiją
ir boikoto rinkimuose daly-eijų nieks neatidengė ir nėms dar neprasidėjus, bet
kalėjime vienoje Marmoro
Chntičovą.
tu pasiekti.
iir pietinį Vietnamą.
;vavo viri 60% balsuotojų, jkai kurie liudija slaptai.
prieš pat jų pradžią.
jūros saloje.
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ponijoj ir Hawajuose.
itų kalnų išvaizdoje. Žemės
Hilo miestas HawajuoseĮsupurtimas buvo toks smarpereitos savaitės viduryje kus, kad daugelis kalnų pa
savo nuostolius buvo apskai-keitė savo išvaizdų, bent
čiavęs iki 60,000,000 dole-į šeši seniai jau užgesę vulka
“APMĄSTYMAI” PAGAL tiniam bendruomenės gyveninų, o žemės drebėjimui Či-'nai “atsibudo” ir pradėjo
ŽINOMĄ UŽSAKYMĄ
mui’. ”
Ii krašte nesiliaunant, tie j veikti—spiaudyti iš savo
nuostoliai gali dar daugiau kraterių gilumos karštų la“Darbo” žurnale, kurj leiKas užginčys? O gal pats
padidėti. Taip pat ir Japo-Įvų ir pelenų debesis, kartu
džia Lietuvių Darbininkų gyvenimas tų padarys? In-!
nijoj. O pažiūrėkite į žemė- su tirštais dūmais. Atsirado
Draugija, šių metų Nr 1 yra dijos, Burmos, Ghanos, Fililapj ir pamatysite, kad Čili vienas visai naujas vulkaĮdėtas keistas Algimanto pinų, Mali Fedeiaeijos, Malir Japonija, arba Čili ir Ha- nas, kuris veikia visai neŠalčiaus straipsnis, kuriame gašų respublikos ir daugelio
wajai visai nėra kaimynai; atsilikdamas nuo naujai pa
lietuviai išeiviai ir politiniai kitų kraštų žmonės bando
tuos kraštus skiria jūrų pla-, žadintųjų ir veikusių vulkaemigrantai kviečami “keisti tų daryti. Ar jiems pasitybės,
bet tos jūros neša ne- nų, jis irgi spiaudo Į orų dūgaires” ir nusilenkti prieš seks? Atsakymo mes nežilaimę iš vieno krašto j kitų mų kamuolius, iš jo viršūMaskvos bolševikiškų cha- nome, kaip jo nežino nė A.
ir visur palieka liūdnus pėd- nės veržiasi karšta lava ir
nų patvaldybę. Ir autorius ir J Šalčius. O gal atsakymas
sakus.
i lekia j orų pelenai ir nespėjo pasirinkta tema “Darbo” pareis nuo Washingtono,
Žinoma, daugiausiai nu- > sutirpti Omenys,
puslapiuose taip raižo akis, Paryžiaus, Londono, Bonkentėjo pati Čili, kur že-' Čili valstybė yra keistoka
kad verta dėl to straipsnio nos, Romos susitarimo pamės drebėjimas sugriovė vi- sav° išvaizda. Ji tęsiasi pa
Prezidentas Eisenhoweris, grįžęs iš Pary žiaus nepasisekusios viršūnių konferen
“argumentų” šis tas paša- dėti ūkiškai atsilikusioms
sų eilę miestų ir miestelių,
Pacifiko vandenynų ir
kyti, paliekant daug to ra- šalims nugalėti skurdų ir atcijos, sveikina minią, kori susirinko jo pasitikti. Nežiūrint nemalonių prietykių
nutraukė susisiekimo tinklų, Andų kalnais. Nuo šiaurinės
šinio keliamų klausimų žur- silikimų. Ta daryti nėra vėParyžiuje, prezidentas grįžo gerame ūpe ir linksmai sveikina sostinės gyventojus.
išardė kelius, sugriovė til- jos dalies šalia Bolivijos iki
nalo leidėjams ar vėlesniam 1 lu. Gal protingiau būtų kaltus ir j griuvėsius pavertė Ugninės žemės už Magellapasisakymui.
bėti apie kitokias, o ne bol- nės) nelaimė esanti ta, kad
daug namų ir dirbtuvių. Ti- no sųsiaurio pietuose yra
Savo straipsniui A. Šal- ševikiškas diktatūras ūkiš- lietuvių esu permažai. Ot,
kro aukų skaičiaus Čilėje 2,600 mylių. Tiek tas krašČius Įkvėpimo ieškojo ir ga- kai atsilikusiose šalyse. Bet jei būtų bent milionas dau
dar niekas nesuskaitė, bet tas yra ilgas, bet jo platuvo Sovietų Rusijos amba- A. Šalčiui “jūra iki kelių,” giau. . ..
užmuštų žmonių ten jau da- mas siekia vos U9 mylių,
sadoje ir ten supešiotus ar- į jis žino, jam taip sakė amČilės Reapublikoje Žemė Drebėjo, O Hanrajuose ir Japo
“
Skaičiuojama,
kad
būtina
bar priskaitoma apie 6000, į Tai juosta žemės palei yangumentus, atmiešęs didelio basados dėdės. . .
nijoj
Žmonės
Mirė!
Pakartotinas
Žemės
Drebėjimas
o žmonių likusių be pašto- denynų einanti kalnų viliū
susirūpinimo mūsų tautos! Pasaulio problemų žino- esą bent milionas lietuvių dau.
Pakeitė Čilės Kalnų Vaizdą; Pradėjo Veikti
giau.
Tik
dėl
šio
trūkumo
Kara

gės skaitoma net virš pusan- nėmis, slėniais, prarajomis
ateitimi proza, patiekia žur- vas A. Šalčius bara mūsišNauji ir Seniai Užgesę Vulkanai; Skubi Pa
liaučiaus
sritį
perėmusi
Rusi

tro miliono. Gal kas ketvir-, tik kur-ne-kur lygesnėmis
nalo skaitytojams. Redak-1 kius vadus, kodėl jie nesagalba
ii
Kaimynų;
Čili
ir
Lietuva
.
.
.
jos
Respublika,
tik
dėl
šio
trū

tas ar kas penktas tos ša- • vietomis. Galima Įsivaiztorius J. K (iznis) kažkodėl ko kokios tai “tiesos” tokiu
kumo
miestuose
esą
tiek
daug
rado reikalo prie p. Šalčiaus metu:
,
.
_ _
. . , . . . .
... lies žmogus liko be jpašto— duoti,- kaip
- tokiame
. .
..krašte
PREZIDENTAS EISENHONVERIS SVEIKINASI

APŽVALG

n

Žemė dreba Čilėje

prosovietiškų ** samprotavi-;

mų pridėti keistokų pasta-! “Kada kiekvienam pakulinio
bų su chamišku išsišokimu masto P°litikui di(lžioji dllema
prieš muziejinę delegatūra’ a“dien -'ra- k“P ke‘“riese

: svetimšalių

‘komandiruojamų’

užimti reikalingas vietas.”

v

r.

Pereitų savaitę

trumpai JU kartais visai

nepastebi.

Tikrų nuostoyų nįekas yra sunku susisiekti siaure-

buvo pranešta, kad Pietines Bet kai toki žemes drebeji- <Jar nežįno nes žemės dre- Je gyvenantiems žmonėms
Amenkos krašte, Čili respu- mer sukelta banga pasiekia ėjimai savaitės gale vis su pietinės krašto dalies gy“ ‘5

ar P .-T ’’

Pasikartojo, o su jais ventojamsš kaip sunku nu-

pati straipsnį' sakomas
kreips visos žmoni- >ų-^ai^ Karahaueių Bet ,bejo. Po teatėjo žinių, kad parodo visą savo piktumą rr didžja
dedąs dėl jo “aktualumo.” i“ liki">*
t
f®-“ d.reb?JBnas *n pasb
keliasdešimt pėdų, ;ciK

nuostoliai. B viso tiesti gelzkeius, kebus . . .
bIika turi 7 su pu. Tik susisiekimas jura yra

Nežinojome, kad musų apie tai kalbėti. O jei ir bū-.tę žemės drebėjimų ištiktoie’dideliu smarkumu šluoja vi-!
Žemės drebėjimas Čili
tarpe turim “pasaulinio ma- ,tų ekstra milionas, tei rusai J čili srityje žmonės gyveno u?a, kų tik pasitinka kelyje. P^ žemės drebėjimus žemėje, apie 4-500 mylių Į
sto politika . A. šalčių, ku- visvien ne Karaliaučių jiem.baimėje ir netikrume, ar iri čili žemės drebėjimo su- jokios apsaugos nėra. Žemė pietus nuo sostinės Santiaris iš viršūnių laukė zuikio duotų, bet turėtų daugiau j vėl juos neaplankys žemės keltos bangos pereitų savai- dreba be jokio Įspėjimo ir
go, yra didelė nelaimė vi
pyrago. Ko jis sulaukė, jis i vergų Komi kasykloms, Ja- .drebėjimas.
,tę pasiekė Hawajų salas ir jokie mokslininkai dar ne sam kraštui. Savo pajėgo
gali pats pasisakyti. Bet il kutijos girioms, Šiaurės LeViso pasaulio seismogra- ten skaudžiai nusiaubė an- sugalvojo būdų iš anksto
tas “keturiese” aukštinimas diniuoto vandenyno žuvų fai (prietaisas žemės drėbė- trų pagal didumą Hawajų sužinoti apie žemės drebėji mis kraštas vargu gali nuo
rodo, kad jo snukuti puošia perdirbimo fabrikams ir pa-Jimams sekti) atžymėjo sti- miestų Kilo, kuns turi ke-' mų pavojų. Nuo gelmių ban tokios didelės nelaimės ap'tblglll VI. X UUCI
zczvznzc*
ambasados pūkeliai.
waves) apsisau- jau sulaukė rimtos pagalbos
. n a š ioms “socialistinėms” tprius žemės sukrėtimus Pie-liasdešimt tūkstančių gy- gų . (tidal
.
A. Šalčius toliau dedasi Įmonėms kurti ir plėsti, o A. įtinęs Amerikos vakarinėje ventojų. Kelios gelmių ban- ^0^ Jau galima. Kai Čili iš Amerikos. Visų pereitų
garantu, kad Sovietų Rusi Šalčius verkšlentų kito mili-į dalyje, netoli P. Amerikos gos viena po kitos užliejo toįkak}uose pradėjo^ žemė dre- savaitę Amerikos karo tran
ja ir nemano rusinti ar suru- į Ono. Kai rusai Įkėlė kojų Į 'smailgaKo. Apie tų žemės miesto žemesnes vietas? su-ibėti’ Hawajai/'Japonija ir sporto lėktuvai gabeno pir
sinti Pabaltijo kraštu. Jis'senųjų Prūsų giminės žemę, Įpakartf>t-inų drebėjimų bu- ardė daug namų ir 33 žmo- kitos Pacifiko salos ir pa- mųjų pagelbų nuo žemės
drąsiai rašo:
jie apie atidavimų tos žemės vo Įspėtos visos Pacifiko nės žuvo staigiame potvyny- kraščių valstybės gavo įspe- drebėjimo nukentėjusiems
ir net apie lietuvių nuo J pakraščių valstybės ir visos je, o kelios dešimtys žmonių
saugotis. Ta Įspėjimų žmonėms. Lėktuvai gabena
“šiandien Sovietija turi daug
amžių apgyventos Mažosios to didžiojo vandenyno sa- yra dingę, jų mirtis dar duoda seismografinės sto- apklotus, vaistus, gabena ir
didesnius uždavinius, tolimes
Lietuvos
atidavimų Lietuvai los. Įspėjimas buvo duotas nėra patvirtinta. ’
įfvs, kurių yra visuose Paci- gydomąjį personalų, gabena
“Kovosime iki paskutinio par nius polėkius (erdvės užkaria
visai ir negalvojo. Lietuvių saugotis staigaus potvynio1 Čili žemės drebėjimas susupančiuose kraštuose
tizano—rusų, vokiečių, amen. vimas. Beringo sąsiaurio
- - - - ir
salose. Todėl, jei Hilo maistų ir daugybę kitokių
kiečiu kareivio.’’
dalykų, kurie yra reikalingi
tvenkimas, Sibiro plotų apgymieste nemažai žmonių žu- žmonėms netekusiems savo
Tai senas propagandos vendinimas), nei Baltijos res- dami Lenkijai. Pasakas apie
žemės drebėjimas jūros Japoniją ir ten pridarė di- vo. tai tik todėl, kad jie ne- pastogės ir savo turto. Ame
trikselis — “anglai kariaus publikų 'surusinimas
jų geraširdystę, jeigu mūsų dugne ar pajūryje sukelia dėlių nuostolių. Japonijoj ir: Pabojo Įspėjimo ir nepasiša rikiečiai jau nugabeno Į Či
iki paskutinio prancūzo kaMatote, kaip aišku. Rei- būtų milionas daugiau, ru- i jūroje bangas, kurios nepa- (Okinavoje nuo potvynių žu lino Į aukštesnes vietas. Nuo li dvi pilnai Įrengtas ligoni
reivio. Bet koks reikalas kja apgyvendinti Sibirą, o sai gali pasakoti tokiems prastu greitumu (iki kelių vo 180 žmonių ir apie 150 nuostoliu namams, laivams nes su gydytojais, slaugė
bloznehui A. Šalčiui tokių todėl kam rusinti Pabaltijį? tipeliams, kurie vsiką rija ir šimtų mylių per valandą), tūkstančių žmonių liko be pakraščiuose ir laukams ar mis, lovomis, vaistais ir kt.
išminti skleisti, tai tik jis teBet kodėl nevežti i Sibi- ima už gryn4 pinigų.
keliauja karteris tūstančius pastogės. Tiek aukų buvo daržams žemesnėse vietose
Į Čilės nelaimę atsilieps
žinaAš paklausčiau, kiek?
Kazachstaną, Komi, JaUžėmę Lietuvą rusai lie mylių. Gelmių bangos van- Hawajuose ir Japonijoj pe- į apsaugos nėra.
ir kiti kraštai, artimesnieji
. Mūsų minėjimus lietuvių j kutijų ir netgi Biribidžanų tuvius trėmė ne Į Karaliau dens paviršiuje yra beveik reitos savaitės viduryje, o ‘ Jau ištisa savaitę čili kal- kaimynai, kaip Argentina ir
tieportaciju, A. balčius išdi- lietuvių? Ar A. šalčius žino čių, bet Į Irkutską, Kazach- ftepastebimos, jos vos iškyla Čili žemės drebėjimas pasi-! nuošė žemė dreba. Per tų Brazilja, bet pirmų pagal
džiai išniekina ir sako:
atsakymų? Rusai veža ir vi- stanų, Komi ir galas žino 2 ar 3 pėdas virš vandens kartojo ir savaitės gale, to- * laika lakūnai iš oro jau pa- bos rankų ištiesė Jungtinės
“Pasaulis yra prieš didesnes sokiose tolybėse is įvairių dar kur, o Į Karaliaučių ir paviršiaus ir laivai jūrose dėl aukų bus daugiau ir Ja-stebėjo dideles permainas Amerikos Valstybės.
problemas, nei kasmetinis rau- tautybių verda rusišką kok- Tilžę vežė saviškius. Tų ir
Mūsų kraštui teks rūpin
dojimas dėl ‘birželio’ išvežtųjų.” teilĮ, o dumiukas Šalčius už A. šalčius gal yra girdėjęs? vergtųjų taikiomis priemo kitos priežasties, sugriau- kalui.
tis pagalba ir Japonijos nu
Lieka dar vienas klausi nėmis,” kitaip sakant virto na pats A. Šalčius kalbėda- Būdinga, kad A. šalčius kentėjusiems žmonėms ir
■ juos galvų guldo, kad jie tik
Pasaulio problemų pri mėnuli vaikosi!
mas. A. Šalčius, ambasados trumanine ‘sulaikymo’ poli mas apie atsakomybę dėl jau nori lietuvius, gynusius aukos tam reikalui jau ren
tvinkusiam A. Šalčiui spiauA Šalčius žino, kas būtų, išminties paragavęs, kaltina tika ir jei A. Šalčius to neži lietuvių priešinimosi rusų savo žemę, imti ir “teisti.” kamos. Renkamos aukos ir
ti i išvežtuosius ir tuo pačiu jeigu būtų buvę. Jis sako: Ameriką, kad ji užtęsusi no, tai jam dar politikos okupacijai. Jis rašo:
Ne suprasti, ne pagerbti, Hawajuose nukentėjusiems
spiauti Į žmogaus teises ir Į
Lietuvoje “civilini karų.” abėcėlės reiktų pasimokyti,
žmonėms. . .
bet “teisti!”
žmoniškumų. Ir toks, švel “šiandien vos po 16 metų, Jis rašo:
Kalbant apie Čili respub
o jau paskui jis galėtų savo “Varganu 35,000 žuvusių par- ■ Kodėl partizanai kovėsi?
niai pasakius, beširdis de kai kam kitaip atrodo gruzino
tizanų
(sakoma,
žuvę
trigubai
,
O
kų
gi
jie
galėjo
kitų
dalikų
tenka pasakyti, kad tai
“Ar būtų taip ilgai tęsęsis ci melus ir prasimanymus kiek
dasi susirūpinęs mūsų tau Stalino siūlymas Sovietų Lietu vilinis karas, jei Amerika būtų gudriau patiekti.
tiek rusų karių) didvyriškumu
rusams įg. bene bus vienintelis Pietų
vos respublikai suteikti vietą
tos likimu. Baikos.
Dar vienas žodis dėl to šiandien dvelkia įvykiai prieš 1 vejftį iš gimtojo krašto Į Amerikos ispanų kultūros
neveidmainiavusi ‘išlaisvinimu,’
Mūsu politiniu kovų vado Jungtinėse Tautose. Ar būtų jei Amerikos politikai būtų ra “civilinio karo” Lietuvoje. 20-10 metų. Peranksti dar tei- lvergJ-ą
nėjimą j rusų ka kraštas, kur nėra lietuvių.
jos
padėtis
kitokia,
negu
Lenki

vybę. kuri nesideda nei ne
dę reikalinga rimčiau pasvar Apie tokĮ karų bolševikai sti, ar tai buvo nusikalstamas !rįuomenę kautis už svetimų Šiek tiek lietuvių, tur būt,
klaidinga, nei stovinti virš jos
styti politines konsekvencijas dažnai kalba ir juo pateisi kaikurių valdžios troškimas, reikalų? Jie kovėsi. Kovėsi yra ir Čili žemėje, nes kur
kritikos, A. Šalčius vadina:
Matomai, Šalčiui taip Pabaltijo laisvinimo politikos, na lietuvių skerdynes 1945- nuoširdus parapijiškurnąs, siau-: drąsiai nelygioje kovoje ir mūsų tautiečių nėra? Bet di
raprotiškumas, vietinių parapi- j garbė jų atminčiai. Jų Žy- desnių lietuvių kolonijų ten
“Mėgėjiškai tvarkoma, silpna ambasadoj aiškino, nes tas kuri vienaip galėjo atrodyti -1950 metų laikotarpyje.
politinių oportunistų rankose.” “kai kam” žino apie Stalino dviejų Čikagos laikraštukų re
Taip vadinamas “civilinis jinių politikierių nesugebėjimas j gįai, o ne išbėgiojusių tau- nėra. Ir visvien tam tikras
bandymų išmugeliuoti Į JT
karas” Lietuvoje buvo rusų suprasti ar ignorancija globali- tog “vadų” ir išmainiusių saitas tarp Lietuvos ir Čili
Tvirtų principų specialis organizaciją ir Lietuvos at daktoriams, bet kitaip atsakin karas prieš lietuvius. Rusai niu problemų. Ar kartojasi lie- uniformas generolų liks yra. Kadaise Čili žemėje
tas A. šalčius reikalus tvar stovų. Ir kas būtų, jei šalia giems valstybininkams.”
į tų karų bandė Įtraukti ir tuviškas atžagarums, su kuriuo šviesi mūsų tautoje. Be auk buvo apsigyvenęs vienas
kytų kitaip. Jis susėstų “pri S. Sąjungos. Ukrainos ir
Tai yra tipingas bolševi lietuvius ir “istrebitelių” da jie kažkada gynė pagonių tikė štųjų vadų, be žvaigždėtų Lietuvos sūnus, Ignas Do
vačiai” su Maskvos emisa Gudijos J. Tautose būtų ir kų humbugas. Jie partizanų liniuose buvo nemažai lietu jimą. vėliau kentėjo Kražių ba judošių generolu, jauni Lie meika, Naugardėlio krašto
rais ir derėtųsi . . .
“Lietuvos delegatas?” Nagi, kovas verčia ant Amerikos, vi!), bet karų vedė rusai ir žnyčioj už naująjį?”
tuvos žmonės mirė už savo bajoras (gimė 1802 ir mirė
Išniekinęs Įvairiais būdais būtų tas, kad Maskva JT o tokie vyrukai, kaip A. Šal rusai naikino lietuvius, o
kraštų ir nors laimėti nega 1889 metais čili sostinėje
politinę ir kultūrinę mūsų seime turėtu 4 balsus, o da čius, bolševikų prasimany partizanų (bolševikai juos Taigi čia “civilinis karas” lėjo, jų žygiai Įkvėps priau Santiago). Ignas Domeika
visuomenės vadovybę, A. bar turi 3. Tai viskas. Gudi mus tariasi imą už šventų vadina “banditais”) karo išnyksta ir pasakojama, kad gančių kartų ieškoti laisvės dalyvavo 1831 metų sukili
Šalčius pradeda piršti Ma- ja turi delegatų, bet tik ne- tiesų. Faktas yra, kad Ame veiksmai buvo gynimasis žuvo 35,000 lietuvių ir virš ir už jų kautis, jei kitaip jos me prieš rusus ir dėl to turė
skvinę linijų mūsų tautos so dakepti diplomatai gali ma rika nuo 1945 metų iki 1952 prieš gresiantį išvežimų ir šimto tūkstančių rusų. To negalima gauti.
jo apleisti tėvynę. Pagyve
puliams gydyti. Jis pradeda nyti, kad jos padėtis prilyg apie pavergtųjų “vadavi prieš kalinimų už nėjimą Į dėl apie civilinį karų negali
A. šalčius, ar teisingiau nęs kuri laikų Prancūzijoje,
būti
kalbos.
Dėl
A.
šalčiaus
nuo tolpo teigimo:
pasakius ambasada, gąsdiną jis persikėlė Į Čili respubli
sta formaliai nepriklauso mų” visai nekalbėjo ir to rusų kariuomenę, kada 1944
paduodamų
skaičių
reikia
karu ir karo šmėkla lydi A. kų ir ten virš 40 metų dirbo
“Ir kas užginčys šitą tvirtini mos Lenkijos padėčiai. Sa kios politikos nevedė. Tai metais rusai varė kas pa
būti
atsargiems,
nes
jis
ne

Šalčiaus “argumentus.” Dėl pirma La Serena, o paskui
mą: ‘Komunizmo plėtimas var telitas ir “broliškų respubli yra faktas.
kliuvo kariauti prieš vokie
sako,
iš
kur
jis
juos
ištrau

“Vadavimo politika” at čius.
to “karo klausimo” pakal Santiago universitete ir pa
giai begalimas sulaikyti dabar, kų šeimos narys“ visgi nėra
kė.
Jei
iš
ambasados,
tai
sa

liko žymius savo veiklos
sirado 1952 metų rinkimuo
bėsime kitų sykį.
kai tik jis vienas tebėra pajė dar tas pats.
vaime
aišku,
kad
skaičiai
“
Civilinio
karo
”
monų,
A. Šalčius sako, kad di- se, o po rinkimų ir ji greit
gus supramoninti primityvias
(Nukelta j 7-tų psl)
J. Jnl.
tautas, nepriaugusias demokra- džiausią Lietuvos
(tarybi- išsidvėse Į “vadavimų pa- nežinia dėl žioplumo ar dėl yra pritaikinti rusiškam rei-

. A^C1U? ?? aik? įnijų. Jis niekina lietuvių įseivių ir politinių emigrantų
pastangas kaip nors padėti
pavergtai Lietuvai atgauti
laisvę ir siūlo susitaikyti
su esama padėtimi Europos
Rytuose. Musų visuomenės
priešakyje dirbančius žmo
nes A. Šalčius visaip pra
vardžiuoja ir, jei galėtų, tai
juos, rodos, šaukšte vandens nuskandintu. Jis sako.
kad - lietuviškos politinės
veiklos pagrindan dedamas
Šūkis:
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Tamsasis birželis

JOS TftVAS LABAI AUKŠTAI SKRAIDĖ

KAS SKAITO, KARO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE

nyčioje 4 vai. po pietų, o
vestuvinės vaišės 5 vai. va
Kaip kasmet, taip ir šie
kare tos pat parapijos salęmet yra ruošiamas mūsų la je, 359 N. 5-th St. Brookly
tus.
Nieko
iš
traukinio
neiš

Dar nenudžiūvo ir nenu
kūnų Dariaus ir Girėno skri
ne. Linkiu jaunavedžiams
džius greitai, nes Nemunė leido ir nieko prie tremia
dimo į mūsų tėvynę Lietuvą
baimingai gyventi!
lis kasdien atneša vis nau mųjų neprileido. Tris savai
27 metų sakakties gražus
jų, glaudesnių, skaudesnių. tes nedavė nei šilto van
Pageidaujamos išvykos
minėjimas.
Va, tik vienos, vadinkime dens. Visa stipri Ąžuolo
Šiame minėjime kviečia
Artimoje miesto apylin
jų “Ąžuolo” šeimos drama. šeima, apie kurią rašome,
mos
dalyvauti
patriotinės
Prieš pat antrąjį pasaulinį sirgo, labiausiai tėvas, kurį
oi ganizacijos ir visa visuo kėje Brooklyno lietuviai neištiko
širdies
smūgis
areš

karą buvo dešimt Ąžuolų
menė. Organizacijos prašo jturi tinkamos vietos vasa
vienoj vietoj. Tėvai ir vai tuojant. Viena Elenutė
mos įgalioti savo atstovą lus išvykoms. Buvę Klaškai. Sūnus Vytautas tarna Ąžuolaitė dar šiek tiek lai
pasakyti kalbą minėjime. čiaus parkas ir Dexter pai
kėsi,
slaugė,
globojo,
kol
vo Lietuvos kariuomenėje,
Be to, kalbės žymūs visuo kas jau apst*tyti gyvenimui
mergaitė viena išvyko į vie traukinys nuvyko į paskyri
menininkai. Bus ir meninė namais. Galima daryti iš
mo
vietą
Azijos
gilumoje.
vykas tik busais į Long
nuolyną. Sodyboje šnereno
dalis.
šeimos klevas, kuriame gan
Emilija, Vytauto žmona,
Minėjimo iškilmės įvyks Island arba į New Jersey
dras augino vaikučius, kie grįžo iš kalėjimo, bet namų
Lituanica aikštėje prie la-. valstiją.
Pageidautina, kad Julė
me stovėjo medinis kry jau nerado. Vėl buvo suim
kūnų paminklo, Union
žius,—šeimos pasididžiavi ta, kankinama, tardoma ir
Avė,. Stagg ir Hewes gat Baltaitienė surengtų išvyką
busais, kaip tai dalydavo
mas, visą sodybą supo so kankinės mirtimi žuvo ka
vių
susikirtime
Brooklyne,
šitos beždžionėlės iš Washingaono zoologijos sodo tėvas (kairėj) su Aerobo raketa
das, kurs pavasarį puošėsi lėjime, o jos vaikai našlai
liepos (July) 16 d., 3 valan seniau.
K. Žemaitis
buvo
pakilęs
37
mylių
aukštumos.
Ta
kelionė
jam
nepakenkė
ir
šeimos
prieauglio
žiedais, o rudenį—vaisiais. čiai buvo jau Sibire.
dą po pietų.
sulaukti. Iš to žinovai daro išvadą, kad kelionė j erdvę nekenks nė žmogui.
1953 metai Sibire buvo
Vaišės įvyks tą pačią die
Vyriausiąjį sūnų suėmė
GARDNER, MASS. ‘
labai
šalti
ir
sunkūs.
Ąžuo

ną
5:00 vai. vak. Lietuvių
pirmieji Lietuvos okupantai
Piliečių Klubo salėje, 280
HALIFAX, N. S.
seselė, esanti laisvajame |
—rusai dar 1940 metais, jį lų šeima dirbo plytinėje, ga-. do nei artyn prieiti.
Union Avė.. Įžanga-auka— Juškoms surengė ikutuves
visaip kankino ir mušė, kol Ii sakyti, be jokio atlygini- į “Visas sodas buvo nu- pasaulyje, perdavė Balfui
Gegužės 21 dieną prie
$2.00 asmeniui. Visus nuo
Universitetą baigė 3
j0 vietoje—kolūkio vardus ir adresus iškankintik valdė Lietuvą. Padarė jį mo. Badas žiūrėjo visiems į
Juškų
naujo namo susirinko
širdžiai
kviečiame
atsilanlietuviai
bepročiu dar kalėjime, o vo akis. Nepakęsdama to bado ka^yjgs. Keliai ir takeliai tų Ąžuolo vaikų ir anūkų,
jkyti ir iš anksto užsisakyti apie 75 asmenų į jo Įkurtu
kiečiai, kaip tokį, numarino žvilgsnio ĄžuoUenė nurė. išdraskyti. Nebėr namelių, Amerikos lietuviai kaip tik Dalhousie univeraitetą'ūįLJį
ves, žinoma, šeimininkų ne
Kiek vėliau dėl tų pačių
gimėme ir augome, tokiam atvejui jau buvo pa- bai ė 3 Uetuviai:
į^s Girėno Paminklo
pagreitintu tempu.
kviesti. Petras Molis susi
1944 metais rudenį grįžta priežasčių pamišo ir badu nebgj.a takelių, kuriais kūdi- siruosę, suaorgamzavę ir, Algis Matulionis gavo JDar^XTi^^
rinkusių vardu įteikė Jušmirė ir tėvas Ąžuolas, Lielakstėme, nebėr tėve- tuoj pat istiese pirmos pa- medicinos daktaro laipsnį. Į
rusai ir tuoj paima į kariuo tuvos
žemaitis, ūkininkas, lių> nei vyresnių brolelių, galbos ranką. Gyvenimo vii-'Jig važi. , cievelandą “Nieko naujo” Brooklyne kam& gražių ir vertingų do-.
menę Kęstutį. Elenutė ir
vanų. Tą dieną buvo ir Juš
Jonukas greitai areštuoja išauginęs aštuonis vaikus ir kurie mus globojo ir augino, tis Ąžuolųjgyslose suplezde-• Ohio> ten dirbs vienoje u. Jgu kelinta
kienės gimdadienis, to dėl
mi ir nuvežami už Uralo, daugybę ąžuolų savo sody- j liekas mūsų grįžtančių
rezidentu
moterų
yy
nėra.
jokios
žinutės
iš
jai buvo iškeptas tortas.
žemės galo, tardymui. Dve- boję pne Baltijos. O vie™n- neiauke, sugrįžusių niekas atėjo Dai- yra? lietuviu J jei
^3™^- ...... Brooklyno, kuiis yra dalis
Juškos yra visų geių dar
tele jo kalte buvo a, a neprigydė, net čigonų gy atėjo, uai yra lietuvių, jei, yaclava Meiluviene įs didžiojo New Yorko, turinji baisūs kankinimo metai:
gavo ^emę mylėjo labiau
virš 4,000,000 gyventojų, bų rėmėjai, daug dirba vie
prabėga. Namie ^su tėvais
SVetimą, ir laisvę mylė- venimo negalėjome pradėti, v^*kturirXadOnad&!2?tr<Jiti0 “tr* J“** b"gė
tos lietuvių draugijose,
nes
nebuvo
nei
ratų,
nei
ar

sviriam
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,
odontologiją
(dantų
gydy-.Nemanykite,
kad
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miega
neKa mirsiami I
° ;j0 labiau kaip vergiją . . .
į Šitas įkurtuves rengė Naklio.”
’
mo
mokslus
)>
kuriuos
ji
jau
.'gaivą
su
anklode
užsiden
kučiai, o jiems padėjo Rai
1 Keturi jo vaikai ir du na— v.-.,
Šitaip apie savo sugrįži Tai tikn faktai, tik šukei- ibuv0 bai i UetuVoje. Ma- gęs . Ne, čia kasdieną
būna nienė, Šimkunienė, Moliai,
irLnra^in mirita l<ut rrl. šlaičiai mažamečiai anūkai mą rašo Balfui Elenutė sti vardai ir vietoyeį Tai:no apsigyventi Detroite,
ir .rūpesčių miršta 1945.mesiĮ)iro plytinžje vienas
įvairių įvykių, kurie Kelei Simanavičiai ir Višniausviena Ąžuolo seimą. Bet to-,
arba Toronto, Kana- vio skaitytojams būtų įdo
Ąžuolaitė.
kas.
Po ilgų tardymų pagaliau
*» >u ne,tik<! ”ieka,n’1.?' Neišlaikė Jonuko nervai. įkių Ąžuolų Lietuvoje yra doje
mu žinoti. Bėda tik ta, kad
legaliai grįžta prie Baltijos a?g° dun}?h.s
tol“ Ilko Nebepritapo tėviškėj, nore- tūkstančiai ir vis dažniau ir Juozas Liutkus iš Sydney
Mirė
tie keleivio skaitytojai, gy
jo
dingti
nežinion.
Jis
su-(Stipriau
jie
beldžiasi
į
BenJonukas, o Elenutė, šiek, visam amziUL
Minės, N. S., čia gimęs Be venantieji įvairiose skirtin
Gegužės 1 d. mirė John
tiek atgavus laisvę, parvyk-! .į®®®
Ąžuolams grįžo Sibiran. Viktorija bai-|drą Amerikos Lietuvių Šal. tuvis, su lietuviais" ja^ nie- gose miesto dalyse, kurie Audickas, 54 metų amž., gi
~° tu- Lj(0 bendro
‘
.
.baigė
. . dažnai įdomius įvykius pas męs Troškūnų parapijoj,
kuris
neturis,
sta nelegaliai.
j k>d° «pzti j Lietuvą, bet vi- gia apakti ir dėl to negali p.os, Fondą, Balfą, Vl,
[si turėjo pasirašyti rastą, gauti nei darbo, nei duonos. n būti jautrus ir baisiųjų pedagoginj skyrių/
tebi, pastaruoju laiku yra čia išgyvenęs 50 metų.Liko
, Po to, dar metams nepra kad grįžę nekels kojos į tė- Paėmė ją į elgetyną,
tremimų aukoms. Per metus
kaip ir užsnūdę ir apie tai žmona, sūnus, duktė, 2 se
bėgus, ginkluoti ir svetimi vų sodybą, nereikš jokių | Elenutei pasisekė geriau- 'Balfas su dovanomis aplan
DETROI,T MICH.
Keleiviui nepraneša.
serys ir 2 broliai.
žmonės apsupa Ąžuolo so pretenzijų, net paliktų na- 'šia, Ji gavo darbą valyti įs- kė tūkstančius panašių šei
Gegužės 15 d. rasta ne
dybą ir įsako per dvi valan- —
mų židinio relikvijų
m,neieš- taigos patalpas. Ji gauna ir mų. Balfas padėjo ir padės, LSS 116 kuopos gegužinė Lietuvos Piliečių Klubo gyva savo bute Natalija
das laiko pasirengti
tolimai
kos<
namas dar neparduotas
T ....
..
,----!algą—310 rublių mėnesiui, jei tik bus lėšų, jei visi
Galvanauskaitė - Petrą u sLietuvių
Socialdemokra

kelionei. Leidžia pasiimti j Tėvynė yra brangesnė už
kurios už 120 rublių nusi- Amerikos lietuviai padės
Brooklyno
Lietuvių
Ame

po 50 kilogramų mantos., turtą. Jei nepasirašysi—ne- samdė didelį kambarį, kad Balfui, atsiųsdami auką tie tų 116 kuopa birželio 19 d. rikos Piliečių Klubą buvo kienė, 70 m. amž. Velionė
gimė Upeliškių kaime, Va
Liberty Park (Middle Beit
Tėvą Ąžuolą ištinka širdies jeįs grįžti. Pasirašė visi, ir jame sutilptų keturi, iš tos siai į Balfo Centrą,
užvaldę
Maskvos
klapčiu

balninku
parap. Seniau ji
kelio) rengia gegužinę. Ši-:
smūgis, tad. vaikai marina' grįžo,
i . 105 Grand Street
pat algos 10 rublių moka už
kai.
Kai
į
klubą
įstojo
ne

daug vaidindavo lietuvių
ta vieta gerai žinoma, graži,
jį, o nesirengia ištrėmimui;! “Grįžę prie Baltijos pir- elektrą. Šimtas ir aštuonias
Brooklyn 11, N. Y.
mažas
būrys
n
a
ujųjų
atei

rengiamuose
vaidinimuose
nustatytam laikui prabėgus,. miausiai nors iš tolo ėjom dešimt rublių yra mažoka arba įteikdami ją Baisioj'o prie miškelio, daug gėlių. vių, maskviniai iš valdy
ir kartu su savo a. a. vyru
visi sumetami i sunkvezim. • pažiūrėti į tėvų sodybą. nupirkti duonytę ir druską Birželio minėjimo proga Prašome visas ir visus at bos buvo iššluoti.
Juozu
daug dirbo įvairiose
vykti į mūsų gegužinę. Kas
ir išgabenami į stotį
*ai Skausmo peiliai vėrė širdį. keturioms burnoms, bet nuo vietos Balfo skyriui.
Demokratinio
nusistaty

draugijose.
buvo 1948 metais. Šimtas pamatėme sodybos kryžių, tikro bado apsiginti galima,
Mokame gražiai kalbėti. jau yra dalyvavęs mūsų ge mo lietuviai tada nudžiugo,
Be čia suminėtų, šiemet
žmonių pilnų vagonų įsdun- jęUrįs prieš pat mūsų išveži- tačiau nei apie šilumą, nei Savo kalbas užantspaudoki- gužinėse, tas žino, kad visi manydami, kad
Klubas
Višniauskas, Nakutis ir Jušda į rytus, mą buvo pastatytas ir nuda- apie rūbus netenka nei gal me savo auka kankiniams. maloniai priimami ir gerai atsigaus. Bet to nesulaukta. kuvienė ir Vladas Genys.
vaišinami.
Sesutė Jadvyga, gyvenusi ■ žytas. Ąžuolinis kryžius au- voti.
Po metų kitų naujakurių
Balfo Reikalų Vedėjas
Pradžia 1 vai. popiet
Pasižymėję moksleiviai
Viskas jau nusibodo šios
kaimvnystėje, tik rytą, vi-į dras atlaikė ir tebestovėjo,
vadovybėje esantis klubas
M. L. B.
sus išgabenus, sužinojo, kas| nors Ąžuolo šeima pakriko, garbingos Ąžuolų šeimos
nepadarė jokios pažangos.
Tarp šiemet baigusiųjų
vaikams.
Jie
nieko
nebebi

atsitiko. Ji nuskubėjo į tė- į Netoliese ir klevo medis su
AURORA, ILL.
Prieš
kurį
laiką
klubo
aukštesniąją
(high) mo
ADMINISTRACIJOS
viškę, bet sargyba neleido gandralizdžiu tebestovėjo, jo. Via į juos žiūri kaip be
nariai, kurių eilėje yra dar kyklą pasižymėjo Narkevi
PRAŠYMAS
jai peržengti gimtų namų! Kaip tada mes pavydėjome jokio reikalo iš kapų sugrį
tuzinas kitas ir senųjų atei čiūtės (naujų ateivių duk
Liūdnos metinės
slenksčio, kad iš ten ilgei- , tam gandrui, kuris galėjo ir žusius, iš numirusių prisikė
“Keleivio'’ adminfstraci- vių, nutarė klubo namą 280 ros), Brazauskaitė, Audic
betų bent šeimos relikvijas., toliau savo šeimą laikyti se- lusius, tad ir jie į pasaulį Prieš metus, tai yra 1959 1 prašo mielųjų
Union Avė., parduoti ir, kas ir Dubažinskas.
Šimtas vagonų su keliais nam medyje, o mums nelei- žiūri kaip į didelį kapinyną, gegužės 26 d. mirė Frank prenumeratorių,
gautus pinigus pasidalinę,
Sėkminga vakarienė
o laisvų dienų gyvenimą Einingis, 72 m., gyvenęs čia adresus, pranešant nau klubą uždaryti. Namo par
822 Oliver St. palaidotas
Šv. Petro ir Povilo Dr-jos
laiko kaip sapną.
jų adresų nepamiršti para davimas ilgą laiką buvo
Ąžuolų šeimos palikonims Olivet kapuose. Jo tebeliūdi šyti ir senojo.
skelbiamas vietos laikraš metinė vakarienė per Atdar liko vilties kibirkštėlė. žtnona Rožė, sūnus Walter,
čiuose—Tėvynėje, Vienybė lykį gerai pavyko, liko gra
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Jie turi sesutę užsieniuose, dukterys!—Anne Hofman
je
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Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko;
Jei galvojate apie dova
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
“Proletariato diktatūra”;
yra prieglaudoje. Nei drau Julija ir Zofija, brolis Juo ną savo pažįstamam ar riams pašalpas sergant ir Višniauskas, Nakutis ir Juš
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
gų, nei giminių Amerikoje zas Lietuvoje.
draugui, tai atsiminkite, mirus, to dėl geriau pasirū ka.
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vynę.daro;
Ąžuolai
neturi.
Neturtingoji
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Ir daug, daug kitų įdomybių 1
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12 d. pas Trumpickus
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Birželio 4 d. Uršulės ir jienų ir Keleivio bendradar
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Baltijos aukso krantai tūkstančiais rainių žemaičių
pasruvo krauju ir ašaromis. į tris savaites dardėję į Ry-

AMERIKOS ĮDOMYBES

minėjimas

Puslapis ketvirtas

KELEIVIS 30. BOSTON

riausybė nedarys jokių nuo
laidų Rusijos diktatoriams
nė vienos skriaudžiamos
tautos sąskaiton ir kad JAV
nusistatymas n e pripažinti
Lietuvos pavergimo pasilie
Lietuvių dailininkų
ka nepajudinamas.
Viskas nesąžiningai
paroda Maskvoje
Turėdami šitą tikrumą,
ir prastai atlikta
mes
tęsime toliau savo dar
Esame rašę, kad pati pa ! Gegužės 12 d. Maskvos bą, gindami lietuvių tautos
velytos IJetuvos komunisti centriniuose literatūros na teises, keldami viešumon
nė spauda rašo apie su di muose atidalyta Lietuvos Sovietų despotizmo pikta
džiausiais trakumais iš f*b- dailininkų paroda. Joje yra darybes ir reikalaudami lai
rikų išleidžiamas prekes. apie 60 kūrinių Gudaičio, svės grąžinimo Lietuvai.
Savicko, Jurkūno ir Makū
Tas reiškinys matomas visoj
; Artinas birželio mėnesio
naitės.
Sovietijoj. štai Izviestijos
dienos, kuriomis prieš 20
Lietuviai poetai Maskvoje metų Sovietų Rusija, sulau
rašo:
Raketas svaidom, aplink
Maskvoje centriniuose ra žydama tarptautines sutar
mėnuli lakstom, o spintas šytojų namuose buvo lietu tis su Lietuva, įsiveržė gin
gaminam tokias, kad Į jas vių ir nišų poetų šventė. Su kluotomis jėgomis į jos teri
baisu žiūrėti. Paimi i rank*s sirinkimo dalyviams kalbė toriją ir smurto priemonė
koki daiktą, ir savaime turi jo Lietuvos “prezidentas” mis pavertė ją savo kolo
susiraukti: kaip viskas be Justas Paleckis. Apie poe nija.
jokio skonio ir nesąžiningai ziją kalbėjo Venclova, Kor Mes raginame visus geros
atlikta. Graudu žiūrėti Į sakas, Miežielaitis. Iš rusų valios lietuvius Amerikoje
gremėzdiškus radijo ir tele kalbėjo poetai Antikolskis, tuos tragiškus įvykius pami
vizijos aparatus, i pusiau Čikačiovas, Sluckis ir kiti. nėti viešais susirinkimais,
teatbaigtas skalbimo maši Vėliau lietuvių ir rusų po prakalbomis, rezoliucijomis
nas. Toliau tas laikr®štis etai skaitė savo kūrinius bei ir pareiškimais.
klausia, kodėl Rusijoje tiek vertimus. Gegužės 12 d. va Kviečiame į šį darbą
daug niekam tikusiu nesą kare per Maskvos televiziją Amerikos Lietuvių Tarybos
žiningai ir gramozdiškai buvo transliuotas lietuvių skyrius, draugijų sąryšius,
atliktų išdirbinių? Arba poezijos vakaras.
kooperuojančias organiza
kodėl naujakurys, įėjęs i
cijas ir paskiras veikėjus.
Žuvo L. Alseika
naują kambarį, randa, kad
Tegul plačioji Amerikos
ir grindys linksta, ir durys
Jau buvome rašę, kad ge visuomenė, jos atstovai kon
neužsidaro, ir pro langus gužės 1 d. 8 dviratininkai grese ir vyriausybė išgirsta
laisvai vaikščioja vėjai . .. pasileido kelionėn iš Klai mūsų balsą. Tegul jie neuž
pėdos į Vladivostoką. Ke miršta, kad tas žiaurus de
Mokėk kiaušiniais
liauja 2 estai ir 6 lietuviai spotizmas, kurio vadas lai
Vėl tos pačios “Izviesti- priešaky su 73 metų Liudu ko didžiausiu savo priešu
jos” skundžiasi, kad norint Alseika, dideliu kelionių Jungtines Amerikos Valsty
nusipirkti valstybinėj krau i mėgėju, apkeliavusiu daug bes ir nežmoniškai užgau
tuvėj spintą, anklodę, ar valstybių, net kelis žemynus. lioja JAV prezidentą, su
Dabar iš Lietuvos atėjo trempė lietuvių tautos tei
nosinę, reikia mokėti. . .
kiaušiniais. Už spintą kasos žinia, kad L. Alseika per ses, pavertė Lietuvos žmotarnautojas paprasčiausiai nelaimingą atsitikimą žuvo ines vergais, atėmė jų turtą,
sako: Duokit 300 vištos Vladimiro srityje (maždaug pagrobė jų namus ir laukus
ir tūkstančius jų nukankino
kiaušinių, tada kalbėsime. 100 mylių už Maskvos).

Bolševikai triukšmingai kiekvienam gyventojui,
garsira visam pasauliui, i Belgai pasigamina puskad 1959 metais jie pra- trečio karto daugiau už Solenkė Jungtines Amerikos vietiją, o švedai net tris
Valstybes pieno ir sviesto kartus daugiau, bet jokio
gamyba. Chruščiovas parti-, triukšmo dėl to nekelia ir
jos centro komiteto pasku- visam pasauliui apie tą nė
riniame posėdyje iškilmin šaukia, kaip daro bolševi
gai pranešė, kad pereitais kai. Šitokį propaganda pa
metais Sovietijoj pagamin prastose sąlygose atrodytų
ta pieno ir sviesto 62 mi tiesiai juokinga, bet ji bol
lionai 672 tūkstančiai tonų, ševikams reikalinga, kad
L y. apie 4 kilogramų svies sužavėtų ir atsilikusius Afri
to vienam gyventojui, o kos ir Azijos žmones. Jie
Amerika tiek nepagamina. ir paprastą dalyką išpučia
Adžubei, Chruščiovo žen tam, kad galėtų įkalbėti
tas ir “Izviestija” redakto žmonėms, l^ad Sovietijoj,
rius, viešėdamas Paryžiuje, paslaptingoje, baisiomis ra
Liu*enburgo radijo atsto ketomis, bombomis ir sputvams pranešė, kad 1959 m. nikais ginkluotoje šalyje,
įvyko didelės pasaulinės viskas galima.
reikšmės įvykis—-Sovietiją Kad nuskurę kolchoznipralenkė Ameriką sviesto kai kartu su valstybinių
gamyba. Apie tai pradėjo dvarų darbininkais pagami
bubnyti visomis kalbomis no tiek sviesto, nieko ste
buklingo bei didingo tame
per radiją ir spaudą.
Amerikoje 1958 m. buvo nėra. Atsiminkime, kad So
pagaminta 672 tūstančiai vietijoj 1958 metų pradžio
sviesto, kas vienam gyven- je buvo 31,400,000 karvių,
jei gerai jas šerti ir pritojui sudaro 3,8 kg. Bet ■!'!
J“
l’"’
,oqb ~ si. k,J™„™ laureti, jos turėtų duoti zy1938 m. čia buvo pagamin
miai daugiau pieno ir sviesta . 1022
tūkstančiai
tonų
, uz ™ Amenkos karves, ku,
.
.
-.
.
..
to
sviesto, tačiau jo suvartoji- . ,
...
’
mui beveik 2 kartu sumažė- V5 uvo 1Q-,mil°u * f’
jus, ir gamvba buvo dirb- Jau’ .nes, * °
tinai mažinimą, kad vai- c,a. « cb“v®.. 21,600,000
džiai nereikėtų žemdirbių
. e ,.ai?
g^jma
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REDAKTORIUS IR BENDRADARBIAI

Keleivio redaktorius su 1960 m. gegužės 1 d. bankete buvusiais
uoliausiais bendradarbiais. Iš kairės: J. Vilkaitis, M. Stakionis,
J. Sonda ir J. Krasinskas.

VISI V1ENINGON KOVON I EUROPĄ PABALTIJO
LAISVES REIKALU

Chicagos Lietuvių Demo
kratinu Grupių Sambūris 1 Laisvojo pasaulio sąžinei
gegužės 11 d. įspūdingai dėl Lietuvos, Latvijos, Es
paminėjo Lietuvos Steigia tijos padėties sujudinti il
mojo Seimo 40 metų sukak so vietų propagandai prieš
tį. Minėjime dalyvavusieji Baltijos valstybių neprik
priėmė šitokią rezoliuciją: lausomybę keliui užkirsti
Chicagos lietuviai, 1960 metų New Yorke susidariusi Pa
gegužės 14 dieną susirinkę Jau baltijo Laisvės Taryba sie
nimo Centre, 5620 Claremont kia ateinantį birželį sukelti
Avė., paminėt Lietuvos Steigia ant kojų laisvajame pasau
mojo Seimo sukaktį ir išklausę lyje esančių lietuvių, latvių,
Steigiamojo Seimo atstovų kal estų vieningą plataus mas
bų bei kalbėtojų pranešimus to akciją. Tuo tikslu Tary
apie dabartinę padėtį, konsta bos pirmininkas V. Sidzi
tuoja,
kauskas Londone tarsis su
kad Lietuvos nepriklausomy Baltijos valstybių diploma
bės atstatymui reikalinga vie tais ir lietuvių bendruome
ninga, ryžtinga ir suderinta vi nės atstovais. Iš Londono
sų lietuvių kova;
. .
i iįžiūrėti pasaulines
reikšmes
aplankys Prancūzijos ir Vo
pagamintus perteklius su- . , . ,
,
, ,
.
.
kad Amerikos Lietuvių Tary kietijos lietuvius, latvius,
• , - ... .
i
..
įvyki tame, kad karvių lenpirkmeti ir laikyti san- * / {.
’ ...
4 . ..
j...
... .. '
. . ktynese 30 milionų sovieti- ba, nenuilstamai ir sėkmingai estus.
deliuose didelius sviesto / ,
...... - . . OA kovojusi dėl nepriklausomos
Tuo pačiu metu V. Sidzi
kiekius
O
ledu
(iee
cream)
nių
karvių
lairneJO’ PTa
nesžino
20
Kiemus, vr įcuų
tieam/
.. dlllvl
amAnInUIllvIa
*knniškn
Lietuvos atstatymo, turi ir to kauskas kaip Lietuvos Dele
_ • —<jce
A
_ II1II*
U • 1 d ZtlIlLz
gamyba per minėtus 20 me
liau tęsti savo darbą, o visi lie
tų keleriopai padidėjo ir tik bolševikų propaganda. tuviai turi remti jos pastangas; gacijos Pavergtųjų Seime
pirmininkas ir kaip to Sei
V. S-aitis
pasiekė 7‘.9 kg. žmogui, du
kad Vyriausias Lietuvos Iš mo vicepirmininkas gegužės
lR»Kiro bnnnonfrapiinc cfnw_ kartu daugiau kaip sviesto.
laisvinimo Komitetas, apjungęs 27-28
vr nvnvviivi V»VIJVO UVV ▼ J —
dienomis Londone
4OSŲ ATSTOVO ANGLĮ
Būtų
nemažai
juoko,
jei
so

klose.
visas demokratines jėgas, turi
vietų valdovai skelbtų, kad •OJE NAUJAS ADRESAS ir toliau vadovauti Lietuvos iš dalyvaus Pavergtųjų Seimo
atstovų bendrame pasitari
Siųskite protesto pareiški ir ledų gamyboje 1965 m.
Dabar jis yra toks:
laisvinimo kovai, o Amerikos me su Vakarų Europos po
mus prezidentui, valstybės jie pralenks Ameriką.
J.
Venckūnas,
lietuviai turi j j remti;
litikais. Pasitarimo tikslassekretoriui ir senatoriams
Pralenkti
Ameriką
svies

1,
Raewell
Crescent
kad diplomatai turi budėti paieškoti priemonių bei ke
bei kongresmonams. Skelb
reikalavimą gauti teisėtu kite juos spaudoje ir per ra to gamyba visai nesunku,
Orb’ston. Bellshill
Lietuvos reikalų sargyboje ir to lių Pavergtųjų Seimo veik
mo pripažinimą Rusijos diją.
nes ji gamina žymiai ma
Lanarkshire, Scotland
liau liudyti teisini Lietuvos Re- lai ir apskritai Centro ir
grobimams Rytų ir Centro
žiau
už
Europos
kraštus,
įspublikos
egzistavimą;
Rytų Europos problemoms
Kur galite, kvieskite tal
Europoje; ir jisai žinojo, kon latvius ir estus, kurių ■kurių žemės ūkis yra men
kad
visuose
lietuviuose,
kur
V.
Europoje suaktyvinti.
kad jam nepasiseks suardy tėvynės kenčia po to paties kas, palyginus su Amerikos' Ir Roma ne iš karto pasta- jie bebūtų, degtų neužgesina
Lietuvos Laisvės Komi
ti Vakarų vienybę. Todėl despotizmo letena.
mastu.
mas troškimas atgauti savo teto pirmininkas V. Sidzi
Viršūnių Konferencija pasi Prašome ir finansinės pa
Šveicarija, pav yzdžiui, I svečio darbą pro pirštus krašto laisvę,
kauskas iš New Yorko iš
darė jam nereikalinga—ir ramos šios kovos reikalams. gamina vienam gyventojui 1 ^rima.
šaukia kiekvieną lietuvį ir skrido gegužės 24 d. ir Eu
jisai atvažiavo iš Maskvos, Aukas siųskite Amerikos 6 klg. sviesto, Prancūzija j______________________ organizacijas Įsijungti Į vienin ropoje numato sutrukti apie
pasiryžęs ją suardyti.
~ gą kovą, kol visi bendromis jė 'porą savaičių.
Lietuvių Tarybai (Lithuan 7.9 kg., Belgija 10 kg., Šve- { ’
Mes, Amerikos lietuviai, ian American Council, 1739 dija 12 kg., nekalbant apie ‘ P*kalbmkim draugus ir gomis atstatysime laisvą, nepri
nesidžiaugiame, kad santy South Halsted St., Chicago Daniją, kuri sviestą ekspor- kaimynus užsisakyti “Kelei- klausomą ir demokratinę Lie
IŠVARĖ LAUK
I
kiai tarp Rytų ir Vakarų 8, 111.).
tuoja, ii* gamina 38 kg. vį.” Kaina metams tik $4*00 tuvą.
I Bari mieste (Italijoj) bu
šios katastrofingos konfe Nenuleiskime rankų. Da
Susirinkusieji prašo JAV pre
rencijos nepasisekimo pasė bar, kai ir didžiosios Vaka
zidentą, Valstybės Sekretorių ir vo religinės iškilmės, į ku
RYKLO AUKA
koje pasidarė aštresni, negu rų demokratijos pamatė,
kitus pareigūnus nepripažinti rias atėjo ir miesto majoras
iki šiol, nes tarptautinių san jog Maskvos despotai yra
SSRS pravestos Lietuvos oku socialistas su kitais miesto
tykių aštrėjimas didina ka nesukalbami, visiems aiš
pacijos ir reikalauti, kad oku tarybos nariais.
Bet arkivyskupas liepė
ro pavojų. Karas būtų baisi ku, kad tik kovoje su jais
pacinės jėgos pasitrauktų iš
majorai
ir tarybos nariams
nelaimė visam civilizuotam tegalės būti išspręstas žmo
Lietuvos teritorijos ir sugrą
pasauliui, už kurią didesnė nijos likimas. Mes turime
žintų Lietuvai nepriklausomy socialitams ir komunistams
nelaimė tegali būti tik ver atlikti savo pareigą, remda
bę. Šią rezoliuciją pasiųsti kon iš iškilmių pasišalinti. Vė
gija. Mes esame Įsitikinę, mi demokratinės Amerikos
greso komitetams ir valstybės liau išleistame majoro pra
nešime rašoma, kad arki
kad ir Kremliaus thonai ne pastangas ir siekdami, kad
departamentui.
vyskupas savo nepagarbiais
drįs sąmoningai uždegti ka būtų išlaisvinta iš svetimo
žodžiais miesto tarybos ad
ro gaisro. Bet tarptautinės jungo mūsų tėvynė ir atsta
UŽSAKĖ LAIKRAŠTI
resu įžeidė ne tuos, kuriems
Įtampos ir karo grėsmės at tyta, kaip nepriklausoma,
tie žodžiai buvo skirti, bet
DOVANŲ
mosferoje jiems yra leng demokratinė Resp‘ublika.
juos
ištarusį.
viau suvaldyti ir išnaudoti
Vincas
Bružas
iš
Fort
WiČia minėto arkivyskupo
savo vergus. Tikra ir teisin Amerikos Lietuvių Tarybos
lliams,
Ontario,
Canada,
neapykanta
kitaip galvoVykdomasis Komitetas
ga taika būtų pavojingas
gimtadenio
proga
užsakė
jantiems nėra kaž kokia
jiems dalykas’
Chicago, 1960 m. gegužės
laikraštį
Jonui
Krapaičiui,
ypatinga naujiena, nes ka
Todėl Kremliaus dikta mėnuo.
Port
Arthur,
Ont.
Canada.
talikų bažnyčia niekada
tūros vadas padarė taip,
♦ ♦ ♦
nepasižymėjo
tolerancija.
kad šaltojo karo stovis pasi
Motinos dienos proga M.
liktų ir būtų dar paaštrintas. HOOVER1S - PABALTIJO
GLOBĖJAS
Biliūnienei
iš Sioux City, IoNAUJAS “DARBAS”
Prieš prasidedant tai ne
wa,
atnaujino
laikraštį
jos
laimingai didžiųjų konfe
Išėjo šių metų “Darbo”
dukrelė.
Buvęs Jungtinių Valsty
rencijai, iš kurios mes nieko
pirmasis
numeris. Jo kaina
*
*
*
gero nesitikėjome, mes vy bių prezidentas Herbert
Gimimo dienos proga R. $1, metinė prenumerata
kome į Washingtoną, norė HOOVER sutiko pirminin
Hajeris iš Dolgevilie, N. Y., $3. Administracijos adresas:
dami išdėstyti, kaip šios ša kauti Garbės Komitetui,
užsakė Keleivį savo tėvui Darbas c/o V. Gervickas,
lies piliečiai, savo pažiūras kurį sudaro įžymūs ameri
475 Riverdale Avė, Brook
Evald Hajeriui, ten pat.
ginčijamais tarptautiniais kiečiai ir kuris globoja Bal
lyn 7, N. Y.
♦ ♦ •
klausimais ir ypač norėdami tijos Valstybių Laisvės Ta
I
“Darbą” galima gauti ir
atkreipti JAV prezidento rybos organizuojamas ma
Mrs. Anna Zinkevičius iš “Keleivio” administracijoj.
Besimaudant Pacifiko vandenyne prie Santa Cruz,
bei jo patarėjų dėmesį į var nifestacijas bei žygius ry
Chicago, III., užsakė laikraš
Šiame numery rašo A.
Kalifornijoj. Sazaną Theriot užpuolė ir apdraskė ryk
gingą mūsų tėvynės Lietu šium su sovietinės agresijos
tį ir kalendorių savo drau Alūnas, Pr. Lapė, M. Kativos padėtį žiauriojo komu prieš Baltijos valstybes dvi
gams Jonui ir Ievai Ligma- Jiškis, J. Mekas, A. J. Grei
lys. Jai reikėjo nupiauti koją. Viršuje Sužaltos nuo
nizmo priespaudoje. Tuose dešimtmečiu, kurį Maskvos
lis, Tucson, Ariz.
trauka. Greta jos mylimojo brolis John Welch. Apa
mas, J. Garnys, L. Sabaliū
propaganda
siekia
panau

pasikalbėjimuose su aukš
čioje mylimasis Fred Wekh verkia sėdėdamas ant
nas, Alg. šalčius, A. Ignaitais vyriausybės pareigū doti savo neteisėtai ir ne
Dominikonų vienuoliu ligoninės laiptu. Toj ligoninėj
Reik žinoti kaip joti ir kaip tis, M. Brakas, N- Valaitienais mums buvo visu griež tikrai padėčiai užgrobtuose
guli jo mylimoji.
nušokti.
,nė ii* kt.
tumu patikrinta, kad vy kraštuose sustiprinti.

Amerikos Lietuviai!
Didžiųjų valstybių vadų
konferencija Paryžiuje su
griuvo, net nepradėjusi
svarstyti klausimų, kurie
buvo numatyti jos darbotvaikėje. Konferenciją su
ardė Sovietų Sąjungos
premjeras Nikita Chruščiov,
Įžūliai puldamas Jungtines
Valstybes ir užgauliodamas
prezidentą Eisenhowerį ne
girdėtu civilizuotos žmoni
jos diplomatinėje istorijoje
būdu.
Drauge su visais pado
riais kultūringojo pasaulio
žmonėmis mes piktinamės
Įžeidžiančiais C h ruščiovo
puolimais prieš JAV prezi
dentą ir prižadame, kaip iš
tikimi šios šalies piliečiai,
remti mūsų vyriausybės nu
sistatymą nedaryti nuolai
dų agresoriams, pavergu
siems milionus žmonių Eu
ropoje ir siekiantiems sunai
kinti laisvę tautų, kurios
dar nėra patekusios į komu
nizmo jungą.
Tikroji priežastis, kodėl
Sovietų Rusijos diktatorius
suardė vadinamąją Viršū
nių Konferenciją, už kurios
sušaukimą jisai agitavo per
dvejus metus, buvo ne JAV
“nusikaltimas” s i u n čiant
žvalgybos tikslais lėktuvą į
Rusijos teritorijos erdvę.
I )aug platesnio masto žval
gybinę akciją nuolatos vyk
do Kremliaus valdovai prieš
Ameriką ir kitas laisvojo
pasaulio šalis.
Tikroji priežastis yra ta,
kad komunistinės imperijos
vadas, sekdamas Vakarų
vyriausybių
pasiruošimus,
Įsitikino, jog Paryžiaus kon
ferencija nesiduos jo gasdirama ir diktuojama. Jisai
žinojo, kad Jungtinės Val
stybės, Prancūzija ir Brita
nija atmes jo ultimatumą
pasitr aukti iš Berlyno ir jo
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Puslapis penktas

KELEIVIS 30. BOSTON
KARALIENfi PO LIETSARGIU

Dabarties ir ateities saculiznas

SVEIKINIMAI
Sveikinu KELEIVĮ, sėkmin
gai įžengusį į 56-sius savo gy
venimo kelionės metus, suma.
niai vedamais Maikio su Tėvu
pasikalbėjimais žadinantį skai
tytojų sąmonę savy stoviam gal
vojimui; taikliu tiesos žodžiu
saugojantį mus tiek nuo juodų
jų. tiek nuo raudonųjų avidžių
bei jų ganytojų botago; visuo
met ištikimai stovintį darbo
žmonių gerovės pažangos sargy
boje.
Linkiu KELEIVIUI: jo su
kaktuviniais metais pirmam pa
siekti Tėvynės laisvėaušrį ir il
giausią amžių mūsų laikrašti
joje.
Alfonsas Giedraitis
* * *

Sausio 8-9 d.d. Utrechte lėtų būti laikoma ta par
buvo suorganizuota konfe tija, kuri sieks įgyvendinti
rencija šių dienų ir ateities dar daugiau socialinio tei
socializmo problemoms ap singumo.
svarstyti. Iniciatyvos konfe į Olandas dr. den Uyl taip
rencijai sušaukti ėmė s i pat pareiškė abejonių dėl
Olandijos Socialdemokratų reikalo turėti ideologiją.
Su socializmo siekimais
Partija.
Konferencijoje pirmiau- susijusi ideologija, pagal
įsi|ai buvo iškeltas klausi jį, pirmiausiai siaurintų po
mas, ar socialistiniam judė litinį ir socialinį sąjūdžio
jimui iš viso reikalinga ide lauką. Jei socializmas neno
ologija. Austrijos perlamen- ri išvirsti į religiją, jeigu
to narys Czemetz j tą klau- jis atsisako varžytis su ko
mą atsakė teigiamai, o munizmu ir rūpinasi visu
Olandijos socialdemokratų žmogum kaip tokiu, tai jam
partijos programos komite nėra ko ieškoti naujų mitų
to pirmininkas Banning— ar utopijų, nors kai kam
Gerbiamas Keleivio redaktoriau.
tai gal ir patiktų.
neigiamai.
Su šiuo siunčiu $2 prenume
Ideologija būtina, sakė 1 Pasikeitimas nuomonėmis
ratos.
Kadangi Lietuvos laisvės
dr. Czernetz jei socializmas dėl socializmo ekonominės
kovose esu kelis kartus sužeis
yra kaž kas daugiau negu pusės iškėlė kai kurių skir
tas, iš kurių du kartus labai
vien oportunistinė partija, tumų pažiūrose dėl dabar
sunkiai,
nustojęs kūno dalies ir
ties
gerovinės
valstybės
eko

kui i yra pasiskyrusi sau už
85% darbingumo, tai visos me
davinį ginti tam tikrus in nominio tvarkymosi.
tinės prenumeratos kartu nega
Britų
atstovas
Crosland
teresus. Tai toli gražu ne
liu atsiųsti. Tą padarysiu vė
reiškia, kad jau sudaromos nurodė, kad visa eilė socialiau, gal tada galėsiu pusdolejlinių
ir
ekonominių
refor

Anglijos karalienė Elzbieta II dalyvavo “Order of
kokios nois dogmos, filoso
riuką ir “Generolui” pridėti.
finis pasaulėvaizdis, koks mų griežtai pakeitė kapita
British Empire*’ iškilmėse šv. Povilo katedroje. Ji yra
Man patinka, kad “Genero
nors religijos atitikmuo. listinę sistemą. Ateityje dar
to ordino aukščiausia viršininkė. Ji dėvi tai progai
las” palaiko karišką drausmę
Tai yra greičiau tam tikros gali kilti pragyvenimo ly
pritaikintą apsiaustą, o kadangi lijo, tai reikėjo ir
ir Maikį pamoko kaip pridera
idėjos, turinčios svarų soci gis. Tuo pat metu socialistų
lietsargio.
atsistoti.
alinį, moralinį ir politinį politiniai varžovai palaips
Man jūsų laikraštis patinka
niui įsisąmonino reikalą ir
pagrindą.
—Koman arčiau, Maik! naikinimo.
'už
jo atvirumą, kad jis nebijo
galimybes
vengti
ekonomi

Jam prieštaravusieji pa
—Bet tada, Maiki, Rusi
Pasakyk, ką dabar gazietos
paliesti ir kunigų, ir generolų,
ja dar neturėjo sputnikų; o žymėjo tam tikrą ryšį tarp nių krizių ii* masinio nedar
rašo.
ir eilinių darbus ir juos bešališ
bo,
o
socialistams
tenka
žiū

—Dabar, tėve, daug ka dabar tie aitvarai skraido marksistinės ideologijos iš
kilimo ir socialinių bei rėti, kad nebūtų paliesti so
Keleivy jau buvo rašyta, į lietuvių, toj šventėj daly- kai vertinti. To dėl jam liksiu
bama apie Maskvos iškeltą net apie mėnuli.
ištikimas, kol galėsiu skaityti.
Amerikai bylą dėl to žval —Aš, tėve, nesu genero psichologinių darbo klasės cialiniai ir ekonominiai ge kad Washingtone birželio vauja?
Kai Keleivį pradėjau skaity
valstybės klausimais tini^šok^^švent^^'kurioi *
gybos lėktuvo, kuris skrido las, bet vis dėlto numanau, sąlygų 19 amžiuje. Bet da rovinės
Ekonominiais
Visus sunku suminėti, ti, buvo tokių, kurie mane be
per Sovietų Rusija. Visų kad “sputnikais” karo ne bar jau padėtis yra labai
40 taut4 ir grupių Ten dieviu ar net komunistu pravar
pirma Chruščiovas d ė 1 laimėsi. Manau, jog tą ge griežtai pasikeitusi. Nebėra buvo plačiausiai išsikalbėta, [lietuviams atstovai Onos
Pačiu svarbiausiuoju šio iIvaškienės vadovaujam a s
ln<lena1.’ negraL k,.na!> džiavo. Aš į tą nekreipiau dė
to suardė viršūnių konferen rai supranta ir Chruščiovas jau proletariato 19 amž. amžiaus
klausimu—dėl at- Lietuviu Tautiniu ^nkiu indonezieciai, siamie c i a i, mesio. Juk aš su komunistais
ciją Paryžiuje, o dabar Gro ir pasišiaušęs jo karo mar prasme. Nebeaiški darosi toitehu, kraštų, konfe- & “amas anie P^ncūzai italai škotai, ai- karaviau, kai jie veržėsi į vos
mikas pakėlė triukšmą šalas Malinovskis. Jų “sput- klasių riba, modernioje šių rencijos dalyviai buvo viešventę daugiau žinių gau- nal’ k,0?taį 7da!>. fe tik atstatytą nepriklausomą
Jungtinių Tautų Taryboje nikai” yra geras išradimas laikų visuomenėje iškyla ningos nuomonės. Buvo su- u> kreipiaiBi į Sambūrio va- gal’ rasal’ uklalnieclal lr lt- Lietuvą ir 1944-1945 metais.
New Yorke, reikalaudamas, 1 tiktai propagandai ir pasigi- naujos socialinės grupės.
1940 metais komunistai mane
kad Amerika būtų apkaltin ! rimams. Bet kai ui reikia ne Ryšium su tuo neteko pa tarta, kad tik socialistų so- dovę ir paprašiau atsakyti; S. Kiek šokių šoksite?
10 mėnesių išlaikė Mariampogali patikrinti ;
klaurimną
[“sputnikų,” o stiprios pra- grindo marksizmo ideologi lidarumas
ta ir pasmerkta.
pasitikėjimą
tarp
Vakarų
ir
1
'
Šoksime šeštadienį
du
lės kalėjime, išmušė dantis, Iš
jos sociologiškumas ir psi
—O kas per vienas tas Vnonės ginklams gaminti ir chologiškumas. Jeigu socia Rytų. Banning betgi pažy- r L Tamstos vadovaujamas kartu. Dieną—Sadutę, Mi- laužė pirštus, ir šiandien tebe
(didelės maisto atsargos arGrpvikas?
mėjo, kad socialistų solida-; Sambūris šį penktadienį ii- kitą ir Linelį. Vakare
— —Pa nešioju krūtinėj jų kulką. Toks
'mijai
maitinti. Rusija nega listinis sąjūdis nenori pasi rūmas šiandien turi jau kitą vyksta į Wshingtoną.. JAV siutpolkę, Aštuonytį ir Ma aš komunistas. O kad kunigas
—Jis yra Sovietų Rusijos
daryti siauras, o stengiasi
užsienio reikalų ministeris, ili šitais dalykais lygintis su turėti jtakos toms grupėms, reikšmę, negu kadaise bu- tautinių šokių šventėj daly- lūną. Dažnai šokti tėra Mi neina pas mane kalėdoti, tai jau
(Amerika.
tėve.
vo. Solidarumas anksčiau
Prašau pasakyti, kaip kita ir Malūnas, kiti šokiai jo reikalas. Aš neisiu jo mal
—Kažin, Maiki, at tik ne kurioms rūpi etiniai socia įkrypo į bendrą kovą prieš «a atsitiko, kad ne kuriam amerikiečiams bus dar ne dauti, kad ateitų. Apsiėjo boba
—Tai tu lakuoji zagranilizmo pagrindai, tai jis turi
čnas velnias, ar ne? Ne be bus čia tavo misteikas. Jei atsikratyti proletarinės ide išnaudojimą. Tasai bendra nors kitam, bet Tamstos va matyti.
be batvinių, apsieisiu ir aš be
gu
Maskvos
bulšiai
iš
tiki-o
reikalo jis ir vadinasi Grosis likimas nebejungia da dovaujamam sambūriui, te- 6. Kiek šokėjų važiuoja? Hamiltono klebono. Niekas ma
į bijotų Amerikos, tai jie ne ologijos liekanų. Proletari bar vakariečių ir rytiečių, ko ta garbė?
viku.
nęs negali priversti skaityti
nė ideologija, pasikeitus
šoktų
taip
drąsiai
jai
i
akis,
—Tikroji jo pavardė yra
socialinėms ir ekonominėms Viena dabar tik reikalin- Tur būti dėl to, kad Bos- Viso labo 30 šokėjų ir Draugą, Darbininką ir uždrau
Gromyko, tėve, bet mūsų ba tai būtų varlės šokimas .sąlygoms, neteko patrauk ga - prašyti vakariečius au- tono šokėjų sambūris šven- muzikantų. Muzikinę dalį sti skaityti Keleivį. Amerika ir
kalboje geriau skamba Gro prieš dalgi.
kotis, nors tokiam aukoji- tės rengėjams jau seniai yra tvarkys komp. Julius Gai Kanada laisvi kraštai—tai mū
I —Bet ta jų drąsa jau pra lumo darbininkų klasėje, jnuisi nėra psichologinio žinomas,
mikas.
delis.
sų laimė ir išganymas.
!'o
naujų
socialinių
grubių
—No madar, vaike, kaip deda smukti, tėve. Pary dėmesio visiškai nekreipia. pagrindo. Galima savo reiP. Pliskevičius
7. Paskutinis klausimas:
jj vadinsim, vistiek bus žiuje Chruščiovas šumijo Ginčytasi buvo dėl to, .kalavimą aukotis remti tuo,1
Tai Bostono Sambūris Iš kur gavote lėšų tokiai ga Hamilton, Ont.
* * *
-*
tas pats velnias: jis viską labai smarkiai ir drąsiai, kad nėra vietos naujai ide kad tai reikalinga mūsų pa- jau 7™ dalyvavęs panašiose na brangiai kelionei?
bet
kai
pamatė,
kad
niekas
griauja ir mvkia, kaip ta ne
Gerbiamieji Keleivio leidėjai,
ologijai, kuri galėtų pakei čių politiniam ir ekonomi- »ventėse? Malonu būtų suraliuota karvė. Tokia jau jo nenusigando, tai jis pats sti maiksžzmą, nes naujai niam saugumui. Socialistinė žin?oti’ kada ir kamc ta# bu' Sambūris surengė 12 tau Sveikinu 55 metų sukakties
tų šokių vakarą, kuris davė proga. Aš į Ameriką atvykau
nusigando. Grįždamas na
užkeikta veislė.
pareiga būtų aukotis atsili- vo>
ideologijai
nėra
reikalingų
Tai ne veislė, tėve, bet to mo sustojęs Berlyne pas ko socialinių ir psichologinių kusiųjų kraštų reikalui.
Sunku tiksliai beprisimin šiek tiek pelno, Lietuvių 1911 metais ir nuo to laiko Ke
munistus,
jis
jau
kapitalis

Piliečių Dr-ja paskyrė $50 leivį skaitau. Linkiu Keleiviui
kia Maskvos politika.
ti. Tos šventės ruošiamos ir
sąlygų.
Labiausiai
pagei

“
B.
Darbas
beveik tiek pat gavome
—Nu, tai kaip tu rokuoji, tams negrarino, bet kalbėjo daujama galėtų būti ideolojau 24 metus. Pradžioje ke iš atskirų Sambūrio bičiulių. dar ilgus metus keliauti po vi
nosį
nuleidęs;
o
parvykęs
kas iš tokios politikos gali
są pasaulį ir skleisti lietuvių
lerius metus lietuviams jose
Igija, nusakanti galutinį
LIETUVOS PAJŪRIS
, , .
- •
Pagaliau Lietuviu Bendruo- tarpe naudingas žinias.
išeiti? Ar ne pi Mės bombos namo, jis nepasakė nei žo tikslą. Palyginti su 1900
atstovavo su misna grupe
. .
_ - ... , .
džio komunistų miniai, kuri
. *
r.- i-„d 4.
menes Apylinke sutiko bukristi?
Prašau priimti kuklią dova
metais, dabartinė mūsų
Tokiu vardu laikraštį ' au
-ie 1
.° °.n°iti mūsų kelionės globėja ir ną.
—Kol kas tokio pavojaus buvo susirinkusi jį pasitikti laiku visuomenė galėtų bū
t0J. I davė $100. Be visi to, stendar nesimato, tėve. Nors ir laukė jo kalbos. Dabar ti laikoma socialistine, o pradėjo leisti Mažosios Lie- sambuns. P,im«
Monika ir Liudvikas ’vimontai
. k , . ?
Maskvos vyrai. triukšmauja, Gromikas New Yorke dar 2,000 metais socialistinė ga- tuvos Bičiulių Draugijos įventeJ ^'^'o, kada j.
Centras Kanadoje, jo vvr. buv°
Bostone rie važiuotų kartu su mu Hogamon, N.* Y.* *
kaltina Ameriką dėl šnipi
bet karo bijosi.
redaktorius A. Lymantas. Boston Garden patalpose. mis ir tuo būdu sumažintų Gerbiamieji,
—Kažin, Maiki. ar bijosi. nėjimo Sovietų Rusijos pa
Tai buvo prieš 18 metų, bet autobuso išlaidas. Gal šiaip
Jų generalno štabo galva slapčių, bet čia jam buvo —O ką jam duos naujas Laikraštis išeis 4 kartus per /.,ai.uuvu
Buvau susirgęs, to dėl tik da
metus, jo metinės prenume- ‘lksl‘a.» nebegaliu pasakyti, taip išsi vei sime.
Malirauskas atrodo labai parodyta, kad jo Rusija turi prezidentas?
?etuvlų t?utlnlų Padėkojęs už žinias ir bar siunčiu prenumeratą ir ku
atvožnas burliokas. Aną ■daugiau šnipų Amerikoje, —Jis tikis, tėve, kad nau ratos kaina «.OO. Redakci- S™
klią dovaną. Keleivį skaitau nuo
T?
° palinkėjęs malonios kelio 1909 metų. Linkiu Keleiviui il
dien jis pasakė, kad jis nie negu Amerika Rusijoj. Nuo jas Amerikos prezidentas jos ir administracijos adreaas: 5260-l»th Avė, Mont- tedf tebu.vo t,k mano vad°- nės ir sėkmės šventėje, at
ko nesibijo, ba turi tiek sy- to laiko, kai Stalinas miiė, i bus demokratas.
giausių metų.
real 36, Canada.
vapamasis
los, kad gali sutrinti ir pa čia buvo sugauta 11 Mas —Nu, tai kas?
sisveikinau su Bostono Lie
Fr. Stanionis
Pirmas numeris yra 8
Matyti, toj šventėj mes tuvių Tautinių Šokių vado Chicago, III.
laidoti visus kapitalistus. kvos šnipų. Vienas toks sla —Iš demokratų, tėve,
♦ ♦ •
Kiek pirmiau ir Chruščio pukas buvo sugautas Spring- Maskva yra gavusi daug puslapių, maždaug pusės neblogai pasirodėme, kad ve, visuomet visiems malo
“
Kelei?
10
”
didumo.
Savo
buvome
kviečiami
dalyvauvas pasakė, kad komuniz fielde šnipinėjant kaip tik naudos. Jaltoje Stalinas iš
niai besišypsančia, viso Nepaminėta auka
turiniu
laikraštis
įvairus,
ti
ir
vėliau
ruošiamose
švensiderėjo
iš
Roosevelto
be

tuo
laiku,
kuomet
Chruščio

mas palaidos kapitalizmą.
kiais darbais apsikrovusia, Keleivio Nr 18 buvo išspaus
—Maskvos vadai, tėve, vas buvo Amerikoje ir kal veik viską, ko tik norėjo; o įdomus. Linkime jam sėk- tėse. Esame dalyvavę Fila- bet visur suspėjančia.
dintas LSS 116 kuopos (Detroi
panašiai gąsdino pasaulj ir bėjo apie taiką. Bet Ameri Potsdame Trumanas atsira- mingai kelt ir gint Mažosios delfijoje, Clevelande ir St.
te) sveikinimas, bet nepaminė
J. V.
Louis (Missouri).
prieš Antrąjį Pasaulini ka ka nekėlė dėl to jokio triuk sė Stalinui Berlyną, nepa Lietuvos reikalus.
ta, kad kuopa prie sveikinimo
Čia pažymėtina, kad iki 3. Tamsta nebeprisimeni,
rą. Buvęs tada jų karo ko šmo. Net laikraščiai nieko likdamas sau nei kelio prie
pridėjo $10 auką. Ačiū už ją,
misaras Vorošilovas savo apie tai nerašė, kad nepa i jo prieiti. Dėl to Maskva ir šiol Mažosios Lietuvos rei kur ir kada Sambūris yra
atsiprašome anksčiau nepami
TURIME LIETUVOS
kalbose visada girdavosi darytų Chimščiovui nesma nori laukti, iki Amerikoje kalams Vokietijoje buvo dalyvavęs. Ar nerenkate ir
nėję.
nenugalima Sovietų galybe. gumo. Jo šnipas buvo tylo bus kitas demokratas prezi -leidžiamas ^Keleivis,” bet netvarkote medžiagos apie
ISTORIJA
* * *
jis nustojo ėjęs, to dėl da Sambūrio veiklą? Juk kada
Jei kas drįs prieš mus pasi mis išvalytas iš Amerikos. dentu.
Gerbiamieji.
judinti, sakydavo jisai, tas Dėl to Chruščiovas ir nulei —O kas bus, Maiki, jeigu bar jį pakeis “Lietuvos Pa nors tafbus brangi istorinė Dar turime dr. V. Sruo
Keleivio bankete nebuvau,
jūris.”
bus sunaikintas savo žemėj. do nosį. Dabar jis jau pra nebus demokratas?
medžiaga?
gienės Lietuvos istorijos ke- nesuspėjau grįžti iš Floridos,
Bet kai Hitleris pasijudino, deda kalbėti apie antrą vir —Tada Maskva daryš ki
Renkame, bet dėl galybės bs egzempliorius. Tai di- todėl sveikinu dabar ir pridedu
Pakalbinkim draugus ir
tai nuėjo per Sovietų Rusiją šūnių konferenciją, tik no tokius planus. Gal paleis
visokių darbų nėra laiko jos džiausią ir visiems supran $5 laikraščio reikalams.
kaip peilis per košę. Tik rėtų palaukti, iki Amerikoje daugiau “sputnikų” į orą.
kaimynus
užsisakyti
“
Keleisutvarkyti.
Mrs. Ragdon
tamai parašyta knyga, 947
Amerikos dėka Rusija bu bus išrinktas naujas prezi —Olrait, Maik, pamaty
Cambridge,
Mass,
sim. kas iš to biznio išeis. ▼j.” Kaina metams tik $4.00 4. įdomu žinoti, kas, be
kaina $11.00.
vo išgelbėta nuo visiško su dentas.
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GRUMIASI DEL
JAU PARDUODA
i
15,000 florinų. O ką tas reiš
MYLIMOS
kė, suprasime žinodami, VAISTUS nuo NĖŠTUMO
kad tada už nupenėtą
jautį mokėta 480 florinų. Searle bendrovė išrado.Vietname (Azijoje) yra seVadinasi, vienas tulpės vaistus nuo nėštumo. Jie va- na legenda, kuri sako, kad
gumbas buvo vertinamas į dinasi Enovid. Maisto ir kalnų dvasia grūmėsi su
daugiau negu 10 nupenėtų j vaistų priežiūros įstaiga lei-jūrų dvasia dėl Vietnamo
jaučių.
do juos paleisti į rinką.
karaliaus Hung Vuong dukŽmonės
į
tulpių
biznį
ki
Vaistų
ištyrimui
panau.tei-s
gražuolės rankos,
A. SVEIKAS
šo visą savo tui*tą, spekulia dota 1500 moterų. Bendro-j Ta legenda sekdama 20
cija vis didėjo ir jos pada vė6 teigimu vaistų veikimas metų gražuolė Huynh Thi
riniai būtų buvę dar bai yra 100% garantuotas.
j Mai liepė dviem jai pasipirsesni, jei valdžia į tai ne
Norėdama * nėštumo iš- šusiems jaunuoliams grumbūtų įsikišusi, bet vis dėlto vengti moteris tun to vais- jtynėmis išsispręsti, katras
(Tęsinys*
daugelis tulpėmis bespeku- to per mėnesį imti 20 žime- Jų labiau tinka jos širdžiai
liuodami nustojo viso savo lių, kurių kaina $10-$H. j laimėti.
Pagaliau pasiliuosavo Palubiui pažadėtas butas. Kai
turto.
Vaistai gaunami tik su gy-; Tie vyrukai grūmėsi gil
ten gyvenę airišiai išsikraustė, Balaišienė pašaukė Juozą
* * •
i dytojo receptu.
žuolės giminaičiams stebint,
iš krautuvės:
Olandijos
žemė
pasirodė
Lenkų spaudas žiniomis, j bet klausimas nebuvo iš—Eiva pažiūrėti. Gi reikės apvalyti ir mažu be tal
labai tinkama tulpėms au- Lenkijos vyriausybė išmė-spręstas, nes grumtynės
kos neapsieisime. Atsirakino duris ir užėjo. Butas buvo
ginti, to dėl tulpių biznis ginimo tikslu rengiasi to baigėsi lygiomis,
apverstas šiukšlėmis ir visokiais atlaikais, kurių senieji j
ir šiandien ten užima labai vaisto užsakyti kelis tūk-! Gražuolė taip ir nežino,
gyventojai nepanorėjo vežtis. Kaž kokių rūgščių ir pelė
svarbią vietą. Ji tulpių ge- stančius žirnelių.
katrą iš tų dvieju jaunuoliu
siu duslus kvapas tvankino nosį.
riausiais gumbais aprūpinai Kalbama, kad ir katali- pasirinkti.
‘ ..
—Tai bradai,—prašneko Balaišienė,—neapšlavė ir
visus kitus kraštus. Jų eks- kų bažnyčios dvasiškijos i Ten, matyti, kitoki papronė kiek neapvalė prieš palikdami. Kad jie visur taip ras
portas jai kasmet duoda tarpe esama tokių, kurie ne- čiai. Pas mus tą reikalą
tų, kaip čia paliko . ..
apie 200 mil. ^guldinų.
sibaido šitokią gimdymo sprendžiant, greičiau reikaJuozas net nusigando. Tiek ilgai jie to buto laukė, o
kontrolės priemone pripa- lauja parodyti banko knyOlandija šį pavasarį mi- žinti.
gutę ar automobili,
dabai*, va ką gavo! Kaip tu žmogus gali keltis į tokį bu
nėjo
400
metų
sukaktį
nuo
tą? . . Kiek čia valymo ir remontavimo reikia, h' iš viso
tulpių atvežimo į tą kraštą.
kaip čia visą tą smarvę pašalinti? Priėjo prie pečiaus
Ten kasmet gegužės mėne
ir pamatė tarakono ūsus bekyšojančius. Kiek pakrapštė
sį, kada yra pats didžiau- . ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
su pagaikščiu ir visas būrys tarakonų perbėgo iš vienos
Raudonos, margos, gelsvos, jų neiname. O buvo toks sias tulpių žydėjimas, ren- J
slėptuvės į kitą.
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
baltos laikas, kada dėl jų tikrai giama milžinišką tulp i ų
—Žiūrėk, Balaišienė, kiek čia vabalų privisę,—nuro
šventė. Šiemet ji buvo dar (
dė Juozas ir kaip čia juos išnaikinsi? . . Taigi laukėm, pražydo tulpės visos kartu, iš proto kraustėsi, savo tur- (iškilmingesnė. Šiemet buvo ’
LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ANOT .U-TJETVVTTT KALEI’ ŽODYvėliavos iš žolių iškeltos tus dėl jų prarado,
laukėm ir mat ko susilaukėm,—su kartėliu nusiskundė.
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti
NAS. virš 20.000 žodžių, 368 pos
pavaizduota,
kaip
prieš
400
« « •
raudonos, margos, gelsvos,
atsiminimai. Vaip Lietuva kėlėsi
lapiai, kaina ............................ $4.00
metų
tulpė
buvo
atvežta
iš
—Kad juos paralis! . .—sušuko Balaišienė,—Ir ko
iš miego, geriausią dovana kiek
baltos,
Tulpės tėvynė ne Ame
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P Abelkio
Turkijos
į
Olandiją.
Buvo
kia jų gausybė! . . Balaišienė krapštinėjo plyšius ir pa Kad nebegrįžtų naktys šal-’ rika ir ne Lietuva, o apie
šeliais. iliustruota. 416 puslapių. J istorinis romanas iš žemaičių krik
didelio formato. Kaina .... $5.50 ' što laikų, kieti apdarai .... $3.50
padirbtas
prieš
400
metu
kampius, o tarakonų armijos mainė pozicijas staigiais
tos (Viduržemių jūrą. Iš ten ji
“knygnešiu karaliaus” ŽEMft DEGA. J. Savicko karo metų
+ii inlaėian
perbėgimais. Atrodė, jie jautėsi šitame bute pilnais šei- ir pievų kruša ne užbertų,
' plačiau nanlitn
paplito prieš 400 naudotas pašto vežimas, ji DIENOJANT.
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
11939-1945) ”žrašai. Pirmoji da
traukė
arkliai
2500
mylių
mininkais ir lakstė lyg negalėdami suprast, kam čia pri- raudonos, margos, gelsvos, metų.
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00
lis 453 psl. Kaina ...'.............. $4.50
1554 m. flamų kilmės per Graikiją, Jugoslaviją, 1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi ŽEMft DEGA, J Savicko užrašu an
reikė juos judinti iš vietos.
i
baltos
Vokietiją, Austriją į Olan nimų antroji dalis, 592 puslaniai. troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50
tulp i ų
—Juozai, nieko nebus, reikia šaukti Aiziką, kad “iš- pražydo tulpės visos kartu. diplomatas kelis
dijos miestą Leyden, kur Kaina
............................. $6.00
SOFTALTZMO TEORIJA. Trumpai ir
tručintų.” Sako, jis geriausiai padaro. Kad ir kaštuos' TaiP kadaise mūsų žy- gumbus atvežė , į Vieną iš prieš 400 metų botanikas
aiškiai parodo, kain keitėsi visuoŽVILGSNIS
T
PRAEITI.
K.
Žuko
ikeli doleriai, bet jis tikrai išnaikins. Daug man moterų musis poetas Kazys Binkis,Turkijos sostinės Konstan- (augalų žinovas) Clusius
meoės snntvaika ir kodėl ji dar
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
keisis. Kaina ........................ 25 Ct
na ........................................ $5.00.
sakė, kad jis tai geriausiai padaro.—nurodinėjo Balai- e*^v.° tulpės garbei.
,tinopolio, vėliau tulpės pa- universiteto sode pasodino
IŠfTUSIEMR NEGRĮŽTI. M. Kati
___ i..„-__ • -Ji-- .
i Tai graži viena pirmųjų ssieke ir kitus kraštus. Ypač Inirmaia Luina.
liškio meistriškas ap-ašvmas. kaip
PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS
šiene, ir kick. pagalvojusi pridėjo:
!
.
TZ . _
.
*
arai einant prie galo tūkstančiai
v i i
• i
iii • iz •
x pavasario geliu. Kun musų jos prigijo Olandijoje, ir
paruošė
Anicetas
Simutis.
<!augy*
*
d
—
I bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis ilietuviu
-Kol kas nieko nesakyk™ Onutei. Kai pamatys nesidžiaugia -į gavusi d<^ įia
Jj
džtaJ
iš
bėvo i Val-sr”s nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
apie liet”vius visame pasaulv.
butą tokiam stovyje, vargše labai nusimins. Kur tu maty, kad jų dar nėra
'proto_ 1^^,^ gagėsi Bet tulpės vardas yra 464
psl. Kaina ........................ $6.50
J. Titinio 15 trumou
muturkiškas.
Jis
reiškia
tum tokį bradą? . . Juozai, tuo tarpu mes turėsim paša- daržely. Kuri mūsų, turinti vis daugiau ir ^fs'ifaujų ra sulmonu nešiojamą apver- lietuvių dainos amfrikoje, SUŽADfiTINft.
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
. . liu# šiukšles ir kiek apšluoti. O kada Aizikas “tručys,” savo darželį, nepasistengia šių įsigyti, to/jėl kainos i
~
i r
surinko ir suredagavo Jonas Ba- BARABAS. Paer I.agerkvi^to istori
lys, 472 dainos sv (raidomis. Ang
stą
galvos
apdangalą
—
tonė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
tai prismardins butą kitokia smarve ilgam laikui. Paskui .jame ir tulpių turėti?! gal vatrūkčiais^ Kilo. 1635-36
liškai duotas kiekvienos dainos
miją. Kaina ............................ $2.25
kios
išvaizdos
yra
jos
žie

turinys,
todėl
tinka
dovanoti
ir
reikės išvėdinti ir viską nukrapštyti, nudrožti, išplauti, i Mums malonu, džiugu jo- metais prieita iki to, kad už
lietuviškai nekalbantiems, įrišta ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
das.
326 pusi. kaina ...................... $5.00
išdažyti. Tai visa užims laiko ir be talkos neapsieisim. mis gėrėtis, bet iš proto dėl vieną tulpės guųfbą mokėta
sų rašytojos pirmojo karo metu
Šiandien tulpių yra daug
Amerikoje parašvti vaizdeliai su
LIETUVA. parašė M. Gim
Bet pirmiausia reikia šaukti Aiziką. O tuo tarpu, Juozai,
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
rūšių, jos skiriasi spalvomis, MAŽOJI
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J.
kaina ......................................... 50 Ct
nė žodžio nesakyk Onai apie butą. Kai sutvarkysim, tai
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.,
dydžiu, žydėjimo laiku. Tul kaina
........................
,
.............
$5.00.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
GĖLĖTAS GEGUŽI .. •
tada parodysim.
pės gumbus reikia iškasti,
Farašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTT ANG
Amerikos lietuviatns, 144 pusla
Kitą dieną Balaišienė aprodinėjo butą ir tarakonus
kai
nužydi
ir
lapai
nuvysta.
LIŠKAI. Geriausies vadovėlis pra
Gėlėtas geguži,
pių. Kaina ..............................
$1.00
angliškai
mokvtis.
Aizikui. Šis vaikščiojo ir galvą kraipė. Tai buvo mažo
Jie sodinami ragsėjo-gruo- dedantiems
duoda ištarimą, angliškus pasikal CEZARIS, Mirko Jesuiič romanas
Meilus, prakilnus!
džio mėnesiais, prieš šal bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt. tri:ose dalyse, kiekviena dalis po
ūgio, menko sudėjimo, šleivas ir senyvas, nuo Kaišiado
Ęuvai man kaip sapnas
čius. Galima kasmet ir ne MARLBOROT’GLPS LITHUANIAN 72, ara visos 3 dalys............ $6.00
rių kilęs žydas. Jis kalbėjosi su Balaišienė lietuviškai:
Saulėtas, švelnus . . .
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
persodinti, bet tada žiedai
—Aš galiu “ištručyti,” allright, misiukė. Ale garan
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
M. Michelsonienė. 250 ivairių Iietu_
nebus tokie gražūs.
Tu vienas paliksi
kytis angliškai kalbančiam, 141
vi-kų ir kitu ta>*tų valgių receptu.
tija bus tik “ant vienų metų.” Ba, jei jų yra kitur name,
Tulpės mėgsta gerai pa psl., kaina ........................... $123 132 puslapiai, kaina................. ($1.25
Sieloj amžinai , , ,
tai už metų ir vėl čia galės ateiti. Ot, kad visam name
’TAT IR LIETUVA, kunigo
tręštą smėlio su moliu že DEMOKRATINIO SOCIALIZMO POPIE
Tu vienas, kurs slėpinį
M. Valadkos parašyta knyga. 250
visuose butuose “ištručyti,” tai aš garantuoju, kad ma
PRADAI. Populiari ir naudinga
mę. Tulpėms žemę reikia knyga šių dienų klausimams su puslapiu. Kaina........................... $2.50
Gilų žinai . . .
žiausiai šeši metai nei vieno vabalo nebus. O gal ir dau
giliai (12 colių) sukasti, so prasti. Kaina ....... ................ 50c.
KISS IN THE DARK. .T. Jazmino
giau. Gal jų niekada čia nebus.
anglu kalba sodrūs vaizde’iai. Kai
Suvyto jau gėlės,
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne.
dinti 4-5 colių gilyje.
na kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, ka jis ir
—Gi namas ne mūsų, tai turi su šeimininku šnekėtis...
Onutė
štais viršeliais ........................ $1.00
Kur man auginai,
jo nelaimės draugai iškentėjo na
Balaišienė nuvedė Aiziką pas šeimininką. Jis ilgai
cių
koneentraciios
stovykloje.
483
ATT,AIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
Su tavim išnyko
puslapiai. Kaina ................... $5.00.
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
tarėsi, šeimininkas bijojo, kad vabalai neateitų ir į krau
PAGERBĖ
NORA
Ir gražūs sapnai. . .
eities, 467 psl. Kaina............ $4.00
MIŠKAIS
ATEINA
RUDUO.
Ma

GUGIENĘ
tuvę. Taigi sutarė su Aiziku. Tuo tarpu Balaišienė su Jur
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., VISUOTINAS TVANAS. Ar galėio
Pageltusiais
lapais
kieti viršeliai Kaina .......... $5.00.
♦oks tvanas buri ir ką apie tai sa
gio Gražulio pagalba apvalė butą pašalindama visas
ko mokslas? Kaina.............. 25 Cnt
Man
kloja
takus
.
.
.
Efrozina Mikužiutė, SLA NEMUNO SCNCS. Audriaus Valocšiukšles ir užleido Aizikui. Šis užlipino langų ir durų
ko romanas iš 1935 metu Suvalki SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
Ruduo jau naikina
iždo globėja, Illinois Lie jos
ūkininku sukilimo prieš Sme
plyšius ir pripurkštęs ir prismilkinęs nuodų, užlipino du
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
tonos diktatūrą. Firma dalis 3,80
jausiomis žinioms papildyta tuo
Gėlių vainikus . . .
tuvių Prekybos Rūmų ban psl.
ris. Gi Balaišienei nurodė:
Kaina................................ $3.00.
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt
kete gegužės 15 d. Lietu
—Dabar, misiuke, užrakink ir visą nedėlią ten neik.
Salomėja Nėris
SŪNŪS. Andriaus Valu«- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
vių Suvienijimo Amerikoje NEMUNO
ko romano antroji dalis, 426 pus
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
O kaip už nedėlios atrakinsi, tai iš visų vabalų bus pilna
Vykdomosos Tarybos var lapiai. Kaina ........................... $4.00 nas. Kaina ............................ 25 Cnt
“lafonų.’ ’
LIAUDIES MENAS, jo TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
tas priminė daržinę vasaros metu Lietuvoje, bet, maty du įteikė SLA iždininkei LIETUVIŲ
meninių fermų nlėtoiimosi pagrin
—Kas gi vabalus vadina lavonais, Aizikai? . .
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpas
Norai Gugienei dovaną ir dai. Paulius Galaunė, didelė kny socializmo
aiškininmas. Kaina 25 c.
—Na, kaip negyvas, tai ir “lafonas.” Tai kodėl ne dama Balaišienės pasididžiavimą,—nieko nesakė.
šitokį pasveikinimą, kurį ga su daugybe paveikslų, gerame
—Širdele, kad tu būtum mačius, kaip tas butas at pasirašė visi kiti Vykdomo popieriuje. Kaina ................... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
vadinti?—ginčijosi Aizikas.
Kaukaso išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU TAKELIU, K. B.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt
Už savaitės butą atidarius tikrai visi vabalai buvo rodė prieš kelias savaites. Dirbom visi, niekas talkos ne sios Tarybos nariai:
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
atsakė.
Taigi
ištaisėm,
kad
dabar,
va
koks
gražumėlis.
vos
ir
iš
Amerikos
lietuvių
gyve

“Už daugelį metų Jūsų
išgaišę. Bet už tai bute buvo tokia nežmoniška chemika
DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00
vos socialdemokratų raštai dėl bol
Kai
dabar
įsikraustysit,
tai
į
malonią
ir
švarią
vietą,
—
pažymėtino
aktyvaus
darbo
lų smarvė, kad negalima buvo jame būti. Balaišienė pla
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
TEISYBE APIE SOVIETŲ
voje. Kaina ............................ 25 Cnt
muzikoje ir už aktingą va TIKRA
čiai atidarė langus ir kelias dienas butą vėdino. Smarvė aiškino entuziastingai Balaišienė.
RUSIJA, arba komunistų diktatū
faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
—Tai kaip čia dabar reikės baldus supirkti ir ko dovavimą demokratinėse ir ra
apmažo, bet vistiek buvo jaučiama. Balaišienė įr Jurgis
mo istorija ir valdyme praktika,
PROGRAMINES GAT_
progresyvinėse organizaci labai daug informacijų, 96 nsl. PARTIJOS
sukvietė talką iš “burdingierių” ir pažįstamų. Grindyse kius? . . nedrąsiai užsiminė Onutė.
RES, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
Kaina.................................... 50 Cnt.
—Tai jau judu su Juozu žiūrėkita, kas jums reikia. jose siekiant lietuvių gero
ĮTIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
pakeitė kai kurias aptrūnijusias lentas. Nesisekė patai
LIETUVOS
vės ir ypatingai už aktingą NEPRIKLAUSOMOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
Bet
tavimi
dėta
aš
neleisčiau
daug
pinigų
tam
reikalui
—
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
syti suplaišusias lubas ir reikėjo šauktis specialisto. Bet
dalyvavimą Susivienijime bai daug paveikslų, 235 psl. gera ra vienybės, RO psl., kaina .. $1.00
lubų baltinimą patys atliko. Nubaltino virtuvės sienas,' mokino Balaišienė.
LIETUVIŲ PINIGAI nuo
Lietuvių Amerikoje, kaip popiera. Kaina ....................... $5.00 SENOVĖS
seniausiu laikų iki Lietuvos ne
nuskuto palanges, nuskuto grindis. Nuplėšė senus popiekelių dienų abu su Juozu apėjo kelias baldų krau ilgametė narė, kaip buvusi AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI priklausomybės
galo 1795 metais.
STAUS VIETIN’NKAS? Parašė
Parašė Jonas Knrys. daugybė palius ir išlipino naujus. Nelabai gerai darbas išėjo ir po- tuves. Visko reikėjo. O jei viską pirktum, tai perdaug pi- kuopos pareigūnė ir vadovė kunigas
M. Valadka. Svarbu susi.
veikalų, 396 psl., geras popierius,
pieriai nevisai gera sutiko, bet atrodė švaru ir gražu. ni^ išeina. Be to, Onai vis patiko brangesni: baldai, o ir dabar kaip aukščiausia iž pažinti. Kaina ....................... $1.20 kaina ........................................ $10.00
Paskui nudažė langų rėmus, palanges, duris ir užšokus.' Juozas prisilaikė nuomonės, kad pinigus reikia prilaikyti. dininkė, mes su džiaugsmu MILŽINO PAUNKSNE, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My
gos trilogiška istorijos kronika. 73
kolaičio romanas trijose dalyse.
jungiamės su Letuvių Pre psl..
Net virtuvės geležinį pečių nudažė specialiai metalui skir- Parėję namo ilgai tarėsi. Įsimaišė Balaišienė ir patarė:
didelio formato, gera popie
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
ra,
kaina
...................................
$2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
tais juodais dažais ir nušveitė nikeliotas dalis. Dirbo vaDabar nusipirkit tik lovą ir stalą. Valgysim sykiu kybos Rūmais tikslu pager
dėjo kunigystės dė, moterystės.
AS NETIKTU I DIEVĄ?
Visos trva dalys įrištos j vienų
karais iš darbo atėję, bendrai pasitardami ir viens kitam kaip ir dabar šitam name. O paskui palengva susipirksit. bti Ju$ šią dieną ir už Jū KODĖL
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
knygų, kieti viršai, 031 puslapis.
sų
nepaliaujamą
veiklumą
tai. Kąįna ............................ 20 Cnt
pagelbėdami. Taigi užėmė kelias savaites, nors talkinin- Be to, per vestuves visi sumes daugiau pinigų, o per vesKainų ..................................... $6.00.
išreikšti
Jums
mūsų
geriau

kų ir nestigo. Kai užbaigė darbą, talkininkams sudarė tuves tuščiam bute galėsim sustatyti stalus ir kėdes ir paUžsakymus ir pinigus pražome siųsti Šiuo adresu:
sius linkėjimus.”
“fundą” ir Balaišienė nuvedė Oną į butą. Butas spindėjo vaišinti parinktus svečius.
♦
KELEIVIS
tvarumu. Onai nelabai patiko dažų spalva ir tuščias budaugiau)
636 E. Broadway
-------- —
So. Boston, Mass.
Išmintis plaukia prieš vėją.

TULPIŲ DARŽELYJE

AMERIKONKA

Dėl talpių iš proto ėjo

k

KELEIVIS.,80. BOSTON
B

VIETINES ŽINIOS

Gegužės 21 d. suėjo metai, kai su Šiuo pasauliu atsisky
rė ALBINAS VALKAVIČIUS. Nelemtoji mirtis neatsižvel
gė į jo jaunystę ir pasirinktą mokslą, ir pakirto tą lietuvį
patriotą, veikėją, visuomenininką, kuris neužilgo, gal jau
šiandien, būtų kitą gyvybes nuo mirties šmėkla* saugojęs.
šiandieną jis guli Vokietijos žemėje, tėviškėlės Lietu,
vos kaimynystėje, atskirtas nuo brolių, sesutės, giminią ir
draugą.
Sis gegužis, motiniškas ir pasipuošęs žaliumynais mėne
sėlis, verčia atsiminti gyvus ir negyvus vainikais ir gėlėmis.
Deja, didžiausia širdgėla kankina Jo brolius ir sesutę, kad
jie negali aplankyti Jo kapo ir uždėti ant jo gražią gėlią vai.
niko. Jis atsigulė ten ir tampa lyg nežinomo kareivio kapu.
Mielas Steponai su šeima, Tavo broliai ir sesute Lietu
voje! Mes Jums visiems reiškiame giliausią užuojautą Jūsą
mylinio brolio mirties metinės sukakties minėjimo.
J. ir Pov. Plikėniai ir keli pažįstamieji.

Puslapis septintu
ŽEMĖ DREBA ČILĖJE

(Atkelta iš 2-o psl.)
pėdsakus tame krašte. I.
Domeika (Domeyko) buvo
Lituanistinė mokykla mo
mokslininkas, geologas ir
šeštadienį, birželio 4 d. kslo metus baigs birželio 4
mineralų žinovas. Jis tyri
7 vai. vak. Tautinės S-gos d. Tą dieną mokiniai bus
nėjo Cili žemės gelmių tur
namuose aktorius Stasys paleisti 12 vai.
tus, atrado porą naujų mi
Pilka iš Chicagos skaitys ir
Mokslo metų baigimo
neralų, jis padėjo Cili res
deklamuos lietuvių poetų, aktas su menine dalimi bus
publikai pertvarkyti moky
rašytojų ir dramaturgų kū birželio 11 d. 10 vai. ryto
klas ir paliko tame krašte
rinius. Reta proga išgirsti jsv. Petro parapijos salėje.
šviesią atmintį. Jis ten ir
juos iš žymaus aktoriaus
Baigimo iškilmėse kvie
mirė. Toks ryšis tarp Cili
lūpų, to dėl nepraleiskime čiami tėvai ir mokyklos bi
ir Naugardėlio buvo rusų
jos.
čiuliai.
okupacijos ir 1831 metų su
---------------------I
kilimo išdava. Pats Domei
Gal ir ne iš dangaus
Ruošiasi dideliam banketui
ka paliko nemažai raštų
lenkų, ispanų ir prancūzų
Praeitame numery juo
Didžiausia Bostono lietu
kalbomis. Kaip mokslinin
kais rašėme, kad suodžiai, vių drraugija—Lietuvių Pi
kas jis buvo plačiai žinomas,
kurie aną penktadienį sto liečių Draugija birželio 19
jo indėlis į Cili respublikos
visi
|
Sandaros 7 kp. kortų
Si
ru sluoksniu padengė dalį d. atidarys naująją salę tre
kultūrinį gyvenimą yra la
vakaras
So. Bostono, buvo už nuo
čiame aukšte ir kartu pa
bai
žymus ir tame krašte
dėmes iš dangaus numesti, minės savo veiklos 60 metų
Šį šeštadienį birželio 4 d. Šį sekmadienį, birželio 5 aukštai gerbiamas.
nes visi sakė nežiną, iš kur sukaktį.
Sandaros 7 kp. rengia gra d. Romuvos parke Brock
jie galėjo atsirasti.
1 Meninę dalį tos dienos žų kortų vakarą (Whist tone bus gegužinė vargo
GAVOME NAUJŲ
• Dabar šis tas aiškėja. Se bankete atliks Bostono miš
ŽODYNŲ
nato komitetui, kuriam pir rus choras, kuriam vado party ir B.) Sandaros sve mokykloms Vokietijoje pa
remti.
Ją
rengia
SLA
308
tainėje
124
F
St,
So.
Bosto

mininkauja John Powers, vauja komp. J. Gaidelis.
Lietuviška* angliška* žo
ne. Pradžia 7:30 vai. vak. kuopa. Programoje skautų dyną*, paruošė Vilius Petepo priesaiką liudiję asme
Visus maloniai kviečiame laužas ir įvairius kiti pasi raitis, 586 puslapiai, kaina
nys tvirtino, kad tų suodžių
P. Žičkus Chicagoje
atsilankyti. Bus vertingų do linksminimai. Visiems bus $7.00. Anglų-lietuvių žody
kaltininkai yra Edisono ele
ktros stotis ar MTA įmonė, Povilas Žičkus, neakivai vanų, pagal kiekvieno lai įdomu ir malonu. Dalyvau nas, paruošė V. Baravykas,
o gal ir abi kartu. Tų įmo zdiniu būdu baigęs Dewry mėtojo pasirinkimą, taipgi kite!
redagavo A. Laučka ir A.
nių vadovybės, žinoma, tą Technical Institute elektro bus gardžių užkandžių, net
Dantaitė, 583 pust, jame
Michelsonai lankėsi
ir lietuviškos “pizzas” ga
neigia.
yra 30,000 'žodžių, kaina
nikos kursą, išvyko į ChicaConnecticut valstijoje
Gal galų gale ir paaiškės gą praktikos darbams atlik lėsite paragauti.
$6.00.
Lauksime
visų.
Iki
pasi

tikrasis kaltini n k a s ir ti.
Margareta ir Stasys Mi
matymo.
mums, nukentėjusiems ne
P. Žičkus vokiečių buvo
chelsonai praeitą savaitgalį BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
Komitetą*
beteks kaltės dangui su kalintas koncentracijos sto
buvo išvykę į Connecticut
GARSINIMAS
versti.
vykloje ir iš jos jį vos gyvą
valstiją
savo
dukters
ir
žen
Žinovai apskaičiavo, kad išlaisvino amerikiečiai.
Auko* Lituanu* žurnalui to daktaro Charles Windus | PRISIKĖLIMAS IŠ NUMIRUSIŲ
suodžių tą dieną iškrito apie
j Jubiliejaus iliustracija apie Dievo
aplankyti.
t
tikslų sugrųžinti žmonijai jos praras,
700 milionų svarų. Tokiam Nauja* lietuviška* bizni*
Bostono studentai rinko
tųjį paveldėjimų reiškia labai daug;
ir prie jos priskaitoma tai, kų Švent
jų kiekiui pagaminti reikaParagink savo bičiulį Ke raštis
aukas Lituanus žurnalui.
vadina prisikėlimu iš numiru
liga per valandą sudeginti
Jėzaus prisikėlimo iš numirusių
Antanas Juknevičius ir i Tenka prisipažinti, kad leivį išsirašyti — ilgai* žie sių.
stebuklas yra užtikrinimu, kad Die
4 milionus galionų alyvos. Bronius Mikonis atidarė ,'tas vajus nepasisekė, nes iki mos vakarai* turė* gerą vas
gali prikelti visus minusiuosius
_________________
ir taip įvykinti savo pažadėjimų.
Ashmont rajone Dorcheste- i šiol daug organizacijų, į ku- draugą.
(Ap. Darb. 17:31) Pirmiausia iš mirSvečias iš Kalifornijos
rv “RgaĮ Estatp & Insur- irias buvo kreiptasi, dar niePraeitą savaitę mus ap-. ance” biznį, pavadintą Bay ;ko neatsakė. Jau aukojo:
Bendruomenės Bostono
lankė Petras Karuža iš Ka View Realty Co.
COSMOS PARCELS EXPRESS
Skyrius
$25,
po
$10:
Bro

Abu
bendrininkai
turi
il

lifornijos. Jis į Bostoną at
CORPORATION
vyko pasisvečiuoti pas sa gametį patyrimą šitam biz nius Bajerčius ir Baltic
[
Realty
Kalvaitis
&
Stel

nyje
ir
visuomet
jų
patarna

(Licensed by INTOURIST)
vo draugą Motiejų Aliukomokas.
Juozas
Bakšys$8,po
nį, kuris jį ir pas mus atly vimas savo klijentams buvo
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR
!$5:
J.
Kapočius,
Mykolas,
GIMINfiMS I BET KURIĄ SSSR DALĮ
ir
malonus
ir
sąžiningas.
dėjo, o taip pat pasimatyti
Gureckas,
Adolph
J.
Na-i
Nauja bendrovė jau turi
ir su kitais savo pažįsta
Siuntiniai Apdrausti
•
Pristatymas Garantuota*
!
masky,
John
P.
Tuinila,
Dr.
didelį
įvairių
namų
pasirin

mais.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
kimą visuose Bostono ir už (Alfredas Krisiukėnas, Pra
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausiu*
miesčio rajonuose. Namų nas Lenbertas, Valentinas
I. Kamantauskienė į
MOŠŲ SKYRIUS:
pirkėjams išrūpinamos pa į Vakauzas, John J. Grigalus
Wa*hingtoną
N’EW YORK 3, N. Y.
39 Second Avenue
Tel. AL 4-5466
skolos lengviausiomis sąly ir Mykolas Pakštys, po $2:
Irena Kamantauskie n ė gomis. Ten pat apdraudžia • Pr. Mučinskas, Stasys Sant
BROOKLYN 7, N. Y.
Tel. DI 5-8808
C00 Sutter Avenue
CHICAGO 22, ILL.
222? W. Chū-ago Ave.
Tel. BR 8-6966
praeitos savaitės gale išvy mi nuo gaisro ir kitų nelai varas, K. Simanavičius, J.
CLEVELAND 13, Ohio 2683 W. 14th Street
Tel. TO 1-1068
ko į Washingtoną savo se mingų atsitikimų namai, Januškis, J. Sonda ir Dr.
PATERSON 1, N. J.
99 Main Street
Tel MU 4-4619
sers ir žento Kačinskų ap baldai ir automobiliai su vi Mikalonis, po $1: V. Vadei LAKEW00D, N. J.
Tel. FO 3-8669
126 4th Street
VINELAND. N. J.
West Landis Ave. (Greek Orthodox Building)
lankyti. Ten ji žada būti somis apdraudos mokėjimo va, Dr. J. Landžius-SeyPITTSBURGH 3, Pa.
1015 East Carson St.
Tel. HU 1-2760
ištisą savaitę.
lengvatomis. Gaisrui ar ki mour ir Dr. Antanėlis. Vi
WORCESTER, Mas?.
22 Carlstad Street
Tel. SW 8-2868
so $113.000.
NEW HAVEN, Conn.
6 Day Street
Tel. LO 2-1446
tai
nelaimei
atsitikus,
pade

Gaus diplomus
HAMTRAMCK, Mich.
9350 Jos. Campaa
Tel. TR 3-1666
to,
Lituanus
prenume

Be
dama išieškoti nuostolių pa
Tel. FI 6-1571
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street
Birželio 5 d. Boston Gar- dengimas. Kiekvienam be ratą užsisakė Juozas Bak
Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais
ir sekmadieniais
den patalpose bus iškilmin atlyginimo suteikiamos iš šys ($2.00).
Visiems
aukotojams
LSS
samios
informacijos
bet
ku

gai įteikti diplomai baigu
siems Bostono universitetą, riuo šio biznio klausimu. Bostono Skyrius taria lietu
Lietuviai kviečiami atsi višką ir studentišką ačiū.
jų tarpie ir šiem lietuviam:
Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
Liaukadijai Januškienei- lankyti susipažinimui.
AL M.
knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą
psichologijos magistro, Ire Įstaiga atidaryta kasdien
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,
nai Nikolskytei - dramos nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.
C. Janeliūnienė jau namie
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano
bakalauro ir Vitaliui Lem- Adresas: 1672 Dorchester
udresss toks *
Frank Lavinškas, 4141 ,46th St., Long Island City 4, N. Yij
bertui - areonautikos baka (Ave., Dorchester. Telefo
Cassie
Janeliūnienė
po
»
nas: AV 8-4144.
lauro.
operacijos grįžo iš ligoninės
5r sveiksta namuose. Linki C
me ligonei greičiau pasveik
KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje į
ti.
Ateikime gražaus žodžio
pasiklausyti

Baigia mokslo metus

i

i

e NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardų............................................... $2.70
e NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardų.................
..............................................
$2.70
e LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų....................
$24.76
tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm............... $28.00
e STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
e ŠVEICARŲ KAŠMIRO SKARELES, gėlėto ar smulkaus rašto
32 x 32 colių dydžio................................................................P® $4.60
e PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardų .. $1.65
e POPLINAS vyru marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
— prie to pridėti $6.60 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams)
..
.. $29.00
3 su trečdaliu jardų vilnones serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
3 su trečdaliu jr Tenis (86% vHnoa) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.
• STANDARTO PAKETAS
AD 702 (moterims) ...... ... $29-00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tureed sijonui, 2% jardų bovelninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00
NAUJOS ŽEMESNĖS KAINOS
MAISTUI.
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AfclNIAI Ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
51

St CAMBRIDGE, M«w. Td: KI 7-S706
(OffiM* atdarai v<*a laiką)

DABAR JOS GALITE
APLANKYTI
SAVO GIMINES

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, au<Mja
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remi* ko
vas dėl Lietuvos laisvo* ateities.
SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-

LIETUVOJE
IR KITAS U. S. S. R. VIETAS
PAVIENIAI AR GRUPĖMIS
Tūkstančiai pasitenkinusių lanky
tojų sako apie darbingumų
COSMOS TRAVEL
BUREAU, Iuc^ New Yorke,

kuris tvarkė jų keliones i įvairiai
SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.

MĘS PADEDAME JUMS
SUTVARKYTI VIZŲ IR
KELIONIŲ REIKALUS.
Informacijų dėl visų reikalavimų
ir rezervacijų, prašom rašyti
arba krei pkitės:

COSMOS TRAVEL
BUREAU, Ine.

45 We*t 45tb Street,
New York City, N. Y.
Tel. CT 5-7711
COSMOS . . . padeda keliauto.

jams jau nuo

189$

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 defimOal
ir dvidešimėlK metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 nr
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą,
SLA—mažamečių apdrauda—rimta* aprūpinimą* afei-

VMS*
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMU
apdrauda duoda patalpos iki $326 į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRARASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* Od
giltos senatvė*

Daugiau žinių apie SLA darbu* ir apdrauda* galit* gan.
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centrą- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 W«t 30th Street, N«w York 1, N. Y.

!

ties miego bus pabudinti tie, kurie
NAMAI FLORIDOJE
ištikimai sekė Viešpaties paliktą pa- i Floridoje kororto mieste, parduoda
vyzdį, tarnaudami Dievui ir savo ar mas namas iš 4 kum b., prie žuvingo
timų naudai,
tuo pasidarė tinkami ežero, U. S. kelįo 441. Kaina $4,300.
gyventi ir karaliauti su juo dvasinėje Daugiau žinių suteiksiu laišku:
arba nematomoje jo tūkstantmetinės
N. Galutinas
karalystės vaizdomainoje. Jų pabudi
P. O. Box 211
(21
mas ir iškėlimas į garbę, šlovę ir neOklawaha,
Fla.
rairtingumų, yra šventajame Rašte
pramintas
“pirmu prisikėlimu.“—
Apr. 20:4, 6.
čia aškiai pasakyta, kad pirmu
prisikėlimu bus prikelta Dievo baž
nyčia, kurios vardas įrašytas dangu
je. Jei dar kam neaišku, tai turime Vedybų tikslu noriu susipažinti su
dar aiškesnius Viešpaties žodžius, vyru apie 39-42 metų, nevedusiu, dir
pasakytus per Jonų Apreikštųjų: bančiu. Su laišku prisiųstį savo fo
“Palaimintas ir šventas , kurs turi 1 tografijų. Rašyti:
Mis Jennįe Slupkas
(23
pirmame atsikėlime; ant jų an
1291 Eastern P&rkway
troji mirtis neturės galios, bet jie
Brooklyn 33, N. Y. c/o Supt.
bus Dievo ir Kristaus kunigai ir ka
raliaus su juo tūkstantį metų.” Apr.
20:6
noc«^«<xxjaxxxxxx»0eo»)o
Antruoju arba paskesnių prisikėli
mu gi atsikels iš kapų likusi žmoni
ja, ant kurios ateityje. Dievo kara
lystėje, pagarbintoji Kristaus baž
nyčia karaliaus. Ir šioje meilingoje
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė
karalystėje “Dievas nušluostys nuo
J?. (nuo prikeltųjų ir nuo gyvųjų) ryje išsenka ir joms atgauti reika
akių kiekvienų ašarų, nes mirties lingas ramus poilsis, malonios ato
daugiau nebebus, nei dejavimo, nei stogos. Mūsų vasarvietėje—Oetervilšauksmo nebebus daugiau; nes kas le Maaor—Jūs rasite ramų malonų
poilsį ir tikrai atgausite visas, per
buvo pirma išnyko.”—Apr. 21:4.
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.
(Pabaiga)
Osterville Maaor yra gražiame pu
Su šiuo garsinimu laikinai per šynais apaugusiame Cape Cod pusia
trauksime garsinti tikrųsias Dievo salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
Žodžio Tiesas, link žmogaus ir jo li vės vandens temperatūra 70-80 laip
kimo,—kokia bus ateitis, ko susi- snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai
lauksime? Visa tai randama Biblijo r-audojasi uždaru (privatišku) paplū
je, atsakymai į kiekvienų mūsų klau dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
simų. Teiraukitės L. B. S. A. 3444 lis kartus valomas ir sijojamas, to
So. Lituanica Ave., Chicago 8, 111.
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta, už kurių atskirai mokėti nereikia.
TRUKžOLfiS
Mūsų vasarvietės kainos yra labai
žemos, jas lyginant su kitomis pana
Trukžolių šaknis šiomis vasarvietėmis, todėl tikime,
nuo patrūkimo, po kad Jūs apsispręsite savo atostogas
Krūtine skaudėji praleisti pas mus—Cape Cod Oater
mo, palengvina at- ville Manor vasarvietėje.
Mes būsime labai laimingi, jei ap
kosėjimą, suteikia sisprendę atostogauti susisieksite 9U
prakaitavimą
ir mumis ir pranešite, kuriuo meta ža
priduoda geresnį date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe
apetitą. Svaras turėtumėte
ickio rūpesčio ir galėtu
$3.00.
mėte visų atostogų metų skirti poil
ir malonumams.
Laukinių Žemuogių Lapai sinilaukiame
Tamstų pranešimų ir
nuo kruvino viduriavimo, nak prašome klausti, jei dar kiltų kokiu
tinių prakaitavimų, gydo užsi- nors neaiškumų. Mus galite pasiekti
senėjusias žaizdas ir valo krau .šiais adresais.
Osterville Manor. Inc.
ją. Svaras $2.00.
Osterville—Cape Cod. Mass.
Telefonas: GArden 8-6991
Mes nesiunčiam per C. 0. D. a:ba Bostone:
?65 C Street
Alexander’s
So. Boston 27, Mass.
Telefonas: ANdrew 8-7730
395 Broadway
Jūsų J. Kapočius
South Boston 27, Mass.
(Skelb.)
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Vedybos

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

“a z/ n

d

nv

87 EAST BAY ROAD, OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
TEL.: G A 8-2748
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus
patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 18
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI visus ma
loniai kviečia atvvkti. Iš anksto kreiptis:

Dr. ED. JANSONAS
89 Mt. Ida Rd.. Boston 22. Mass. TeL AV 8-5999
arba nuo birželio 18 d.

Audronė-Jansonas, 87 E. Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lie*uvių
Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

VAISTUS į LIETUVĄ

'O
-* * -l
e
*
» t

ir | 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

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

•a

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

• xl

636 E. Broaduray, So. Boston 27, Mat*.

4 •»
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KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis aštuntas
Nauja
vadovybe

G. Ivaika baigė aukiL

U1G1A1 PARDUODAMI NAMAI

mokyklą

City Point — So. Bostone
1. 3 šeimų 4-5-5 kamb., baltos sinos ir pečiai, gražus aptvertas kie
mas, netoli maudyklių, ui $10,000;
2. 3 šeimų 5-6-4 kamb., mūro gara
žas, visai arti vandens moderni kar
to vandens šiluma aliejumi, nuola
idi s karštas vanduo, nuomos $85-80
r 73 n»ėn., už $15,500;
6 šeinių 3-4-4 ir 3-4-4 kamb.,
$161 n* omus mėn., už $9.000:
t. 2 šeimų 4-4 kamb., balti pečiai ir
altoab. sinkos, nuolatiniai karši vandenys, už $8,300.

Antrą kartą gegužės 25 Plačiai žinomos visuomed. kviestame Bendruomenės nininkės Onos Ivaškienes
Apylinkės susirinkime da- ®ūnus Gediminas baigė auklyvavo apie 30 narių. Jam štesniąją mokyklą ir jstovadovo J. Vaičaitis, sekre- J° i Bostono universitetą,
AKTORIUS STASYS PILKA
toriavo J. Kalvaitis.
kur studijuos inžineriją.
ORAS
Susikaupimo minute bu MažamRE<KALINGAS
darželiui išvalyti ir žemei
L'.u t krateryje
Kreiptis:
vo pagerbti mirusieji na išpurenti.
636 E. Broalway
1. labai gerame stovyje, arti moSo. Bostone
ykių, bažnyčios ir susisiekimo, 3
riai: Stasys Vaitkevičius ir
sėtinų 6-6-6 kamb., 2 garažai, 3 ga
kiti.
rų šilumos aliejumi, ąžuolo grindys,
siet/) DARBĄ
žemos vonios, balti pečiai ir baltos
Valdybos pranešimą pa
Reikalingas iadų plovėjas (di hwash- , sinkos, nuolatiniai karkti vandenys,
darė pirm. V. Stelmokas, er| nuo 5-os po pietų iki 1 vai. nak nuomos $75-70 mėn. ir liuosas butas
pirkėjui, aptvertas kiemas su rožių
ties. Kreiptis po 11 vai. ryto į
revizijos—J. Sonda.
Blinstrub’s \ iUage
(23 Krūmais, už $19,500.
2. 3 šeimų kolonijinis, du mūro ga
Iš pranešimų paaiškėjo,
304 Broadvvay
ražai, 3 garų šilumos aliejumi, nuoSo; Bos.on 27, Mass.
kad valdyba surengė kau
atinjai
kaišti
vandenys,
ąžuolo
x«ixixxse
grindys, kab. baltos sinkos, balti pe
kių balių, lietuvių-amerikielai arti susisiekimo, bažnyčių ir mo
čių koncertą, prisidėjo prie 672 DORCHESTER AVE. kyklų, už $18,000.
3šeimų kolonijinis 6-6-6 kamb.
Birželio baisiųjų dienų su DORCHESTER 22, MASS. 3.ąžuolo
grindys, baltos sinkos, balti
3 garų šilumos aliejumi,
kakties minėjimo, Paverg- įBay Vieic Realty Co pečiai.
už $15,900.
TeL: AV 8-4144
1. 1 šeimos 7 kamb. ir didelio prieštųjų Savaitės surengimo, su
- amharo. Pleasant gatvės medžiais
ANTANAS JUKNEVIČIUS
šelpė Vasario 16 gimnaziją,
• augusiame rajone, karšto vandens
BRONIUS MIKONIS
ši'uma aliejumi, ąžuolo grindys, di
šeštadieninę mokyklą, BalKcal Estate Brokeriai
deli kambariai,
arti
susisiekimo,
Namu. fanui: ir biznių pard^vi
bažnyčios ir mokyklų, už $13,500.
fą, Lituanus ir tt.
mas, paskolų išrūpininias, visoki; '
Avžiūrėjknui ir smulkesnių ži
Dalyviai iškėlė įvairių apdrauda
(insurance) namu. ha’
nia
-avimui kreiptis į PRANĄ
dų
bei
automobilių,
nuostolių
iš
minčių organizacijos veik “s-ko i—>-vs gai.rui ar kitai nela: t EMBERTĄ, Realtor,
5°“ E. Brnadwav. So. Bost imi, Masu.
lai sustiprinti: į valdybą mei ištikus.
Tel. AN 8-7031. AN 8-1453 ir
A N 8-0699.
įtraukti kitų draugijų at
stovus, sudaryti seniūnijas,
narius verbuoti pasiskirčius
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
rajonais, visuotinius susirinIR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
mus šaukti metų pradžioje
Kviečiame visus naudotis greitu
ir tt
patarnavimu patikimos įstaigos
Nutarta skilti $100 Onos
Ivaškienes vadovauja m o
\ ienas žymiųjų nepriklausomos Lietuvos aktorių, dabar
Prista*yiuas garantuotas
Tautinių
Šokių
Sambūrio
Siuntiniai apdrausti
gyv enantis Chicagoje, birželio 4 d. 7 vai. vak. Bostone tau.
kelionei į Washingtoną, kur
tininku namuose skaitys ir deklamuos lietuviu autorių po
pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio
jis atstovaus lietuviams vi Turime
ezijos ir dramos kūrinius. Tokio parengimo Bostone, ro
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
sos Amerikos tautinių šakių riežtuku nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu.
dos. nėra buvę. todėl norinčiu pasiklausyti neabejojamai
šventėje, ir oficiališkai būti
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
prisirinks pilna salė.
toj šventėj sambūrio globė
ja.
• General Parcel & Travel Co., Ine
Į valdybą išrinkti ir čia
PARENGIMŲ KALENDORIUS Ne tik kalbės apie Lietuvą,
pat po susirinkimo pareigo } 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
______
bet ją ir parodys
mis šitaip pasiskirstė: Pirm.
Keleivis,
norėdamas padėti
atdara;
Pranas Mučinskas, vice- įstaiga
organizacijoms
išvengti,
kad
dėl
Kasdien
9 A. M. fi P. M.
••
,
Birže'i“ 5 d’- i***“1“516- pirm. Ona Ivaškienė, sekr.
'•.eštadieniais
S A. M. - 4 P. M.
nežinojimo tuo pačiu metu ne- nj) 3 vai. po pietų Intematsj
butu rengimą dviejų parengi, tional Institute patalpose, Ausiej
nariai; v
Vedėjas: M. Kavaliauskas
mų, kiekvieno menes.o pirma-490 Beacon St., bus Pabal- J
ėIa (organizac. ?reika. I
jame numery spausdins paren- tiecų Draugijos SUSinnkl- j*
' * y b girnų kalendorių, kuriame bus mas liūdnai Pabaltijo kraš- Daffan’dos reikalams) Jonas
surašyti tie parengimai, apie tų 20-ties metų okupacijos
h
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲJ KURO IŠLAIDOSE
kuriuos jų rengėjai bus pra- sukakčiai paminėti.
| j revizijos komisiją: Ire.
Turėdamas-gerą, automatišką aliejaus pečių (buenerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
nese.
Redakcija j Minėjimo kalbą ir savo na Galūųenė, Ignas KonUŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
•
įspūdžius iš pavergtos Lie- čiu ir Jackus Sonda.
Lapkričio 13 d. So. Bostono ^Y.08 P^P^sakos iš te.n ,sl?" I Keleiviui už Apylinkės
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
aukš. mokykloj Montrealio LieAtsimini- veiklos rėmimą susirinki14 y2 CENTŲ Už GALIONĄ I
I
tuviu Dramos Teatras vaidina
radijovedejas Jokūbas mas, y Stelmokui pasiūv
iStukas
is
New
Yorko.
Jis
lius>
pare
įškė
padėką.
Rengia
“MilŽino paunksmėje
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių •
taip pat parodys savo 45
l aisvės Varpas.
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- j
minučių filmą, padarytą
I
Bostono meno šventė
kiems aliejinio kuro kostumieriams I
dabar okupuotoje Lietuvoj.
Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak.
Muzikinėje dalyje daly- šiemet ji bus nuo biržeJordan Hali Prudencijos Bičkievaus latvių pianistėj Mara jį0 3
jg j jau įprastoj
nės koncertas. Rengia Pabal45 DORSET ST., DORCHESTER
Efferts ir estų violenčelistas, vietoj—miesto sode—Pubtiecių Draugija.
Naktį,
Sekmadieniais
ir švenPP fi fO/Vf
Endel Kalam. Po minėjimo.iįc Garden. Jos programotadieniais ŠAUKIT
LrfSr 0-2
kavutė.
jje—dailininkų ir architekNauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
Ruoškimės protestui
pagrindų.
Visi maloniai kviečiami tų meno kūrinių paroda,
I NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
--------atsilankyti.
koncertai, vaidinimai,
1
Tuoj sukanka 20 metų,
Vyt Izbickas,
opera, liaudies šokiai. Pa
kai visas Pabaltijo valsty
roda atidaryta nuo 10 v. ry
Pirmininkas
be? pavergė komunistai. Jie
to iki 10 vai. vakaro, o kon
tą sukakti vadina Pabaltijo
certai, vaidinimai ir kt. va
išganymu ir rengiasi dide Surado Marcilionio lavoną karais nuo 8:30 vai.
lėmis iškilmėmis atžymėti.
Birželio 13 d. joje šoks
Mūsų pareiga tą komu
Jau rašėme, kad gegužėsjOnos Ivaškienes vadovauLietuviška Ti kra Vaistinė
I
nistu apgaulę ir smurtą pla- 8 d. 4 jauni vyrai žvejojo, jamas Bostono Lietuvių
Parduodame tikta: vaisttm, išpildome gydyt/,jų retesnėn viešumon kelti ir to Quincy Įlankoj ir laiveliui .Tautinių Šokių Sambūris,
ept.us ir turime virus gąlavus vaistus.
dėl birželio 18 d. 8 vai. vak. apvirtus, 3 iš jų nuskendo.
-------------------------'lunr.te vaistų i.- vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus
kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną, ir vai
O’Donnellv teatre, Mass. Dviejų lavonai buvo netru
Apdovanota* prof.
stų nuo reumatizmo, atraicio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Ave, šaukiamas lietuvių, kus surasti, o trečiojo-Jono
Ignas Končius
Jei reik vaistu —eikit į liet avišką vaistinę.
latvių ir estų susirinkimas Marcilionio tik bangos iš
Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
kuriame kalbėti pakviesti plovė į krantą.
Gegužės 15 d. Lietuvos 382a W BROADWAV, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020
kard. Cushing ir šen. SalJonas Marcilionis, 28 m. Skautų Sąjungos pirmija
Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmadtonstal. Pabaltiečių vardu amž., gyveno kartu su tė- savo posėdyje apdovanojo
kalbės dr. Bruno Kalvaitis. vais Savin Hill Ave. (Dor- prof. Igną Končių aukščiauMeninėj daly dalyvaus chėsterv). Jo broliui Char- siu Skautų Sąjungos Gėlė
aeav
:«r3ra'«cE!niBra!!^
visų trijų tautų menininkai. lės pavyko išsigelbėti.
žinio Vilko ordinu.
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA

V

FORTŪNA FUEL CO.

R The Apothecary

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INT URISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
k rast us

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A VVEST BR0ADWAY

SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

64.3-647 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12, CONN.
Telef. CH 7-5164

vr: -erai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma «avo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu.
S ur.tiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.
Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy}><,- medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kainoii.-. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.
A-kreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100*% vilnonės
an-di.-ko' medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00, t ain pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu• -i- -ž S55.00. nkor-'eonai nuo S75.OO iki $980.00. 20 svarų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Reik —.u’-i’e MŪS’.’ KATALOGŲ. J čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiuntim- apdrauda ir viskas kita.
_
....................... ,
j «_«_•
.
,
,
J*
patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui e«ant. aplankykite
c._
1
_
««■
-ovInJnfro
notomovima
Titun
fZlMTA.lA
R
AI
RA
n'
firma, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

1>\RBO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

6:30 valandų vakare;
Vedėja? .MYKOLAS GURECKAS

r

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West Broadtvay, So. BOSTON 27. Mass., Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
,
Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

laikraštį yra gauti jam nau
jų akaitytojų. Padarykim tą.
x x x« .-x«xx«xx
f

it

Sūriai ir Grietine

Kas nori pir. ti uerų šviežių sū-j
į rių ir grietinės (su-.etonos) ir ki-'
tų pieniškų produktų prieina!**
< kaina, rrąšomi kreiptis į

Peter Akunevka
ELM STREET lunpaa B0ND STJ
KALIFAS, MASS.
4
(Tarp 27 ir 106 kelių)
ą
Galima atvykti bet kada.

x xxxaesewa©SS68

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 kilociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių ^inių santrauka
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

VEDftJAS; JONAS ADOMONIS

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadvray
South Bostone
Saukit nuo 9 iki 7 vai. vak.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

GR 9-1805 ir AN 8*9304

Dengiame Stogus
tr Taisome Juos

DR. D. PILKA

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.
Apskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.
Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai '
Garantuojame gerą darbą į

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4026,

KAIP TIK JUMS’

John Repshis
The Baltic Fuel Co. ! Dr.
LIETUVIS GYDYTOJAS
dabar pristato aliejų
visame Bostone

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

• žemos kainos
• 24 valandą aptarnavimas.
• 20 metą patyrimas sa alie
jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltai išvalome ir aptar

495 Columbia Road

Arti Upfeaas’s Ceraer
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

naujame **burnerius.n
Apšildymas Jums bus pigesnis,
iei šiais metais šauksite

Dr. J. C. Seymour

BALTIC FUEL CO.
GR 9-5590

(LANDŽIUS)

1

Apsidrausk
» NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
»
• Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM

į>
£

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius
{VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—8

I

534 BRO A DW AY
SOUTH BOSTON, MASS.

--------------------------------{
TELEFONAS

AN

8-2805

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

Justice of thePeare—Constable

OPTOMETRISTAI

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau

Namus iš lauko ir viduje. <
Lipdau popierius ir taisaus
£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ave.
Dorchester, Mass.
TeL C0 5-5854

nor

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)
Lietuvi* Plumberis
ttlieka visokio*
“plumbing"—
liejaus ir gazo vamzdžių įvedimo
r taisymo darbus. Kainos priei
amos. Pirm negu ką darote, paaambinkit, paklauskit mūsų kainų
Te^foaaa CO 5-583S
2 M t. Vernon, Dorshester, Mass

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas
sekmadienį, 12.00 vai
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
TYČIOJE įvyksta pamaldos tie
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. tuviams protestantams. Pamal
pa dežėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti ik*
ias laiko teologas A. JURA
22 svarų siuntinius.
IST MG 4 LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
NAS.
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
A. Jurėnas yra Harvarde
nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
universiteto doktorantas ir
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nno
či
Šv. Raštą į lietuvių kalbą
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietų.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

PRANEŠIMAS
Globė Parcel Service,
kurios vedėjas yra J. Adokonis, praneša siuntėjams,
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši įstai
ga nėra suinteresuota turėti
pelno iš parduodamų pre
kių.
Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž.,
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų,
skarelių ir kt
(Skelb.) (—)

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boeton, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfcS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardicare Co.
Saviaiukas N. J. ALEKNA
*28 EAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

•

