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TURKIJOS VALDŽIĄ

Kubos Vadovai Nori

55-IEJI METAI

Kaina 10 centų

Prezidentas Rengiasi Tolimąjį!
Rytų Kelionei
Prezidentas Lankys Keturius Tolimųjų Rytų Kraštus; Pa

Būti Rakštis Amerikos Pašonėje; Chruščiovas Lan

darys Virš 22 Tūkstančių Mylių Kelio; Lankys Ja

kyt Barzduočių Kubų, O Gal ir Kinijos Vadai

poniją, Pietinę Korėją, Formozą ir Filipinus;

Pasirodys; Kur link Kuba Žygiuoja?

Kai Kas Abejoja dėl Kelionės Tikslingumo.

Amerikos santykiai su išsprogimo Havanos uoste,
Kubos revoliucine valdžia !ir nežiūrint Amerikos proneina geryn, bet vis labiau | testų Kubos valdžios žmoblogėja. Neseniai Kubos 'nės vis dar mėtosi tokiais
laikinasis prezidentas Dorti- jkaltinimais, nors jokių įro
cos lankė kai kuriuos Pietų dymų nepateikia ir negali
Amerikos kraštus ir tenai pateikti.
tarp kitko pasakojo, kad i Nota primena ir Ameri
Kubos valdžia už amerikie kos vieno submarino apšau
čių nusavintą žemę ir kito dymą Kubos pakraščiuose,
kį tuitą buvusiems savinin bet Tie Kubos vandenyse, o
.ū
ų-.-.
..Turkijos kariueiceaės vadai nuvertė šakes vakžią ir valdys iki “švarię rinkikams atlygino. Pati Kubos tarptautiniuose vandenyse.
vyriausybė iš savo pusės ir Dėl to Amenka seniau pro
inŲ.”Naujos‘^’riausyhės priešaky atsistojo generolas Gemai Gursd, kuris sakosi
per savo spaudą (o kitokios testavo, bet Kubos vyriausy
tik laikinai paėmęs valdžią ir ją atiduos p > rinkimu susidariusiai vyriausybei.
Kuboje jau ir nebėra) ir bė nesiteikė pasiaiškinti,
įvairiose pasisakymuose vis i Kubos vyriausybė, tik paKandidatai Telkia
skleidžia visokius įtarimus skaičiusi Amerikos protesto Prancūzų Kolonijos Chruščioves Kelia
Visos Už Laisvę Tik Pasišlykštėjimo
Savo Šalininkus
ir stačiai šmeižtus prieš Wa- notą paskelbė, kad ji notą
“
kategoriškai
atmeta,
”
o
shingtono vyriausybę.
Prancūzijos buvusios ko- ' Dėl Chruščiovo gmbių
Prezidento rinkimai šį ru
Pereitos savaitės gale mū dėl atskirų kaltinimų atsa
lonuos jau arba gavo visiš- užsipuldinėjimų prieš prezi- . n- dar yra toli, bet di au
sų vyriausybė įteikė Kubos kysianti vėliau.

Prezidentas Eisenhower
birželio 12 dieną pradės 10
dienų kelionę į Tolimųjų
Rytų kraštus. Prezidentas
Kanados ministerių pir pradės savo kelionę iš Alasmininkas John Diefenbaker kos ir užbaigs ją birželio 22
pereitą savaitę lankėsi Wa- d. Havajuose. Prezidentas
shingtone ir turėjo pasitari yra pasiruošęs aplankyti Ja
mus su prezidentu Ėisenho- poniją, Pietinę Korėją, Firweriu ir kitais valdžios pa tmozos salą ir Filipinų res
reigūnais.
publiką.
Apie svečio iš Kanados su
Daug kas reiškia abejo
sitarimus su Washingtonu nių dėl prezidento kelionės
pranešimų dar nėra, bet tikslingumo šiuo metu, nes
k a 1 bedamas Greencastle, kai kuriose iš numatomų
Ind., Kanados vadas siūlė lankyti kraštų padėtis yra
Vakarų valstybėms (NA- neaiški ir vargu paaiškės iki
TO sąjungos nariams) susi- prezidento atsilankymo,
tikti ir apsvarstyti savo sanJaponijoj prezidento aptykius su Sovietų Sąjunga, silankymas turėjo sutapti su
ypač bendrai įvertinti Niki-;naujos kariška sąjungos
J-'artijų tkonvencijos ^jau tos Chruščiovo taktiką ir tarp Japonijos ir JAV įsigaDabar Kubos vyriausybė ką nepriklausomybę; arba dėntą Eįsenhovveri, valstyvyriausybei protesto nota,
kurioje iškelia Kubos vy pakvietė Chruščiovą apsi dar tariasi su Prancūzija dėl bės sekretorius Ch. Herter arimasi 11 Kanaiaaiai 1 *an- jo lazdos ir saldainio politi- liojimu, bet Japonijos opo
riausybės šmeižtus ir prasi lankyti Kuboje. Amerika nepriklausomvbės joms su- pereitos savaitės gale sakė, didatus telkia savo šalmin- ką. Kanados vadas mano, zicija, vedama socialistų,
•
tad tokie asmeniški užgau-kus'
uztiknntų sa“ pir- kad rauja viršūnių konfe- tyrą griežtai priešingą tos sumanymus ir kartu atitaiso dėl to nesiskundžia, bet nė teikimo.
Kubos prezidento , paėfctote ra abejonės, kad Kubos vy Lieka dar keturios buvu- Soflmai kelia pasišlykštėjikur rencija” reikia atidėti atei-įtarties patvirtinimui ir desios
kolonijos
Afrikoje
kumo
ir
dėl
ju
nieko
daugiau
Demokratų
partijoj,
kur
tus šmeižtus ir neteisingas riausybė ir tuo tik nori pa sios Kolonijos MinKoje>Ku
Limh
kandidatų yra daug, varzy- ciai, kada jai bus dirva ge da visas pastangas sutruk
žinias apie Kubos ir Ameri rodyti savo draugiškumą nos dabar tariasi su Pary- ir netenka kalbėti.
rst rai paruošta, nes geriau vi dyti patvirtinimą parlamen
Krašte ir spaudoje reiš- tynes
*arstesne^ Pi - ešai be konferencijos, negu te. Kaip paskutinę priemo
Maskvai ir kyštelt špygą žiaus vyriausybe dėl atsikos santykius.
™ioj P°fcij j
o 'nepavykusi konferencija.
Amerikos vyriausybė iš šiaurės kaimynui. Chruščio- skyrimo nuo Prancūzijos, hiama daugiau negu tik panę opozicija parlamente
Tos
4
ekskolonijos
yra
Volsišlykštėjimo.
Daugelis
spė.{S.
v
s
dar
.
a
J*™
šen.
J.
F.
vardija devynius atsitiki i vas pakvietimą lankytis Ku
yra nusistačiusi masiniai
nT
mus, kur Kubos vyriausybės boje priėmė, bet laikas jo tos? Dahomey, 'Niūrio ir Koja, kodėl rusų diktatorius
pasitraukti iš parlamento ir
jis jau tūps 700 pa- Japonų Studentai
nariai skleidė sąmoningus atsilankymo dar nėra nusta Dramblio Kaulo pakraščio dabar nori suniekinti Eipalikti daugumai visą atsa
respublikos
Jos
P
bendrai
senhowerį
po
to,
kai
jis
iitiektu
arba
tytas.
melus ir šmeižtus prieš WaKelia Riaušes komybę už sutarties patvir
J
Aktineesnis
shingtono vyriausybę. Jų Vėliausios žinios sako, siekia nepriklausomybės ir gai visiems pasakojo, kad
tinimą.
J™ kandiSs’ dabar yra *r sJ
Japonijoj studentijos
tarpe Vra tokie kaltinimai: kad Kuba pripažins Kinijos ■net susiginčijo su Paryžiaus
Tuo tarpu gatvėse vyksta
Kubos prezidentas Dorti- komunistinę vyriausybę ir vynausybe dėl derybų ei- taikos žmogus, su kunuo
. r R Tohnson kurs dalis nerimsta ir pakartoti- studentų demonstracijos ir
cos Montevideo mieste pa užmegs su komunistine Ki gos. Visos kitos buvusios būsią galima susikalbėti dėl oficialiai dar nėra Dasiskel- na* ruošia demonstracijas riaušės prieš naująją su
bes tit nerinčijlmai ra Prieš vyriausybę dėl pasira- tartį. Vyriausybė parlamen
sakojo, kad amerikiečiai už nija plačius ūkio ir kitokius kolonijos susitarė su Pary- santykių
jų konfiskuotą turtą gauna ryšius.
ziumi dėl savo busimų san- ginčijamųjų klausimų i. risi- r jjj., šalininkai šymo kariškos sąjungos su
tykių su Prancūzija po ne-’™™o k“Tjis jau “S Amerika dėl bendro gyni- te turi daugumą sutarčiai
atlyginimą, kai iki šiol dar
patvirtinti, bet jei neramu
nė vienas amerikietis nėra
pnklausomybes atgavimo, o Chrusciovas klasto įduje
de
mosl.
_
MANEVRAI AZIJOJ
mai krašte ilgiau tęsis nauji
gavęs nė cento atlyginimo.
paskutines 4 kolonijos non tun vi. okių sunkumų n sj0 jęonvencį40i
! Parlamente gneztą kovą parlamento rinkimai gali
Kubos vyriausybė jau
pirma
gauti
nepriklausomyypač
kariuomenėje
yra
r.ep
enu
hlikonu
Dartiioi
vis
prieš karo sutarties patvir- pasidaryti vienintelė išei120 Amerikos kovos lėk
bę,
įstoti
į
Jungtinių
Tautų
pasitenkinimo
dėl
jo
politidar
P.
Ra
spė
no
jį
mas
J
v
ice
.
tinimą
veda socialistų parti- tis iš padėties,
apie metus laiko nemoka tuvų išvyko į pietryčių Azi
amerikiečiams pirkliams už ją neva tai manevrams ir organizaciją ir tik tada kai- kos Todėl esą us ir nori pa- Drez;(jentnS v;xon nors :r ja, kurios abi frakcijos yra
Prezidento atsilankymas
stiprasjv-ras, kuris Ptrodo tikras
priešingos tai sutarčiai,
į Kubą įvežtas prekes. To patikrinimui jų pasiruošimo bėtis apie ^būsimus sa^
Japonijoj tokiose sąlygose
kių neišlygintų skolų susi kautis, bet kartu tai yra ir tykius su Prancūzų Bend-< nebijo ir pasikohori.
nnblikonn knnv^crini.
publikonų
konvencijoj, wi
bet1 Student
Studentų demonstracijos vargu galėtų būti ramus ir
rinko jau apie 100 milionų įspėjimas kinų komunistams ruomene.
New Yorko gubernatoriaus gatvėse, ir peštynės, su poli- sustiprinti draugystę tarp
dolerių, bet skolintojai pi nepradėti kokių nors neap
Tas ginčas dar nėra baig
N. Rockefellerio šalininkai cUa primena panašias stu- tų dviejų tautų.
“ŠIŲ METŲ TĖVAS’
nigų negauna. Kuba turi galvotų “vadavimo” baikų tas aiškinti, bet vienaip ar
Pietinėj Korėjoj, po revo
subruzdo veikti po to, kai
demonstracijas Turdolerių, ji turi jų ir ginklam toje pasaulio dalyje.
kitaip visos buvusios pran
gubernatorius pasisakė, kad kij°j ir pietinėje Korėjoje, liucijos, kuri ten įvyko, pa
pirkti ir turi atsargų, bet už Pietryčių Azijos sustipri cūzų kolonijos eis savais ke
jis mielu noru būtų kandi- Tiesa, Japonijoj parlamen- dėtis taip pat dar nėra nusi
skolas mokėti nemato rei nimas yra tik viena iš apsi liais.
datu, jei konvencija jį “moyra išrinktas tvarkingai stovėjusi.
kalo.
ir
vvnausvbė
tun aiškią
Dėl tokių ir panašių prie
saugojimo priemonių, kad
bilizuotų.’
Amerikos vyriausybė jau kinų komunistai nepradėtų
daugumą, bet visgi nerimas žasčių daug kas mano, kad
seniau "klausė Kubos pasi triukšmauti.
jaurimd tarpe atsiliepia vi būtų gal naudingiau kelio
New Yorke Teatrai
Turkijos Valdovai
aiškinti, kaip suprasti Ku
same krašte.
nę po Tolimųjų Rytų kraš
Išėjo Į Streiką
Ieško Visur Lavonų
bos ūkio vadovo Guevaros
tus atidėti.
CELAL BAYAR
nusiskundimą, kad parda
ADNAN MENDERES
Turkijos kariškoji vyriau
Pereitą savaitę 22 New
vimas cukraus Amerikai
NAUJAS RUSŲ PLANAS
sybė, kuri sakosi atstačiusi
Yorko teatrai su 731 aktorių
aukštesnėmis negu rinkos
NUSIGINKLAVIMUI
krašte demokratines laisves,
ir 4000 visokių scenos ir už
kainomis kvepia vergija.
dabar
medžioja
visur
įrody

kulisių
darbininkų
ir
tar

Guevara taip išsiplepėjo,
mų, kad nuverstoji demo
Chruščiovas Maskvoj pa
nautojų išėjo į streiką. Visi
bet kai reiškia pasiaiškinti,
kratų
partijos
valdžia
laužė
siūlė
Vakarų valstybėms lyg
“
Broadway
”
teatrai
užtemo.
tai tyli . . .
įstatymus ir darė kitokius
ir naują nusiginklavimo su
Streiko priežastis yra ne
Kubos vyriausybė daug
neleistinus
žygius.
manymą. Jo planą dabar
galėjimas
susitarti
dėl
se

kartų skundėsi, kad Ameri
Tai-p kitko naujoji vy
aiškina ekspertai. Bet dėl
natvės pensijų. Derybos dėl
kos lėktuvai ar lėktuvai iš
riausybė
skelbia,
kad
prie
kontrolės
Chruščiovas pasi
to
klausimo
jau
ilgai
tęsėsi,
Amerikos pakilę, skraidą
senosios valdžios apie 80
lieka prie savo senojo nusi
bet prie susitarimo nepriei
virš Kubos. Bet dabar Ame
John
Kennedy.
vieno
iš
demonstruojančių
studentų
statymo,
kad rusai leis tik
ta. Todėl teatrai ir užsidarė.
rikos vyriausybė susekė,
tiek save kontroliuoti, kiek
Šios savaitės pradžioje kandidatu į prezidentus buvę nušauta, 'bet niekas
kad Kubos pareigūnai orga
brolis
Robert,
7
vaiku
tė

neužtinka
tų
nušautųjų
stu

jie
norės, o ne kiek Vakarai
dar buvo pasitarimų ir dar
nizavo tokius lėktuvų skrai
vas. paskelbtas “Father of
gal norėtų.
dentų lavonų. Nėra paskelb
dymus iš Amerikos ir tuo Bavęs Turkijos prezidentas, gal ir esą vilties susitarti.
the
year/
’
Robert
Kennedy
Todėl ir naujas rusų pla
to
nė
nušautųjų
studentų
Broadway teatrų aktoriai
laužė Amerikos įstatymus, kurį kariuomenės vadai nu
Buvęs
Turkijos
ministeris
pagarsėjo kiek dalyvauda
nas turi tuos pačius trūku
sąrašo. Todėl nei krašto vi
bet Kubos vyriausybė dėl vertė ir pasodino į kalėji visi buvo išėję į streiką 1919
pirmininkas,
kurį
kariuo

mus,
kaip ir senesni jų pa
mas
vyriausiu
tyrinėtoju
duje,
nei
užsieniuose
niekas
mą. Karininkai žada teisti
metais, kada aktoriai išrei
tokių provokacijų tyli.
menės
vadai
nuvertė.
Da

siūlymai ir planai.
Kubos vyriausybė pakar nuverstosios vyriausybės kalavo jų unijos pripažini senato komisijoj, kuri aiš nėra tikras, ar “studentų la bar jis sėdi kalėjime ir gal
Kodėl rusai bijo kontro
vonai
”
pasirodys,
ar
tai
pa

totinai kaltino Ameriką dėl narius “už konstitucijos su mą. Tada streikas tęsėsi vi kino raketierros unijose ir
bus
teisiamas.
lės, tai yra didelė mįslė.
liks tik “Bulotos kepurė.”
tarp darbdaviu.
są mėnesį.
prekybos laivo “La Coubre” laužymą.”
l
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Siūlo Sušaukti
Tik Vakarų Viršūnes
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mėlapį, išmatavom, išskai- .vojus!—Ir vis tą patį karto ,nių iš tolimųjų Pacifiko sa
čiavom ir priėjom išvadą, ja. Prasivėręs duris žiūriu, lų, vien tik teikia žinias iš
kad mums didelio pavojaus vagi matau kieme net dvi Honolulu.
Nuo sugriuvusių viršūnių Paryžiuje Sovietų Rusijos
Pusė valandos po vidur
mašinas, vieną—civilės sar
negali būti.
^valdovas’ Nikita pradėjo rodyti pasauliui dar vieną sa
nakčių pirmoji banga tren
Tiesia linija nuo Čilės gybos, o kitą—policijos.
vo nepaprastą ypatybę—mokėjimą plūstis ir asmeniškai
—Ar reikės pagalbos iš kė į didžiąją salą, į Hilo
per Pacifiką link Havvajų—
užgaulioti “viršūnių” partnerius, su kuriais sunkaus svo
arti 6,000 mylių,' tame tarpe sikraustyti?—klausia sargy miestą ir bematant viską
pavertė į šipulius. Pirmu
rio konferencija neišdegė.
daug salų, ir jeigu įniršusios binis.
—Nereikės, bet kam sku- čiausiai nutrenkė jėgainę,
tos piktos bangos čia atsi
Jau kelintas kartas Nikita viešai plūsta Amerikos
trenks, tai pirmiausiai teks bėti, dar kone trys valandos, išjungė elektrą, paskendo
prezidentą D. D. Eisenhoweiį, visaip ji niekindamas ir
didžiajai Havvajų salai, o kol ateis, jei ateis vilnys,— nakties tamsoje ir jūrų ban
perstatydamas, ji kaip silpnavali neišmanėli, kuris gal
iki mūs Kauai dar virš 300 lyg abejojančiai prasitariau. gose ne vien miestas, bet
tiktų vaikus daboti, bet visai netinka galingai valstybei
mylių, dar tarpe yra 6 sa —Bus nelaikąs skubėti, (ir didžiosios salos nemaža
vadovauti...
los ir jeigu čia sieks, tai vi kai atsidursi anapus kora dalis.
Tą daro tas pats Nikita, kuris visai dar neseniai pa
sų pirma nusiaubs pietų šo lų,—šiurkščiai atsiliepė sar Nieko nematyti, vien tik
sakojo rusams ir visam pasauliui, kad prezidentas Eisenną. Gi mes gyvename šiau gybinis, rodydamas i Paci girdisi vaikučių ir moterų
howeris yra širdingas taikos šalininkas, su kuriuo galima
klyksmas, šaukimasis pa
rės rytų šone, vanduo čia fiko gelmes.
būsią susikalbėti dėl taikaus visų ginčijamų klausimų iš
—Atvykome ne mitingo galbos, verksmas ir sunkūs
gali pakilti, gali mūs daržą
sprendimo. Bet dar prieš viršūnių suvažiavimą Amerika,
apsemti ir daržoves paskan- čia laikyti ir tarimus daryti, dejavimai. Bet dar vis iš ten
Anglija ir Prancūzija susitarė rusams Berlyno neduoti,
dyti. Bet bakūžė išliks ne- o vien tik gubernatoriaus transliuoja moteris, kuri tei
o todėl Nikita ir paleido burną. Paleido, kaip tai Įprasta ,
sulamdyta ir mariose nenu- įsakymą vykdyti,—kitas pa gia, kad jinai yra vandenyj
ligi kaklo, nieko nemato, tik
skandyta. Mes to*norime ir brėžė.
tarp bolševikų ir kaip tai Įprasta ir pas rusus.
Matyti, šie vyrai į žemė girdi ir ką girdi, tą skelbia
taip nutarėme, nors ir gerai
Bolševikams nieko nereiškia vieną dieną apšaukti
lapį
nežiūrėjo, okeano ne pasauliui. Už keletos minu
žinome, kad įniršusi gamta
kurĮ nors iš saviškių “išgama,” “banditu,” “fašistiniu
Aukos nukentėjusiems nno žemės drebėjimo Čilėje
nesiskaito su jokiais tari matavo ir jokių apskaičiavi čių ir jos balsas nutilo . ..
agentu,” o paskui jj vėl vadinti “draugu” ir viešai su juo
ateina iš visą pasaulio kampą. Kaimyninių valstybių
mų nedarė, vien tik pildo nutilo amžinai.
mais.
bučiuotis. Užtenka tik prisiminti, kaip jie plūdo ir pralėktuvai padeda Čilės vyriausybei tas aukas atgabenti,
Trečią valandą po vidur
įsakymus ir su jais ginčytis
vardžiojo Jugoslavijos Tito ir kaip paskui visus keiksmus
nakčiu
gubernatorius Quinn
Aplaidžiam
savo
bakūžę
Čilės vyriausybė rūpinasi, kad Bebūtą spekuliacijos
negalima. Pasižadėjau tuoj
patys nulaižė, arba kaip jie vadino “išdaviku” Lenkijos
j paskelbė nepaprsatą padėtį
būtinai reikalingais dalykais.
Pajūryj gyvenant dažnai bėgti į kalnus. Viena maši didžiojoj saloj ir įsakė na
Gomulką, o paskui jj vėl paskelbė savo “draugu.” Tokių
na nudūmė savais keliais, o
tenka pergyventi tokie nuo
pavyzdžių bolševikų santykiuose yra pilna. Tik prisiminkita
išvažiavo ant kelio, su- cionalinei gvardijai perimti
tykiai, gauti įsakymą bėgti
tvarkos dabojimą, saugoti
kime, kaip lietuviški bolševikai čia Amerikoje pravarį aukštesnę vietą ir apsisau , stojo, laukia ir žiūri, ką da- žmonių gyvybes ir jų turtą.
:
rysime.
Savo
mašiną
iš
gadžiojo ir niekino vieną iš savo paklydėlių Leoną Prūseiką
goti nuo pavojaus. Tas
tražo atsivariau prie durų, Pusė po šešių ryte viskas nu
ir kaip jie paskui, kada L Pruseika sutiko jiems parduoti
.......................
mums jau priprasta. Jaunes susidėjau keletą dalykėlių rimo ir pavojus atšauktas.
savo politinius Įsitikinimus, jj vėl pradėjo “draugu” ir net
A. JENKINS, Hawajuo*e
nioji šeimos dalis gyvena į ir kaip bematant mes jau
Kauai salą mažai lietė,
“nusipelniusiu” žmogumi vadinti. Tarp padorių žmonių
s Pietų Amerikos tingo nepastebėjo, tik 7 vai aukštesnėje vietoje, dėl to ant kalniuko.
tik pietų šone du namus
toks rupužiavimasis ir paskui vėl laižymasis atrodo nei
miestą Havajuos vakare atvyko civilės sargy jiems joks pavojus negresia
perkėlė skersai kelią ir dar
sis, nei tas, bet bolševikų vieros žmonėms tai yra papras-;
__ ,
„
. vbos darbuotojai
jv•• Pa- ir tokiu atsitikimu jie atei
" Žinios iš Honolulu
(
“
Civil
gi
visai jų nesulamdė. Mūsų
.
, . ,
r r
j Gegužes 22 d. gražų sek
tas dalvkas.
j. .
.
j-trol”) ir pranešė, kad neitu na padėti mums kraustytis,
Ant kalniuko skersai ke šone visai nelietė, mts lai
* ..
v
jt
tj • madiemo rytą radijas suRusijos praeityje buvo caras vadinamas Jonu Bai- drumsW šventadienio nuo- me nakties poilsio, kad lai taipgi ateina ir kaiminka— lią pasistačiau mašiną, kad mingi ir vėl džiaugiamės.
siuoju dėl jo žvėriškumo. Tas caras kariavo kadaise su taiką. skelbdamas, kad či- kytume radiją nuolat adarą Thelma Hadley.
būtų matyti, kas darosi ma
Baisi saužudystė
ir
sektume
žinias.
Gresia
LietuVa ir, bendrai, turėjo visokių reikalų su senąja Lietu- j^je vyksta baisus žemės
Susirinkę kalbamės lyg riose. Radiją užsidėjau ant
vos valstybe. Jonas Baisusis irgi, kai rašydavo laiškus drebėjimas, kuris jau sunai- pavojus: didžiausios vilnys viens kitą ramindami, o vis mašinos, kad galima būtų , Staigus potvynis sunaikiLietuvos kunigaikščiui, mėgdavo rupužiuotis, kaip pasku- | kino daug turto ir dėl jo šu verčiasi Pacifiko platybė vien nerimastis visiems dil gauti žinias iš pasaulio ir , no $60 milionų vertės turto,
tinis prasigėręs šiaučius (atsprašome šiaučių už palygini- j vo labai daug žmonių. Kiek mis, už pusvalandžio pa gina nervus. Tokiu atveju sužinoti, kas dedasi Hawa- žuvo 53 žmonės, apie 15
sieks Tahiti, už poros valan- geriausiai laiką praleisti juose. Tuoj atvažiavo ir kai žmonių dar nesurasta. Kas
mą), bet kada tas pats Jonas Baisusis kare gaudavo lup- vėliau
vėl
pranešė,
kad
Pie. Amerikoje žemes drėbė- dų
Christmas
salas. ,ir.. apie
prie kortų, arba prie mažo minka Mrs. Hadley. Jinai čia kaltas? Dėl sunaikinto
.\
...
..
,T
savo
ti, jis bematant pasidarydavo visai ‘knltūriniras
■ ”””0 ” ir -■ tų
.?
.
.
.
vidurnakti
gsb
Ha.
stikliuku.
Kadangi mažų sti irgi pasistatė SaVG mašiną lui vG ničnu riGgaiiruS nSiviiilaiškuose Lietuvos kunigaikštį vadindavo “broliu.” Pas jimas neapsakomai jsiuba- wajus. 1 6
kliukų pas mus nėra, tai su greta.
ti, tai gamtos rykštė, bet dėl
rusus ir dabar yra žinomas išsireiškimas: “Į snuki neda vo Pacifiko vandenyną, mil
sėdame
kortuoti
t
i
1
1
elį
žuvusių
virš 60 gyvybių kal
Šiltas vėjelis dūsčioja
vė, reiškia ne ponas . .
Bolševikišką chamizmą Nikita žiniškos bangos lekia 400 Padėkojęs uš pranešimą, (Bridge) ir vos tik susitvar- nuo marių,'dangaus aukšty ti patys žmonės,—tikriausia
mylių per valandą greičiu dirstelėjau į laikrodi. Vos
dabar perkėlė Į tarptautinius santykius ir kol jo “snukis” ir apie vidurnaktį gali pa tik
7:30, Dav^oj^s “gali” bū-,kėm, tuoj pasigirdo sirenų bėse milionai žvaigždučių, saužudystė.
sveikas, jis gali plūstis, karo dėl to niekas nepradės . . .
1946 metais Hilo miestas
siekti Hawajus, todėl pata ti, bet gali ir nebūti; ligi vi- skardus balsas ir iš garsia- i visai netvarkingai iškaišio
Taip šiuo tarpu “viršūnių” diplomatija išsigimė i rė visiems budėti.
tų
po
visą
dangų,
mirga,
šo

taipgi
skaudžiai nukentėjo
dumakčių dar 5 valandos, kalbio šauksmas:
tarptautini vienašališką rupužiavimąsi ir Į akiplėšišką
Per ištisą dieną visi žiū kol kas nėra daug ko bau-J —Visi bėkit iš pajūrio į ka ir, kai paslysta, krenta ir daug žmonių žuvo. Bet tą
melavimą. Chruščiovas dabar tvirtina, kad “Dovido rėjo į marias, bet nieko ypa- gintis. Sukišom nosis į že- aukštesnes vietas, artėja pa- tiesiai mariosna. Malonu čia pamoką pamiršo. Prieš tre
būti, bet nejauku, laukiame jus metus, 1957 m. miestas
kempėj,” kur jis tarėsi su prezidentu, prez. Eisenhoweris
tragedijos.
kiek mažiau nukentėjo, bet
jam sakęs, kad jis visai nenorįs Vokietijos suvienijimo.
ir šitos pamokos nebeatsi
Radijas
nuolatos
trans

Washingtonas Į šitą Chruščiovo tvirtinimą atsiliepė, kad
liuoja žinias, daugiausiai iš minė.
tai yra “visiškai netiesa.” Jei kalbėta dviese be liudinin
•Honolulu, kaip ten žmonės
ŠĮ kartą per 13 valandų
kų, tai prasimanymams galo gali nebūti, kas dar kartą
kraustosi iš pajūrio į aukš civilės sargybos darbuotojai
rodo, jog su Maskvos žmonėmis “pašnabždu” diplomati
tesnis vietas ir kaip patys skelbė pavojų ir artėjant
ja yra nepatartina.
žmoneliai bėgte bėga iš sa katastrofai 3 valandas sar
Šaltasis karas šiuo tarpu dėl Nikitos “asmeninės” divo gyvenamų gūžtelių steng gybiniai per garsiakalbius
plomatiijos pasidarė kiek šaltesnis, o Kinijos komunistai
damiesi išsaugoti brangiau šaukė, visus ragino apleisti
sią dalyką—savo gyvybę.
gali naujai susiklojusią padėtį panaudoti ir kariškoms
paplūdimius, namus ir bėgti
Dauguma žmonių paklus į aukštesnes vietas. Daug
avantiūromis Azijoje vykinti ir tuo būdu Įsipiršti Į kada
nūs,
'bet atsiranda ir tokių, kas apsimetė kurčiais.
nors ateityje būsimą kitą viršūnių susitikimą.
kurie tyčia nepasivelka ir Pirmajai bangai praėjus
Esmėje Rytų-Vakarų santykiai atrodo nepasikeitę,
tokiems
reikia sargybinio būna trijų minučių atoslū
bet tuose “nei taikos, nei karo” santykiuose visą laiką
pagalbos. Bene daugiausiai gis, daug didelių žuvų lie
yra progos visokioms staigmenoms iškilti. Gal jų išveng
žmonių susikimšę aludėse ka seklumoje. Jos lapatuoja
sime, bet niekas negali būti tikras.
prie didelių ir mažų stikle ir prašyte prašosi paimti,
lių. čia jie drąsiausi ir su drąsuoliai bėga, graibsto
tokiais ir sargybiniams bū žuvis, o sekanti banga ir
na didžiausias vargas. Civi juos pagauna. Kas čia, ar
linės sargybos žmonės stato ne saužudystė?
ši|as jūrų Įsisiūbavimas
savo gyvybę pavojun, kad
apsaugotų kitus, visų susi buvo vienas iš didžiausių,
TVIRTOVE ir ŠVENTOVE pų likimo liejo ir dabar dar
klausymas būtinas ir paklu prasidėjo nuo Čilės pakraš
; kartais pagal užsakymą lie
Tokiais vardas lietuviška ja graudžias ašaras. Ir kiek
snumas privalomas. Deja, čių, lietė 3 tūkstančius Pa
bolševikų “Vilnis” pakrikš jie tų užsakytų “rozenberpanikos laiku netaip būna. cifiko * salų, Kalifornijos,
tijo Amerikos šnipinėjimo ginių” ašarų yra priverkė,
Laikas greit bėga, jau tik Oregono ir- Washingtono
įstaigą, kuri rankioja žinias kas galėtų ir besuskaityti.
pusvalandis, siaubas čia pat valstijų pakraščius iki Vanapie Sovietų Rusijos karinį ! Pagal lietuviškus bolševi
ir grasina trenkti pirmą sa couver, Aliaskos, Aleutų ir
DUODA MAN GERIAUSIĄ SAUGUMO JAUSMĄ
pasiruošimą ir kitus pana kus, Rosenbergai buvo arba
vo mirtinį smūgį. Waikiki Sibiro krantų. Labai skau
šius dalykus.
paplūdimiuose ir aludėse džiai užgavo Japonijoje
i visai nekalti, kartais jie dieNAKČIA”
Bolševikams nepatinka, jvažijasi, kad Rosenbergai
dar vis pilna žmonių, guber Ofunada pakraščius, kur
kad toki Įstaiga iš viso yra. (davė rusams tik moksliškas
natorius W. F. Quinn davė irgi žuvo 50 žmonių, apie
Jie yra už šnipinėjimą ir už žinias, kinuos niekam nega
griežtą įsakymą būtinai iš 75 dar nesurasta ir sunai
JUS GALITE TURftTI TĄ SAUGUMĄ UI TIK 32 Centus
Šnipų tinklą, bet tiktai tada, ilėjo pakenkti. Bet dažniau
valyti paplūdimius, viešbu kinta daug turto.
jei šnipinėjimas eina Mas siai bolševikai Rosenbergus
Už vis daugiau nukentėjo
čiuose žmonės turi būti ne
Su telefonu prie Jūsų rankos Jūs galite eiti miegoti sau.
kvos naudai, jei šnipai ran garbina, kaip nekaltus kan
Hawajai,
todėl, kad jie yra
žemiau trečio aukšto ir, jei
giai žinodama, kad pagalba reikalui ištikus yra tik ran
kioja Amerikos paslaptis ir kinius, kurie žuvo dėl kokių
reikalinga, vartoti prievar pačiam Pacifiko viduryje.
kos ištiesimo atstume. Pridėkit sutaupytus žingsnius ir
jas atiduoda Maskvai. Ot tai beširdžių keršto ir ne
tą. To ir tereikėjo. Per 10 Mūsų giliausia užuojauta
laiką
su
telefono
pratęsimu
miegamajam
—
ar
virtuvėj
—
prieš tokį špionažą lietuviš žmoniškumo.
minučų tvarka padaryta. našlaičiams ir tebūna di
ir Jūs sutiksit, kad 32 cnt. per savaitę ar mažiau, yra
ki bolševikai Amerikoj nie
Deja, netaip pasielgta di džiausia niekad nepamiršta
Ot
tokie
tipeliai
ir
išgakada nėra protestavę ir ne
džiojoj* saloj Hilo mieste. visiems pamoka, kad geriau
mėlės
dabar
piktinasi
Ame

yra laikytis tvarkos ir pa
laukime, kad jie kada nors
Didžiausia tragedija
rikos
šnipinėjimo
aparatu,
klausyti nurodymų, negu
protestuos.
kuris
dirba
krašto
saugumo
elgtis pagal savo nuožiūrą.
Mūsų
pajūris
ramus,
van

Pas bolševikus šnipinėji
užtikrinimui.
duo nupuolęs, įlanka apitušmas Maskvos naudai yra vi
ti.
Taip būna visuomet ar
sai garbingas ir net šventas Jei kas nori pasižiūrėti,
Paragink aave bičiuli Ke
tėjant didžiajai bangai. Ne leivį >feiralyti — ilgai. iie*
reikalas. Kai Amerika pa kaip atrodo veidmainiai,
rimastis ir neapsakomas rū moa vakarai* tara* gūrą
gavo Rosenbergu, Goldo ir pažiūrėkit į “Vilnies” ir
pestis slegia. Radijas ne draugą.
panašių šnipų gengę, lietu “Laisvės” draugas krokodiOfflcu
Joat call your Telephone
___
_
T-\_
gauna ir netransliuoja živiški bolševikai dėl tų šni lius.
NEW ENGLAND TELEPHONE AND TBLBGRAPH COMPANY
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

WORCESTERIO NAUJIENOS

bet ateitų į šituos iškilmin
gus paminėjimus k ar t u
nuveiktais darbais pasi
džiaugti.

RAMBU

A
I tvABk
TrBMI

BtM

debria

KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS

14 metų amžiaus jaunikaitis
Petras iš Lietuvos nuvyko į
Sandaros 16 kuopos me
Jau šeštąjį kartą Vilniaus Škotiją pas savo ten gyveJis buvo gegužės 22 d. tinė gegužinė bra birželio
Krašto Lietuvių Sąjungos nusius tėvus. Netrukus ten
BALTIMORE, MD.
Vytauto parke. Jam vado 19 d. Vytauto (Woodland)
St. Catharines skyrius ruo- pradėjo dirbti anglių kasykvavo Vincas Mitrikas. Pa parke. Bra visokių įdomių Birželio trėmimų minėjimas
šia jau įprastinėmis tapu- lose.
grindinis kalbėtojas buvo įvairenybių. Visi ruoškitės
sias Jonines. Tautiečių dė- j 1912 m. Škotijoj Petras
1941 m. birželio mėn.
valstijos seimelio atstovas dalyvauti.
[mesys ir palankumas, kurį'vedė Mariją Žilinskaitę, kibolševikai ištrėmė Sibiran
Vytautas Pigaga.
Kitos naujienos
' visados ir višbr jautėme, Jusią nuo Punsko, su kuria
virš tridešimt tūkstančių
Bankete buvo matyti ir
mus drąsina ir toliau palai- ten jiems gimė duktė Ona,
naujakurių: Jonas Stanke Mokytojų kolegiją gerais lietuvių. Tūkstančiai liko
į
kyti šį lietuvišką paprotį, sūnus Jonas, duktė Anelė.
vičius, Eugenijus Sinkevi pažymiais baigė Joana Jak- kalėjimuose, nes prasidėjęs
[Kiekvienais metais stengia- 1920 m. Pranckevičius su
karas su vokiečiais sukliu
čius, Antanas Bramanas, štytė ir Joana Bruožytė.
.mės iš artimesnių ir tolimes- šeima persikėlė į Kanadą,
Juozas Raudonis, * Dau- Vedyboms leidimus gavo dė tolimesnį trėmimą. Tūks
j nių vietų suplaukusiems Saskachewan p r o v inciją,
Juozas Alavošius ir Joana tančiai slapstėsi miškuose.
mantai ir kt.
svečiams pateikti ką nors kur buvo įgiję farmą ir ten
Jakštytė, Leonas Nalivaika Šiemet birželio trėmimų
naujo,
ypatingesnio, bet bū- jiems gimė jauniausias su
Lietuvių Demokratų
ir Alena Andriuškevičiūtė minėjimą ruošia L. Ben
tinai lietuviško.
, nūs Lenartas.
gegužinė
iš Lowellio.
druomenės Apylinkė drauge
Pernai
visi
gėrėjomės
| Dukros, gimusios SkotijoMirė Marijona Černiau su Lietuvių Draugijų Tary
Demokratų Partijos lie
Čiurlionio ansamblio vieš- je, sukūrė šeimas su vyrais
can mevert
tuvių skyrius savo gegužinę skienė, 82 m., ir Aleksan ba Annapolyje prie lietu
______
I
nage,
šiais metais mūsų gimusiais, augusiais ir Lieviško ąžuolo ir State House
surengė gegužės 22 d. Lie dras Žostautas, 57 m.
žvilgsniai krypo ir vėl Cle- tuvos kariuomenėje atitartuvių Piliečių Klubo vasar M. Žemaitaičio dėka tu salėje. Minėjimas bus bir
Visus nuoširdžiai kviečia tiems šeimos prieaugliaus velando link. Eilėje JAV navusiais. Ona su C. Matenamy. Ja rūpinosi Tillie Ge- rėjau progos aplankyti vie želio mėn. 19 d. 12 vai.
dalyvauti
‘'
ji yra daug padėjusi. Ji pri- ^lietuvių kolonijų labai sėk- liu, tarnavusiu I-ame gusatos
parengimus.
Ačiū
jam
Autobusas
nuo
Lietuvių
valdyba
rulienė “Parole Board” na
Balfo
klausė šv. Elzbietos Draugi- mingai gastroliavo jaunuo- rų pulke, Anelė su J. DadurSvetainės (Hollins St) iš
rė, Juozas Jablonskis, bu Už tai.
jai. Jos liūdi sūnus John ir lių-mergaičių ir berniukų ka, tarnavusiu artilerijos
važiuos 11 vai. Grįžus, Lie
J. Krasinskas
vęs Worcesterio žymus
duktė Adelė Lynch.
trupė - Grandinėlė. Spau- pulke. Sūnus Jonas irgi ve
LAWRENCE, MASS.
tuvių
Svetainėje
bus
bend

sportininkas, Al. Krušas, J.
dos
atsiliepimai buvo labai dė Kanadoje gimusią lietuJohn Piragis, gimęs Kau
ri pietūs. Šv.Mišios bus at
Zinkus, J. Zaleckas ir kt.
ne, šiame krašte išgyvenęs palankūs. Jos pasirodymai vaitę.
Pagerbė mirusiuosius
HARTFORD, CONN.
laikytos birželio mėn. 19 d.
Čia sutikau Oną Stulgai.nv.uc
metus. Priklausė Lietu- žavėjo jau tūkstančius lie- Petras Pranckevičius pa8 vai. 30 min. Šv. Alfonso . Lietuvių tautinė parapija 55 pįįYSu
tienę, vieną iš stambiųjų
*‘įj^ubui. Tko tuvių senimo ir jaunimo, liko Kanadoje gimusius 5
Trys sukaktys
parapijos bažnyčioje.
Gillbertvillės ūkininkių, Ke
kiekvienais metais Kapų
dnktery8:' ^„a Ryžomės juos ir pakviesti anūkus-anūkes, kurie visi
leivio skaitytoją. Ji buvo
Šiemet mūsų mieste trys Smulkesnės žinios apie puoamo dienų atiduoda pa- jr Antoinette> /u sūnūs— Joniniu programai. Tai bus kalba lietuviškai, kuo velioatvykusi su savo broliu Jo organizacijos mini savo ju- minėjimą bus paskelbtos ga*, ir parodo meilę bran-Alb€rt
pirmoji “Grandinėlės” išvy- nis irgi didžiavosi,
Rfcharf
per
Lietuvių
Meliodijos
Va

nu Stankevičių.
bilejinius metus. Tai
giesiems ir artimiesiems, j
gyvenantis Rock- ka kaimyninėn Kanadon. 1 Iš Saskachewan provinciTeko pasikalbėti ir su Hartfordo Lietuviu Piliečių landą, stotis W B M D 750 kūne amžinai su mumis at- .
Jie turi paruošę visiškai jos į Hamiltoną, Ont. velioT11
K.
C.
sekmadieniais
nuo
Martinu Tamulioniu apie Klubas, kuriam jau suėjo
siskyję. Ir šiemet pagerbi-| Anlanina LMto6k8jtt.0r- naują, ištisinę 3 dalių pro- nis persikėlė gyventi prieš
jo posūnius Ruseckus. Ru- 50 metų. Ta proga klubo 12 vai. 30 min. iki 1 vai.
gramą^ Naujos formos pri- 20 metų ir dirbo Irtematiomo dieną pamaldas atlaike1 j - _- .
.
lcnn
A
Rakiinn«
kuriom
****»
S
1
"
1
”
81
ir
au
»
ubl
seckai yra aukšti karinės valdyba ir direktoriai pasi
I^wrence*&ia<rwAmKn
išflvvenrai'^i^ytos lietuviškam turi- nai Harvester Co.
Kun. a. oaKunas, . Kuriose voie6 y
M. Š.
52
3
meti.
Liko
driKūdinJiui- /ra veiksmas, nuotai-1 Prieš 8 metus velionis buir civilinės valdžios parei ryžo atžymėti šitas sukak
dalyvavo
TT-y_-_ 1daug
__ _ žmonių
už
Hamiltono
venau ,DUVO putimtas ... čios dukterys.
gūnai. Kita proga teks apie tuves gana plačiai. Pirmas
’ niĮsinirkes
f'-- --------------i“®- įamOraS, i.
. |<*U vn
DETROIT, MICH.
juos daugiau prašyti.
varne parke. Diena pasitaijnatviškas grakštumas. Visu gazolino stoti
[parengimas buvo gegužės
kė
graži,
dalyvavo
apie
300
p
M
erbs
naują
šeimininką
tuo perpinti mūsų tautiniai i Pensininko amžiaus su[14
d.
koncertas
ir
dvejų
Socialdemokratų
susirinkiJ. Sviklaa
vietos ir iš kitur atvykusių
.
_ [šokiai ir žaidimai tikrai pa- laukęs, senatvėje norėdaj veiksmų operetė Viengunsvečių, buvo gardžių užkan- Lietuvių ~ Moterų Piliečių |gaUna įr sužavi k
mas pailsėti, pardavė gazo
Gydytojų ligoninėj sun-gįaį. jj atliko atvykęs Wordžių
ir
gėrimų,
salėj
griežėKlubas
birželio
11
d.
vąka-Į^iūroyą.
lino stotį, ir Delhi mieste,
LSS
116
kuopos
narių
su„
kiai serga naujakurys Ju-^esterio Lietuvių Mėgėjų
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Karo veteranų gegužinė cesteriečiams už tokį gražų dow Rd. prie Liberty Park) ir augusi Serijų kaime. Ji West Point dirbančią dantų sutiko talkinti ir mums ruo
Tebūna Tau lengva, kad
pasirodymą! Miela būtų, bus LSS 116 kuopos gegu- priklausė Šv. Onos Draugi technikę Mary Lukšyte, ku šiant šiy metų Jonines.
Karo veteranai ir būgnų . dažnai turėti tokių paren- žinė. Gražioje gamtoje tarp jai ir kitoms organizacijom. ri yra kilusi iš Lawrence.
Kviečiame mūsų nuola ir svetima ši žemelė.
ir trimitų orkestras gegužės'gimų
Į žalumynų ir puikių gėlių Palaidota Tautinėse kapinė
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Į Iki vėlumos nakties. Ren- Kaune, šiame krašte išgyve
retos progos nemate ir ne Adelaidėje pinną kartą
Spalio 22 d. Lietuvių Le- 'gėjai kviečia visus ir lauks nusi 50 metų, priklausė Šv.
susipažinę
su grakščiuoju televizijos programoje pa
Minėjo 50 m. vedybinio
Pagerbė žuvusius
gionieriu F. Sabonio postas mielų svečių pasiruošę juos Onos Draugijai ir kt., palai
Clevelando jaunimu ir jų
gyveninio sukaktį
sirodė B. Lapšienės vado
Gegužės 30 Crampton Nr. 7 minės savo 25 m. su-i priimti ko nuoširdžiausiai, dota Tautinėse kapinėse, li
lietuviškuoju menu. Teuž vaujama lietuvių šokėjų
parke lietuviai veteranai ir .fcįtį. Jo banketas bus Lie-Į Gegužinės pelno dalis ko liūdintys vyras ir duktė
Gegužės 30 d. Jeronimas simezga tarp JAV ir Kana grupė su penkiais šokiais.
būgnų-trimitų orkestras pa- tuvių Piliečių Klubo salėj, skiriama Detroito lietuvių Bernice Bajorūnaitė.
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Merkinėj, šiame krašte išgy venimo 50 metų sukaktį. Ta dyti tuos didžios svarbos šiol nieko panašaus neturė
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venusi virš 60 metų. Paliko proga Ungurių vaikai (sū uždavinius, kuriuos nuolat jo.
Will|am D. Fleming, sei- ] Rūtų labai gerai, kad lo
liūdinčios dukterys: Anna, nus ir duktė su savo šeimo turi Vilniaus Krašto Lietu
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į
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gegužinę!
melio atstovas Vytautas tos lietuvių organizacijos
Antoinette ir Albina.
mis) bei artimųjų draugų vių Sąjunga, kurie ir visuo
NAUJOS KNYGOS
Birželio 12 d. 2 vai. p. p.
Pigaga ir LietuviųVeteranų atmintų šitas dienas ir tada
Petras Tamašauskas, gi būrelis susirinko jų namuo menei žinomi.
Joninių šventė bus birže AMERIKOS LIETUVIŲ
Posto vadas Stasys Ivaška, nerenktų savų parengimų, idr. Petro Vileišio sodyboje męs ir augęs Pajeciškių kai se paminėti tą retą sukaktį.
Allerton Rd. Middlebury, me; šiame krašte išgyvenęs Svečių tarpe buvo Juozas ir lio 25 d. prie St Cathari PREKYBOS BUTŲ VEI
KLA, 70 pis., kaina $1.
prie Waterburio, įvyksta 55 metus, priklausęs Lietu Valė Šniuoliai iš Bostono, nes, Ont, Merriton ComWateiburio Balfo skyriaus vių Piliečiu Klubui. Velionis Paulius ir Ieva Pakalniškiai munity Centre Hali, Merri AMERIKOS LIETUVIŲ
gegužinė-piknikas. Progma- paliko liūdinčias tris dukte iš Brocktono ir kiti iš arti ton, Ont Pradžia 4 vai.
EKONOMINIO
CENT
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažrarėti ma bra įvairi ir jauki; šo ris; Anna, Josephine ir Eli- mesnių vietų. Visi maloniai popiet.
RO protokolai ir referatai
kius gros geras orkestras, sie.
Amerikos. Joje aprašoma t
VKLS St. Catharines
'laiką praleido, pasivaišino
1950-1953 m. 82 psl., kai
veiks bufetas, jame bra lie
Apie kelioaę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto flti Pacifiko
Uršujė Zemienė-Janis, 84 ir palinkėjo sukaktuvinin
skyrius
na $1.00.
tuviškų valgių. Bus ir kitų metų amžiaus, čia išgyvenu kams laimingu sulaukti dei
Darbininką fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatore”
Įspūdžiai ii Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija
Abi knygas išleido Ame
įvairumų.
si 60 metų. Velionė buvo mantinių vedybų sukaktu
DELHI, ONT.
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną.daro
rikos
Lietuvių Ekonominis
Brangus Waterburio ir jo akušerė ir seniau laukian- vių.
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miikaa
Centras Chicagoje. Abejose
apylinkių lietuviai! Balfo
YeDowstone Parkas su verdančiais Sakiniais, mežkonris ir tt.;
A. a. Petras Pranckevičiusdaug medžiagos apie lietu
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikoe; Bulių kova;
skyrius maloniai kviečia vi
-Prankie
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
vių pasiryžimą bendromis
sos dalyvauti šioje geguži
Baras, kuriame žmogus neskęsta;
Dil mūsų mielo draugo JUOZO LIŪDŽIAUS mirtim,
jėgomis
veikti ekonominėj
Gegužės 21 d. savo na
nėje, kur visi ne tik gražiai
Neiimatuoti Tezes veistijos turtai;
srityje ir ką jie čia yra jau
Floridos vaizdai;
Jaunystės Šaltinis:
laiką praleisime, bet ir prisi
Lietuvos Socialdemokratų Partijos DelegatSra Užsienyje ir muose mirė daugeliui lietu
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
pasiekę.
Kas tais klausimais
vių, senų ir naujų ateivių,
dėsime prie šalpos, kurios
t
Upi po žeme; žuvys be akių...
domisi, minėtose knygelėse
taip reikalingi mūsų tautie
fbių 1I
lr daug, daug kitų įdomybių
Su
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos LMeratirou pažįstamas, doras, garbin
gas tautietis ‘Keleivio’ skai ras daug įdomių žinių.
čiai, išblaškyti po visus pa
• Knyga jan išėjo. Užrisakiuriema knygų tuoj pat saulio kraštus. Kiekvieno
Jas galima gauti pasiun
Fondas reiikia nueiirdžią užuojustą žmonai ir p. p. činrtto. tytojas Petras PranckeviKaina 76 centaL
tus
$2.00 šiuo adresu:
čius-Prankie.
lietuvio dalyvavimas—su
Juozas P. Varkai*
Velionis gimė 1887 m.
“KELEIVIS”
mažins kančią sergančiam
nių išimai
2401 W. 63rd Street,
lapkričio 1 d. Mariampolės
lietuviui, nušluostys ašarų
27,
Chicago, 111.
ištremtam seneliui.
aps. Liudvinavo vais. Vos
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Puslapis ketvirtas

CHRISTIAN A. HERTER

Mui jungia kraujo
giminystė
Gegužės 12 d. Maskvoje
pasibaigė lietuvių poezijos
dienos. A. Jonynas iš jų
grįžęs šitaip liaupsina ru
sus:
“Taip, su broliais rusais
mus jungia ne vien dainos
draugystė. Mus jungia krau
jo giminystė’’.
Ką gudresnio tas vyras
begali pasakyti?
Griūna Raudonės pilis

ganizavo Rokiškio muzejus.
Parodoje dalyvauja
audėjai, medžio drožėjai,
keramikai ir gintaro apdir
bėjai. Išskirtini yra Elenos
ir Juozo Kikilų kilimai, lo
vatiesės, R. Vaisiūno me
džio inkrustacijos ir P.
Šimkūno medžio drožiniuo
se pavaizduotas liaudies
praeities gyvenimas.

Vis daugiau bruka
rusiško teksto
Pastaiuoju metu vis dau
giau Įdedama rusiškai ra
šytų straipsnių Lietuvos
mokyklų mokytojams skir
tame žurnale “Tarybinė
Mokykla”. Atrodo, okupuo
tos Lietuvos Švietimo mini
sterija būtų pasišovusi tal
kininkauti Lietuvos rusini-

Gegužės 14 d. Tiesoje
doc. J. Baršauskas ragina
susirūpinti Raudonės pilies
restauravimu. Jis rašo, kad
“labai svarbu ši būdingą,
Įėjusi i mūsų krašto istoriją,
nepakartojamą architektū
ros ansamblį išsaugoti, ne
taui.
leisti toliau griūti”.

Liaudies meistrų paroda
Rokiškyje
Rokiškio Kultūros Na
muose gegužės 20 d. atida
ryta Pandėlio, Zarasų ir
Rokiškio rajonų meistrų
darbų paroda, kurią suor-
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Prieštarybiniai lapeliai
Iš sovietinės spaudos ma
tyti, kad Lietuvoje buvo
platinami prieš tarybinę,
valdžią nukreipti lapeliai,
bet nerašoma nei lapelių
platinimo vieta nei laikas.

Valstybės sekretorius Christian A. Herter liudijo se
nato komisijai, kuri aiškina tiek daug triukšmo sukė
lusio lėktuvo U-2 įvykį. Jis pripažino, kad tas įvykis
buvcf-vienas iš kelių priežasčių, dėl kurių sugriuvo net
neprasidėjusi Paryžiuje viršūnių konferencija.

Pavyti ir pralenkti Ameriką
Sovietų melo komedija

Žemės ūkis Sovietijoj, at
rodo, turi visas gamtiškas
sąlygas klestėti neblogiau
ui Amerikos žemės ūkį.
Tam yra palanku* klimatas,
derlingos žemės milžiniški
plotai ir galimybė turėti vi
sus gyvenimui reikalingus
produktus, neišskiriant ir
kiltųjų kraštų augalų. Bet
tikrovė atrodo labai liūdnai.

Kai ’žverys4 žmones puola
Juozas baigė aukštuosius
mokslus. Daug vargo ir sir
guliavo, nes badas buvo
nuolatinis svečias mokslo
laikais.
Dzūkas. Tėvai turėjo ma
žą trobelę ir šešis vaikus.
Gyveno ant svetimos žemės,
uždarbiavo pas turtinges
nius ūkininkus. Juozas mė
go mokslą, muziką, tapybą.
Užsidegęs Mardeno minti
mis savimokos būdu gavo

Gyventojai
aprūpinami
maistu nepalyginant blo
giau kaip Amerikoje. Beša
liškam palyginimui žemės
ūkio stovio abejuose kleis
tuose reik sugretinti pinigi
nę vertę produktų, kuriuos
duoda vienas darbininkas
ten ir Amerikoje.
už 5689 dol., taigi beveik
Nuo Stalino laikų Sovie 8 kartus daugiau.
tuose buvo griežčiausiai už
Galėtų kilti abejonių dėl
drausta garsinti bet kokias tokio milžiniško skirtumo,
žinias apie pramonę, žemės bet abejones išblaško skai
ūkį, finansus, žaliavų atsar čiai, paduoti pačių bolševi
gas ir t. t.' Tuo nusikaltęs, kų knygoje apie lenktynes
kaipo valstybės paslapčių (psl. 209): 1 centneriui bul
išdavikas baudžiamas nuo vių pagaminti suvartojama
10 iki 15 metų kalėjimu. kolchozuose 5.1 kartų dau
Skelbti galima tik tas, kas giau laiko kaip Amerikos
valdžios leista.
farmose, centneriui cukri
kartų
Pereitais metais bolševi nių runkelių—6.2
kai patys iškėlė viešumon daugiau, centneriui grūdų
kai kurias žinias apie savo —7.3 kartus daugiau, cen
ūkį, kas iki šiol buvo slepia tneriui nupenėtos jautienos
ma. Pabaigoje metų išėju —14 kartų daugiau, o kiau
sioje statistikos knygoje lienai—16.3 kartus daugiau
“Tautos ūkis 1958 metais” kaip Amerikos farmose. To
jie pirmą kaitą duoda že dėl nieko nuostabaus, kad
mės ūkio gamybos urmo darbo našumas kolchozuose
vertę 468 bilionų lublių; yra 8 kartus mažesnis kaip
Amerikos atitinkamą gamy Amerikos farmose.
Chiuščiovas mėgsta pa
bą jie vertina 585 bilionų
rublių. Antroji knyga, gos- šnekėt ir pasigirti. XXI par
plano išleista, specialistų tijos suvažiavime jis prasi
ekonomistų paruošta, vardu tarė, kad Sovietijoj dirba iš
“Ekonominės lenkt ynės viso apie 100 milionų dar
tarp SSSR ir JAV” pasirodė bininkų, tarnautojų ir kolirgi 1959 m. pabaigoje. To- (chozninkų. Jei tas būtų tie4-a-s rj/MyiZn VIIAJ JV UU
knygose ir kitose leidi

diplomus ir išėjo tikrą var
go mokyklą: karas, gaisrai
Vilniuje, trūkumai virtuvė
je. Baigė ir aukštuosius mu
zikos mokslus. Mokė ir ki
tus.
Gyvenimo sunkumai pa
kilto sveikatą: pakriko ner
vai, įsikirto tuberkuliozė.
Šią ligą vėliau perdavė žmo
nai ir vaikučiui. Vaikutis
mirė.

Atėjo vėl Į Letuvą rusai.
Mūsų Juozas pasislėpė sve
timoj lūšnoj. Tačiau oku
pantai ji atrado ir pradėjo
“gydyti.” “Gydė mane, ra
šo Balfui Juozas, 5 metus
gydyklose, kuriose gydoma
ir kūnas ir siela, t. y. pažiū
ros Į save ir Į gyvenimą . . .
Buvau be žado, be kalbos.
Po to atidavė mane saviš
kių globon, kurie patys yra
reikalingi globos. Grįžau iš
‘gydymo’ su daugeliu naujų
pagerinimų, sovietinių pato
bulinimų—pilna tuberkulio
zė, miopia, nervų pakriki
mas, sklerozė, kankina sun
ki nemiga. Širdis dekompensuota, kraujospūdis ir
tt.Priedo man iš ‘sanato
rijos’ pridėjo pilnutinę rezi
gnaciją ir beviltiškumą. Ma
no pažiūros Į save ir i gyve
nimą pilnai oasikeitė.”

Pavyti ir pralenkti Ame ti Ameriką,, kur ir
Šitaip skamba mūsų Juo
riką—tai šūkis, kurį Krem ateityj numatoma elektros
zo keturi laiško lapai. Juos
gamybą kelti didesniu negu
jų išnaudojimu. Kremliaus liaus valdovai kelia visose
pradėdamas Juozas rašo:
Apgaule, grasinimais ir
savo Įstaigose ir kolchozuo- Sovietijoj mastu. O procen
valdovai, kaip Chruščiovo
“Geri žmonės, nelaimin
jėga sovietai užpuolė prieš
tai ten 12, o čia tik 3! Aiš
keiksmai rodo, bijo,, kad ’se. Kai bus 1965 metais už
gi kaip ir aš, davė Jūsų
20 metų Lietuvą ir ją paver
kiai apgaulinga propagan
laisvasis pasaulis nepatirtų baigtas jų septynmetis pla(Balfo) adresą ir papasako
gė. Tarptautiniai Maskvos
da.
,
tikrosios tiesos, kas* tame nos, jie pralenksią Ameriką
jo, kad esate susitelkę i kil
Įsipareigojimai gerbti Lietu v** i 1 rz i n i o Lr o m
ūkio srityje. Tuomet tikrai j Kitas pavyzdys. 1958 m.
YYJa
nų, humanišką tikslą gelbėti
vos suverenumą ir neliečia
pagerėsiąs
sovietinių
žmo

Sovietijoj
pagaminta
180
žiaus tautų kalėjime—So
niuose labai painiai ir kla čių būtų žymiai daugiau ne tuos, kuriuos likimas, Įvai
mumą buvo paneigti. Jie
vietų Sąjungoje - šiuo metu nių gyvenimas, o dabar rei tūkstančių lengvųjų auto stotai išvedamas visų dir 37 milionai. Kolchozninkų rios buities nelaimės suža
prieštaravo sovietų agresi
dedasi. Maskvos melui turi kia dirbti, kiek jėgos išne mobilių, o 1959 m. jau 240 bančių žmonių Sovietijoje skaičių gausime atėmę iš lojo ir išmušė iš gyvenimo
jai prieš taikingą lietuvių
ša, ir dar pakentėti dėl įvai tūkstančių. P a d i dėjimas
me to dėl kaukę nuimti ir
skaičius. Jų turėtų būti tuo 100 milionų 55.9 milionus kelio.”
tautą. Sovietai pamiršo ir
rių
nedateklių.
Ir
Vakarų
33%.
Kad
Susilygintų
pro

parodyti pasauliui sovieti
visus kitus savo pažadus ir
pasauliui Chruščiovo lūpo centais, Amerika turėtų ga pačiu laiku ir 81 milionų, darbininkų, tarnautojų ir j Toliau Juozas filosofuo
nio gyvenimo tikrovę.
tarptautinės teisės reikala
mis ir visais prieinamais ke minti per metus 2 milionų ir 88 ir 99 mil. Tai bent gamybinių artelių narių, nes ja: “Yra pasauly gyvulių
1
Šiomis
dienomis,
kada
vimus nevaržyti tautų lais
liais \jie garsina, kad Ame automobilių daugiau negu statistika! Bet jau duoda tokius skaičius skelbia pa globos draugijos ir jų tiks
rinksimės
protestui
prieš
vės tvarkytis ir gyventi sa
rika bus jų pasivyta ir net ji gamina dabar. Tai tikra žemės ūkio gaminių bendrą ties Chruščiovo diriguojama las globoti beprotį gyvulį
Lietuvos
pavergimą
ir
mū-*
vose nepriklausomose vals
pralenkta. Kaip nepralenks, nesąmonė. O tikorvė yra to piniginę vertę ir jų kainas statistika. Dirbančių kolcho- tuo atveju, kai jis skriau
sų
tautos
bei
jos
kultūrinių,
tybėse. Sovietų Sąjpnga sa
sako jų propaganda, jei ga kia: Čia kas trečias pilie septynmečio plane. Pramo izninkų būtų 44.1 milionai. džiamas protingojo žmo
medžiaginių
gėrybių
išnau

vo ekspansija i Vakarus su
myba Sovietijoj kasmet ky tis turi ar perkasi automobi nės gamybos Įvertinimas Pridėjus prie tų milionų dar gaus. Mat gyvulys kenčia ir
dojimą
sovietų
reikalams,
triuškino pakeliui mūsų be—
la 10-12 procentų, o ameri li, pasinaudodamas patogio politiniais sumetimais ne valstybinių dvarų (sovcho ■ negali pats apsiginti. Tačiau
suklestančio nepriklausomo atnaujinkime savo ketinimą kiečių tik 5%. Jų yra Įpras mis išsimokėjimo sąlygo skelbiamas. Tai valstybės zų) darbininkus, išeitų, kad (neretai gyvulio vietoje būva
gyvenimo pagrindus ir rišu ir ryžtą padėti pavergtai ta gamybos didėjimą skai mis, o Sovietijoj net komu paslaptis^ Palyginus jų kai žemės ūkyje viso dirba virš (protingas žmogus ir ji už
atšiaurumu nubloškė tūk tautai jos žūtbūtinėje kovo čiuoti procentais, nenuro nistų pareigūnai turi metų nas su urmo kainomis Ame 48 milionų žmonių. Tuomet puola nesigydantieji, bepro
stančius žmonių Į nepake je už Lietuvos laisvę ir atei dant, kiek ir kokių produk metus laukti, kol gaus už rikos farmose, išeina, kad darbo našumas vienai galvai čiai gyvuliai—žmonės. Ta
da jau neblieka nei draugi
$1 yra lygus 16 rublių, būtų pasakiškai mažas.
liamo šalčio, vargo, bado ir ti. Kas tiesos žodžiu per tų gaminama ir nuslepiant sakytą mašiną?
spaudą,
radiją
ir
susirinkiSeptynmetis planas nu jų nei vilties.”
lėtos mirties sovietų Arkti
gamybos piniginę vertę.
Nėra abejonės, kad neri bet ne 4 rub., kaip oficialiai
!mus,
kas
darbu
ar
lėšomis
mato
1965 m. padidinti že Panašūs laiškai Įvairiais
skaitoma
ir
ne
10
rublių,
kos vergų stovyklas. Negana
Griežčiausiai slepiama sun boti visų valstybės turtų
sudėkime
savo
auką
ant
tė

to. Maskva ligi šiol ne tiktai
kiosios pramonės gamyba, šeimininkai, jokios kontro kaip skaitoma turistams, mės ūkio gamybą 1.7 kartą. keliais ir būdais kasdien
vynės
laisvės
aukuro.^
Jos piniginė vertė sudarytų ■pasiekia Balfą. Čia mums
neatitaisė šio žiauraus tarp
kuri tarnauja ginklavimuisi. lės nevaržomi, vykdydami Sovietijos lankytojams.
tautinio nusikalstamo dar Į Reikalaukime,7 kad laisSovietų propaganda skel pramonės kėlimą pagal jų
Kad nevarginti skaityto 45,566 milionų dolerių, pra daug padeda ir New Yorko
,
vie
ji
kraštai
priverstų
sovie

bo, bet priešingai Kremlius
bia, kokiais procentais auga pačių sudarytą planą, gali ją ilgesniais skaičiavimais, šokus 1958 m. gamybą net paštininkai p r i s tatvdami
tus
pasitraukti
iš
Lietuvos
ir
organizuoja savo grobuoniš
jų pramonė ir lygina juos su kai kuriose srityse pasieKti paduosime tik išvadas, ku 18,762 milionai* dolerių. kad ir ne taip adresuotus,
ko žygio minėjimą, siekda jai būtų leista pasinaudoti panašiais procentais Vaka Amerikos lygį. Eikvodami rias priėjo rusų ekonomis Toks milžiniškas šuolis įma bet kenčiančių lietuvių laiš
mas tuomi Įtikinti pasaulį, savo suverenėmis teisėmis, ruose. Toks procentų suly- milžiniškas darbo jėgas, tas E. Jurjevskis, (E. Jur- noma* tik pakėlus darbo na kus. Jei tik yra ant voko
kad
Lietuva pati sa v o • laisvai tvarkytis kaip tinka | ginimas nieko neišaiškina, mokėdami ubagiškus atlygi jevskis tam tiki-u laiku šumą apie 70% ir nemaži Balfas, arba United Lithua
kolchozninkų skai nian Relief Fund, tuoj ir ne
noru pasirinko vergiją. Dai ma. Reikalaukime taip pat, nuslepia tikrovę ir tarnauja nimus darbininkams, mažai Maskvoje redagavo Aukš nant
čiaus.
Vienam darbininkui ša Į Brooklvną, 10 oGrand
ri augiau. Maskvos tai nai į kad sovietai grąžintų išvež tik propagandai.
tesirūpindami plataus var čiausios ūkio taiybos centeigia, kad lietuvių tauta iš tuosius i Sibirą ir kad šim . .Aišku, kad ten, kur ga tojimo prekėmis, jie šio to tralinj oiganą ir gerai pa tektų duoti produktų ne 724 St.
dėkingumo ją pavergusiai tai tūkstančių atgabentųjų myba buvo maža, tai ir ne pasiekia. Sovietija nelabai žino jų statistiką. Dabar jis dolerių sumos, kaip 1958
O kad taip daugiau kas
nišų tautai noriai ruošia (rusų būtų išvežti iš Lietuvos didelis jos pakėlimas suda atsilieka nuo Amerikos gin gyvena
vakaruose)
kurs m., bet 1231 dol. Jungtinėse atneštų tuo pat numeriu ir
dainų šventes, sporto olim atgal Į savo kilmės vietoves. ro didelius procentus. Va klavimosi pramonėje ir ato plačiau išnagrinėjo minė Amerikos Valstybėse ta su aukeles tiems kankiniams
Atskleiskim pasauliui so karuose tas nuošimtis negali mo energijos išvystyme ka tas knygas ir kitus bolševi ma jau 1958 m. sudarė 5689 padėti. Gal Tamsiojo Birže
piadas ir džiaugsmo eise
nas.
vietinių kultūrinių mainų ir būti toks didelis, nes išvys ro reikalams. To reikalauja kų paskelbtus spausdinius. dolerius.
Jokio stebuklo nebūtų, jei lio minėjimo proga kas at
Tai šlykštus melas, kuris tariamojo taikaus sambūvio tyta pramonė prisitaiko prie jų užsienio politika ir jų Jis yra paskelbęs kelis
37 milionai sovietinių dar simins ir Balfą, kuris ne gy
šaukiasi griežto pasmerki (apgaulę ir iškeikime Mas- rinkos pareikalavo; tuo valdžios sutvirtinimas So straipsnius laisvoje spaudo
vulius globoja, bet rūpinasi
mo. Būdami sovietų neteisy jkvos ūkinės ofensvvos kės- tarpu Sovietijoj gaminama vietų imperijoj.
je. Jo išvados tokios. Iš bininkų žemės ūkyje, nau Lietuvos kankiniais.
bės aukos ir Kremliaus nu įlus laisvojo pasaulio ūkiui tiek, kiek užplanuoja gos- | Neidealizuojant kapitali skaičių, paskelbtų knygoje dodami kombainus, trakto
Balfas
sikaltimo liudininkai, turi (ir darbo žmonių gerovei su planas, diktatoriaus kontro stinio Amerikos ūkio, visgi apie lenktynes seka štai rius ir amerikoniško pavyz
džio mašinas, pagamintų
me pasakyti pasauliui, ko griauti. Lietuvos tragiškas liuojamas.
reik paabejoti, kad taip len kas:
daugiau kaip šeši* kartu*
.Maskva tuo savo melo far 'likimas ir jos likiminė ko1958 metai* 37 milionai mažesnis Amerikos ferme
GAVOME NAUJŲ
Paimkime porą pavyz gva bus greitajam Sovieti
su siekia Lietuvoje, ir kaip įva tepaskatina visus jai pa džių. Pagal septynmečio jos valdovui pralenkti pa kolchoznikų ir valstyb. d*»aŽODYNŲ
rių ir darbininkų skaičius
yra išprievartauti mūsų pa dėti, nes lietuvių tauta iš planą, kurs pradėtas vykdy senusią kumelę, kaip jis yra rų darbininkų pagamino
naujo aukojasi ne vien už ti 1959 metais, Sovietijoj pavadinęs JAV. Sovietija visokių gėrybių 26,804 mi pagamino 1958 metais.
vergtieji žmonės.
Lietuviikas angliška* žo
Bet jų darbo našumas vis
savąjį, bet ir visos Europos elektrinių galingumas turės' laiko paslaptyje, kiek ji tu lionų dolerių sumai. Tais
Maskva, aišku, norėtų,
dėlto dar būtų daug mažes dynas, paruošė Vilius Petesaugumą ir bendruosius vi kasmet vidutiniai kilti ri iš viso darbingų žmonių, pačiai* metais
6,730,000
raitis, 586 puslapiai, kaina
kad jos niekšiški darbai
sų tautų laisvės, teisės ir tei 8,857,000 kilowatų, tas su kiek jų dirba žemės ūkyje; amerikiečių fermerių ir ž. ū. nis (santykis 1231 ir 5689). $7.00. Anglų-lietuvių žody
Lietuvoje būtų užmiršti.
Tokią išvadą tenka priei
singumo idealus.
kraštui ti, išnagrinėjus bolševikų nas, paruošė V. Baravykas,
daro 12%. Amerikoje gi taip pat yra “valstybės pa darbininkų davė
Jiems užtrinti ji naudoja vi
redagavo A. Laučka ir A.
sokiausias priemones. Mes
Dr. A. Trimakas stočių galingumas 1959 me slaptis,” kiek pajamų duoda gaminių 38,290 milionų do paskelbtas žinias.
lerių
vertė*.
Jei
padalysi

tais
padidėjo
10,660,000
ki

visų šakų ūkis. Jei tos pas
tolygiai turime daryti visa
Leninas, Chruščiovo mo Dantaitė, 583 pusi., jame
Vyriausiojo Lietuvos
lovatų, kas čia sudaro 3%. laptys būtų atidengtos, gau me bendrą gamybos vertę iš kytojas, rašė, kad komuniz yra 30,000 žodžių, kaina
tiems sovietų nusikalsta
Išlaisvinimo Komiteto
Taigi išeina, kad Sovietija, tume bendrą vaizdą Sovietų gamintojų skaičiaus, gausi mas nugalės kapitalizmą, $6.00.
miems darbams iškelti su
Pirmininkas
eidama Amerikos užpakaly, ūkinio pribrendimo ir pajė me, kiek pagamina vienas jei sukurs naujas nasesnias
visais komunistinio režimo
jau pirmaisiais septynmečio gumo ateityje. Tada galima darbininkas. Išeina, kad So darbo formas. 1965 metais
žiaurumais, deportacijomis,
Jei jau žūti, tai jrarbingai.
Pakalbinkim
draugus
ir
metais papildomai atsiliko būtų bešališkai palyginti vietijoj vienas žmogus per dar bus labai toli nuo to.
genocidu, vergų stovyklo
mis ir visišku mūsų žmonių kaimynus užsisakyti “Kelei dar 1,803,000 k i 1 owatų. ūkišką našumą dviejuose metu* pagamino gėrybių už
Kas dovanoja, tas nenustoja
V. S—aitis
nuteisinimu ir kolonialiniu vį.” Kaina metams tik $4*00 Kaip gali Sovietija pasivy kraštuose—ten ir pas mus. į724 dolerius, Amerikoje gi
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Ar mirtimi baustina ?

Pasaulio nuomonė pasku- ir, kad mes turime daugiau
tiniuoju metu vis daugiau susikaupti ne j nusikaltimo
priešinga mirties bausmei, bausmę, bet j jo priežasčių
Daugiau kaip 50 tautų ir pašalinimą bei nusikaltėlių
devynios valstybės Ameri reformavimą.
Tie, kurie sako, kad mir
koje ją panaikino.
Caryl Chessman egzeku ties bausmė yra bauginanti,
cija gegužės 2 d. Kalifor dažnai apeliuoja j tai, kad
nijoje dabar, atrodo, pasi žmonės bijo mirties ir todalys kertiniu akmeniu šio- Į dėl potencialūs žudikai tuje evoliucijoje. Niekad ligi ri taip pat bijoti mirties
šiol nepolitinis' nuteisimas bausmės. Jie taip pat iškemirties bausme mūsų istori- lia tai, kad dauguma šaltajoje nesukėlė didesnio in- kraujų nusikaltėlių negali
tereso čia ir užsienyje.
būti reformuoti. Be to, kas
Chessman’as stovėjo mir gali būti tikras, kad žudi
ties akyvaizdoje ir kovojo kas, paleistas sąlyginiai, vėl
su ja per 12 metų. Jis gyve nežudys?
Opozicija prieš mirties
no nuo vienos nustatytos
egzekucijos datos ligi kitos, bausmę daugiausia remiasi
nuo vieno teismo ligi kito, statistiniais daviniais, psi
vis kovodamas dėl savo chologija ir moraliniais bei
Amerikos karo laivyno mokslininkai ir t echnikai paleido Aerobee-Hi raketą, kuri
gyvybės. Dauguma žmonių religiniais įsitikinimais. Tie,
pakilo apie 135 mylias. Ji turi 8 teleskopu s ir tikimasi, kad su jos pagalba galima
pradėjo galvoti, kad tokia kurie kelia klausimą dėl
bus paruošti erdvės “žemėlapį”, kokio iki šiol negalima buvo turėti dėl ultraviole
kankynė jau yra užtenkama įbauginimo^ nurodo faktą,
tiniu spindulių mūsų atmosferoj.
bausmė už jo nusikaltimus. kad valstybės, panaikinu
Kokie bebūtų moraliniai sios mirties bausmę, turėjo
darni greitai visas jėgas at
klausimai, kurie kyla iš jo mažiau nusikaltimų. Jie
gauti
ir gįžome į Bostoną,
mirties, Chesman’o įtaka duoda pavyzdžiu Pensylvai Profesorius “Trakų” va
nepasibaigs su jo mirtimi. nijos Universiteto studijos
sarvietėj turi tikrai geras
Jeigu mirties bausmė bus davinius, liečiančius mirti
♦ vėl kuriame nors krašte ar nus policininkų užpuolimus
Urugvajaus sostinės Mon susmuko. Jam šratai patai sąlygas savo sveikatai stip
valstybėje panaikinta, jo 260-šiuose šiauriniuose mie- tevideo priemiesty Malvin kė į galvą ir kaklą. Tų pačių rinti: tikrą lietuvišką ap—Tėvas šiandien nelinks dien buvo daktaro apžiūri- gyvenimas, mirtis ir ilgai suose. Šių užpuolimų skai neseniai buvo įvykis, kokio “mirties vykdytojų” pa likumą, nuoširdžią Paknių
mi ir gerai buvo maitinami, užsitęsusi egzekucija gal čius yra truputį didesnis nesuvaidina nė Hollywoodo šauktu greitosios pagalbos globą, reikalui esant ir gerą
mas. Ar kas atsitiko?
tose valstybėse, kurios ne- aktoriai: Žmogų, kuris no automobiliu vežamas į ligo gydytoją, mielą bičiulį dr.
—Nu, kaip aš galiu būti Kodėl pašalinis daktaras, būt čia vaidins vaidmenį,
Balį Matulionį, kuris dirba
linksmas, Maiki, kad nie ir dar lietuvis, turėtų rei- Kaigi yra su mirties baus- .panaikino mirties bausmės, rėjo pats nusižudyti, nužu ninę jis mirė.
kalauti tokios įstaigos uždą-me JAV-ėse šiandien? Ko-i Mirties bausmės prieši- dė jo draugai juokus krės Norėjęs nusižudyti R. Ro Wallum Lake džiovininkų
kas nesiseka!
sanatorijoj vos 10 mylių
kie yra argumentai už ir 'trinkai, naudodami savo dami. Tas atsitiko taip.
—O kas dabar nepasise rymo?
driguez jau palaidotas, o nuo “Trakų” vasarvietės.
į
—Vot, Maiki, dėl to ir prieš?
t
('svariausius argume n t u s
Gegužės 2 d. rytą į vieną jo mirties 3 vykdytojai su
kė?
Jis ii- mums ten esant buvo
—.Ateina senatvė, Maiki, yra skaudu, kad lietuvis Iš 50-ties Amerikos vals-'prieš įbauginimo teoriją, smuklę, kurią laiko Ulpiano imti, sėdi kalėjime ir lau
atvykęs.
o aš nežinau kur reikės gau- lietuviui daro tokią šunybę, tybių mirties bausmė buvo .taip pat nurodo daugelį at- Viana, užėjo du draugai- kia teismo sprendimo už
J. V.
būrdą. Per Velykas buvau Užuot padėjęs savajam, jis visai panaikinta šešiose, ir .vejų, kur žmogus, vykdąs Izabelimo S. Prieto ir Ped- žmogžudystę. Jie jokiu bū i
|
-------------------------nuėjęs pas daktarą Pilką kasa duobę. Jeigu jau dary- trys ją turi tik išimtiniems < kriminalinį nusikaltimą dės 'ro N. Hemandez ir su du negali suprasti, kas už
paklausti, ar nebūtų pas tų koks bolševikas, tai gal nusikaltimams. Likusiose 41 peracijos, staigaus pykčio smuklės savininku pradėjo taisė tą šautuvą, kuris jau i
SVEIKINA
•ii m'innrlonrlnc TU otcri -iio f II- nebūtų taip liūdna, o dabar valstybėse
mirties bausmė kr laikinio iš proto išėjimo tuštinti stiklelius.
seniai nebuvo naudojamas.
jį jji ivg įauuvo.
jxo vvc_
ri nais bildingą, kaip Lie -dievobaimingas mūsų dak- yra retai vykdoma už kito- stoviuose, nesustoja pagal- 1 Kiek vėliau į tą pačią I
Mieli draugai,
M. Krasinskas
kius nusikaltimus, kaip žu- tvoti, kokia bausmė jo už tai smuklę įėjo jau minėtųjų
tuvos dvaro palocių, ir tame 'ktaras kerta lietuviui.
Tenka apgailestauti, kad dėl
svečių pažįstamas Ričardo
bildinge užlaiko apie 30 se t —Kažin, tėve, ar jis tik- dymas ir išniekinimas. Per laukia.
susidėjusių sąlygų negalėjome
1930-40 m. civilinių egze-1 Kiti reiškia nuomonę, R. Rodriguez, ir sėdo prie APLANKĖ ST. KAIRI dalyvauti Keleivio 55 metų junelių. Taigi norėjau sužino ; rai mūsų.
—
Rodos,
turėtų
būt
mūkucijų skaičius vidutiniškai kad legali bausmė yra neįs- bendro stalo. Kartu gerda
ti, ar nebūtų ir man pleiso.
bilėjiniam bankete, pasižmonėti
Olrat, jis sako, būsi redi, sų. Juk aš pažinojau jo tė- siekė 167 per metus. Per pudingą. Tačiau jie nenu- mas su kitais, Rodriguez Birželio 2 d. inž. V. Si- ir kartu su visais draugais pri
ateik. Ale dabar girdėjau, įvus. Nors jie buvo kilę nuo 1950-60 m. šis skaičius nu- rodo, kad yra nelogiška sa- pasipasakojo, kad jį pame rutavičius, Pr. Šveikauskas siminti praeitą kelią—patirtus
kad valdžia nori tą senelių Vabalininko, ne mano para- krito ligi 72. 1947 m. buvo kyti, jog dėl to rehabilita- tusi jo žmona ir jis, palikęs ir J. Sonda aplankė Lietu vargus ir džiaugsmus.
namą uždaryti. Nu, tai kur pionai, ale vistiek buvo nais įvykdytos 152 egzekucijos, cija (gero vardo atgavi vienas, nebeturįs jokio no vos nepriklausomybės akto O juk 20 metų jau sukako,
mas) neturi pasisekimo ir ro gyventi, ir to dėl rimtai pasirašytoją, žymų Lietuvos kai Keleivis yra mūsų šeimos
man dabar reikės pasidėti? žmonės. Juos mylėjo visi. o 1959 m. -49.
kad
nusikaltėliai negali bū manąs nusižudyti.
politiką socialdemokra t ų geras draugas ir patarėjas. Jis
—O kodėl tėvas nenori i Valuk to ir jų sūnų gerbė,1 Kokie yia argumentai tų,
ti
reformuoti.
Bausmė
šian

kai
jis
išėjo
ant
daktaro.
O
kurie
sako,
kad
mirties
Iš
karto
draugai
bandė
jį
veikėją prof. Steponą Kai išmokino nepatyrusią šeiminin
būti toj pačioj vietoj, kur
dien
yra
palyginimas,
kaip
raminti
ir
nuo
tokio
pasikai
jis
buvo
valdžios
paskirbausmė
nebūtų
panaikinta?
rį, kuris po sunkios ligos kę virtuvėje; jis padėjo pažin
dabar gyveni?
—Kad tas, Maiki, ne nuo tas į sveikatos komisiją, tai Trumpai, jie sako, kad akis už akį, ir toks palygini įyžimo atkalbėti. Bet, kai jau pora savaičių ilsisi gra ti šio krašto margą gyvenimą;
begerdami gerokai įkaito, žioj ramioj Paknių “Trakų” (pamokė bendrauti su kitais
mano noro priklauso. Aš no Bostono lietuviai iškėlė jam mirties bausmė įbaugina mas yra nevykęs.
tai vienas jų sako:
vasarvietėj prie Thompson, žmonėmis, dirbti sau ir gražes
American Council
rėčiau būti- kur iki šiol bu didelį balių, kėlė aukštyn galimus žudikus, parodo,
stiklus
ir
šaukė:
lai
gvvuokad
įvairūs
nusikaltimai
nė—
Gerai,
Ričardo,
jeigu
Conn.
nei visų ateičiai.
vau, ale gaspadinė nenori
tu iš tikrųjų nori mirti, Profesorius atrodo suvar Tad nors pavėluotai, bet nuo
manęs laikyti. Ji pyksta, ja mūsų daktaras L As irgi ra toleruojami, kad kai kuKO JIE SIEKIA
kad aš prikrečiu pelenų iš sušukau jam .ura, ba misli- rios valstybės, panaikinu- Jungtinėse Amerikos Val tai mes tave sušaudysim. gęs, bet ne taip, kaip gali širdžiai sveikinam visus drau
pypkės ir dažnai su šiušiais nau, kad jis padalys mums sios mirties bausmę, ir vėl stybėse katalikai nesudaro Tada bent mirtis bus gar ma buvo laukti žinančiam, gus ilgai ir toli nukeliauti. Lin
atsigulu i lovą. Jau kelis daug gero, turėdamas tokią ją įvedė ir, kad ji apsaugo nė ketvirdalio visų gyvento bingesnė ir tu mirsi kaip kokios ligos jis buvo už kėdami sėkmės pridedame de
kaltus ji liepė man išsimu- gerą šlužbą. O dabar aš ir žmones nuo nusikaltėlių, jų, bet katalikų bažnyčios tikras didvyris., o ne kaip kluptas—ji profesorių buvo šimkę ir vieną naują skaitytoją.
fyt, o ši rytą ir vėl pasakė: prieglaudos negalėsiu per kurie negali būti pataisyti, vadovybėje yra asmenų, koks bailys pakaruoklis. privertusi net kelias savai Jūsų Pranas ir Bronė Spūdžiai
“Pasiieškok burdo kitur; jį gauti. Nu, tai pasakyk, j Į tai mirties bausmės prie- kurie savo valią nori vi Norintis nusižudyti Ro tes ligoninėj pagulėti ir Woodhaven, N. Y.
aš gausiu jaunesnį burdin- ar verta tokiems kelti ba-.šininkai atsako, kad ji siems primesti, štai kad ir driguez nemanė, kad jo mirčiai į akis žiūrėti.
* ♦ *
draugai juokauja ir jų pa —Jaučiu, kad jėgos grįž
gierį tavo vieton”. Nu, tai liūs ir sveikinti, kada jie nebaugina žudikų, kad vals šitoks pavyzdys.
Atviras laiškas Keleiviui
siūlymą palaikė už tikrą ta ir turiu stiprių vilčių, kad
pasakyk, kaip aš galiu būti gauna valdžios darbą? Bū tybės, neturinčios mirties
Katalikų vadovybės var-. pinigą.
tų geriau, jeigu ant tokio bausmės, neturi daugiau nu
netrukus tiek sustiprėsiu, Iš pirmųjų numerių, atsiųstų
linksmas?
du
veikiantieji asmenys, Jiems begeriant atėjo pu kad galėsiu vėl imtis rimto susipažinti, gavau gerą įspūdį.
darbo
būtų
koks
džentelsikaltimų,
kad
nekalti
žmo

—Nenusimink, tėve; kol
vadinamieji “lobystai”, da
būsi gyvas, Amerikoj ne monas amerikonas, tai ga! nės buvo atiduoti egzekuci rė įtakos paštų vadovybei, siaudienis. Sutarę sušaudy darbo—tęst atsiminimus ra Keleivis keliauja žemės keliais
nepadarytų lietuviams to- jai, kad bausmė mirtimi nė
mo vietą ir laiką, jie išsis šyti. Bet turiu savo jėgų ir persergi savo skaitytojus nuo
prapulsi.
kad uždraustų paštu siųsti kirstė. 7 vai. vak. jie vėl su nepertemti, tik nelaimė, visų jo pavojų.
ra
nieko
mažesnė
už
legalų
’
kios
šunybės.
—Žinoma, prapulti ne
—Bet prieglaudų yra ir žudymą ir moralinį kerštą bet kokius spaudinius, kri sirinko ir betuštindami stik kad pamirštu tinkamu lai Kol Keleivis mane pasiekia
prapulsiu, ba ir grinorium
tikuojančius katalikų dog lelius, sumanė surašyti štai ku sustoti. Štai ir vakar. Australijos žemyne, ilgai už
iš Lietuvos atvažiavęs ne- daugiau, tėve.
mas ar politiką.
Jurgis (vasarvietės savinin trunka. bet jo mintys nepasenprapuoliau; ale visgi mar- —Jes, Maiki, aš žinau Lietuvoje, kaip mes vogda Vyriausias paštų viršinin kokį įaštą:
“1960 m. gegužės 2 d., kas Paknys, J. V.) piovė jsta. Kad Keleivio didelė šeima,
vom obuolius, kaip eida kas Summerfield atsisakė
katna ant dūšios, kad gas kad vra, bet jos ne man.
j
—
Kodėl?
>
vom per laukus pas mergas šį katalikų vadovybės rei žemiau pasirašę Iz. Prieto, kieme žolę. Aš susigundžiau rodo tie gausūs skaitytojų bal
padinė varo iš burdo, o ki
P. Hemandez ir U. Viana žolę pagriebti... ir greit pa sai iš visų kampų. Kad Keleivis
tą nelengva gauti mano am —Visų pirma todėl, kad ir kaip per atlaidus mušda- kalavimą patenkinti.
jutau, kad man perdaug,— [turi tvirtas kojas, rodo jo kujos pašėlusiai brangiai lu vomės. O prisiminti tas die
žiuje.
Minėti “lobystai” norėjo, kaip liudininkai savo para juokaudamas pasakojo.
įkli 55 metų kovoje su žemėje
—Bet kas tėvui sakė, kad pa. O į purauzę, kur priima nas, Maiki, kiekvienam ma kad svarbesniuose centruo šais tvirtiname, kad R. Ro
daktaro Pilkos prieglauda už dyką, aš nenoriu eiti, ba lonu. Taigi džiaugiausi, kad se būtų įsakyta pasitarti su driguez yra pasiryžęs atimti Ant stalo išsklaidyti po sutinkamomis negerovėmis su
tenai žmogus labai suvar pas daktarą Pilką -galėsiu katalikų veikėjais, kokius sau gyvybę ir sutinka, kad pierių lapai. Žvilgterėjęs kaktis.
užsidaro?
žytas ir už nieką laikomas. linksmai praleisti senas die spausdinius priimti siųsti, tą įvykdytų jo draugas Iz. pamačiau, kad tai straipsnis Linkiu šiam laisvės žodžio
—Jis pats sakė.
Prieto”. Seka parašai ir apie Amerikos žemės ūkį. skleidėjui, kovotojui nepavarg
Turi keltis kada liepia, val- nas. Bet kur dabar reikės o kokių ne.
—Ar sakė kodėl?
Pasirodo, profesorius jį ti per amžius.
—Sako, tokį reikalavimą gyt kada liepia ir gult ka- pasidėti, jeigu jo pleisas
Pašto vadovybė griežtai žyminio mokesčio ženklelis. prieš ligą parašęs Darbo
V. Millen-Mittius
Pagal susitarimo, 9 vai.
padavęs sveikatos komisijai da liepia. Užgesina žiburius bus uždarytas? Juk daugiau atsisakė priimti tokį pasiūAustralija-Tasmanija
žurnalui,
dabar
peržiūrįs
ir
vienas lietuvis daktaras, įir tu tenai nepasakysi, kad tokių prieglaudų lietuviams mą. Ji niekad neleisianti vakaro jie visi susirinko
norįs netrukus pasiųsti, kad
tos komisijos memberis. nori su frentais pakaziiiuo- nėra.
pašaliniams įsakinėti, ką “mirties sprendimo” vieto kitame numery galėtų būti
TURIME LIETUVOS
Kiti komisijos nariai norė ti. Bet ir frentų tenai nėra. I —Jeigu iš tikro taip yra, paštas gali ir ko negali je. To sumanymo autorius
išspausdintas.
ISTORIJA
Iz. Prieto nuėjo atsinešti
ję, kad jis tą reikalavimą i Visi svetimi. Lietuviškos kaip tėvas sakai, tai lietu- siųsti.
seną medžioklinį šautuvą. Profesorius gyvai viskuo
atsiimtų, ale jis nesutiko, kalbos tenai neišgirsi. Nu, jViams bus padaryta skliau
tai ką aš tokioj vietoj dary- da. Bet tėvui prieglaudos Nepeik katės, kai trūksta Jam sugrįžus, “pasmerkta besidomįs. Klausinėjo, kas Dar turime dr. V. Sruo
ir dač oi.
sis mirti” buvo pastatytas naujo lietuvių visuomeni gienės Lietuvos istorijos ke
—Man nesinori tuo tikėti, čiau? Ne, Maiki, tokia vie- dar nereikia, o kambarį ga- pelės.
prie stulpo, vienas iš daly niame gyvenime ir bendrai, lis egzempliorius. Tai di
tėve. Juk daktaro Pilkos ta ne man. Ant senatvės aš lesi susirasti kitur ir mudu
kas dedasi pasaulyje.
džiausia ir visiems supran
vių padavė komandą:
prieglauda seneliams buvo noriu būt tarp savo žmonių, galėsime tęsti savo diskusiPajutę,
kad
jau
pakanka

Pakalbinkim
draugu*
ir
tamai parašyta knyga, 947
“Taikyk, šauk”.
įrengta pagal valdžios pat Su saviškiais aš galiu pa- jas toliau.
mai
profesorių
privargino

kaimynus
užsisakyti
“
Kelei

psl. kaina $12. Kainą pakėPasigirdo
šūvis.
Visi
la

varkymus. Ji buvo švariai pypkuoti. pakaziriuoti ir —Nu, tai tegul jau bus
me.
atsisveikinome,
linkėjė leidėjai.
vį.” Kaina metams tik $4.00 bai nustebo, kai Rodriguez
užlaikoma ; jos įnamiai kas- jprisiminti jaunas dienas taip, kaip tu sakai.

Juokaudami nužudė

v

I
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mu kreipėsi į Vakarų Afri-suktis, ji neturi progas sa- karų Berlyne maisto kortekos valdžią įstatymo keliu vystovn gyvenimą gyventi, lės panaikintos jau 1948
daugpatystę uždrausti. Tas to dėl suprantama, kad nors metais, taigi prieš 12 metų.
moteių prašymas gal paska- ir dalinį vyrą turėti yra ge- J
-------------------------- tins tą senų laikų palikimą riau negu būti paliktai tėvų! NORI VĖL IŠMOKTI
greičiau panaikinti.
malonei.
LIETUVIŠKAI SKAITYTI
Seniau daugpatystė buvo | Kaip bebūtų, bet daugpapaprastas reiškinys. Juk se- tystė nyksta ir juodajame
Mary McConkey (Des
novės patriarchai, kaip Ab- žemyne, nyksta lėtai ir dar Moines, Iowa), rašo angliš
A. SVEIKAS
raomas, Jokūbas ir kiti, ku- pi-aeis gal nemaža laiko, kol
kai, kad ji vietos biblioterie dažnai su pačiu Dievu ji išnyks.
• koj gavusi Keleivio adresą,
kalbėdavo (taip tikima) ir
Moteris
i Ji esanti 63 metų, į Ame
gaudavo iš jo visokių pata
riką atvažiavusi būdama 8
rimų, visi turėjo daug žmo
NET BULVIŲ NĖRA
metų ir tada mokėjusi lie
(Tęsinys'
nų. O Izraelio karalius Sa
tuviškai skaityt, bet dabar
liamonas, sakoma, turėjęs
Juozas ir Ona pagaliau sutarė vestuvių dieną ir nu
(E) Sunkiai įtikėtina, pamiršusi, bet norinti vėl
net du tūkstančiu žmonų ir bet faktas, kad Vokietijoje išmokti, to dėl užsiprenuėjo užsakom. Tuo tarpu Gražuliai su Balaišiene tarėsi
ibuvo
Dievo palaimintas.
'sovietinėj zonoj ir Berlyno meruojantT KeTeivį
dėl vestuvių tvarkos. Mildužis prisidėjo sumaniais patari
Šiandien dauguma religijų sovietinėj dalyje dar ir damais. Todėl visi sutarė paskirti ji piršliu, šis pradžioje
’yra prieš daugpatystę, bet bar kai kurie produktai paratsisakinėjo, bet pagaliau sutiko ir, atrodė, buvo paten
ADMINISTRACIJOS
musulmonų arba, sakysim, davinėjami tik pagal paskintas uždėtomis pareigomis. Tada ėmė ne juokais svar
PRAŠYMAS
seniau mormonų tikyba, jai kiratymo korteles,
styti visokias galimybes ir sudarinėjo griežtą tvarkaraštį.
nesipriešina. Bet šiandien j Pastarosiomis dienomis
Svočia, žinoma, turėjo būti Balaišiene. Ji tik ir gyveno
visame civilizuotame pašau- čia buvo paskelbta, kad
“Keleivio” administraci
tomis pareigomis ir prie bendru pasitarimų visą laiką
įlyje daugpatystė yra įstaty- uf tam tikrą pagrindinės- ja prašo mielųjų Keleivio
ypatingu švelnumu vaišino piršlį. Nutarė kviesti į vestu
mų draudžiama.
kortelės kuponą bus pas- ...
prenumeratorių, kurie keives daug draugų ir pažįstamų. Pradžioje galvojo samdy
Savaime nyksta ji ir Va- kirstyta po 3 svarus jaunų Į čia adresus, pranešant nauDetroilo miesto teisėjas sujungia moterystės ryšiais
kaių Afrikoj, nes gyvenimo ar 5 svarus senų bulviu. 'ją adresą nepamiršti parati tam reikalui salę, nes kai kas ėmė salėse vestuves įuos
Metropolitan operos, balerina Lolita San Miguel ir
sąlygos nebeleidžia vyrams Vakarų Vokietijoje ir Va- syti ir senojo,
ti, bet Balaišiene būtinai norėjo pati valgius ruošti, o tas
daug žmonų turėti—tai per
koncertmeisterj Raymond Gniewek operos scenoj. Tai
namie patogiau. Ji aiškino Mildužiui:
^s^z««r?90oo9eoQoe^909eeeaeeQeoeoaeoosoQiooQc
daug iškaštingas biznis.
pirmas
toks
atsitikimas
tos
operos
istorijoj.
Sutoktu—Turime kieme didelius namus. “Burdingieriai” su
Šiandien ir ten gal tik penk
vią metu griežė operos orkestras—60 muzikantų, dai
sispaus per vestuvių laiką. Kieme salėsime sustatyti sta
tadalyje šeimų rasime ke
navo choras ir 6 žymios solistės. Opera tuo metu gas
lus ir suolus. Rinktinius svečius ypatingoms vaišėms ga
lias žmonas.
troliavo Detroite.
lima į naują butą suprašyti. O prie daikto viskas patogiau.
Ta prabanga šiandien be
Daugumas žino kur gyvenam, o kitiems pasakysime krau
sinaudoją tik turtuoliai, gi
minių vadai, bet ir jie bėra LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
tuvę ir, kad nuo krautuvės į kiemą eitų. Talkininkes man
TIKIU
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
mažiau
pajėgūs. Štai prieš
NAS. virš 20.000 žodžių, 368 pos
susiprašyti čia irgi geriau.
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
lapiai, kaina ............................ $4.00
60
metų
du
Loango
(dabar

iš miego, geriausia dovana kiek
Mildužis rašė svečių sąrašą. Balaišiene surokavo vi
Tikiu į pragarą šioj žemėj.
viena proga. gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
tinėj
Kongo
respublikoje)
sus pažįstamus iš dirbtuvės, kur ji ilgai dirbo ir kur pati
šeliais, iliustruota. 416 puslapių,
istorinis romanas iš žemaičių krik
Kančiose ryjantį tautas—
vadai
turėjo
po
7,000
žmo

didelio formato. Kaina__ _ $5.50
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
jaunoji Ona tebedirba. Jonas siūlė daug draugų iš cho
Kad pikto demonu aptemę,
nų, gi šiandien daugiausia DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus*" ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų
ro, iš organizacijų, iš unijos. Jurgis ėmė rokuoti visus
Rytai vergiją nusimes.
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
žmonų turi Bikom (Britų
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
gerus draugus ir pažįstamus iš jo lankytų farmų. Sura
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50
Kamerūne) vadas. Tačiau ir
Atūš šviesa per vandenyną,
šė įvairius pažįstamus veikėjus su Balvočium priešakyje.
DEGA, J Savicko užrašų an
jis
teturi tik 100. Jis pats 1905 METAI, KiDro Bielinio atsimi ŽEME
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50
Užmušti
pragaro
tamsos,
nimų
antroji
dalis,
592
puslapiai.
Įrašė du “graborius” su šeimom, iš kurių numatė skolintis
yra 100 metų, o jo jauniau Kaina .............................
$6.00
Kur skaistūs atminimai rymo
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
kėdes ir suolus. Sąrašas pasidarė labai didelis. 0 kur dar
sia žmona 10 metų.
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko iPalangėse
nakties
ilgos.
menės santvaika ir kodėl ji dar
krautuvės “kostumieriai,” kurie mėgo Juozą ir, žinoma,
.• r
Tik paprastiems žmonėms
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
keisis. Kaina ........................ 25 Ct
na .........................................
$5.00.
i "1Z\
reikia žmonas pirkti. Galiū
| JV vuokuvvc avvivi. ICiln ohcinnes kain pia
———- — —r#»i—
pai;
Tikiu į laisvės vėtrą staigia-—
r**
’TUAT'T
X V-i.:
1251^-111^111.^1 o Vmr
nH'zivĮz;
i j, io. i\au«
liškio
meistriškas
aprašymas,
kaip
nai
jas
gauna
pagal
įsaky

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
kės susitalpinti. Tačiau Balaišiene buvo labai patenkin
Į sunaikinimą stabų.
karui einant prie galo tūkstančiai
paruošė Anicetas Simutis, daugy
mą, ar dovanų, nes tėvai bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis lietuviu bėgo į Vakarus nuo ru
ta ir kitus ramino:
Matau, kaip veidmainystė baigias
sų 'vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
apie lietuvius visame pasaulv.
i
galvoja,
kad jų dukterims 464
—Kuo daugiau, tuo geriau. Susispausime. Daug žmo
Prie mano tėviškės namų.
psl. Kaina .....................
$6.50
pbus geriau gyventi rūmuose,
J. Titinio 15 trumpų
v.
. - - »• SUŽADĖTINĖ.
nių sumes daugiau pinigų. Geromis vaišėmis visus gerai
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
DAINOS AMERIKOJE,
Tikiu į šauksmą milijonų— ,
negu paprastoj pašiūrėj. Bū LIETUVIŲ
surinko ir suredagavo Jonas Ba
nuteiksime. Duosime • “torelkas” daužyti, tai įsismaginę
Paer Lagerkvisto istori
Į prakeikimą velniavos;—
na atsitikimų, kada didžiū lys, 472 dainos su gaidomis. Ang BARABAS.
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
daug pinigų sumes. Jaunieji pradeda gyvenimą ir jiems
duotas kiekvienos dainos
miją. Kaina ..................... — $2.25
nai negali visų pasisiūlymų liškai
Į mano bočių dangaus rojų—
turinys, todėl tinka dovanoti ir
pinigai bus labai reikalingi.
lietuviškai
nekalbantiems,
įrišta
.priimti. Vienas toks Nigeri 326 pusi. kaina ......................... $5.00 ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
Prisikėlimą Lietuvos!
sų rašytojos pirmojo karo metu
jos vadas viešai paskelbė,
Mildužis kraipė galvą ir svarstė:
Alfonsas Giedraitis
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
LIETUVA, parašė M. Gim
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
kad “daugiau žmonų nepa MAŽOJI
—Prie tokios daugybės svieto įsimaišys visokių žmo
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J.
kaina ......................................... 50 Ct
Balys
ir
J.
Žilevičius,
326
psl..
'geidaujama.
”
nių. Bus ir tokių, kurie įsigėrę ardys tvarką. Taigi reikės
kaina ......................................... $5.00. LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA.
Daugpatystę ir juodųjį
parinkti gerus ir patikimus tvarkdarius, kurie greit ir be
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
Amerikos lietuviams, 144 pusla
tarpe
panaikinti
spiria
n<
LIŠKAI. Geriausiai vadovėlis pra
triukšmo galėtų tvarką prižiūrėti ir jai sugriuvus greit
pių. Kaina ................................ $1.00
dedantiems
angliškai
mckvtis.
tik
ūkiškos
sąlygos,
bet
ii
atitaisyti.
duoda ištarimą, angliškus pa«'kal CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
vis tampresni ryšiai su Va
bėjimus. Kaina.................... 75 Cnt.
trijose dalyse, kiekviena dalis no
—Tai čia jau tavo reikalas, piršli,—maloniai juokėsi
Neseniai Vakaių Afrikos tystė yra paslėpta vergija. karais. Grįžę iš Vakarų ter MARLBOROUGH'S LITHUANIAN $2, ara visos 3 dalys........... $6.00
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, pe NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
.
- ii-x svarstė,
x- pir-r.
• i moteru
buvo susi-1! “Kokios
vertės
esame aukštosiose mokyklose išsi ras
vadovėlis lietuviu kalbos mo
Pasiskirstė pareigomis
kelias savaites
, 1 atstovės
a
o ,
....
.
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu,
mokslinę
vyrai
tampa
daug
kytis' angliškai kalbančiam, 141
...
..
j -i x
v
x n - • snnkusios naujos Sudano re- mes Afrikos moterys, jei
viškų ir kitu tautų valgių receptų,
psl., kaina ............................. $1.25 I 132 puslapiai, kaina..................$1.25
kimus Užsakinėjo, reikal.ngus daiktus gabeno, talkimn- Iblikos sosJtinžj Bamako, kelios mūsų tėra vertos vie patystės priešai.
kus kvietė. Balaisienė susikvietė tūžmų moterų jas vai- iDauguma atstovių buvo no vyro,—klausė viena jau Ją dar palaiko ta aplin DEMOKRATINIO SOCIALIZMO POPIERIAI IR LTETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
PRADAI. Populiari ir naudinga
smo ir jos skirstėsi pareigomis kas ir ką virs ir keps, kas !magOmečių, bet buvo ir ka- na moteris,—Vakarai toli kybė, kad ten moterims
puslapiu. Kaina..........................$2.50
knyga šių dienų klausimams su
patarnaus ir nuo stalų nuims, kas plaus indus, kas viso- ‘talikių, ir anglikonių, ir’mus pralenkė: dėl daugpa- kaip sakoma, nėra kur ding prasti. Kaina .............................50c. A KISS IN THE DARK. J. Jazmino
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
MIŠKAS. Kalio Sruogos ne
kius numatytus ir nenumatytus reikalus atliks. Kitą vėl stabmeldžių, kurios garbina jtystės vyrai tampa parazi ti. Ji ten skirta apie krosn' DIEVŲ
na kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, ka jis ir
štais viršeliais ........................ $1.00
posėdį Balaišiene atliko su Ona ir kviestomis pamergė-:senovės dvasias ir gamtos .tais, tinginiais, nieko nebejo nelaimės draugai iškentėjo na
cių kor.rentracijos stovykloje. 483 ATT.AIDU PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
Įnori dirbti. Kelios moterys
mis. Jonas rikiavo pabrolius ir, anot Balvočiaus, po pir- jėgas.
puslapiai. Kaina.................... $5.00.
AR GRAŽI?
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
jos sverstė daugpatystės vienuose namū6se reiškia
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
šlio Mildužio jis buvo vyriausias.
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
Mildužis parinko vyrus patarnavimui ir tvarkos prie klausimą. Jos gynėjų buvo nuolatines varžybas dėl vykieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
visų tikybų moterų tarpe, ro dėmesio. Tik vienpatystei
ko mokslus? Kaina......... 25 Cnt.
žiūrai. Gėrimų viršininku paskyrė patyrusį “bartenderį” Buvo tokių, kurios sakė, i esant lytys yra lygios ir tuNEMUNO SŪNCS. Andriaus Valncko romanas iš 1935 metų Suvalki SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOTiPaulaitį, kuris sugabeno Į sandėliuką alaus bačkutes ir kad uždrausti daugpatystę jri sąlygas savo asmenybę
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
SEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380
bonkas įvairių gėrimų. Vyriausiu tvarkdariu paskyrė la reikštų suvaržyti žmogaus .vystyti.” Taip pagrindė ša
jausiomis žiniomis papildyta tuo
psl. Kaina .. z........................... $3.00.
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
bai augaluotą ir tvirtą vyrą Povilą Rimkų ir parinko jam Į teises. Viena atstovė išve- Įvo mintis daugpatystės prieNEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valu«- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
tinkamus pagelbininkus. Numatė kas prie vartų bus ir džiojo, kad vyrai iš prigim- šininkės.
ko romano antroji dalis, 426 pos
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
lapiai. Kaina............................. $4.00
nas. Kaina.............................. 25 Cnt.
kas kiemą prižiūrės. Pašnekėjęs su Balaišiene ir Jonu ties yra linkę į daugpatystę. Į Moterų kongresas pasisaLIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
visą tvarką labai gražiai suderino ir visi pajuto, kad be Bet daugpatystės priešinin- .kė už daugpatystės panaikimeninių formų plėtojimosi pagrin
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
Mildužio jiem būtų buvę neįmanoma taip viską puikiai kės jai atkirto, kad daugpa- nimą ir atatinkamu prašysocializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
ga su daugvbe paveikslų, gerame
—i1—------ LL-—■----------- ■
suplanuoti.
popieriuje. Kaina .................... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
Bažnyčion nutarė arkliais važiuoti. Jauniesiems nu
Balaišiene išgirdusi išėjo naujus svečius pasveikinti.
SIAURUOJU TAKELIU, K. B.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
samdė gražų fajetoną gerais arkliais pakinkytą.
Ji linksmai priėmė “štuką” ir juokėsi:
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
vos socialdemokratų raštai dėl bol
Šeštadienį prasidėjo vestuvės. Diena buvo graži ir
—Kas jau kas, vyrukai, tik jau rūbai ne totoriškai
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
muzikantai susėdę kieme užtraukė polką. Tačiau pirmieji siūti. Aš pati “kraučka” ir dar jus galėčiau apsiūti, susi
voje. Kaina.............................. 25 Cnt.
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
susirinkę svečiai vis dar nedrąsiai šnekučiavo. Lyg paska vėlę berneliai.
mo istorija ir valdyme praktika.
PARTIJOS PROGRAMINES GAI_
Labai daug informacijų, 96 psl.
tinti muzikos ėmė rinktis vis daugiau ir daugiau svečių.
Bet vyrukas nenusileido ir linksmai užtraukė:
RES, 32 psl., kaina..........25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
Vakare jau jų apsčiai prigūžėjo, šeimininkai kvietė į vi
Tu, svočiute, neskūpėk,
VLIKO GRUPIŲ. KOMISIJOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
dų ir vaišino užkandžiais ir gėrimais. Jau suvėlavę įslin
Uzbonėlį mums padėk!
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug nuveiksiu, 255 psl. gera
ko į kiemą keli būriai Jurgio draugu iš farmų. Jie sky
Įkypai pasirodė ir vaišės. Balaišiene nuduotu piktu
popiera. Kaina ......................... $5.00 SENOVĖS LIETUVIŲ PiNIGAI nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
rėsi iš kitų savo saulės nudegintais ir vėjo nupūstais vei mu pastebėjo patarnautojams:
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
priklausomybės galo 1795 metais.
STAUS VIETININKAS? Parašė
dais. Kai kam prakaitas varvėjo ant apglamžytų apy
—Kas čia yra, kad linksmus svetelius apleidžiat.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
veikslų, 396 psl., geras popierius,
kaklių. Jie susėdo kieme, šnekučiavo ir ilsėjosi. Staiga
Kiti svečiai išėjo pasižiūrėti dainininko. Tuo tarpu
pažinti. Kaina ......................... $1.20
kaina ........................................ $10.00
vienas jaunas vyrukas, matyti pakelėje jau įgėręs^ užtrau- Į “farmeriai” jau visi sutartinai užtraukė:
MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEšfiLY. V. Putino-Mygos trilogiška istorijos kronika, 73
kolaičin romanas trijose dalyse.
Babs N u gen t ii Somers
Mūs svočiutė, kaip roželė,
kė skambiu balsu:
psl., didelio formato, gera popie
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
Point, N. J-, birželio 20 d.
ra, kaina..................................... $2.50
rašo,
kaip kunigas Vasaris išsiža
Jos
pyragai,
kaip
pusnelės.
Pajuodėliai svotai,
dėjo kunigystės dėl moterystės.
tikisi
būti
išrinkta
New
KODĖL Aš NETIKTU J DIEVĄ?
Mūs'svočiutė, kaip bitutė,
Visos trys dalys įrištos į vieną
Kokia jūsų svočią?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
knygą, kieti viršai, 631 puslapis.
Jersey valstijos gražuole ir
Jos alutis, kaip midutis.
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.
Kaina .................................... $6.00.
Kokia jūsų svočia,
tuo būdu turėti progos at
Ir kibo į vaišes. Tuo tarpu Balaišiene linksmai šypsoda
Kokie svočios rūbai?
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
stovauti savo valstybei pa
masi, kvietė kitus svečius atgal prie vaišių.
Įkryptai rėžti,
saulio gražuolės rinkimuos
KELEIVIS
Totoriškai siūti.
liepos
mėnesį.
936
E.
Bro*dway
-------- :
So. Boston, Mass.
(Bus daugiau)
JVNGTUVftS SCENOJE

AMERIKONKA

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Ir juodukės už vieną žmoną

Puslapis septintai

KELEIVIS JSO. BOSTON

Nr. 23, Birželio 8, 1960

RIMVYDAS UTENIS

Haikio ir tėvo kraitis
Mūsų skaitytojai, atnau jinda. 'Buffalo, Mich.; Mrs. Frances
mi prenumeratą, atsiuntė Mai- Kalelio ii Pennsauken, N. J.;
kiui su Tėvu dovanų:
Mrs. K. Lukšas ii Zion, IU.; P.
Stapulionis ii Lawrenee, Mass.;
Frank Raškinis ii El Cajon,
R. Rebneris ii Victoria, B. C.,
Calif., >6.00.
4
Canada; Joe Vasil ii Cleveland,
Po |2.00: V. Gervinąs ii So. ohio ir J. Balicas ii Chicago, IU.
Bostono; L. Mockevičius ii Chi-' Visiems
cagos, IU. ir L. Chepels ii Gulf- mū
port, Fla.

VIETINES ŽINIOS

Draugui JUOZUI LICžIUJ mirus,

\

pavyzdys
SLA kuopoms

SLA apskrities

gegužinė

liūdi ir reiškia gilių užuojautų jo brangiai žmonai PETRO

I SLA 2-ji apskritis biržePereitą šeštadienį, birže-;lio 26 d. Romuvos parke
lio 4 d., Strand Cafe salėje Brocktone rengia gegužinę.
SLA 359 kuopa turėjo šei Jos programoje: jaunimo
mynišką vakarėlį savo jau pasirodymas, gausus bufe
niesiems nariams pagerbtu tas ir tt Rengėjai visus
Šioji kuopa, įsijungdama į kviečia tą dieną į gražiąją
SLA vajų, suverbavo 13 gamtą—į Romuvos parką,
naujų ir jaunų narių. Jau kur bus SLA gegužinė.
niausias naujas narys yra 1
Po >1.00: A. Gulbin ii Hanometų amžiaus, o pats vy Ramovėnų susirinkimą*
ver, Mass,; J. Gutautis ii Sudriausias 17 metų. Tokiu pribury, Canada; Mrs. B. KrusthBALTOS
KOJOS
augliu kuopa gali tikrai pa Lietuvių Veteranų Sąjun
nis ii Chicago, 111.; Paul Wieta
sididžiuoti.
Šiuo metu gal gos Ramovės skyriaus narių
iš Nonvood, Mass.; S. Grabas
__
Daug
senų
žmonių
skuntai yra vienintelė kuopa, ku visuotinis susirinkimas bus
iš Chicagos, UL; S. Knasas ii
iš Chicago, I1L; A. Mikalauskas džiasi Šaltomis kojomis dėl ri gali pasigirti turinti tik šį penktadienį, birželio 10 d.
iš Baltimore, Ont., Canada; K. menkos kraujo apytakos. rai jauną jaunimą.
8 vai. vak. Lietuvių Piliečių
Vakarėlį atidarė J. Tau- Draugijos patalpose (368
Kazilas ii Amsterdam, N. Y.; Kojų Sveikatos Taiyba tuo
V. Montvilas ii So Bostono; A. reikalu
pataria šitokius rinskas, pavesdamas šeimi W. Broadway, S. Bostone).
Gegužės 9 d. Rimvydas
Andriulionis iš So.. Bostono; K. pratimus;
ninko pareigas Wm. Anes- Visi nariai prašomi daly
Utenis baigė Bostono avia
Yakavonis iš Bristol, Conn.; Ge-‘ Atsistoti kaire koja prie tai. Vakarienės metu angliš- vauti.
cijos mokyklą ir gavo ko
orge šešką uskis iš E. Milinock. sienos, kaire ranka atsirem- kai jaunuosius narius pasValdyba
mercinio lakūno diplomą.
___ Joseph
__ ________
_ __iš
. 0 dešinę koją kurj veikino ir paaiškino SLA
et, Me.;
Markūnas
1
1949 m. Rimvydas su te
Granford, N. J.; P. Lekavičius ^a\ką siūboti pirmyn ir at- uždavinius St. Būdvytis. Be
ini.
V.
Lembertą*
išvyksta
vu
atvyko į Ameriką vos 13
jo kalbėjo S. Michelsonas,
iš Baltimore, Md.; A. J. Bemot 8®1metų amžiaus. Čia jis bai-.
į Hartfordą
iš Grand Rapids, Mich.; Mrs. T. J Pasilikti toj pačioj pozi- M. Michelsonienė, P. Bra
gė
aukštesniąją mokyklą ir
Lukauskas iš Methuen, Mass.;*cjjoj jj- pakelti dešiniąją zaitis, N. Jonuška, J. AndNeseniai inžinieriaus dip savanoriu įstojo į kariuome-.
Tom Vaichun iš Eden, Canada; koja pirmyn taip. kad ii ne- bukaitis, Mrs. O. Gegužis,
lomą gavęs Vitalis Lember- nę. Ten tarnaudamas jis
Joseph Malin iš Camden, N. J. siektų žemės, kai ją lenkiate Mrs. Būdvytis
J
~ ir kt.
baigė lėktuvų mechanikų
ir E. Bulauskas iš Chicagos.
1 aukštyn ir žemyn ties kulk- Jaunieji nariai ir svečiai tas išvyksta dirbti United mokyklą, įgijęs helikopterių
Aircraft bendrovėj Hart
Po 50 centų atsiuntė: John Šniu. Tą patį pakartoti kai- buvo apdovanoti saldumy
mechaniko specialybę.
nais. Už geriausias kalbas forde, Conn.
Vilkas iš So. Bostono, Mrs. A. riąja koja.
Įdomu pažymėti, kad 1957 m. baigęs karo tar
dvi narės—Linda WaleikaiRaškauskas iš Lawrence, Mass.;1 Atsisėsti į kėdę ir kojas
tė 11 metų iš Milford ir Ja- Lemberto, latvio, ruso ir nybą, jis tuoj įstojo į Los
L. Grinkevičius iš Los Angeles, ištiesti prieš save. Dalyti
nice Vincent iš Belmont 12 airio sukonstruotas lėktuvo Angeles
... lėktuvų
, technologi.
Calif.; A. Pranevičius iš Ville ratą kojomis pirma į vieną
metų, gavo dovaną__po modelis varžybose gavo pir- Jos institutą, kur sėkmingai
La Šalie, Canada; Jos. Grigą- pusę, vėliau į antrą,
i baigęs gavo privatinio la
‘mąją premiją.
maišiuką saldumynų.
liūnas iš Litchburg, Mass.; ZJ Tą patį taryba taipgi pakūno laipsnį ir leidimą tai
Nors sueiga dėl smalkaus
Lukšys iš Providence, R. I.; B. taria vienodais tarpais pasyti visu rūšių lėktuvus. Bet
lietaus ir dėl tą pačią dieną
NAUJAS “DARBAS’
E. Kondrat iš Cleveland, Ohio: kelti kojas 45 laipsnių kam_______
į Rimvydas ir tuo nepasitenrengtų kitų pobūvių nebuvo
P. Strolis iš Brooklyn. N. Y.; pu
Įkino-jis įstojo į minėtą Bostoki gausi, kaip ji turėjo bū
P. Gilius iš Clifton, N. J.; V. ViDar
patarti aUis.
Išėjo
šių
metų
“
Darbo
”
,tono aviacijos mokyklą ir
ti, bet ji buvo maloni ir ti1Š».S-5 t ’ •
Pa/
veidu į sieną, rankas krai šeimyniška. Jaunieji pirmasis numeris. Jo kaina dabar ją baigęs turi komermetinė prenumerata cinio lakūno diplomą.
Radzev,ch iš Torrington, Conn. atremti | ją pakelti dešiniu .nariai po vakarienės liejo $1,
•*------ 1--------— -_______» » —__ ••
oenmes Jaunam lammui!
ir r . vammuzevictus is m- j? koją ir ją drebinti, jaus-'savo energiją žaisdami, o
Darba* c/o V. Gervickas,
shua, N. H.
Rimvydo tėvas Bronius
tis, kad per kelius ir kulkš- 'senieji nariai džiaugėsi, kad
Po 50 centų prisiuntė: J. Ka nį koja būtų laisva. Nuleis-1 jų pastangos kuopą pajau 475 Riverdale Avė, Brook- .Dorchestery (356 Washinlyn 7, N. Y.
Igton St.) turi valgyklą ir
spinas iš Branford, Conn.; J. ti, tą patį daryti kairiąja, Iniriti
davė gerų rezultatų.
“
Darbą
”
galima
gauti
ir
Unaras iš Detroit, Mieh.; Mrs. pakartoti.
359 kuopa parodė, kad “Keleivio” administracijoj. ‘maisto dalykų krautuvę.
Adelė Prunskienė iš Wellston,
Po vonios su kietu rank norint galima rasti ne tik
Kas ieško, tas randa.
Šiame numery rašo A.
Mich.; Joe Girdžius iš Montre
šluosčiu
gerai
ištrinti.
Ilgai
jaunimo,
bet
ir
tikrai
jaunų
Alūnas,
PY.
Lapė,
M.
Katial, P. Q., Canada; Fr. Vileikis
nesėdėti, atsikelti, pavaikė- “daigelių-”
iiskis, J. Mekas, A.’ J. Grei Lazdos antyje nepaslėpsi.
iš Newark, N. J.; A. Stakelinas
Viešnia
čioti.
mas, J. Garnys, L. Sabaliū
iš Lowell, Mass.; K. Sakai iš
nas, Alg. Šalčius, A. IgnaiPakalbinkim draugu* ir
KARAS RADIJO
Allegan, Mich.; Pius Skama iš
tis,
M.
Brakas,
N.
Valaitie.kaimynu*
užsisakyti “KeleiBANGOMIS
Middlebury, Vt. ir Mrs. M. Na
nė ir kt
'vį.” Kaina metam* tik $4.00
mejunas iš Kenosha, Wis.
GERIAUSIA DOVANA
Komustai buvo pradėję
Mrs. A. Skudžinskas iš Mia
i mažiau betrukdyti “Amerimi Beach, Fla., >5.50.
Jei galvojate apie dova-(kos Balso” ir anglų BBC
IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO
Dr. V. Kaupas iš Hinsdale, ną* savo pažįstamam ar transliacijas, bet dabar
III. >5.00.
draugui, tai atsiminkite, jų trukdymas vėl sustiprin
Mrs. Gelažinienė iš So. Bosto.
kad geriausia dovana bus tas.
, prie ežero su valstybe* tvarkomu pliažu, yra geriau- ’
no, Mass. >3.00.
Sovietai ir Vokietijos so šia vieta. Patogu* kambariai; šiltas, saitas vanduo,1
šios knygos:
Po >2.00 atsiuntė: J. Butkevietinės zonos pareigūnai
dušai. Valgį galima patiem gaminti* ar gauti vietoje.1
raitis iš Philadelphijos, Pa., ir
Stepono Kairio “Lietuva; smarkiai puola ir “RIAS”
Victor Guntor iš Gilbertville, budo”,
radiją, kuris veikia Vakarų
$&50
J. Pakny*
Box 126
Thompson, Conn.
Mass.
Berlyne, reikalaudami jį
Telefonas: WAlnut 3-2836
Po >1.50: A. Kučinskas iš
transliacijos
Kipro Bielinio “Dieno- uždarytu Jo
Shathmore, Canada ir George jant"
yra smarkiai trukdomos, bet
$6.00.
Lokamas iš Omaha, Nebr.
veikdamas iš paties Berlyno
Kipro Bielinio “Penktieji stipriu pajėgumu, prasisk
Po >1.00: Joe Meknis iš Se.
Kas skaito rašo, duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
, kaina $8.00.
verbia pro visus trukdymus
attle, Wash.; Mrs. E. Gravas iš
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
.ir sovietinėje zonoje yra
Chicago, III.; J. Petrauskas iš
knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą
Jas
galite
gauti
ir
Kelei
gausiai klausomas.
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,
Dekalb, 111.; J. Yuska iš Detroit,
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.“ Mano
Mich.; J. Garionas iš Akron, vio administracijoje:
adresas toks :
A rlmirnafi-nniine odriieoc!

NĖLEI, dukrai LIŪDAI, žentui VYTENIUI ČIURLIONIUI
ir kitiems velionies giminėms ir artimiesiems

Lietuvių Socialdemokratų S-gos Centro Komitetas

Jieškojimai
Aš ieškau savo

brolio ANTANO
YAKO iš šakių apesk., Sintautų pa
rap. Veržiu kaimo. Jis pats ar jj ži
nantieji prašom rašyti:
Joe Yakas
1329 No. Green Avė.
(26
Detroit 9, Mieh.
M LIETUVOS IEŠKOMI ASMENYS

Viktoras Stančikas ieško
Stančiltaity, gyvenančių Clevelande. Ohio.
Antanas Yankauskas ieško Stasio ir
Rūtos GLOBIŲ, {ryvenanėių New
Yorke, su kariais prieteliaki santy
kiai buvo gyvenant Klaipėdoj 1936-1939 metais.
M. K. K irt ui is ieško Jon o-Kaziu
KARKOS, kilusio iš Draskiūnų vals.
Valdonių kaimo.
Stukas Vytautas inž. kilęs iš Vie
šintų dvaro ieško M. J. KIRTIULIO.
Ieškomieji patys arba kas juos ži
no, prašom rrašyti šiuo adresu:
Francis Stanko (Stankūnas)
142 W. 44th Street,
New York 36, N. Y.
SIŪLO DARBĄ

Vasaros mėnesiams kaime reikalilntfa mote ris-virėja 10-15 žmonių val
giui pagaminti. Teirautis:
Keleivyje
636 E. Broadvvay
So. Bostone

NAMAI FLORIDOJE
Floridoje kororto mieste, parduoda
mas namas iš 4 kamb., nrie žuvingo
ežero, U. S. kelio 441. Kaina 34,500.
Daugiau žinių suteiksiu laišku:
N. Galminas
P. O. Box 211
(24
Oklavvaha, Fla.

>36 Broadvay,
Boaton 27.

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
O NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smalkaus
raito, 36 colių platumo, už 1 jardų............................................. 32.70
O NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardų......................................................................
32.70
O LOVATIESES, itališkas pliušas, raitas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų....................
326.73
tos pačios dvigulės 210 x 260 cntm............... 328.00
e STALTIESES, italų pliuias. tų pačių spalvų 130 x 130 cm 312.00
e ŠVEICARŲ KAŽMIRO SKAKELfiS, gėlėto ar smulkaus raito
32 x 32 colių dydžio..............................................................po 36.00
e PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardų .. 31.63
e POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. 31.70
— prie to pridėti 36.60 prie viso siuntinio kainos —
e STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams)
.................... 229.00
3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
3 su trečdaliu jr Tenis (83% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spL
e STANDARTO PAKETAS
AD 702 (moterims)................
329.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2*4 jardų bovelnteės medi. Miuslcai, 1 skarelė, 1 pora vila. kojinių
e AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo 363.00 iki 3696.00
NAUJOS ŽEMESNES KAINOS
MAISTUI.
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI 8U RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PĄTARIMU8.
VAIKAMS PREPARATAI, DANTŲ GYDYMO PRIEMONES, GTDY.
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
BĮ

Vedybos

Nevedęs vyras, 50 m. amžiaus, vedy
bų tikslu nori susipažinti su mergi
na ar našle 40-60 metų. Atsakysiu
tik j rimtus laiškus. Rašykite:,
Jonas Černiauskas
(26
1165 E. 71st Street,
Cleveland 3, Ohio

Vedybų tikslu noriu susipažinti su
vyra apie 39-62 metų, nevedusiu, dir
bančiu. Su laišku prisiųsti savo fo
tografijų. Rašyti:
Mis Jennie Slupkas
(23
1291 Eastern Parkvray
Brooklyn 33, N. Y. c/o Supt.

TRUKŽOLSS
Trukžolių šaknis
nuo patrūkimo, po
krūtine skaudėji
mo, palengvina atkosėjimą, suteikia
prakaitavimą
ir
priduoda geresnį
apetitą. Svaras
>3.00.
Laukinių žemuogių Lapai
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras >2.00.
Mes nesiunčiam per C. O. D.

St CAMBRIDGE, Mw. Tdi Kl 7-9708
(Offisas atdara* rieą laiką)

395 Broadvay
South Boston 27,

Frank Lavinskas, 4141 46th St., Long Island City 4, N. Y.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuviu* bendram lietuviškam danui, auslėja
tautinį soHdarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia koras dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
20 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.
SLA—8VEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMU
apdrauda duoda pašalpos Dd >325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir
RASTINĄ. SLA nariu galima būti. nuo gimimo dienu
ffttoa aenatvia.
Daugiau žinių apie SLA darbas ir apdraudas galite
ti SLA kuopuose, kurfoa yra visose žymesnėse lietuvių
loaljoee ir SLA Centrą Rąžykite tokiu adresu:
Dr. M. X VINIKAS
307 Waet 30tk StrMt,

Naw York 1, N. Y.

Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė
gyje išsenka ir jotns atgauti reika.ingas rainus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—Osterville Manor—Jūs rasite ramų malonų
poilsį ir tikrai atgausite visas, per
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.
Osterviile Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
vės vandens temperatūra 70-30 laip
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai
raudojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šj 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.
Mūsų vasarvietės kainos yra labai
žemos, jas lyginant su kitomis pana
šiomis vasarvietėmis, todėl tikime,
kad Jūs apsispręsite savo atostogas
praleisti pas mus—Cape Cod Oster
viile Manor vasarvietėje.
Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su
mumis ir pranešite, kuriuo metu ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe
turėtumėte jokio rūpesčio ir galėtu
mėte visų atostogų metų skirti poil
siui ir malonumams.
Laukiame Tamstų pranešimų ir
prašome klausti, jei dar kiltų kokiu
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti
šiais adresais.
Osterviile Manor. Ine.
Osterviile—Cape Cod. Mass.
Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:
265 C Street
So. Boston 27, Mass.
Telefonas: ANdrevr 3-7730
Jūsų J. Kapočius
(Skelb.)

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

“AUDRON!”
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 o min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus .
patarnavimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 17 DIENOS
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI visus ma
loniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
Dr. ED. JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22. Mass. TeL AV 8-5999
arba nuo birželio 17 d.
Audronė-Jansonas, 87 E. Bay Rd., Osterviile, Cape Cod, Mass

"TRAKAI“

Ohio; Mrs. Anna Gaushas iš
Chicago, III.; J. Areška iš New

Kur atostogauti?

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Liehivių
Kaina $14
siųsti karta sa
Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay

So. Boston 27, Mase.

VAISTUS į LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.

Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.

100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname VVorcesterį ir apylinkę vaistais

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

kortelių
• Spautdintų vokų
9 Lcnikama antgalvių
9 Programų mr plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijomo įstatų ar blankų
•Biznio

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
838 E. Broadw«y, So. Boston 27, Mass.

3

LDD 21 kp. susirinkimas

SVARBUS

PRANEŠIĄS

Daugiau ne prieš pusę
metų So. Bostone Lietuvių
Piliečių Draugija (žinoma ir
kaip
Lietuvių
Klubas)
pradėjo dideles ir brangios
auditorijos trečiajame aukšte įrengimo darbus, kurie
jau baigti ir auditorijos iškilmingas atidarymas su
banketu ir urininga menine
programa bus birželio 19
d. 5 vai. popiet. Vakarienei
patarnaus “caterers,” valgių
gamintojai.

Biletų kaina $5 asmeniui,
biletus reikia iš anksto įsi
gyti, nes turime žinoti daly
vių skaičių, kad būtų gali
ma užtektinai maisto užsa
kyti. Biletų galima gauti iš
valdybos narių ir klubo rei
kalų vedėjo Petro Durno
prie baro. Patariu visiems
ko greičiau nusipirkti bile
tą, nes jų gali pritrūkti, kad
vėliau nereikėtų ką nors
kaltinti dėl vietos stokos.
Auditorija yra nemaža, bet
i šį atidarymą tikimės su
braukti didžiumą narių, o
jų yra virš 1,500 ir juos vi
sus sunku būtų sutalpinti.
Be auditorijos atidarymo,
draugija tą dieną paminės
ir savo gyvavimo 60 metų
sukaktį.

Prašau visus draugijos
narius ir jų draugus rimtai
šiuo reikalu susirūpinti, nes
1__ 121-Tl_* .
mažai oeiiKO. iki pasimatymo bankete.
A. P. Neviera,

Draugijos sekretorius
Mirė A. Savičiunas

Bii-želio 2 d. grįždamas iš
atostogų, staiga mirė Apoli
naras Savičiunas (Savage),
senas “Keleivio” skaityto
jas, gyvenęs 34 Stimson
Pd., West Roxbury.
Velionis paėjo iš Šimonių
parapijos, Jočiūnų kaimo;
atvyko Amerikon 1910 me
tais ir beveik visą laiką gy
veno Bostone. Velionis bu
vo pašarvuotas Vaitkaus
laidotuvių namuose Camb
ridge ir palaidotas pirma
dieni, birželio 6 d., 9 vai.
rvlo Šv. Juozapo kapinėse.
Giliame nuliūdime liko
žmona Emilija, dukterys
Puta ir Lillian, brolis Jonas,
gyv. Roslindale, Mass. Vie
nas brolis ir trys seserys li
ko Lietuvoje.
Velionies šeimai reiškia
me gilią užuojautą.

Pabaltijo pavergimo
minėjimas

Birželio 18 d. 8 vai. vak
O’Donnely teatre (209 Massachusetts Avė.) lietuviai,
]atviai ir estai mini Pabal^jjo okupacijos 20 metų sukaktį Kalbėti pakviestas
kard Cushing, šen. SaltonstaH ir kongr. Philbin. Pabaltiečių vardu kalbės dr.
Bruno Kalvaitis,
Meninę dalį atliks Bos
tono mišrus choras, kuriam
vadovauja komp. Julius
Gaidelis, latvių choras Ly
ga, kuriam vadovauja Ja
nis Austrams, estų solistė
p. Jucht.
O’ Donnelly teatras leng
vai pasiekiamas tramvajų iš
Park stoties, važiuoti iki
Massachusetts stoties.
M&kaitis-čempionas

Massachusetts šachmatų
pirmenybėse Algirdas Ma
kaitis, 15 metų, laimėjo pir
mą vietą B klasės p-bėse,
surinkęs 6-0 taškų. Antrą
vietą iškovojo Algirdas Le
onavičius, 14 metų, atsili
kęs nuo laimėtojo l1/^ tš.
Abu So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos šachma
tų klubo žaidėjai. Makaitis
neseniai laimėjo Bostono
mokvklu
-- —xoirmenvbes
-------- ąr ---Birželio 11 d. Bostono
mokyklų šachmatų komanda išvyksta į Pittsfield,
Mass., kur rungsis su vietos
moksleiviais. Bostono komandos sudėty bus du lietuviai: Algis Makaitis ir A.
Leonavičius.

Šokėjai grįžo

!

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
14'/, CENTŲ UŽ GALIONĄ

Geriausias būdas paremti
laikraštį yra gauti jam nau
jų skaitytojų. Padarykim tą.

I

j*

!

Charles ir Peter Kislauskai
{Garantuojame gerą darbą
!--------------- ---------------------------

KAIP TIK JUMS!

The Baltic Fuel Co.
dabar pristato aliejų
visame Bostone

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

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

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

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimų

Dr. J. C. Seymour

BALTIC FUEL CO.
GR 9-5590

(LANDŽIUS)

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

GE 6-1204

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Apšildymas Jums bus pigesnis,
jei šiais metais šauksite

aptarnavimas visiems. mūsų reguliariš-

45 DORSET ST. DORCHESTER
Naktį, Sekmadieniais ir šven
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų.
-----------------------------------------------------NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Globė Parcel Service,
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams,
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši įstai
ga Bėra 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
timų ir lovoms užtiesalų,
skarelių ir kt
(Skelb.) (—)

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

FORTŪNA FUEL CO.

PRANEŠIMAS

• Žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas,
• 20 metų patyrimas su alie
jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar
naujame "burnerius.”

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
kiems aliejinio kuro kostumieriams ,

BRONIS KONTRIM

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatų
pritaiko akinius
j VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS

AN

8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis
Dr. Amelia E. Rodd

Jastiee of thePeaee—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 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

B The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime vbus gątavus vaistus.
'lunrne vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Jei reik vaistu—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. ROSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

F™
f 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 Avė.
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

tonstall.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTl RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
____

___

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A VVEST BROADVVAY
SO. BOSTON 27, MASS.
Telef. AN 8-2718

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-1
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti}
riežtukų nuo 1.65 už štakę. Siunčiame su Inturisto leidimu.!
i
Keoonė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

Bostono Lietuvių Tauti : General Parcel & Travel Co., Ine. Į
nių šokių Sambūris birželio
4 d. dalyvavo visos Ameri } 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 J
i
kos tautinių šokių šventėje
i
t
Washingtone, D. C. Šį pir įstaiga atdara:
madienį šokėjai sugrįžo iš Kasdien 9 A. M. 6 P. M.
RnoinniolziaiVVU
hiroin šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.
—czvctinSc
-------- i/VUWIU0mai
didelį pasisekimą. Washing- I
Vedėjas: M. Kavaliauskas
tono didžiausias dienraštis
“The Washington Post” tos
šventės aprašymui davė šitokią antraštę: “Lietuviai TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
žibėjo tautų šokių šventėj.” Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
Sambūrį su jos vadove
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
Ona Ivaškiene ir kitais kar-

Dabartinis gubernatorius
Foster Furcolo apsisprendė y_
statvti savo kandidatūrą i
senatą ir tuo būdu varžytis! “
su dabar esančiu senate
republikonų Leverett Sal-

kraštus

tu atvykusiais bostoniškiais Raišu arkliu piršliais ne.
priėmė Lietuvos atstovas. važiuoja.
Kitame numery bus plačiau .I&NUOMOJAMAS BUTAS
parašyta apie šitų mūsų šoJv
kejų pasirodymą Amerikos bažnyčios, išnuomojama 5 kamh.
sostinėje.
“iii tSSSLTžš:

Lietuvių Darbininkų Drau*
sijos 21 kuopos narių susinnkimas įvyksta sį sekma*
! Sūriai ir Grietinė
k
$•r
dienį, birželio (June) 12 d.
x
Kas
nori
pirkti
gerų
šviežių
sū-3
lefonvot vakarais po 5 vai. AN8-0222.
2 vai. po pietų Lietuvių Pi
j rių ir grietinės (snietonos) ir ki-Į
tų pieniškų produktų prieinama'
Bostono meno šventė
IŠNUOMOJAMAS BUTAS
liečių Draugijos (368 W.
•i kajita, prašomi kreinti; i
Broadway, So. Bostone)
So. Bostone išnuomojamas 3 kapib.
Peter Akunevich
butas.Raitos sinkos, shoarer ir kiti j ELM STREET kampas POND ST.į
mažojoj svetainėje.
71 Prasidėjo birželio 3 d patogumai.
Kreiptis bet lada:
t
HAL1EAX, MASS.
Dienotvarkėje yra svar- liesto sode (Public Gar
253 (iold St. <2 aukštas)
x
(Tarp 27 ir 106 kelių)
So. Boston, Mass.
(24 8
bių klausimų, todėl visi na-^eP}; Birželio 8 d. ten bus
Galima atvykti bet kada.
riai kviečiami dalyvauti. įvaidinimas, birželio 9-12
SIŪLO DARBĄ
Prašome atsivesti ir norin- dienomis baletas, birželio Reikalingas indų plovėjas (dishwash- RADUO PROGRAMA
čių įstoti j mūsų draugijų. į?
Si.T&Llįi
Seniausia Lietuvių Radijo
Kuopos Vaidyba
,T,
Ooo. Iva.Blinstrub
’s Villagc
(23
394
Broadtvay
Programa
Naujoj Anglijoj
________ __________
kienes vadovaujamas IauSo. Boston 27, Mass.
iš stoties WLYN, 1360 kiL. Sveikaudcaa-macūtn. !tini,)
Sambūri..
lociklų, veikia sekmadie
Bay
View
Realty
Co
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
Leopoldas Šveikausk a s' Ne choras, bet trejetukas
1672 DORCHESTER AVĖ.
ną.
Perduodama: Vėliausių
dalyvaus
Yale universitete gavo eko-:
DORCHESTER 22, MASS.
pasaulinių žinių santrauka
nomijos mokslų magistro So. Bostono Lietuvių PiTel.: AV 8-4144
ir komentarai, muzika, dai
Antanas JUKNEVIČIUS
diplomą ir 3 mt. stipendiją jječių Diaugijos naujosios
nos ir Magdutės pasaka.
Bronius MIKONIS
daktaro diplomui ruoštis,
atidarynie birželio 19
Biznio reikalais kreiptis į
Real Estate Brokeriai
L. Šveikauskui ne tik ekomeninėj programoj dalyBaltic
Florists gėlių ir dova
Namų. farmų ir biznių pardavi
nomijos mokslai sekasi, bet vauja ne Bostono Lietuvių mas,
paskolų išrūpinimas, visokia
nų krautuvę, 502 E. Broad(Insurance) namų, baljis yra ir geias šachmatoChoras, kaip praei- audiauda
pay,
So. Bostone. Telefo
'ių bei automobilių, nuostolių iš
ninkas—-Bostono meisteris. tome numery pranešta, bet ieškojimas gaisrui ar kitai nelai nas AN 8-0489. Ten gauna
mei ištikus.
Le<moldo brolis Gedimi- į0 choro moterų trejetukas.
mas ir Keleivis.
nas Columbia universitete 1_____________
(Niujorke) ruošiasi politi
GR 9-1805 ir ĄN 8-9304
nių mokslų daktaro laips
SIUNTINIAI
į
LIETUVĄ
niui.
Dengiame Stogus
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Leopoldo ir Gedimino
Ir Taisome Juos
Kviečiame visus naudotis greitu
tėvas Pranas Šveikauskas
patarnavimu patikimos įstaigos
Taisome, šingeliuojame, den
sėkmingai verčiasi nerūdi
giame aliuminijum ir dažo
jančio plieno indų ir kitų
Pristatymas garantuotas me iš lauko sienas.
Apskaičiuojame iš anksto neSiuntiniai apdrausti
daiktų prekyba, o motina
(mokamai taisymo išlaidas.
studijuoja teisės mokslus.
Du broliai lietuviai

Furcolo j senatą
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KELEIVIS £0. BOSTON

Puslapis ažtunto

643-647 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12, CONN.
Telef. CH 7-5164

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu.
Siuntiniai 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 gamybos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis kainom:-. Be to, čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų importuotą prekių.
Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. lOOSk vilnonės
ar. -Hškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.0*1. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu:,r-- ž S55.nO. akordeonai nuo $75.00 iki $980.00. 20 svarų cukraus už $1C.OO ir dar dauk kitų. Rei
ks, aul ite MŪSŲ KATALOGŲ. I čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mą--. apdrauda ir viskas kita.
.
Jū.-ų patogumui, įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išriunčiami. Tad reikalui esant, ap.ankykite
n, - ; firmą, kur visuomet sutiksite malonu ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.
IiMtiMt VALANDOS: Kasdien nuo R:30 ryto iki 6:30 valandų vakaro:
KOLAS GURECKAS
Vedėjas MYKf
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West Broadway, 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.

VAISTUS, MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MCSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj 'nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai teL
na dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITCS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami Jiasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. r>l» iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

ktlieka
visokius
“plumbing”-J
Jiejaus ir gazo vamzdžių įvedimo
r taisymo darbus. Kainos priei
>amos. Pirm negu kų darote, pas
ambinkit, paklauskit mūsų kainų
Telefonas CO 6-5839
2 Mt. Vernon, Dorshester, Mass

iUUUJ
PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
TYČIOJE įvyksta pamaldos Ue
tuviams protestantams. Pamal
Jas laiko teologas A. JURft
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir ver
či Sv. Raštą į lietuvių kalbiu
OOCMMOOOOOOOOC

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

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

379 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S2S EAST BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies tiaiktai

