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Amerikos-Japonijos Kariška
Sąjunga įeina Galion

DU PLĖŠIKAI RUOŠIA PLANĄ

M

Kiniečiai Naikina
Tibetiečių Tautą

55-IEJI METAI

Kaina 10 centų

Rinkimu Kampanija Jan
Pradeda įsisiūbuoti

Tarptautinė juristų (tei
sininkų) komisija Ženevoje,
sudaryta iš žymių teisės ži
Prezidentas Japonijos Negalėjo Lankyti, Japonų Vyriau
novų iš įvairių kraštų, aiš Kandidatai Dar Nenominuoti, Kongresas Dar Nebaigė
sybė Prašė Kelionę Atidėti; Bet Kariška Sutartis įsi
Darbų, Bet Rinkinių Karšti* Jau Kyla; Prabilo ir Ni
kino Tibeto vyriausybės ir
dvasinio vado Dalai Lamos
galiojo; Minios Džiaugsmingai Sveikino Prezi
acinas Apie Farmų Politiką, Pripažįsta, Kad Ne
skundą dėl kinų komunistų
dentų Filipinuose, Taiwane ir Korėjoje.
viskas Yra Gerai; Žada Daugiau Pažadų ...
žiauraus šeimininkavimo Ti
Prezidentas D. D. Eisen- Taiwane Amerikos prezi
bete.
Rinkimų kampanijai dar
hower jau grįžta namų link dentas buvo pasitiktas kaip
Juristų komisija, po kelių Anglų Darbiečiai
kiek peranksti, nes dar kan
iš Tolimųjų Rytų kelionės, sąjungininkas ir minėtų ša
mėnesių tyrinėjimų ir po Nesuranda Vienybės didatai neišgtotyti ir kong
bet prezidentas grįžta Japo lių laisvės garantas. Žmo
apklausinėjimo d a ugybės
resas dar*£Mjdgė savo dar
nijos neaplankęs. Japonijos nės visur reiškė ne tik dė
liudininkų, priėjo prie nusi
Anglijos Darbo Partijoje bų, hf&JfegĮlP * yp®č polivyriausybė išsigando minių kingumą, bet reiškė ir viltį,
statymo, kad kinų komunis eina gyvi ginčai dėl parti
Žmonės jau
demonstracijų ir paprašė, kad bendrai su Amerika jie
tai Tibete praktikuoja ge jos vadovybės. Nemažai įta-įj
ų karščio diekad prezidentas atidėtų sa galės išsaugoti savo laisvę
nocidą, sistematiškai naiki kingų partijos veikėjų keli
vo kelionę j Japoniją.
na budistus ir tuo pačiu ti reikalavimą, kad partijos
ir atmušti laisvės priešus
gitaeija jau
betiečių tautą-.
Maždaug 300,000 japonų tiek iš bolševikiškos Rusi
vadas Gaitskell trauktųsi iš skelbiasi kongreso narių
Tibetas neturi daug gyven savo vietos ir užleistų vado kalbose' aptariant visokiau
demonstravo prieš preziden jos, tiek ir iš bolševikiškos
tojų, todėl kinai tikisi juos vybę “vidurio” žmogui.
to Eisenhowerio lankymasis Kinijos.
sius klausimus, tiek vidaus,
greit
išnaikinti, aiba “išva
1939
m.
rugpiūčio
23
d.
Sovietų
Sąjunga
Amerikos vyriausybė da
ir japonų policija turėjo
Ginčai partijoj sukasi tiek ir užsienių politikos.
duoti” iš tikybinių pretorų apie partijos karišką politi
užsienių reikalą ministeris V. Molotov pa.
vargo su ta minia susitvar bar ragina, kad senatas tuoj
Pereitą sekmadienį prabi
ir sulieti tibetiečius su ki ką. Partijos pacifistiniai ir lo rinkiminiais klausimais
kyti. Kad neatsitiktų koki pat patvirtintų Amerikos ir
sirašė “nepuolimo sutartį” su Hitlerio pati
nais, kurie nuolat gabenami vadinami “kairieji” kelia republikonų n u m a t omas
nelaimė svečiui, arba kad Japonijos karišką šutai tį,
kėtiniu von Ribbentrop (kairėj). Dešinėj
į Tibetą.
neprisieitų šaudyti j minią, kad ir Japonija ir visas pa
reikalavimą pasisakyti prieš kandidatas Richard Nixon.
diktatorius Stalinas šypsosi. Dviejų diktato
Po
vieną
priedangą,
ar
po
saulis
žinotų,
kad
Amerika
japonų vyriausybė nutarė
atominius ginklus ir, jei ki- Jis kalbėjo Fargo, N. D.,
rių sutartis pradėjo pasaulinį karų. Dikta
kitą, Tibeto gyventojai yra taip negalima pravesti nusi- ir palietė svarbų ir vis neir Japonija stovi kartu. Jei
kelionę atšaukti.
toriai dar prieš karą sutarė, kaip jie pasi
pasmerkti išnykti, o valdan ginklavimo visoms valsty- išspręstą farmų klausimą,
kada rinkimuose Japonijos
Kaip tik žinia apie prezi politika pasikeistų, tada bus
dalys Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Ru
čioji kinų tauta gyvens, kur bėms susitarus, tai Anglija Viceprezidentas pripažino,
dento kelionės atšaukimų
muniją ir Balkanus, riėšikai vėliau susipy
dar neseniai gyveno tibetie Turėtų vienašališkai nusigin- kad Eisenhovverio adminilaiko ir Amerikos Tolimųjų
pasklido Japonijoj, sostinės Rytų politikai peržiūrėti.
ko ir 1941 m. birželio 22 d. tarp jų prasidė
čiai.
kluoti.
S stracija to klausimo nepajėdemonstrantai tuoj paskel
jo
karas
.
Vėlesnė
istorija
yra
žinoma.
Senatas tuoj ir pradės su
Partijos
vadovybė
su
H.
• gė išspręsti ir sakė, kad jis
bė ‘pergalę’ ir telkė jėgas tartį su Japonija svarstyti
wGaitskell priešakyje mano, patieks savo programą ir
kitam 'žygiui,—atmetimui
Gal Prasidės
kad
toki politika būtų visai prašys balsuotojų ją patvir
8,1811 bus pa~
Del Kictimau Nikita Grasina
kariškos sąjungos su Ameri tvirtinto
Alžiro
Derybos
neprotingaJie nurodo, kad tinti. Tame pačiame Fargo
ka.
Prezidentas Ensenhovver
Remia IZTO-dį^
Ir Giria Taiką
daugiausiai apie nusigin mieste kalbėjo ir kiti du nu
Demonstrantai bandė už savo tik dalinai pavykusia
----------------Pereitą
savaitę
Prancūzi

klavimą kalba Maskvos ko matomi ar galimi kandida
imti parlamento rūmus, bet kelionę į Tolimuosius Rytus Šį trečiadienį Jungtinių
Sovietų diktatorius N. S.
jos
prezidentas
de
Gaulle
munistai,
bet vienašališko tai: sen. Symington ir sen.
TI______i_______
-xl
’K MIC AI™ r čio oo^oiio
čia reikalas
eiKaias neišdegė.
neisoege; Poli
ron-
Hawajuose,
iš
kur į Tautų organizacijos CO114T.Tsaugu- r
Chruščiov
šią savaitę 1lan- kaibėjo i tauto per televi nusiginklavimo ir nemano J. F. Kennedy. Jie irgi pa
cija demonstrantus įssklaipQ kelių dienų poilsio mo taryba pradeda svarstyti kosi Rumunijoj. Jis ten nu- ziją •ir
----m -------------radiją.
Ta proga...jis vykinti.
lietė farmų klausimą ir iš
dė ir tuo pasibaigė viskas. grįš į Washingtoną.
Argentinos skundą prieš Iz- vyko patikrinti, ar tas sa- užsiminė, kad prancūzų pa
Ginčai yra tik “pereina dėstė demokratų jau seniai
Spauda,
ir di- raelį dėl neteisėto pagrobi- telitas nėra užsikrėtęs “re- siūlymas sukilėliams Alžire mos” reikšmės, bet didžioji atstovaujamą farmų progra
Opozicinės grupės dabar
. , . , kongresas
,
. pre- I mi iš Argentinos
---- 4.1__ ____
skelbia, kad jos tęs kovą plomatai dabar
svarsto
nacių bu- vizionizmo' erezija
vis dar tebėra galioje ir jie spauda priešiškas nuomones mą. Su ta programa dabar
prieš karišką sutartį tarp zidento kelionės padarinius delio Eichmano.
Ta proga Nikita pakarto- gali bet kada pradėti dery- išnešioja ir atrodo, kad dėl sutinka ir senatorius J. F.'
Argentna reikalavo, kad tinai grasino kad visos ka
___dėl
____
Japonijos ir Amerikos ir ir kiekvienas pagal savo
bas
karo paliaubų ir dėl to visa partija suaižęs, bet Kennedy, nors kol jis netai
Izraelis
atiduotų
Eiehmaną
riškos
bazės,
iš
kurių
ame!
pravedimo
alžiriečių „*.-i
atsi- tikrenybėj taip nėra.
!
----Ji
— -isi-:^zi..
reikalaus naujų parlamento Isupratimą ją vertina.
kė į prezidento vietą, jis at
Argentinai, bet Izraelis at- rikiečiai drįstų pakilti ir klausimo, kaip jie norėtų
l inkimų, kurie ir parodysiu,
stovavo skirtingą farmų po
sisakė tą padalyti. Todėl lėkti virš So\ietų tentoi įjos, ateityje tvarkytis. De Gaulle LENKAI JAU TIESIA
ar japonų tauto pritaria ka
litiką.
Pagalba
Užsieniams
Argentina
per
JT
organizabus
išdaužytos
atominėmis
nepripažįsta
sukilėliams
teiriškai sąjungai su Amerika.
Sen. J. F- Kennedy per
ALIEJAUS VAMZDŽIUS
kalbėti visų Alžko gyBet šiuo tarpu kariška su
Kelia Daug Ginčų ciją nori priversti Izraelį tą bombomis.
savo šalininkus jau skelbiasi
padaryti.
Kartu tas smarkus vyi as ventojų vardu, bet jis pabrėtartis tarp Japonijos veikia
Lenkija pradeda tiesti turįs veik pusę reikalingų
Lenkija,
kuri
yra
saugupasakojo
mmunams,
kad
žė,
jog
visi
alžiriečiai
be
joir Amerika turi teisę laikyti
Prezidentas Eisenhower,
aliejaus vamzdžius, kuriais balsų konvencijoj jo nomimo
tarybos
narys
per
spautaika
yra
geras
dalykas
ir
k
į
ų
išimčių
galės
dalyvauti
Japonijoj savo kariškas ba išvykdamas į Tolimuosius
sovietų aliejus bus gabena navimui kandidatu. Virš
dą
jau
pasisakė
už
palikimą
reikia
ją
išsaugoti.
.
.
i
gyventojų
atsiklausimezes ir kariuomenę700 delegatų į konvenciją
Rytus, prašė kongresą ne
Eichmano žydų rankose. I Rumunijos bolševikiška
pgj gjĮO nauj0 de Gaulle mas nuo Pavolgio į Lenkiją, jau esą pasižadėję už jį pa
Prezidentas aplankė tris remti Demokratų pa. tija Matomai taip mano ir Ma- valdžia Sovietijoj diktato- pasiūlymo laukiama, kad Čekiją, rt. Vokietiją ir Ven
Tolimųjų Rytų kraštus—Fi prezidento idėjai pritaria, skva, nes užsienių politikos nų pasitiko labai įsklmin- Alžiro maištininkai sutiks griją Lenkai per savo teri duoti savo balsus. Tai be
abejonės pirmaujantis kan
lipinus, Taiwaną (Formo
gai,
o
spauda
kelia Nikitą
į pradėti derybas. Derybų toriją turi nutiesti 420 mylių didatas į kandidatus.
klausimuose,
dargi
tokiuo—
---"
"
x
.
vamzdžių.
zą) ir pietinę Korėją. Vi bet praktikoje atstovų rū se mažuose kaip Eichmano aukštybes, kaip didelį vyrą, laukiama greit.
Antroj vietoj minimas se
mai
nukirto
arti
biliono
do

Lenkai savo gazolino ne
sur prezidentas buvo pasi
kurs puikiai susidorojo su
klausimas,
Varšuva
nedrįstų
Vėliausiomis
žiniomis
su

natorius
L. B. Johnson, ku
turi, ka turėjo prieš karą—
tiktas labai širdingai ir mi lerių nuo pagalbos kitiems kitaip balsuoti, negu Sovie visokia opozicija.
kilėlių “vyriausybės” vadas rusai atėmė.
ris dar nėra nė pasiskelbęs
kraštams. Valdžia mano,
nios žmonių jį sveikino.
tų
Rusija.
Ferhat Abbas pasisiūlė at
t
kandidatu, bet jo šalininkai
kad gal senatas grąžins nu
AR JIS IŠSILAIKYS?
Ypač širdingą pasitikimą brauktos sumas.
vykti į Paryžių pradėti de
jau tvirtina, kad jis kon
NIKITA CHUŠČIOV
prezidentui suruošė Filipi
rybas.
vencijoj turės 500 ar dau
Komunistu
Kannolės
nų sostinės Manilos gyven
giau balsų.
KARALIENĖS VYRAS
“Sveikino” Alkį
tojai ir pietinės Korėjos Se
Jei stipriausieji kandida
Belgijos Kongo Jau
ulo gyventojai. Pietinės Ko
tai vienas kitom sutrukdys
Kada prezidentas D. EiTuri Vyriausybę
rėjos demokratija reiškė
išsimušti į pirmą vietą, ta
senhoweris lankėsi TaiwaAmerikos prezidentui pa
da laukiama “patamsių žir
no saloje, kur šeimininkauja
Belgijos didžiulė kolonija
dėką ne tiktai už gautą gau
go” pasiskelbiant
kinų nacionalistai, kinų ko
Afrikoje nuo šio mėnesio
sią pagalbą kare ir taikoje,
galo tvarkysis nepriklauso
munistai savotiškai jį “pas
bet ir už pagalbą atstatyti
Daug Dirbančių, Bet
veikino.” Kinų komunistų
mai. Pirmasis parlamentas
demokrtiją, kuri prezidento
jau išrinktas. Dabar baigia
kanuolės per dvi‘dienas pa
Ir Bedarbių Nemažai
Rhee paskutiniais laikais
ma sudaryti vyriausybę, ku
šėlusiai apšaudė Quemoy
buvo gerokai išsigimusi į
ri perims krašto valdymą,
salą Kinijos pakraštyje. Tą
Darbo statistikos biuras
diktatūrinį režimą. Balan
kada belgų administracija
salą laiko kinų nacionalis
praneša, kad gegužės mėne
džio mėnesį aukštųjų moky
pasitrauks.
sio viduryje krašte buvo re
tai. Komunistai per dvi die
klų studentai pareikalavo
Vyriausybės sudarymas
kordinis skaičius dirbančių
nas į salą paleido 180 tūk
Rhee vyriausybę trauktis ir
susiduria su visokiomis kliū
jų žmonių, net 67,208,000!
stančių granatų ir sužeidė
tuo tikslu ruošė gatvėse de
timis, prie asmeninių vadų
Bedarbių skaičius gerokai
keliasdešimt žmonių, o ke Tai Japonijos ministeris
monstracijas. Amerika lai
pirmininkas
dr.
Nobusuke
ginčų ir nesutikimų priside
sumažėjo, palyginus su ba
letas žmonių buvo užmušti.
kėsi neutraliai, o kai Rhee
Kishi. prieš kurį opozicija
da atskirų giminių nepasiti
landžio mėnesiu, bet visvien
Kinų komunistai gyrėsi,
vyriausybė bandė užsmaug
Dabartinis
Sovietą
diktato

kelia
riaušes
ir
nori
jį
nu.
kėjimas kitomis giminėmis.
dar yra didelis. Bedarbių
kad jie savo tautiečių šau
ti jaunimo demonstracijas,
rius
tęsia
savo
“
draugo
versti.
Opozicija
yra
mar

Atrodo,
kad
nepriklauso

gegužės
viduryje buvo apie
dymu
iš
kanuoliu
išreiškia
Amerikos vyriausybė pata
tėvo
ir
mokytojo
”
Stalino
Anglijos
karalienės
vyras
ga.
be
vieningos
politikos,
ma Kongo turės pergyventi
55? dirbančiųjų, kias yra
panieką Amerikos preziden
rė Korėjos vadams perdaug
tautą
pavergimą.
Jis
yra
ir
Philip
atidarė
New
Yorke
ir
bet
visi
prieš
Kfehj.
.
.
visokių
nesutikimų
viduje,
j
aukštas
skaičius. Viso be
tui. Koki čia panieka, žmo
netriukšmauti ir daugiau
pavergtos
Lietpvos
didy

Anglijos
pramonės
išdirbi

prieš
karišką
sąjungą
su
iki jos priešakin išsimuš ku| darbo buvo 3,459,000 žmo
gus neturintis komunistinių Į
skaitytis su žmonių valia.
sis
viešpats.
nių
parodą.
Amerika.
ris
stipresnis
vadas.
Korėjoj, Filipinuose irj
nės.
smegenų, negali suprasti.

Puslapis aitras

PARODOJE SUSITIKO

Tolimieji Rytai kryžkelėje

nusistatymų.

Ji yra už asmeninę
laioaę ir laisvę, prieš valsty
bės garbinimą, už darbinin
kų, vartotojų ir visų piliečių
reikalų gynimą, prieš ban
dymą sauvališkaf pasinau
doti jėga, vis tiek, ar tai bū.tų valstybė, privatūs asmefnys ar pareigūnai, ir prie’šinsis bet kurios formos ko
lektyviniam šališkumui ii*
nepakantumui.
12. Kaip demokratinė
partija, tikinti, kad be po
litinės laisvės negali būti
tikro socializmo, ji siekia
valdžios ir stengsis ją iš
laikyti tik per laisvas de
mokratines įstaigas, kurių
buvimą ji visados panaudo
jo dar sustiprinti ir apgin
ti prieš bet kokius puolimus.
11.

Prezidento Eisenhowerio kelionė į Tolimųjų Rrtų
kraštus ir jo kelionės i Japoniją susitrukdymas, priminė
visiems amerikiečiams tų vadinamų “tolimųjų” kraštų
likimą ir to likimo įtaką pačiai Amerikai ir visam pa
sauliui.
Japonija karišką sutartį su Amerika pasirašė ir ta
sutartis įsigalioja, nežiūrint, kad neramumai Japonijos
sostinėje ir sutrukdė prezidentui aplankyti tą kraštą. Ja
ponija bandys eiti ir toliu su Vakarais, bet kiek stipriai ji
bus su Vakarų bloku susirišusi, tą parodys tiktai ateitis,
kada iš kariškos sąjungos reikės daryti visas išvadas. O
tų “išvadų” teks daug daiyti—stiprinti kariškas pajė
gas, orientuoti krašto ūkį ir toliau į prekybą su neutra
liaisiais ir Vakaių bloko kraštais, gintis nuo kaimynų ru
sų ir kinų piktos propagandos ir telkti krašto viduje jė
gas už bendradarbiavimą su demokratinėmis šalimis.
Jei Japonija pasitrauktų iš Vakaių valstybių sąjun
gos, tada Tolimųjų Rytų kraštai, kiek jų dar yra likę bol
ševikiško tvano neužlietų, anksčiau ar vėliau atsidurtų
Rytų įtakos sferoje. Tolimųjų Rytų posūkis į Amerikai
priešingą politiką prasidėjo ne su japonų studentų ir va
dinamų “kairiaspamių” demonstracijomis prieš kariškos
sutarties su Amerika pasirašymą. Pasisukimas įvyko 1949
metais, kada milžiniškas kinų kraštas, Amerikai maža ką
tedarant prieš, ginklais buvo įjungtas į Rytų bloką. Tai
buvo vienas, išsprendžiamų istorijos momentų, kurį Amei ika lengva šinfitid nražiopsojo. Kodėl, kalbėsime vėliau.
Kas vėliau sekė, tavo'to pati “sulaikymo politika,” kuri
kartais ir nesulaiko, lr,pasitikėjimas Japonijos pastorių
New Yorke atidaryta angių paroda. Jų atidarė Angli
pasisukimu į Vakarų pupf po jos istorinio pralaimėjimo
jos karalienės vyras Philip. Viršuje kalba gubernato.
kare. Japonijai susvyravus, Kinijos pralaimėjimas dar
rius Nelsori Rockefeller, kuris ta proga turėjo galimy
ryškiau pasirodo, kaip vienas didžiųjų Amerikos politikos
bės išsikalbėti su viceprezidentu Nizonu, kų matome
pralaimėjimų pokariniais metais,—pralaimėjimas, kuris
paveikslo apačioje, kur jie sėdi greta.
ilgainiui pasirodys skaudesnis kaip Rytinės Europos len-,
gvapėdiškas užleidimas Maskvai Jaltoje ir pajaltiniais
metais. Tų pralaimėjimų išdavoje trečdalis žmonijos yra
maskvinio ir kinietiško totalitarinių režimų kietoje glo
boje, sunkioje vergijoje ir Amerikos priešų pusėjeKas dar atsimeną kaip 1949 metais Amerika lengvai Į šių metų kovo 16 d. An- ginimo skirtumą nulemia ne
“nurašė į nuostolius” kelis šimtus milionų kiniečių! Ir glijos Darbo Partijos vyk- kilmė ar paveldėjimas, o
_ ====
1------- lrrnv>i»^tag
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Avrssza
kokių kvailų pateisinimų protingi žmonės tada buvo su dnmocnc
bė galutinai apsvarstytytus kūrybinė energija, panaudogalvoję Kinijos pralaimėjimui pateisinti . . .
Tolimuose Rytuose Amerikos sąjungininkų grandis ir priimtus savo programi-1 jamieji bendrajai gerovei;
Į ir kurioje yra vienodos gaeina nuo Japonijos, per Taiwaną, Filipinus, pietinę In nius siekimus:
Britų
Darbo
Partija
yra
pimybės visiemsjgyventi pil-.
dokiniją, Siamą, Pakistaną. Ta grandis yra apsauga visai
demokratinė socialist i n ė mutiniu gyvenimu.
eilei tautų nuo grobuoniško Maskvos tikybos milžino
[partija. Jos esminis idealas! 6. Materialinių turtų
Kinijoje. Be tokios apsaugos nei Indija, nei Indonezija, yra žmonių brolybė. Jos*gaudyme įžiūrėdama tuštynei kitos Azijos tautos negalėtų didžiuotis savo neutralu tikslas visur Įgyvendinti j bę, ji atmeta savanaudišmu ir džiaugtis savo nepriklausomybe. Todėl supranta tą idealą. Išeidama iš to: įkas kapitalizmo skelbiamąma, kokios didelės reikšmės turi išlaikymas kad ir esamos
1. Ji atmeta žmonių rū- ’sias doktrinas ir stengiasi
pusiausvyros Tolimuose Rytuose. Dabar pasaulyje iškyla šiavimą pagal rasę, spalvą !jo vietoje sukurti socialistinauja politinė jėga Afrikoje, bet Afrikos išsilaisvinusios ! ar tikėjimą ir laikosi įsiti- mę visuomenę, parem t ą
tautos dar negreit galės susilyginti savo svoriu.su Azijos kinimo, kad žmonės vienas draugyste, bendravimu ir
kitą turėtų vertinti pagal pasitamavimu.
milionąis.
Prezidento Eisenhowerio kelionė į Tolimųjų Rytų pagrindines žmogaus vėr- J 7. jos siekimas yra be.klasinė bendruomenė, iš
kraštus pasitarnaus tuo, kad primins visam kraštui, jog tybes.
2. Tikėdama, kad jokia kurios išnyktų visos klasiviskas nėra tvarkoje Azijos pakraščiuose ir budėjimas,
tauta, vis tiek, kokia didu- nės užtvaros ir netikros so—pasiruošęs budėjimas—ten yra tiek pat būtinas, kaip mo ji bebūtų ir kiek galios cialinės vertybės. < - **
ir prie Berlyno ar Viduriniuose Rytuose. Taikos išlaiky beturėtų, negali būti patei- • 8. Mes laikomės- įsitikinimo politika yra visur ta pati,—būti pasiruošus ir neatsi sinama diktuoti kitoms tau-’mo, kad krašto ekonomija
dėti tariamu sugyvenimu, kada reikalas eina apie žmo toms ar valdyti jas prieš jų turi būti planuojama ir vigaus laisvės išsaugojimą.
valią; ji yra už teisę visoms sa valdžios galia turi būti
laisvai gyventi, turėti ne- nukreipta į visuomenės kaip
priklausomybę ir savo vy- ; visumos gerovę, norint pariausybę.
(tikrinti visišką aprūpinimą
3. Pripažindama, kad tarp- darbu, pastovias kainas ir
tautinė anarchija ir kova pastoviai kylantį pragyvenidėl valdžios tarp atskirų mo lygį.
užpildytą būsimo keliaunin- kraštų turi vesti į visuotinį 9. Ji yra už demokratiją
DEL KELIAVIMO
,ko anketą siunčia kur tai į sunaikinimą, ji siekia su pramonėje ir už darbininkų
LIETUVON
Maskvą ir iš ten jau ateina kurti pasaulyje tvarką, kad teisę tiek viešajame, tiek
. Įleidimas , arba ir neateina visi gyventų taikoje.
privačiame sektoriuose ai
Plačiai pagarsintas ati- leidimo, kaip policeiskiai ir To siekdama, ji skatina škintis dėl visų esminių va
darymas kelionių į Lietuvą, komsamodūrai nusprendžia, gerbti Jungtinių Ta u t ų dovybės sprendimų, ypač
pasirodo tik bolševikiškas jej ^v0 gjminės yra raga- Chartą, atsisakyti naudotis dėl tų, kurie susiję su dar
humbugas. Tiesa, į Vilnių Vę Sibiro “pyragų,” tai jų ginkluotomis pajėgomis, iš bo sąlygomis.
jau galima važiuoti. tomis
jr neieįs pamatyti, skyrus atvejus, kai reikia,
10. Ji .yra įsitikinusi, kad
pat sąlygomis, kaip ir 1 ki- Arba jei tu pats esi nekošer- ir be paliovos dirbti, kad tų tikslų galima pasiekti
tas Sovietijos dalis—tam nas
kartais esi pasakęs pasaulis nusiginkluotų, kad tiktai didinant visuomeninę
reikia rusų vizos, reikia už- teisybę apie bolševizmo mo- būtų uždrausti visi atomi nuosavybę, pakankamai es
pildyti kokias tai anketas neinikus, apgavikus, žulikus niai ginklai ir taikiai tvar- minę suteikti visuomenei
ir jeigu esi randamas “ko- ir
- --—
- - tau
kitokias
pažibas,
tai
komi visi tarptautiniai gin galią atsispirti prieš dik
šer,” tai tau duodamas leidi į Lietuvą neįvažiuoti.
čai.
tuojančias ekonomines vir
mas keliauti į didžiąją
Taigi Lietuva dar nėra at 4. Atmesdama vyksmą, šūnes, įskaitant valstybės
vynę” ir į Vilnių.
vira. Ji nėra tiek atvira, kad viena tauta būna eko- valdomąją pramonę ir fir
Bet jeigu nori važiuoti ne kiek yra Maskva, Leningra- nomiškai išnaudojama ki mas, gamintojų ir vartotojų
Aušros Vartų ir ne Justo Pa- das, Kijevas ir dargi Vil- tos, ji tvirtina, kad turtin kooperatyvus, savivaldybių
leckio, o savo giminių ap- nius. Laikas kelionėms į gųjų tautų pareiga yra pa nuosavybės ir visuomenės
lankyti ir jeisu tie giminės Lietuvą dar neatėjo net te dėti neturtingosioms ir da dalyvavimą privačiu o s e
gyvena ne Vilniuje, bet kur kiu mastu, kokiu amerikie- ryti visa kas tik galima,kad koncernuose.
nors kitur, tai jau visai kita čiai važiuoja į Rusiją bolše- visame pasauly išnyk t ų Pripažindama, kad tiek
skurdas.
viešosios, tiek privači o s
istorija. Turi užpildyti spe- vikiškų cūdų pasižiūrėti,
5.
Ji
yra
už
socialinį
tei

įmonės turi savo vietą eko
cialinės anketas, turi nyroO kada atsidarys Lietuva
singumą,
už
visuomenę,
ku

nomijoje, tiki, kad laikas
dyti savo gimines, kur jie keleiviams nors tiek, kiek
gyvena, kiek ilgai manai ar Sovietų Rusija ir Vilnius rioje pirmiausiai išklauso nuo laike turi būti praplėsta
nori pas juos svečiuotis ir yra adari? Atsakymo mes ma esančiųjų sunkumuose visuomeninė nuosavybė, at
turi atlikti kitokią išpažin- nežinome, o ponai iš Sovie- ir neprietekliuose, kurioje sižiūrint laiko ir sąlygų ir
ti. Gavęs tokią anketą po- tų ambasados ir patys to ne- visų sukurtosios gėrybės prisiderinant prie suintere
tenka visiems; kurioje atly- suotų darbininkų ir vartoju
nas Laurynas Washingtone, žino.

Ko siekia Anglijos darbieaai
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URUGVAJUS

Spaudos reikalu

Kiek amerikiečių?

Balandžio pradžioje viso
je Amerikoje vyko “nosių
skaitymas.” Visi, kas gyvas,
buvo suskaityti ir surašyti į
knygas, ar popierių lapus.
Pereitą savaitę cenzo biu
ras paskelbė, kad balandžio
pradžioje Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse gyveno
apie 179,500,000 žmonių.
Tas skaičius dar nėra galu
tinis, “nosių skaitytojai”
dar nebaigė viso daibo, bet
dabar jau greit sužinosime,
kiek kokiose vietose yra
žmonių, kiek moterų ir vy
rų, vaikų ir senelių, kiek
baltų ir juodų, kaip gyven
tojai pasiskirstę pagal val
stijas ir tautinę kilmę, bent
pirmoji čiagimių gentkartė
ir ateiviai. Tie tai skaičiai
ir bus oficialinis gyventojų
skaičius 1960 m. balandžio
1 dieną.
Pagal gyventojų skaičių,
Amerika yra ketvirtoji pa
saulio šalis, ją pralenkia tik
Kinija, Indija ir Rusija-

Jau esu “Keleivyy” ra
šęs, kad lietuvių spaudos
būklė Pietų Amerikoj daro
si vis sunkesnė .Vietos lie
tuvių spauda labai silpna,
to dėl čia gana daug buvo
gaunama spaudos iš JAV
ir Kanados, čia labiausia
buvo mėgiami ir daugiau
sia skaitomi Chicagos “Nau
jienos”, Bostono “Keleivis”,
“Darbas”, Kanados “Ne
Eichm&no klausimas
priklausoma Lietuva” ir kt.
Paskutiniuoju metu, Pietų Izraelio sekliai, (Izraelis
Amerikos valiutai smun- sako savanoriai) pagavo
kant, minėtų laikraščių vis Į hitlerinį budelį pulk. Adolmažiau beateina, nes jų pre- fą Eichmaną Argentinoje
numeratoriai nebepajėg ia 1 besislapstantį. Pagavo ir
prenumeratos sumokėti.
slaptai išvežė į Izraelį.
Žinoma, yra ir tokių, ku- j Argentina pro testavo,
rie galėtų ir brangesnę pre- j kad svetimos valstybės senumeratą sumokėti, bet to 1 kli^i ornhsto žmones ios tenepadaro dėl šykštumo. Ki- ! ritorijoj. Bet Izraelis atsisa
ti nebeskaito lietuviškų kė pagautą budelį atiduoti
laikraščių dėl to, kad jau ir klausimas atsidūrė JT
čiasi “gerai” pramokę vie saugumo taryboje.
tos kalbos ir skaito vietos
šią savaitę JT saugumo
laikraščius. O dar kiti nieko taryba bandys išspręsti tą
neskaito ir laisvą laiką pra keistoką klausimą. Eichma
leidžia kortuodami.
nas yra kriminalistas, bet
Didžiausia ir sunkiausia ar žydai jį teisėtai pagavo?
■laikraščių problema yra Jei ne, tai ką daryti? kas
pensininkams, kurie norėtų turi kriminalistą teisti?
lietuviškus laikraščius ir JT saugumo taryba, su ru
knygas skaityti, bet jų me sišku veto ir kitokiomis li
džiaginė padėtis kas kartas gomis, gauna spręsti vieno
vis sunkėja, nes pragyveni-, asmens klausimą ir įdomu,
mas vis brangsta, o pensijų kas atsitiktų, jei mažiukas
nedina. To dėl jie gauna Izraelis į didžiųjų galvų nu
ne tik nuo laikraščių, bet sprendimą pasakytų “ne”?
ir nuo didesnio duonos kąs
nio atsisakyti.
Nykštukas ir Galijotas
Gerai turintiems JAV ge
Amerikas ir Kuba, tai
rų giminių ir draugų, ku savo rūšies nykštukas ir ga
rie jiems dovanų išrašo lie lijotas artimoje kaimynys
tuvišką laikraštį, o kurie to tėje. Kuba yra nepriklauso
kių geradarių neturi, JAV ma, bet galybe ryšių susieta
lietuviško lakraščio nebe su savo didžuoju kaimynu.
gali išsirašyti. JAV dole Turistai iš Amerikos atve
ris šiandien kainuoja 12 ža dolerių. Kuba savo cukrų
urugvajiškų pezų, taigi parduoda geromis kainomis
“Keleivis” Urugvajuje kai Amerikai. Kubos prekyba
nuoja 48 pezas, o Brazili
joj ir Argentinoj šimtus.
Komunistai savo spauda
iš Amerikos ir Lietuvos mažai težino savo krašto
visus kampus užverčia ir istorijos, geografijos ir ki
ją veltui dalina, bet lietuviai tų mokslų, bet jie gerai ži
no, kiek yra sporto klubų,
jos nemėgsta.
kiek futbolo komandų ir
Mokykla ir sportas
kitokių sporto įstaigų, kada,
Visi žinome, kad jauni kame, su kuo Urugvajaus
mui būtinas ne tik mokslas, futbolininkai žaidė ir kokie
bet ir fizinis išsilavinimas. tų žaidynių rezultatai.
Jaunuolis ar jaunuolė be
Papildau žinia* apie
fizinio išsiĮavinimo būtų
velionę Kuraitienę
ištižęs, suvargęs ir atrody
tų kaip seniai
Praeitame numery pamir
Bet vis dėl to pirmoj vie šau parašyti, kad, be jau
toj turi eiti mokslas, o jau minėtųjų velionies artimų
antroj sportas, bet Urugva jų, dar liko sesuo Ona Šejuje jaunimo galvos yra poraitytė - Oberaitienė ir
sporto pramuštos ir dėl to svainis Pranas Oberaitis
WilkesBarre, Pa.
mokslas nukenčia.
Neseniai Urugvajaus mo
Eau Miką*, ne Mala*
kyklų inspekcija paskyrė
Ačiū už Nr 18 įdėtą ma
tam tikrą komisiją, kuri
patikrintų pradžios ir vidu no atvaizdą, bet man duotas
rinių mokyklų mokinių iš ten kitas vardas. Aš esu
silavinimą ir gavo liūdnų Mikas, o ne Matas, kaip ten
parašyta.
duomenų.
M.Kraainakaa
Pasirodo, mokiniai labai

vyksta su artimuoju kaimy
nu ir, rodos, nėra jokio pa
grindo bartis ar net koliotis. Bet taip tik rodosi.
Kuboje buvo kariška dik
tatūra, su kuria Amerika
palaikė normalius ryšius ir
į Kubos vidaus reikalus ne
sikišo. Susitelkė jauni žmo
nės ir nuvertė diktatūrą.
Amerika pripažino naują
vyriausybę ir santykiai ga
lėjo vėl būti geri. Bet taip
nėraNaujoji Kubos vyriausybė
dėl sunkiai suprantamų
priežasčių pradėjo savo di
dįjį kaimyną įtarinėti, kai
kada ir stačiai užgaulioti.
Paskutiniu laiku Kuba gin
kluojasi, telkia miliciją gynimuisi ir jos vadai prana
šauja, kad Amerika “puls”
vargšus naujuosius Kubos
valdovus.
Washingtonas ilgai neat
sakinėju į Kubos valdytojų
užsipuolimus, bet paskuti
niu laiku pradėjo protesto
notomis atitaisinėti Kubos
vadų klaidingus ir melagin
gus kaltinimus ir prasima
nymus. Sako, gana plepėti
niekus!
O kas toliau? Atrodo,
kad Washingtonas rengia
si skųstis Amerikos Valsty
bių Organizacijai, kuri to
kiam reikalui ir yra suorga
nizuota, kad kylančius ne
susipratimus išaiškintų ir
bandytų pašalinti.
Amžina* karas?

Alžyro karas jau tęsiasi
'šeštus metus. Tęsiasi ir galo
jam nesimato. Dėl to karo
Prancūzija pertvarkė ir sa
vo vidaus tvarkymąsi, bet
į karo eigą tas mažai kol
kas teatsiliepė.
Pereitą savaitę Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle
vėl padarė Alžyro sukilė
liams pasiūlymą sėsti prie
derybų stalo, susitarti dėl
karo paliaubų ir dėl gyven
tojų vėlesnio atsiklausimo,
ar jie nori gyventi neprik
lausomi, ar nori autonomi
jos, ar gal nori būti dalis
Prancūzijos.
Toks pasiūlymas jau yra
senas, bet jis naujai pakar
totas ir patikslintas.
Ką atsakys sukilėliai?
Karas įgriso prancūzams,
bet jis įgriso ir sukilėliams,
jis įgriso ir Alžirijos kai
mynams—Marokui ir Tunisui. Kariškos pergalės suki
lėliai nebegali tikėtis, o to
dėl gal ir jų tarpe ims vir
šų derybų šalininkai. Bent
taip spėlioja visokie stebė
tojai, kurie mano, kad am
žini karai turėtų išeiti iš
mados.
J. D.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar
draugui, tai atsiminkite,
kad geriausia dovana bus
šios knygos:
Stepono Kairio “Lietuva
budo”, kaina $5JO
Kipro Bielinio “Dienojant“, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:
63S Broedvay,
67,

Nr. 25, Birželio 22, 1960

90 NIKAS NffnOA

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

WORCESTERIO NAUJIENOS
Dklelė skautų sporto

Šiais metais penktą kar
tą iš eilės Atlanto Rajonas
birželio 25-26 dienomis
Maironio Parke ruošia vi
sos Naujosios Anglij o s
(skautų sporto šventę su Jo
niniu laužu.
Dalyvauja: Niujo r k o,
Bostono, Hartfordo, Watetburio, Elizabeto ir Worces
terio krepšinio, tinklinio ir
lengvosios atletikos ko
mandos.
Varžytynės dėl pereina
mosios taurės, kurią perei
tais metais laimėjo Niujor
kas, paveržęs iš Worcesterio .
Kas šiais metais daugiau
siai surinks taškų ir ją lai
mės, parodys netolima atei
tis. Taurė laimėjus tris
kartus iš eilės arba ne iš
eilės, tampa laimėjusios ko
mandos nuosavybė.
Birželio 25 d. 8 vai. va
karo bus skautiškas laužas
su vaidinimu: “Prie Ma
lūno”. Meninei daliai va
dovauti yra pakviestas ži
nomas režisorius Raviukaitis.
Po vaidinimo bus šokiai.
Skautų tėvų komitetas spar
čiai ruošiasi svečius iš to
limesnių vietovių ir saviš
kius priimti.
— — — •• A A__
AITKSCiaU s u r u uff u
šventėse buvo malonu ste
bėti, kaip iš visos Naujosios
Anglijos suvažiavo lietuviš
kas atžalynas linksminasi ir
geriausių įspūdžių prisirin
kę, išsiskirsto.
Šiais metais rengėjai cisusilaukti ne mažesnio skai
čiaus jaunimo, o taip pat ir
suaugusių.

Puslapis

naucavia ,»v. ovaro u'

VISUR JAPONŲ UŽPUOLIMAS

• SARAT. SPRINGS, N. Y.

Caa atvyko
A. Skudžinskienė

Mirė
ir

Čia valstybės tvarkoma
me mineralinių vandenų
kurorte dirbti iš Miami
Beach atvyko masažistė
Adolfina Skudžinskienė. Ji
dirbs dr. David E. Liston
žinioje.
Čia atvykdama ji aplan
kė savo sūnų inž. Bronių
Newarke, N. J., ir būsimą
architektą Algirdą, gyv. Colonia, N. J.

Birželio 5 d. grįždama
namo iš Šv. Vardo Marijos
Dr-jos 50 metų sukakties
banketo, mirė nuo širdies
priepuolio Ona Tamulevičienė, 65 m. amž. Liūdi vy
ras Adolfas, sūnus inž. Ed
vardas ir 3 ištekėjusios duk
terys.
Birželio 13 d. šv Jono ka
puose palaidotas Vincas
Gvazdauskas, 37 m. amž.
Liūdi motina Mari o n a
Gvazdauskienė, 9 ir 5 metų
sūneliai, 5 seserys, 3 bro
liai ir daug giminių. Velio
nis buvo mūsų giminaitis,
mano žmonos krikšto sū
nus.

Koresp.
NEW YORK, N. Y.

BAS SKAITO, KASO
TAS DUONOS NEPRAŠO

SIUVĖJŲ KONVENCIJOJ
Gegužės 30 d. Miami sara—kaip rojuje. O kaBeach , Fla., prasid ėj o dangi čia obelys neauga,
Amalgameited Cloth i n g tai negali būti priežasties
Workers of America 22-ji i pagundai, dėl kurios šį rokonvencija. Joje iš Bostono I jų jame gyvenantieji gadalyvavo apie 100 delega- lėtų prarasti.
tų ir svečių. Ir man teko joMalonu buvo susipažinti
je dalyvauti svečio teisė- su buvusiais čikagiečiais
•mis, to dėl pasidalinsiu su Anthony Kadsel ir Viktoru
Keleivio skaitytojais savo Krausu ir jų žmonomis.
įspūdžiais, o išsamiau apie
Šia proga noriu pareikšti
konvencijos nutarimus, ti padėką Amalgameitų Lie
kiu, painformuos jaunas ir tuvių Skyriaus Nr 149 na
gabus Bostono Lietuvių riams už suteikimą progos
Skyriaus Nr 149 pirminin man Floridą aplankyti.
kas Frank Romskas, kuris
Juozas Lekys
buyo konvencijos delegatu.
ST. CATHARINES, ONT.

Konvencijoj dalyv avo
apie 1,200 delegatų ir apie
Visi į Jonines
Birželio 12 d. lietuviai, 1,000 jų pavaduotojų ir
latviai ir estai suruošė di svečių. Iš svarbiausių kal Priminama, kad-Vilniaus
delį mitingą protestui prieš bėtojų buvo darbo sekreto Krašto Lietuvių S-gos St.
Baigė mokslus
jų Pabaltijo valstybių oku rius James P. Mitchell. Catharines skyrius š. m. bir
Northeastem universite
paciją, kuri tęsiasi jau 20 Prieš jį pristatant buvo želio 25 d. prie St- Catha
svarstoma rezoliucija, kuria rines Merritton Cummunity
te žurnalistikos magistro
metų.
laipsnį gavo Vida R. MatuPagrindinę kalbą pasa reikalaujama mažiausią Va- Centre Hall, Merritton, Onsaitytė. Bostono universite
kė kongresmanas iš Niu landinį atlyginimą visiems ’ tario, rengia tradicines JoViršuj Amerikos veteraną vadas H. T. Bere įteikia
tą baigė Arturas Tataronis,
jorko John V. Lindsay, ku darbininkams pakelti iki i nines ir visus maloniai kvieprezidentui Eisenhoweriui japoną paskandinto Pearl
Worcester Junior kolegiją
rią baigė reikšdamas viltį, $1,25. Visi kalbėtojai ragi-i čia.
Harbor uoste karo laivo “Arizona” albumą. Laivo nu
—Edvardas Aukštikalnis,
kad pabaltiečiai savo lais- no delegatus siųsti telegra- j Čia kasmet suplaukia mi
skendimo vietoje pastatytas paminklas. Apačioje pre
mas kongreso nariams ir į nios jaunimo ir senimo iš
Edvardas Seilius, Edmundas
rvę atgaus.
zidento
sekretorius
J.
C.
Hagerty
(dešinėj)
su
Ame

Tunkūnas, o šv. Xryžiaus
Buvo perskaitytas Vals reikalauti balsuoti už tokį abiejų kaimyninių valstyrikos ambasadorių Japonijoj MacArthur II, buvo jakolegiją—Rymantas P a utybės departamento, buvu mažiausią atlyginimą. Kai bių, USA ir Kanados linkponą minios užpulti Tokio aerodrome ir virš valandos
’liukonis, Jonas Freitas ir
sio prezidento Hooverio, darbo sekretorius pradėjo smai ir nuotaikingai pra
laiko grasinami ir niekinami.
Edvardas Vidūnas. Jie kar
šen. Keatingo, šen. Javits, kalbėti, pareigūnai pasi 1 leisti laiką.
Labai įvairi ir gerai pa
tu gavo ir karininkų laip —------------------------------ i------- r ------------- i
kongr. Kelly ir Wainright leido į salę su telegramų
-----------blankomis ir kėlė didelį rengta programa. Pradžia:
snį.
raštai.
/ vai. pp.
žiaus kolegiją, Vytautas— vė nori sudemoralizuoti
Priimta rezoliucija, ku triukšmą, to dėl darbo sek
Columbia umversįteta, Al- : darbininkus. Ap y 1 i n k ė s ri nasiusta nrez- Eisgnhowe- retoriaus kalbos nebuvo ga
Gabus moksleivis
lima gerai išgirsti. Jis kal kao FUt-K uivcna
fonsas—aukštesniąją m o- miestukuose, kur išeina
Aukštesniosios komerci kyklą, o duktė Aldona— laikraščiai, bendrovė skel riui.
Meninę dalį atliko latvė bėjo palankiai siūlomai re Vienadieniai (vabzdžiai)
nės mokyklos mokinys Al slaugių mokyklą.
bia, kad ji dirbtuvių neuž (smuikininkė N. Auz i n zoliucijai.
bertas J. Metrikas yra vie
J. Krasinskas
daro ir kviečia eiti dirbti. (akomp. A. Barak), estė Antras žymus kalbėtojas —1 dieną. Ameba—1-2
nas gabiausių. Jis gabus ne
Esą darbininkams gerai dainininkė I. Kavet (akom- buvo šen. Edward S. Mus dienas.
Sveikiname
ir
mes
tik mokslui, bet ir sportui.
10-30 metų
mokama, tik unijų vadai pon. J. Vaška) ir lietuvis kie. Jį pristatė kaip pirmą
Jis gavo pašalpos iš po
Šuo,
varlė,
kaivė, dėlė,
įnešą suirutę ir skelbią strei pianistas A. Mrozinskas.
demokratą
senate
iš
repubVadovaudamiesi
posakiu
litechnikos instituto, moky
juostakirmis.
ką.
Apie tą protesto mitingą likoniškos Maine valstijos.
tojų dr-jos ir kt., viso “Geriau vėliau negu nie Kaip reikalai vystysis, pa
30-50 metų
plačiau
parašė
ir
New
York
Išgirdęs
jo
kalbą,
nesistebi,
kad
”
.
ir
mes
sveikiname
$1,200.
Rupūžė, strausas, gyvatė,
kad taip atsitiko, nes jis (anakonda, kobra).
mielą bendradarbį Juozą matysime vėliau. Kam tas Times.
V. Bernotas auditorijos
tikrai demokratiškas min
Krasinską gimdadienio pro rūpi, skaitykite Keleivį, ja
50-80 metų
Lietuvis valdinėj tarnyboj
me
bus
parašyta.
patikėtinis
NAUJOS
KNYGOS
tis
reiškė.
ga ir linkime jam sveikatos
Erelis, banginis, šamas,
Pažvegus į tuos ištaigin į ungurys (nelaisvėje), aktiLietuvių Piliečių Klubo
Pr. Naunčikas
Vytautas Bernotas pas bei ištvermės ir ateityje taip
Praeities pabiros, Vac gus viešbučius ,kur mūsų nija.
vienas direktorių Antanas kirtas 3 metams Worcester uoliai bendradarbiauti, kaip
Staliulionis turės dvejas Memorial Auditorium pa iki šiol.
lovo Biržiškos straipsnių iš delegatai ir svečiai sustojo,
100 metų
NEW
BRITAIN,
CONN.
pareigas: Miesto balsuotojų tikėtiniu.
Lietuvos praeities rinkinys, į tuos puošnius pobūvius,
“K.” redakcija
Dramblys, (nelaisvėje)
registratoriaus ir nekilnoja352 pusi. teksto ir 16 pusi. negalėtumi pasakyti, kas i papūga, žąsis, varna.
Dėkoju už sveikinimus
jamųjų turtų tarpininkų ir
EAST HARTFORD, CONN. Dėl Vyčio grąžino siuntinį iliustracijų, kaina $6.50, čia susirinko—darbo unijos
200-300 metų :
'
< ; 1 į •:
; 4 . ' ’ “Kario” žurnalo leidinys. atstovai ar fabrikantai bei
pardavėjų registracijos įs
Lydeka,
krokodilas,
vėž

Žukauskienei grąžino iš jJame yra 31 straipsnis: hankieriai. Prisim i n i a u
Birželio 1 d. man sukako
taigoje su $5,200 metine
Didžiausias streikas
Lietuvos
siuntinį, nes jame ‘Apie kryžiuočių kelius į 1920 m. Bostone įvykusį ly®, vyšnia.
65 metai. Ta proga gavau
alga.
33,000 lėktuvų fabrikų buvo įdėdas rankinukas su Lietuvą, jėzuitų mokyklas Amalgameitų seimo banke 4,000 ir daugiau metų
sveikinimų ir dovanų. Vi
siems už tai iš širdies dė darbininkų streikuoja, So. nupieštu Vyčiu. Toks menk 18-jame amž., 1831 mt su tą, kuris buvo American Seukoja—4.C00 metų, ba*
SLA 57 kp. gegužinė
obabas—5,000 metų, aus
koju, ypatingai savo sū darbininkų streikuoja So. niekis išgązdino Maskvos kilimą, Kražių gimnazijos House (Hanover gatvėj), trališka
makrokam i j a—
Ji bus liepos 3 d. Vytau nums Juozui ir Algirdui ir Lock, Maridene,North Ha- “didvyrius”, žinoma, jei
prasčiausioj miesto dalyje. 12,000 metų.
mokinių
bylą,
apie
lietuviš

to parke. Joje bus naujų marčiai Julijai, žmonai ir vene ir Sikorskio helikop rankinuke būtų buvę išpieš
Seniau, kai lietuviai ge
dalykų, grieš geras orkes anūkams Dovydui ir Danie terių Bridgeporte ir Srat- tas kūjis su piautuvu, siun kąją knygą spaudos uždra- neralinėj įstaigoj turėjo sa
dimo
metu,
žandarmerijos
Pakalbinkim draugu* ir
tras, bus gausus bufetas.
forde. Tokio didelio strei tinys nebūtų grįžęs.
liui.
veikimą Lietuvoje ir tt Vi vo atstovą, tokiose konven kaimynu* užsisakyti “Kelei
Tą dieną praleidau su ko Connecticutt valstijoje,
si čia ras įdomių dalykų. cijose jie sueidavo pasitarti vį.” Kaina metams tik $4.00
Mirė J. Malinauskas
Draugijos Lietuvai
sūnų savo bičiulių Jablons rodos, nėra buvę. Buvo nu
Reikia sveikinti “Karį”, iš lietuviškais reikalais, šį
Remti gegužinė
kių šeimoje. Leonas ir Ve tarta streiką pradėti birže
Mirė Juozas Malinauskas, leidusį nors dalį paties ve kartą to padaryti negalė
KNYGOS JAUNIMUI
Tos draugijos I skyriaus ronika Jablonskiai išauklė lio 13 d., bet jis prasidėjo 88 metų amž., Amerikoj lionies V. Biržiškos dar jome, nes nebuvo kam su
gegužinė bus birželio 26 d. jo ir išmokslino 4 sūųus ir kelias dienas anksčiau.
išgyvenęs 50 metų ir visą prieš mirtį paruoštų raštų. šaukti. Bet vistik turėjome Jei
jaunas nepamėgs
Ne
visi
tų
fabrikų
darbi

Vytauto parke, šokius grieš vieną dukterį. Sūnus Leo
laiką dirbęs American Harprogos susitikti Brooklyno knygos, jis jos neskaitys ir
Rojaus vartai, apysaka,
Šimkų orkestras, veiks ge nas baigė Northeastem uni ninkai priklauso vienai uni dwareCo. Velionis priklausė
delegatus—Vytautą TUbare- uaugęs. Todėl tėvai turi
versitetą, Juozas —šv. Kry- jai, bet kol kas laikosi vie Lietuvių Apšvietos Piliečių parašė Pulgis Andriušis, vicių ir Teodorą Jegallą,,parūpinti vaikams ko dau
ras bufetas.
ningai. Yra ir “skebų”, Klubui (palaipinė organi 198 pusi., kaina minkštais Baltimorės delegatus—W. giau lietuviškų knygų. Pirk
streikuojantieji veda su zacija), ilgą laiką buvo jos viršeliais $1.50, kietais— Luizą, N- Česną,Ch. Glėbą dami vaikams dovanas, vi
jais kovą. Įvyksta susirėmi maršalka, bet prieš porą $2.00, Nidos Knygų Klubo ir V. Pečiulį. Matyti, tų suomet atsiminkite knygą ir
mų, yra sužeistų ne tik metų iš jos atsisakė žmonos Nr 28 leidinys.
vietovių lietuviai siuvėjai tą dovanokite. Keleivio ad
darbininkų, bet ir polici įkalbėtas, kad ta organiza
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Rinktinė Nr 5, 80 pusi., neblogai laikosi, jei dar iš ministracijoje galite gauti
ninkų. Darbdaviai stengiasi cija yra fašistinė ir pado kaina 75 centai. Išleido, gali turėti savo biznio šias jaunimui tinkamas kny
Joje
gauti piketavimo uždraudi riam darbininkui nepridera Nidos Knygų Klubas. Tai agentus, kurių mes, bosto gas:
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininką fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”;
mą.
jai priklausyti. Tuo būdu iš įvairių lietuvių laikraš niečiai, rfebeturime.
PASAKĖČIOS.
A.
Giedrius,
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
Unijos
ir
bendrovės
ats

jis
sirgdamas
negalėjo
gau

Mes,
bostoniečiai,
buvo

čių
surinkti
straipsniai,
lie

knygoje
vra
37
gražios
pasa
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną>daro;
kėčios,
17",
psl..
kaina
$2.00
tovai
veda
derybas.
Bendroti
pašalpos,
o
šeima
negaus
me
laimingi
radę
čia
iš
tuviškas
Reade
’
s
Digest
■ Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
NAKTYS KARALISKIUOSE. Uo
Yelkrastone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
ir pomirtinės pašalpos.
Nidos Klubo adresas: 3 Bostono senus draugus: do Dovydėno apysaka. 168 psl.,
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
kaina .......................................... 82.00
Malinauskai, komun i s- Southern Row, London W Juozą ir Jennę Nevius, Le MĖLYNI
Pu mormonus: ją tikyba, praeitis ir dabartis;
KARVELIAI. Aloyzo Ba
oną
ir
Oną
Stasiulius,
Anta

10,
Gr.
Britain.
tams atsiradus, rėmė juos,
Beras, kuriame žmogų neskęsta;
rono apysakaitės vaikams, 69 pslNeišmatuoti Tezas valstijos turtai;
ną ir Emiliją Aleknus, ku kaina .......................................... *1.50.
jų mėgiamiausias laikraš
RADIJO VALANDA
Floridos vaizdai:
Jaunystės šaltinis;
ADMINISTRACIJOS
rie mus draugiškai pasitiko DVYNUKĖS. N. Butkienės atis buvo Laisvė. Šiaip velio
Kaip gyvena rezervatą indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Visos programos Iš WOPA,
pysakaitės vaikams. 34 psl.,
ir broliškai globojo.
PRAŠYMAS
nis buvo rimtas žmogus.
Upė po žeme; žuvys be akiu.. .
1490 IdL AM 102-7 FM
kaina ......... .................. $1.00
Kasdiea: noo pirmadienio iki
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Su
Mums buvo malonu pa JŪRININKO SINDBADO NUO
Jis
prisidėjo
ir
prie
š.
An

penktadienio IS—11 rai. ryto.
“Keleivio”
matyti, kaip gražiai jie čia TYKIAI. įdomūs pasakojimai
driejaus bažnyčios statymo.
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
šeitadienj ir sekmadienj
Ja
praio
mielųjų
Keleivio
Busitvarkė
ir puikiai gyve jaunimui, 10S psl., kai
nno 8:80 iki 8:30 rai. ryto
Jis sakydavo, kad rūsyj te
aiunčiame. Kaina 75 centai.
na ................................. $2.00
|VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
belaiko atminimui kastuvą, renumeratorių, kurie kei na. Sodai prisodinti įvairių LEKUČIO ATSIMINIMAI, A.
“KELEIVIS"
Tel.: HEmlock 4-2413
čia adresu*, pranešant nau vaismedžių, gražiausios gė
pasakojimai ma
17159 S. MAPLEWOOD AVĖ. kuriuo kasė bažnyčios rūsį. ją adresą nepaminti
So.
27,
lės žydi aplink namus. Ir Giedriaus
žiems jr nemažiems, 136 psl.,
CHICAGO 29, ILL.
Pr. Naunčikas iyti ir senojo.
svarbiausia čia amžina va- kaŪULU «••••••••••••• $a£«60
Pabaltiečių protesto
mitingai

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

EBARČUS

Puslapis ketvirtas

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Nr. 25, Birželio 22, 1960

vei atgautiJos organizavo
Stalinas sypsosi
ir palaikė platų pogrindžio
sąjūdį prieš pavergėją ir
sudėjo labai reikšmingą
įnašą visų sovietų pavergtų
1886 metais lietuviai pa-dą.
šis Susivienijimo jubi, tautų tebetrunkančiai ko- triotai tautos atgimimo vei- j
Del pašauto lėktuvo neturi žymiausių Lietuvos kalbi- y^i
laisvės ir teisingu- kėjų-aušrininkų įtakoje pa- liejinis vajus tuo ypatingas,
ram y bės net menininkai ninku Kazys Būga. Jo var.Nepaisydamos sunkių darė pradžią Susivienijimui. kad naujiems, dabar įsirao i •
- -bandymų, mūsų Tai buvo tik maža užuo šantiehs nariams suteikia
smūgių ir
Sunki yra komunistų du dusetiškiai pavadino
r
vietos vidurinę mokyklą tautos tebetiki savo laisvės mazga. Pirmoje pradžioje mos žymios lengvatos. Nau
valdomų kraštų žmonių mekoehoza. šiemet
džiaginė padėtis, bet dar ir
ko™ ,Ziį. s>e_met ir nepriklausomybės atsta Susivienijimui priklausė tik ji nariai gali gauti Susivie
i ;
pradėta tvarkvti K. Būgos tymu.
septynios lietuvių draugijos nijime visų klasių , draudi
baisesne yra jų dvasine f
atnauiinamas rimir narių skaičius dar buvo mą be daktaro sveikatos
būklė, dėl to nuolatinio *. e‘ atnaujinama gim
Šią vasarą sovietinis oku negausus. Jokių kapitalų tikrinimo, užpildydami tam
tasis
mokslininko
namas,
žmogaus prievartavimo.
kuriame vėliau bus įrengtas pantas įuošia šiurpų spek šis idealistų sumanytas są tikrą aplikaciją.
Sovietai pašovė Ameri muziejus.
taklį —Pabaltijo Valstybių jūdis neturėjo. Tebuvo tik Be to, tiktai šio vajaus me
kos lėktuvą. Čia Amerikoj
pfevergimo dvidešimtų j ų entuziazmas ir gilus supra tu nariams anksčiau nusa Stalinas ir karate gulėdama* šypsosi, atsiminę* Lietuvos
niekas nieko r e ve iria vie
metinių iškilmingą minėji timas visomis išgalėmis kytu būdu įsirašantiems į ir kitų Pabaltijo valstybių pagrobimą, jų gyventojų di
Tai geri baldai
šai ginti, ar peikti Amerikos
mą. Pabaltijo pavergtieji jungti lietuvius naujoje tė- Susivienijimą duo dama džiuosius ižvežimu* 1941 metais ir po karo ir prisiminvaldžią dėl šito įvykio: “Tiesos” Nr 125 P. Savic žmonės bus priversti liaup
10% nuolaida nuo paskel ramas kitas savo niekšybes.
Kiekvienas tą daro laisva kas skundžiasi, kad Vil sinti pavergėją, šlovinti vynėje-Amerikoje. Mū s ų btų
duoklių.
ateiviai naujose gyvenvie
valia, kaip jis nori. Kas kita niaus parduotuvėje Nr 100 vergiją.
5 L A SEIMO BELAUKIANT
Kaip kiekvienai lietuvištėse jautėsi labai skurdžiai,
Sovietijoj—ten įsakoma net nusipirkęs naują 650 rublių
Mes—laisvieji estai, lat buvo persekiojami svetim-; kai organizacijai, taip pat
nieko bendra su politika vertės spintą ir parsivežęs
Kai aš čia rašau, Pitts- veik kasdien ir kas vakaras
viai
ir
lietuviai
—
supranta

taučių,
spėjusių
čia
stipriau
ir
Susivienijimui
svarbu
zmonėms
—
neturintiems
namo rado, kad ji neatlaikė me atsakomybę prieš savo įsitvirtinti. Darbo sąlygos gauti kiek galima daugiau ljuigho lietuvių kolonijoj daromi susirinkimai ir pa
menininkams protestuo t i pervežimo ir iširo.
tautas
ir istoriją. Sovietinės buvo dažnai nepakenčia jaunosios kartos narių. Tai reiškiasi nepaprastas suju siruošimai. Kviečiami ge
spaudos puslapiuose.
agresijos 20-jų metinių pro mos, o nelaimės atveju lie pirmučiausia yra naudinga dimas. Ne tiktai pačiame ri dainininkai ir kiti žymūs
Dergia praeitį
Toks įsakymas duotas ir
ga mes jaučiame pareigą tuvis atsidurdavo sunkiau pačiam jaunimui, kurs bū Pittsburghe, bet ir jo apy žmonės Seime dalyvauti.
(E)
Lietuvos
užgrobimo
Lietuvos menininkams. Štai
damas iš jaunų dienų lietu linkėse lietuviai mitinguo INesą laiko net išsimiegoti,
pareikšti savo pavergtųjų sioje būklėje.
‘•Literatūros ir Mono” Nr 20 metų sukakties proga, tautų siekimus.
Susivienijimo darbų kry vių patriotinėje organizaci ja, konferuoja ir ruošiasi nes norima, kad Deiman
tinis SLA Seimas būtų tik
išleista
knyga
apie
Lietuvą
20 dailininkas J. Kuzminptis buvo pasirinkta tikra joje arčiau sutaps su lietu dideliam pasirodymui .
MES
KALTINAME
So-tų
Pasirodyti iš tikrųjų rei rai deimantinė pažiba Ame
skis, kompozitorius A. Bu- —jos praeitį ir ateitį. Knyga Sąjungą tęstiniu agresijos ir lietuviams naudinga. Su vių visuomene, įpras ben
(Mūras,- Storiai S. Ko^- pasirodė
Prąnc^M
sivienijimas suteikdavo ne drauti su savo tautos žmo kės ne bet kaip, nes liepos rikos lietuvių istorijoj. Nė
tarptautiniu
nusikalti
m
u
mauskas ir J. Treinys jau švedų ir kitomis kalbomis. prieš Pabaltijo valstybes.
tik brolišką globą kasdie nėmis ir tuo būdu bus ap 11 dieną Pittsburghe atsida- ra abejonės, kad jis toks ir
Jos
autorius
—
M.
Šumaustraukia “provokatorius tau
niame narių gyvenime, bet saugotas nuo atšalimo nuo įys Deimantinis SLA Seimas bus.
kas, pavergtos Lietuvos
MES REIKALAUJAME ir užtikrintai šelpdavo □uos lietuvių tautos. O be to, šio kur suvažiuos lietuviai iš
tų teismui”.
S. M.
ministerių (iš Maskvos ma Sovietų Sąjungą išvesti sa nelaimės atveju.
įvairių
Amerikos
kolonijų.
ypatingo vajaus metu vai
J. Kuzmickis rašo:
lonės) tarybos pirmininkas. vo karinius, policinius ir Toks Susivienijimo dar kams ir jaunuoliams duo Deimantinis Seimas pasitai
“Pentagono provokacija šumauskas drabsto purvais administracinius dalinius iš
SOVIETAI
bas, surištas su praktiška dama nepaprastai pigi ap ko tiktai sykį organizacijos
nepavyko. Reakcionieriai visa, kas buvo atsiekta ne Pabaltijo kraštų;
NEŠNIPINĖJA?
nauda ir jo patriotiniais drauda. Už tūkstantį ap istorijoj ir jis reiškia labai
įsitikino, kad tarybiniai priklausomos Lietuvos medaug. Jis reiškia, kad SLA
MES PRAŠOME laisvojo žygiais, rado nepaprastai draudos jaunosios kartos švenčia 75 metus savo gy Komunistai tik kitas valsžmonės budriai saugo savo tais ir į padanges kelia tanarys (vaikas ar jaunuolis)
taikų gyvenimą. Beviltiškos namai didelius komunisti- pasaulio vyriausybes, pir gilų visų ateivių pritarimą. moka tik 25 centus mėne vavimo sukaktį. Tai reiškia, bes puola už šnipinėjimą,
Todėl
ir
išaugo
Susivieniji

tamsiųjų jėgų pastangos, nės santvarkos laimėjimus. miausia Didžiųjų Galybių
siui. Tad lietuviai tėvai da kad SLA buvo kuriamas ir ir apsimeta lyg jie patys
mas
į
stambiausią
ir
visuo

vyriausybes,
imtis
visų
tai

Tegu niršta užjūrio provo
ugdomas per 75 metus, visai nešnipinėtų.
Silkės davė milionus
kių būdų ir priemonių Pa- tinai lietūvių kolonijose bar turi retą progą savo iki tapo didžiausia ir tur Įdomu dalyką Tieseriai
katoriai, jie negali ,mūsų
nuostoliu
baltijo kraštuose ir kitoje pasklydusią brolišką orga vaikams duoti nebrangią tingiausia lietuvių organi papasakojo laikrašt i n i nįbauginti, o tik sukelti vi
apdraudą ir padaryti jiems
(E) “Tiesoje” Nr 125 ra- Centro ir Rytų Europoje nizaciją.
saliaudinį pyktį. Ne tik mes,
zacija visame pasaulyje. kams Colodo gubernatorius
gerą
paslaugą
įjungiant
Dabar
Susivienijimas
su

bet ir visi dori pasaulio šoma, kad pernai ekspedi- apsisprendimo teisės vykjuos į lietuvišką organiza Kitos tokios organizacijos MeNichols, kuris pernai su
laukė
savo
‘
gražaus
jubilie

Daže
UJIIIUI
aiovavjvr,
žmonės smerkia gėdingt, cine silkių žvejybos
kitų gubernatorių grupe va
šiandien niekur nėra.
jaus—prisiartino 75 metų ciją.
ižui u
Amerikos lėktuvo turėjo 14 su puse milionų
MES APELIUOJAME į sukaktis. Ši sukaktis iš tik-,
Kai mūsų gimtinis kraštas žinėjosi Sovietų Sąjungoje.
Susivienijimo veik ėjų
ivvkdvta
aktą. Mes
liksime rublių
nuostoliu.
Ieškoma
cū7,'no Vod ii na
Jie ten, aišku, pasimatė
• ••*•,
-ii* t\*
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ii i.* žmonijos sąžinę, Kau ji pa- rųjų bus Į961 metais, bet tarpe vedama propaganda, dabar yra netekęs laisvės,
ir
su Chruščiovu. Nikita ma
įstikimi taikos reikalui. Dir- pnezascių, tiksliau, kalti- justų mūgų tautoms padarydabar įvykstantis SLA sei kąd būsimas seimas būtų ir kai šiandien visai nesi tyti, buvo gerokai išgėręs
bame, kuriame ir sieksime, ninku, atnešusių tiek daug tą neteisybę ir kad paremtų mas yra artimiausia proga gausus ir įspūdingas savo mato, kada Lietuva galės
kad nė vienas priešo mait- nuostolio silkių žvejybos pastangas mūsų kraštų lais- mūsų fratemalės organiza- darbais.
savo laisvę atgauti, tai mū ir to dėl nebesuvaldė’ lievanagis neskraidytų nebau- baze.. Pu-moj,, priežastis-ivei atstatyti;
icijo? jubiliejų sutartinai,
Susivienijimo seimas įvy sų Susivienijimas lieka vie žuvio-per daug pasigyrė.
Pasak MeNichols, Chruš
dangėje”.
Klaipėdos tinklu fabrikas.
MES REIŠKLAME savo ' bendromis jėgomis ir gali- ksta Pittsburghe,kur yra nintelė laisva lietuvių užuo čiovas gubernatoriams pa
Panašiai pasisakyti buvo Toliau—lynai, yra nepat- tautiečiams tėvynėje savo mai iškilmingiau paminėti, plati lietuvių kolonija ir vėja žemės paviršy. Jis yra sakęs, kad Sovietų valdžia
pats miestas yra savotiškai vienintelis lietuvybės židi
priversti ii- kiti minėtieji varūs ir brangūs peniai pagalbią nuostabą dėl jų nes iki minėto laiko kito įdomus.
yra gerai informuota apie
nys svetimoj padangėj.
seimo nebebus.
ryžtingos
rezistencijos
pa
menininkai.
suremontuotos statinės pa
Be to, SLA reiškia už Amerikos valstybės depar
To
dėl
suprantama,
kad
vergėjo
kėslams
sunaikinti
Jonas
Žiogelis
sirodė mažai tikusios. Taip
tikrintą savo nariams pa tamentą ir pareiškė net esąs
Tvarko K. Būgos namą
Susivienijimo
vadovybė,
jų
asmeninę
ir
tautinę
inpasiruošęs parodyti guber
gi ir žvejai netausoja statitaip
pat
ii* jo veikliosios J. PROSELAITIS GIMĖ šalpą ligoje ir pagalbą šei natoriams to departamento
vidualybę
;
(E) Pažiegės kaime, ne- nių tūkstančius statinių žvemai mirties atveju. Jis yra
kuopos, ypatingu rūpestin
GEISTERIŠKIUOSE
toli Dusetų gimė vienas iš jai sukūrena.
MES UŽTIKRINAME sa gumu rengiasi seimui, kurs
stipri ir gerai tvarkoma raštų nuorašus.
vo tautas anoj “geležinės įvyks š. m. liepos 11 die
broliškoji organizacija. Per “Mes turime daug žmo
Man buvo malonu, kad 75 metus jis via pergyvenęs nių, kurie mums parūpina
uždangos” pusėj, kad so ną Pittsburgh; Pa.
■tuos dalykus“, pasakęs
“
KELEIVIS
” savo jubilie
vietinė sistema—kaip kad
Susivienijimo narių tar jiniame numeryje (1960 m. daug visokių sukrėtimų. Bu i Chruščiovas.
ir tironijos amžių būvyje— pe pakilusi nuotaika davė
vo du pasauliniai karai ir
savyje nešioja savęs sunai progos jo vadovybei sustip gegužės 4 d.) priminė seną katastrofingas 30-tųjų me O Valstybės departamen
to pranešimu kongresui,
Prieš dvidešimt metų So- darbas, žmogaus teisių ir kinimo sėklą; sunaikinimo, rinti naujų narių verbavi mano pažįstamą, socialistą tų ekonominis krachas, ka 300,000 gerai išmokytų
Joną
Prūselaitį.
Mudu
esada griuvo milioniniai Ame
vietų Sąjunga, prieš tai klaš- pagrindinių laisvių užgniau- kurio negali ir neturi iš mo vajų, kuris turi patrauk
komunistų šripų visame
tae
kilę
iš
vieno
kaimo.
Se

tingai smogusi merdinčiai žimas, rusifikacija, teroras, vengti ;
lų Deimantinio vajaus var- nais. laikais, dar Lietuvoje, rikos bankai ir bankrutavo pasauly renka žinias Sovie
milžiniškos biznio įmonės,
Lenkijai į nugarą, užpuolė žudynės, masinės deportaMES ĮSIPAREIGOJAME
jis
man
yra
siuvęs
kelias
ei

bet
per visas tas krizes Su tų Sąjungai.
Lietuvą, Latviją ir Estįją. cijos—štai Sovietų Sąjun- stiprinti savo jungtinę or
lutes.
Buvo
geras
siuvėjas
sivienijimas Lietuvių Ame Vadinasi, jie nešnipinėja.
]940 m. birželio 15 d. apie gos okupacinės gairės Pa- ganizuotą veiklą laisvajame AMERIKOS VALDŽIA ir geras žmogus.
rikoje, patyrusios ir bud
300,000 raudonosios armi- baltijo valstybėse. Šiais vei- pasaulyje Pabaltijo kraštų NEPRIPAŽĮSTA OKUPA
PROF. J. KAMINSKO
Tiktai
minėjime
įsibrovė
rios vadovybės dėka, išėjo
CIJOS
jos įsiveržė į Lietuvą, birže- ksmais Sovietai pažeidė At- laisvės bylai palaikyti;
PAREIŠKIMAS
klaida. Pasakyta, J. Prūse- sveikas ir šiandien stovi
lio 17 d. į Latviją ir Estiją, tento Cbartą, Jungtinių
laitis gimė Lankeliškiuose, stipriau, negu kada nois
Okupacinės kariuomen ė s Tautų Chartą, Genocido MES , PAGALIAU, PA Pabatijo valstybių paver o
Prašau gerb. “Keleivio”
iš tikrųjų jis gimė Geiste- pirmiau.
REIŠKIAME
laisvajam
pa

gimo 20 metų sukakties
priedangoje Krem liaus Konvenciją, Visuotinę žmoredakciją
neatsisakyti pa
riškių kaime, kuris priklau
Gal nevisiems žinoma,
emisarai—Dekanozov, Vi- gaus Teisių Deklaraciją— sauliui, o lygiai ir komunis proga Valstybės departa sė prie Lankeliškių parapi
kad SLA. yra milioninė skelbti Jūsų laikraštyje šį
šinsky ir Ždanov—pašalino visi tie dokumentai turi ii tų dominuojamam pasau mentas Pabaltijo Valstybių jos ir Bartininkų pašto.
liui, neišskiriant nė Sovietų Laisvės Komitetui per Lie
organizacija, kuri leidžia mano pareiškimą:
teisėtas Pabaltijo valstybių Sovietų Sąjungos parašą,
Sąjungos, kad, laisvę atga tuvių Tarybos Informacijos
savo nariams organą “Tė Šių metų “Darbo” (1960
Antanas Salas
vyriausybes. Pabaltijo kraš-Į
vynę” ir jaunimui skiriamą kovo mėn. numeryje) patams buvo atimta neprik-’ Estų, latvių ir lietuvių vusios Pabaltijo valstybės Biurą atsiuntė šitokį raštą:
Chicago, III.
mėnesinį priedą “Atžaly s k e 1 b tas Alg. šalčiaus
Prašau užtikrinti susirin
lausomybė ir jie tapo pa- tautos, savo istorine—tradi- darys viską geriems, vals
ną”. New Yorko mieste s t r a ipsnis “Apmąstymai
versti Sovietų Sąjungos ko- >cine orientacija ir pasaulė- tybinio suverenumo bei te kusius, kad vyriausybė yra
apie dabartį ir ateitį.” Dė
lonijomis.
žiūra priklausydamos Va- ritorinio integralumo savi giliai susirūpinusi Pabalti- LAIMĖJĘS DVIGUBAI SLA turi nuosavą mūro na stydamas kalbamam stripmą, kur yra organizacijos
ATIDAVĖ
o .
o .
„
karams, savo viltis dėjo ir tarpiu gerbimu pagrįstiems, jos valstybių gyventojų sun
Sov,etu Sąjungo, uzpuo- tebedpda į Vakarų pasauli. savo santykiams su visais kia padėtimi. Jungtinės
centro raštinė, redakcija, snyje savo mintis bei sam
Amerikos Valstybės ir to
Jonas Vitkūnas, gyv. archyvas ir kiti dalykai. protavimus, autorius vieto
.
.
į. .
Jų tikėjimą ir pasitikėjimą kaimynais užtikrinti.
mynu kartu buvo Sov.etų Vakarais stiprino JAV Val- BALTIJOS VALSTYBIŲ liau nepripažįsta Latvijos, Long Branch, Ontario, iš Be to, SLA turi puikų va mis nukalbėjo iki Sovietų
agr'a'jo. pne. Europ* pra- stv.bės Departament0 ]940
Lietuvos ir Estijos pagrobi “Darbo” žurnalo skirtų sarnamį Atlantic Cityje ir diktatūrinio režimo, paver
TARYBA:
gusio milijonus, garbinimo
dz,a. S.ų dienų tarptautine
23 deklaracįja, JAV
Pirmininkas Vaclovas Si mo ir tebėra tvirtai įsitiki laimėjimų laimėjo $30 ir didelį namą Brooklyne.
.tampa n greame taika, ta- p,.ezident„ 1941 spaHo 15
Narių apsauga labai stip bei pateisinimo, neminint
nusios, kad tų kraštų gy kaip manote, ką jis su tais
dzikauskas
(Lietuva),
vi" šaknų Sovietų agrea.joje pareiškinlas. Atfant0 Char.
ri. Kad ir šiandien SLA ga čia kitų jo blūdijimų. Ka
ventojai turi teisę turėti doleriais padarė?
cerpirminininkas
Al
f
r
e
d
KS P,b*l‘1)O valstybe.
Ja|tos Deklal.acija, Jun
Savo valstybinį suverenumą
Jis $10 paskyrė “Darbo” lėtų išmokėti savo nariams dangi “Darbo” redakcija,
1940-s.... meta...
ti„ių Valstybių vyriausy- Berzins (Latvija), vicepir- ir jų pačių pasirinktą val žurnalui ir $5 Maikio tėvui visas pomirtines ir jo ižde straipsnį paskelbdama, ap
robavo esminį jo turini, šiuo
Savo agresiniais veiks- bės kartojantas sovietinės minininkas Leonhard Vah- džią. Mes tikime, kad jų gyvatinės nusipirkti. Prie liktų dar daugiau kaip aš viešai pareiškiu, kad ma
mais prieš Estiją, Latviją ir aneksijos Pabaltijo valsty- ter (Estija) ir nariai :Jean ištvermingąs patriotizmas likusių $15 jis pridėjo savo $1,000,000.00! Tuo negali no tolimesnį bendradarbia
J sietuvą Sovietų Sąjunga bių atžvilgiu nepripažini- Tiivel ir Eduard Vallaste ir laisvės meilė juos įgalins $35 ir juos (viso $50) pas pasigirti jokia kita organi vimą “Darbe,” iki jo redak
siriaužė savo su šiomis vals- mas ii- tęsimas jų diploma- (Estija), Adolfs Blodnieks, galų gale. atgauti teises, ku kyrė Socialdemokratų Są zacija.
Aną >tekarą man teko cija ideologiškai nepaaiškės
tybėmis pasirašytas taikos tinių atstovų pripažinimas; Vilis Hazners, Dr. Vilis Ma- rios iš jų buvo neteisingai jungos Literatūros Fondui.
man priimtinu būdu, aš nu
Šituo savo elgesiu J. Vit kalbėtis telefonu su SLA traukiu.
ir nepuolimo sutartis, taip pagaliau Jungtinių Tautų sens ir Juris Slesers (Latvi atimtos .
Foy Kohler
kūnas parodė, kaip jis bran prezidentu p. P. Dargiu,
pat savo kitus tarptautinius principai bei siekimai,
ja),
Msgr.
Jonas
Balkūnas,
Juozas Kaminskas
----- ----------,-(T
.
Valstybės sekretoriaus gina ir remia pažangiąją Pittsburghe.Jis skundėsi eįsipareigojimus.
į,Savo
ruoštu-----------Pabaltijo
sąs
labai
nuvargęs
ruošiant
Ekspropriacija, ekspliA- tautos yra veiksmingai pa- !Jonas Šlepetys ir Dr Anta- Į padėjėjas Europos reika- spaudą. Kad daugiau būtų
Deimantinį SLA Seimą. Be Medi pažinsi iš jo vaisių.
tacija, pauperizacija, vergo rodžiusios savo ryžtą lais-nas Trimakas (Lietuva). Jams.
tokių Jonų Vitkūnų!

SLA deimantinis seimas
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PIENELIS IR JAM SKANUS

SVEIKINIMAS

KAI KURIE XX AMŽIAUS {VYKIAI

Gerbiamas Keleivio redaktoriau,
administracija ir visas štabas,
/Tesiu
55 metų sukakties proga aš
irgi
noriu pasveikinti visą Ke
1935—Gtgužės 27 d. Vy- i*ikos pasiūlymą saugoti
leivio štabą ir palinkėti geriau
iriausias Tribunolas panai- taiką,
sios kloties ateityj. Lai Keleivis
kino prezidento Roosevelto] 1939— Balandžio 30 d.
dar keliauja daug daug metų
įkurta NRA (National Re- (New Yorke atsidaro Pasauper viso pasaulio lietuvius ir
covery Administration).
linė Paroda; pirmą dieną
skleidžia šviesą ir tiesą, kaip jis
1935—Rugsėjo 8 d. nu atsilanko daugiau kaip
darė per 55 metus.
šautas Huey Long, kuris 1,000,000 žmonių. —Gegu
Aš pirmą kartą gavau Kelei
gengsterišku būdu valdė žės 5 d. Lenkija atsisako
vi pamatyti dar būdamas tik 12
Louisianos valstiją. Jo sar užleisti Hitleriui Dancigą;
metų Lietuvoje. Mūsų kaimy
gai užmušė žudiką vietoje. siūlo derybas. —Gegužės
nas parvažiavo iš Amerikos.
1935— Spalio 2 d. Mus 13 d. Himmleriui vadovau
Jis
gaudavo Keleivį, o perskai
solinis užpuola Etiopiją. jant, naciai pradeda triuš
tęs atnešdavo ir mums paskai
Kunigai laimina fašistų žy kinti čekų bruzdėjimą.
tyti.
Žinoma, man vaikui labiau
gi1939—Rugpiūčio 23 d.
sia patikdavo Maikio su tėvu
1936— Juntginėse Val Sovietų Sąjunga pasirašo
pasikalbėjimai.
stybėse išleista Sočiai Se- įsu Hitlerio Vokietija su
Kada aš atvažiavau į Ameri
curity Aktas, kuriuo įvesta tartį pasidalinti Pabaltijo
ką 1930 metais iš pradžių gau
senatvės pensija. Balan valstybėmis.
davau
jį iš kitų žmonių, o nuo
džio 3 d. nužudytas elektros
1939—Rugsėjo vokiečiai
1933 m. pats jį išsirašiau ir jis
kėdėj Bruno Hauptmann, įsiveržia Lenkijon, užima
pas
mane lankosi nuo to laiko.
nuteistas už Lindberghų Dancigą. Anglija ir Pran
Aš jam esu dėkingas, nes jis
vaiko pavogimą ir jo nužu cūzija siunčia Hitleriui ul
daugeliui žmonių atidarė akis
dymą.
timatumą, reikalaudamos
ir parodė kelią, kaip reikia ko.
1936—Birželio 4 d. Leo sustabdyti karo veiksmus.
*.
W:;:, . ..... .
X
C< ■<- bž..- .
voti už savo šviesesnį ryloj ų.
no Blumo sudalyta socialis —Rugsėjo 3 d. Anglija ir
St. Louis zoologijos sode iš Indijos atvežtas mažas
Keleivis daug gerų darbų at
tų valdžia Prancūzijoj už Prancūzija skelbia Vokie
drambliukas
maitinamas
pienu.
liko ir visi lietuviai turėtų bū
ima vietą, ir tuojau pusė tijai karą. Vokiečių subti jam dėkingi. Keleiviui teko
miliono darbininkų skelbia marinas nuskandina anglų
daug kovoti su tamsuoliais ku
streiką, reikalaudami viso laivą “Athenfe”. Amerika
nigais ir visokiomis davatko
kių pagerinimų.
skelbia neutralitetą. Kana
mis. Netrūksta jam priešų ir
1936—Gruodžio 11 d. da skelbia Vokietijai karą.
šiandien.
Kiek jam reikia grum
jaunas Anglijos karalius Stalinas užpuola Lenkiją..
Prieš 128 metus susirinko mitetui pasiūlius, delegatai tis su komunistais! Keista,
VIII priverstas
—Alou, Maiki! Ar tavo bonešiai jau ne žemėje tu- Eduardas
.
Naciai susitinka su raudo pirmoji politinė konvencija išrenka pastovų konvenci- liet ir vadinamųjų dipukų tar
škulė dai- neužsidarė?
pi, bet budi dieną ir naktį išsižadėti sosto, kam vedė narmiečiais Brest Litovske
kandidatams į aukščiausius jos pirmininką ir nominuoja pe yra didelių Keleivio priešų.
—Dar ne, tėve.
pakilę į orą, taip kad prie- PaPrastą motery amerikietę,
ir sveikinasi. —Rugsėjo 27 JAV-ių postus - preziden- kitus laikinius narius,
Jie nekartą man yra sakę, kad
—Na, o ko tu dar moki- šo užpuolimas negali ju su- lr *)e to °ar gyvanašlę . Varšuva pasiduoda. —Rug
to
ir
viceprezidento
išrinkKomiteto
raportai,
taiesu išmintingas -vyras ir tokį
niesi?
, naikinti.
Dėl tos santuokos jus issvy- sėjo 28 d. naciai pasira
ti. Tai įvyko Baltimoi ėję, ėyklės konvencijai ir kiti šlamštą skaitau, kodėl geresnių
—Psichologijos.
! —Veidiminut, Maiki! Tu tas,™s Anglijos.
šo su rusais sutartį Lenki Maryland, 1832 m. gegužės reikalai via svarstomi. Po laikraščių neskaitau? Aš jiems
—Vis ta bzikologija. O čia šneki niekus. Kas gi ga- .
Ispanijoj piaside- jai pasidalyti —Spalio 9
mėn., kai demokratų partija to seka vienas iš svarbiau- tuojaus atkirsdavau, kad Kekoks iš jos pažitkas? Ar H juos ore palaikyti dieną ir f'a v,daus į3™. Generolo
d. naciai suima Amerikos vienbalsiai renominavo An- šių punktų darbotvarkėje: I’eivis ir yra vienas iš geriausių
ji pasako, kaip išvirti gero nakti?
Franco vadovaujami kle- laivą “City of Flint” ir
krupniko?
j -Jie laikosi savo sparpuola zmo- pristato rusams. —Splalio drew Jackson kandidatu skaitymas partijos platfor-, laikraščių, kuris viską parašo,
į prezidentus ir išrinko mos. Tai yra vieša partijos Jei reikia pagirti, pagiria, o ką
-Ne, tėve, “krupniku”' nais, tėve. Jie bekabo ore nlM >?™k^ją demokratinę
14 d. naciai paleidžia jū Martin Van Buren kandi- principų ir tikslų prokla- reikia papeikti, nebijo ir pakriji neužsiima; bet ji aiškina, pakybę, bet dieną ir naktį 'a,d2j^ į^M^in™"- ros dugnan anglų šarvuotį
«T>
i n V” v n
roo datų į viceprezidentus. Tais macija. Tokiu būdu žmo-tikuoti.
ZmOftailS
UFOsntui-ril
lai'/’’
'—
kaip VPlkia
veikia žmogaus
pro-, clrvoirln
skraido, butanu
laiKu
ir
, _
, ,. ~
'-f®"* »
y?
V Į laikais Amerikos gyventojų nės, kurie balsuos per atei- į Seniau aš pats daug rašyda.
, . .
. .
i - i darė sutartį Franco reak- ’,
tas.
paskirtose vietose prie kiek- ...
,.
,. .
.
laivo
įgulą.
Spalio
26
d. sjęaj^jus siekė apie 13 nančius rinkimus,
žinos vau Keleiviui apie mūsų Hart• ’
k
k
-•
cijai remti.
Mussolinis
aun..
,
• i
—Tai ne, koks iš jos pa vieno bombonešio ore pn- -. T
^palej^o•Amenkiecių miiįonųe
apie kiekvienos partijos fordo ' lietuvių organizacijų ir
žitkas, Maiki. Verčiau tu siutina skraidomas gazoli- «a Ispanijon 100,000. gink- laivą “City of Flint .
Paskutinį kaitą, t. y. 1956 principus, siekius, galvose- lietuvių parapijos veiklą. Turiu
mesk tą savo mokslą ir pa-(no tankas ir pripildo bom- u
m!L Ynrkn hiržni
1939—Lapkričio 30 d. m.
respublikonų partija ną tautinėje ir tarptautinė- pasakyti, kad visuomet parašydėk man išsimufyt į girias.; bonešį reikalingu kuru, taip
. panika Roospveltas lllsai
Suomiją sauže- susirinko į savo konvenciją Je plotmėje, jos idėjas ir davo apie viską, nieko nenuka—Giriose dabar daug kad bombonešis
visada būHšl kraitn ūkio my, iš jūros ir iš oro; bom- San Francisco mieste, ode- kaip sąlygos krašte galėtų poję. kaip kiti laikraščiai daro.
•i . , i
• • kaltinamas dėl krašto ūkio
tų paruostas ilgai kelonei i
,.
barduoja sostinę Helsinki. mokratai Chicagoje. Šiemet būti pagerintos savo pilie- Noriu priminti mūsų parapi
uodų, tėve.
O* • 4.
•-i__ _ susmukimo
Rusiją ar i komu—
Gruodžio 1 d. preziden demokratų konvencija į- čiams.
—Uodai manęs nepiaus, Sovietų
jos nenuilstančiai dirbančius
.
,
..
t
1938—Hitlerio armija o. Austriją,
tas Rooseveltas pasmerkia vyks Los Angeles mieste
vaike, bet bomba mieste mstų Kiniją. Ir kiekvienam
Partijos platformą priė- dvasiškius, ypač prelatą Joną
jų
yra
jau
is
anksto
paskirta
,
'
1
93
į_
Biržel
^
20
d
>An
.
Suomijos
užpuolimą;
Ame

gali užmušti. Juk negali ži
liepos 11 d., o respublikonų mus, toliau seka pats svar- Ambotą, kuris yra jau virs 90
not, kada Chruščiovo rap- misija, kur skristi ir ką pa glijai spaudžiant, Prancū- rika paskolina jai $10,000,- Chicagoje liepos 25 d.
: biąusias konvencijos tiks- metų amžiaus. Mūsų parapija,
daiyti.
Amerika
šiuo
laiku
000
gintis
nuo
užpuolimo.
lanai paleis ant Amerikos
Partijų konvencijos nėra las: kandidatų i prezidentą galima sakyti, visai nedidelė pa
, , .
-.> v
zija uždaro savo sieną, kad
ugnį. O kaip -aš žiūriu, tai i turi 550 tokių B-o2 bom- suJIaikytų ginkIų gal£nim, Tautų Lyga reikalauja, kad jokiais įstatymais numaty ir viceprezidentą nomina- lyginus su kitomis lietuvių ko
per 24 valandas Rusija su tos. Tai grynai partijų rei vimas. Paprastai kiekvienas lonijomis, o prelato Amboto ne
jis prie to rengiasi, ba kas- i bonešių ir yra
rlipn darosi
rluroci vic
nncintosnis , 1TIMS
IU daugiau.
dien
vis pasiutesnis,
mas Statvti
statyti jų
respubliką nuo kleri- laikytų karą prieš Suomiją. kalas ir jų lėšomis vykdo kandidatas yra nominuoja palaužiamu užsispyrimu įsteig
vis daugiau koliojasi. Pa-, -Maiki.man visgi neais-1 ka] fašist
Austrijoj per Rusija tą reikalavimą at mas. Jų pirminis tikslas mas jo šalininkų. Kai visi ta Hartforde aukštesnioji mosidarė tikras sumasetsis. įku, kaip tų bombonešių la- ^acių terorą sugrūsta į ka- meta.
yra išrinkti partijos kandi kandidatai būna išvardinti, kykla (High School), kuri pir1940—Po žaibo karo datus ir paskelbti rinkiminę oficialūs delegatai būna mauja kitų mokyklų tarpe. Tuo
—O aš, tėve, jo nebijau, kūnai gali ištrivoti ore die- Įėjimus 50,000 žmonių.
Lenkijoj, mūšiai laikinai programą,' kuri tautoje tu iš eilės šaukiami pagal ai- i lietuviai gali didžiuotis. Prieš
nes betikiu, kad jis drįstų ną ir naktį, jeigu jų mašinos
1938— Spalio 30 d. jūokAmeriką užkabinti.
i niekad nenusileidžia
ze" - daiys Orson Welles skelbia sustojo, bet buvo daromi rėtų daugiausia pasisekimo. fabetą ir kiekvienas delega- keletą metų apie tai Keleivyj
—Nebūk toks krabras, mėn?
Konvencijų scena yra cijos vadovas atsako pra- i buvo gana plačiai rašyta. Aš
1 per radiją, kad nusileidę dideli kariniai pasiruoši
Maiki. Juk niekas netikėjo,Į —Jie pasikeičia,
tėve. Marso gyventojai atakuoja mai. Amerika davė užsa milžiniška salė, išdekoruota nešdamas surinktų balsų čia tą priminiau tik norėdamas
kad japonai drįstų Ameri- Kai vienas lėktuvas lei- New Yorką, sukeldamas kymą pastatyti 150 laivų vėliavomis
ir portretais. skaičių už kiekvieną kan- parodyti, Keleivio nešališką inuž $2,500,000,000* Rusai Jose dalyvauja apie 15-20 didatą. Tada visi balsai bū- formaciją,
ką užkabinti, o visgi užpuo- džiasi žemyn, kad jo Įgu daugelyje vietų paniką.
atakuoja Suomiją, pralau tūkstančių žmonių. Jos yra na suskaičiuojami, ir jeigu i Su šiuo laišku siųsdamas salė. Visai netikėtai liuobė la galėtų pasilsėti, tai ki1939— Kovo 15 d. Hitle
bombomis į Peail Harborą tas kyla aukštyn ir užima rio armija užima Čekoslo žia Mannerheimo liniją, ir labai triukšmingos, euro nė vienas kandidatas re- ivo metinę prenumeratą, pridedu
ir sudaužė visą Amerikos jo vietą. Ši praktika Wa- vakijos sostinę Pragą.Ven- Viipuri (Viborgo) miestą. piečiui cirkiškai atrodan gauna balsų daugumos, de- ir mažą auką, kad Keleivis kelaivyną. Gali ir Chruščiovas shingtone oficialiai vadi- grija pasiglemžia rusinus.
legatai vėl būna šaukiami liautų po margą pasaulį šviesda1940—Balandžio 9 d- čios.
taip padaryti.
; narna “lavinimosi prati- Balkanuose didelis neri naciai įsiveržia Danijon ir
Kai partijos komiteto pir pagal alfabetą. Taip tęsiasi, mas ir mokindamas lietuvius,
—Bet Chruščiovas žino, mais”. Norima, kad tokio mas. Kovo 22 d- Lietuva Norvegijon.—Gegužės pra mininkas oficialiai atidaro kol vienas kandidatas turi nežiūrint
kuriame
pasaulio
tėve, kas atsitiko Pearl lėktuvo įgula Įprastų išbūti užleidžia Klaipėdos kraštą džioj jie užima jau Olan konvenciją, yra sukalbama aiškią balsų daugumą. Ta kampelyje jie begyventų.

Partijų konvencijos

i• i •

Hasboro užpuolikams. Visi savo vietoj 24 valandas be
jie buvo pakarti ir jų Japo- pertraukos. Taip esąs auknija turėjo atsiklaupti ant i lėjamas tų žmonių pajė-mas
kelių prieš Ameriką. Gale-į Tuo būdu norima paruošti
tų taip atsitikti ir Chruščio- pakankamai gerai išlavintų
vui. Juk Sovietų Rusija yra lakūnų, kad, kilus pavojui,
apsupta Amerikos bombo- prezidentas galėtų duoti
nėšiais iš visų pusių.
ženklą tūkstančiams orlai—Maiki, man patinka, vių pakilti oran ir laikytis
kad tu toks atvožnas; ate;tenai. Bet tie pratimai, te
tų nepamislini, kas iš tų, ve, ir dabar jau vi a gera
Amerikos bombonešių lik-' Amei ikai apsauga, o priešui
tų, jeigu ruskiai netikėtai geras Įspėjimas, kad nežiūjuos užpultų ir subombar- rint visų jo “sputnikų”, jis
duotų, a?
gali būt sunaikintas. Jeigu
—Ne, tėve, visų Ameri-i tiktai pusė Amerikos , bomkos bombonešių rusai ne- bonešių pasiektų savo tiksgalėtų sunaikinti jokiu bū- lą, rusams padarius provodu.
Įkaciją, tai bežiūrint būtų
—Kodėl negalėtų?
nušluota nuo žemės Mas—To dėl,tėve, kad Ame- kvą, Lenigradas, Kinijos
rika yra gerai pasiruošusi Pepingas ir kiti komunistų
kiekvienai staigmenai. Nuo didmiesčiai. Amerika yra
tos dienos , kai Chruščiovas pilna Maskvos šnipų, tėve,
padarė skandalą Paryžiaus ii' Chiuščiovas gerai žino
konferencijoj, Amerikos to- Amerikos pasiruošimą. To
limojo skridimo B-52 bom-,dėl aš ir sakau, jog netikiu,

-Vokietijai. Kovo 23 d. Is
panijos vidaus karas pasi
baigia ; sostinė Madridas
pasiduoda Franko armijai
1939—Kovo 31 d. Anglįja ir Prancūzija pasižada
padėti Lenkijai, jeigu ji
priešinsis Hitlerio antpuo
liui.
1939—Balandžio 1 d.
Jungtinės Valstijos' duoda
pilną pripažinimą klerikališkai-fašistiškai Franko di
ktatūrai Ispanijoj.
1939—Balandžio 28 d.
Hitleris išsižada taikos su
tarties su Lenkija, reikalau
ja Daucigo ir atmeta Amekad jis drįstų Ameriką už
kabinti. /

—Olrait, Maiki, kai tu
taip gražiai šitą biznį išaiškinai, tai man užėjo noras-nueiti pas Zacirką ir
išmesti burnelę.

1

diją, Belgiją ir Luxemburbą.—Churchillis sako ang
lams, jog karas Anglijai
reikš prakaitą, ašaras ir
*™>«- Rooseveltas reika
lauja 50,000 orlaivių. Olan
dija ir Belgija pasiduoda;
naciai skuba Prancūzijon.
Mussolinis skelbia Italijos
karą Prancūzijai ir Angli
jai.
1940—Gegužės
28 d.
anglai traukiasi iš Dunkirko; dalis armijos išgelbėta,
bet visi tankai ir kita karo
medžiaga liko naciams.—
Birželio 15 d. vokiečiai
užima Paryžių (prancūzai
jo negynė, kad priešas ne
sugriautų).—Birželio 22 d.

malda ir po jos seka him da kovencija partijos vie
Alex Sabeika
nas. Partijos tautiniam ko- nybės vardan paprastai pas Hartford, Conn.
kelbia nominavimą vien
Amerikoj’ 17,000,000 vyrų balsiu.
TOKS JŲ KULTŪRINIS
Kandidatas į viceprezi
registruojasi karo tarnybai.
BENDRAVIMAS
—Spalio 28 d. italai įsiver dentus paprastai išrenka
mas svarbiausių partijos
žia Graikijon.
Vaišuvoj, Lenkijos sosti
1940—Birželio 15 d. so vadų, pasitarus su kandi
nėj, atidaryta tarptautinė
vietų karinės pajėgos užė datu į prezidentus. Jis turi
knygų paroda. Parodoj da
mė Lietuvą, o birželio 17 d. būt priimtas partijai ir parti
lyvauja ir daug Amerikos
jos išrinktajam kandidatui.
Latviją ir Estiją.
knygų leidyklų. Kai kurios
1940—Liepos 14-15 die- Taip vyksta to dėl, kad pre
jų parodoj išstatytos kny
tariamieji rinkimai į “liau zidentas ir viceprezidentas
gos nepatiko Lenkijos kopagal paprotį yra išrenka
dies seimą”.
mustinės valdžios pareigū
1940—Liepos 21-22 dieno mi partijos ir drauge dirba nams, ir to dėl apie 200
mis “liaudies seimai” pri prezidentinių rinkimų me
knygų reikėjo pašalinti. Tų
ėmė Maskvoje suredaguo tu. Konvencijos delegatai
komunistams “nekošemų”
tas rezoliucijas, prašančias tada patvirtina pasirinktą
knygų tarpe yra Orvell kny
Lietuvą, Latviją ir Estiją kandidatą į vicepreziden
ga apie* Ispanijos civilinį
tus.
įjungti į Sovietų Sąjungą.
karą, du tomai Yale uniPrieš uždarant
1940—nugpiuuiu
Rugpiūčio o3 ii.i
d.
Prancūzija pasiduoda vo-1 mtv
invc
uzjuaicziiv konvenciją
rvvruvvnviją vpiviteto išleistos i asaulio
kiečiams.—Birželio 28 d. Sovietų S-gos Aukšč. Tary- dar būna aptariami kiti ei- - \
<.t
•no
. * ••
. • yI mhitro
•
I nomio'ii
•••
*11**
A
ld.” jr « Kit0,nija”
namieji roilroloi
reikalai iv
ir nn
po rn
Sovietų Rusija pagrobia ba
nutarė nuvuvfi
įjungti Lietuvą,
ir tt.
Besarabiją iš Rumunijos.
o rugpiūčio 5 d. Latviją ir t konvencija išsiskisto ligi
Rugpiūčio 8 d- vokiečiai iiugpiūčio 6 d. Estiją Į So- sekančių prezidentinių rin
Pakalbinkim draugus ir
pradeda bombarduoti An- vietų S-gą.
*kimų.
kaimynus užsisakyti “Kelei
American Council
I
gfiją iš oro.—Spalio 16 d.
(Bus daugiau)
vį.” Kaina metams tik $4*00
a
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MOTERŲ SKYRIUS
r»sapnMcissi
A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys ‘
Visiems pririvalgius ir gerokai užgėrus, daininin
kams peršėjo užtraukti šutai tinę, bet Mildužis paprašė
visų dėmesio ir pasveikino jaunuosius palinkėdamas
jiems gero gyvenimo. Po to paprašė kalbėti Balvočių.
šis apžvelgė susirinkusius ir pakvietė iš kiemo kitus j vi
dų sueiti. Vieni sustojo kur galėdami pagal duris, o kiti
klausėsi per atvirus langus. Balvočius nurodė, kad sunku
Iietuvoje susidarė visiems pragyventi. Niekas ten ne
kėlė pramonės, negerino ūkio. nesirūpino švietimu, nes
carui visa to nereikėjo Todėl štai lietuviai pasižarsto po
visą svietą. Ir čia mūs gražus būrys yra susimetęs. Mes
išlikome kuo buvome. Daug kas suginsime i savo kraštą.
Reikia sveikinti čia jaunuosius ne tik kaip mūsų priete
lius, kuriančius šerną, bet taipogi, kaip lietuvių tautos da
lelę.
Balvočius kalbėjo ilgai ir jausmingai ir kai kas iš
svečių dar tokio iškalbingumo buvo negirdėję; klausėsi
burnas pravėrę. Balvočiui baigus kalbėti Balaišienė pa
silipo ant kėdės ir pratarė:
Visa tas teisybė, ką čia mums malonus ir garbingas
svečias nusakė. Mes gerai pažįstame jaunuosius. Visi
juos mylime. Jie pradeda gyvenimą ir visko jiems reikia.
G sauso niekas neklauso. Taigi sumeskime jiems ant pra
džios gyvenimo kiek kas galime. O kad smagiau būtų
jaustis ir žvangiau pinigus dėti,—mes turime “torielkų”
keletą bačkų. Pažiūrėsim, kiėno pinigas svaresnis ir katram lėkštė tvirtesnė.—Pamojo Rimkui ir tas tuojau lėk
štę padėjo ant stalo priešais jaunuosius.
Balaišienė pati pirmoji paklojo 50 dolerių, o Rimkus
įsiteikdamas taip stuktelėjo lėkštę, kad ta subirėjo. Mildužis, šuo svočios neatsilikdamas, irgi paklojo 50 doleriųOnos gi broliai Jurgis ir Jonas tvojo po visą šimtinę. Ty
la užviešpatavo pas visus, toki duosnumą pamačius. Ki
ti artimieji dėjo mažesnes, bet svarias sumas. Visi pra
linksmėjo, kai kaž koks “štukorius” nurėjo sumušti lėk
štę su “kvoterių.” Lėkštei nedūžtant, jis traukė vieną po
kito kvoterius ir kirto jais lėkštę, kad šie net į lubas skri
do. Bet lėkštė nedužo.. Tada išsitraukė pusę dolerio, vi
siems parodė pinigą ir kilio. Bet lėkštė vistiek nedužo.
Pagaliau ištraukė sidabrini doleri ir kirto. Lėkštė paga
liau suskilo ir kai kas paplojo. Svečiai kilo vienas paskui
kitą ir stojo j eilę pakloti pinigu jauniesiems “ant pra
džios gyvenimo.” Pasirodė nemažai ir Juozo “kostumierių” iš krautuvės. Visi buvo linksmi ir linkėjo laimės.
Rimkus daugumai “patarnavo” stuktelėdamas lėkštę, kad
ši sudužtų, kaip tik pinigai buvo padedami. Bet kiti patys
būtinai norėjo ją sumušti. Šukės lakstė i šalis, nors tvark
dariai ir labai mikliai jas nuo stalo nušluodavo. Vienas
įsigėręs senyvas žmogus tiek su ranka trenkė Į lėkštę,
kad susižeidė ranką, bet jis greit tvarkdarių buvo nuves
tas j šalį, kad bendra eiga neiširtų. Toliau nors ir mažo
mis sumomis, bet pinigu krūva didėjo. Rinkliava ilgai
Užsitęsė, nes visi suėjo iš kiemo ir spūstis susidarė begali
nė. Pagaliau rinkliava užsibaigė. Jauneli atsistojo. Juozas
padėkoojo visiems ir jaunieji išgėrė už visų svečių svei
katą. Svečiai, žinoma, negalėjo atsilikti negėrę jaunųjų
sveikatos ir vaišės prasidėjo iš naujo. Muzikantai trau
kė maršus. Jiems, protarpyje, apstojus pasigirdo balsas
iš kiemo:
Muzikantus katinai papiovė,
O jų skūras ant tvoros padžiovė.

O kitas balsas vėl uždainavo:
Nori, nori kojelės trepsėti,
Negrajina muzikantai,
Nereiks jiems mokėti.

Muzikantai pasitarę išėjo i kiemą griežti, o paskui
juos išbildėjo visas jaunimas- Kieme šokėjai linksmino
si visu įmantrumu, o viduje pasiliko prie stalų tik senes
nieji ir tvarkytojai. Balaišienė neiškentusi skaitė jaunie
siems sudėtus pingius.
—Širdele mano,—sakė ji Onai,—ugi bemaž tūkstan
tis dolerių! Kur tu matytum, tokią krūvą pinigų! Nors
dvarą pirk. Susipirksi, širdele, viską kas tau reikės.—Pa
sisukusi į Mildažį pridėjo:
—Vaišinkit kiek tik galit. Jei liko kokios atsargos,
tegu subaigia viską.
Tačiau atrodė dabar svečiai labiau domėjosi šokiais,
kaip vaišėmis. Vakare palengva kai kurie svečiai ėmė
skirstytis, bet šokėjams sunkiau buvo išsiskirstyti. Kai
kas ėmė erzinti pabrolius:

Namo, namo, svotai begėdžiai,
•

Rūdija pelyja žagrelės jūsų.

Namo, namo, svotai begėdžiai,
Žvingauja, žvingauja žirgeliai jūsų.
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tokiu ramiu, nenatūraliu, čiau išaiškinti ir sutvarky PRAŠOME PASKOLINTI
sustingusiu balsu mėgino ti visus tuos nesklandumus.
Kas turi Lietuvių socialis
man kažką pasakyti, steng Ir išsiverkti, išsikalbėti, pa
damasi iš paskutinių jėgų sidalinti savo vargais su tų liaudininkų partijos
susilaikyti jau bėgančias artimu žmogumi yra vienas programą, išleistą Petrapily,
iš geriausių būdų savo šir (rodos, 1917 metais, prošom
iš akių ašaras.
Aš švelniai ištraukiau iš dies sielvartui palengvinti. paskolinti. Pasinaudoję tuoj
jos rankos knygą ir vėl pa Praėjo “ašarų audra” grąžinsime.
sodinau ją į kėdę.
“Keleivio” redakcija
Nelei ir jos veidas, aplais
“Verk, Nele, nebijok nie tytas ištryškusiomis 'aša
ko, išsiverk kaip reikia, romis, vėl nusišypsojo ir
ATSAKYMAI
tik nemėgink sulaikyt savo ji pamatė ir suprato, kad
1. Savas.
ašarų. Išsiverkus tau palen jos sunkumai jau beveik
2. Apvalainų.
gvės”.
kaip ir dingo,lyg ašaros
3.
Po šlapiu.
Man nereikėjo jos dau būtų išplovusios visą kar
giau prašyt, nes ji jau verkė. tumą iš jos širdies.
Pakalbinkim draugu* ir
Ir ach, kaip ji verkė ... Aš
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį-” Kaina metanas tik $4.00
dar nežinojau kame daly
kas, bet netrukdžiau jai ir DIENOS JAU TRUMPĖJA
nemėginau jos nuraminti.
TURIME LIETUVOS
Aš
vaikščiojau
po
kamba

ISTORIJA
•
Birželio
21
d.
5:43
vai.
(Ilinojaus Lietuvių Prekybos Rūmai gegužės 15 d.
rį,
daviau
jai
antrą
nosi

prasidėjo vasara. Paskuti
bankete atskiru aktu pagerbi nusipelniusių Ameri
naitę.
Praeidama
paglos

nės 5 ilgiausios dienos bu Dar turime dr. V. Sruo
kos lietuvių veikėją Norą Gugieną, SLA centro iždi
čiau jai galvą ir laukiau, kol vo birželio 18-22 d., kada gienės Lietuvos istorijos ke
ninkę. Paveiksle matyti, kaip minėtų rūmų pirminin
ji kiek aprims, štai mano saulė švietė 15 valandų ir 19 lis egzempliorius. Tai di
kas dr. Joseph Jerome įteikia Norai Gugienei (deši
Nelė dar sykį sunkiai atsi minučių, tai yra tada dienos džiausia ir visiems supran
nėj) Pagarbos Raštą. Be to, jai įteikta gražių do
duso, nušluostė savo nosį buvo dviem trečdaliais ilge tamai parašyta knyga, 947
vanų ir gėlių. Greta jos stovi Aldona Barčus. N. Gu.
ir pakėlus galvą pažiūrėjo snės negu žiemą prieš pusę psl. kaina $12. Kainą pakė
gienė yra ir ‘Keleivio” bendradarbė.
į mane. Jos akys buvo dar metų.
lė leidėjai.
pilnos ašarų, bet jau vėl
žibėjo, tas skaudulys lyg
dingo, ištirpo ašarose ir
PIENE
ĮDOMIOS k NAUDINGOS KNYGOS
su maža šypsena ji man
pasakė:
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
Piene, piene—nuostabi gėlele,
“Man jau tikrai leng
viau”.
Ko tu rymai vėjų pabarėly?
Aš įpiliau jai šviežios LIETUVA . BUDO, Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIU KALBU ŽODY
Kur priglausi baltąją galvelę?
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
NAS. virš 20.000 žodžių. 368 Pus
kavos ir pasakiau:
Kur užsnūsi vėlų vakarėlį?
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
lapiai, kaina ......................... $4.00
“Dabar gerk ir pasakyk
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
Pučia vėjas, plaukelius kedena,—
man—ko tu verkei? Nes šeliais,
iliustruota. 416 puslapių,
istorinis romanas iš žemaičių krik
Baltus plaukus nuo galvelės rauna.
didelio formato. Kaina .... $5.50
što laikų, kieti apdarai .... $2.50
ir išsikalbėti tau reikia su
Per dirvoną, rudenio laukelį
žmogum, kuris tau gero lin DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” ŽEME DEGA. J. Savicku karo metų
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
ki, o kad aš tau tik gero
Neša pienės baltąjį pūkelį.
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00
lis 453 psl. Kaina .................. $4.50
noriui tuo—aš manau—tu
Piene, piene,—mano tu gėlele,
1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi ŽEME DEGA, J Savicke užrašų an
tiki”?
troji dalis, 414 psl. kaina . ...$4.50
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Gaila tavo man baltos galvelės
“Taip”,' pasakė Nelė ir Kaina ................................ ....... $6.00 SOCTALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
Gaila mano vargo jaunystėlės—
pradėjo man pasakoti.
aiškiai parodo, kain .keitėsi visuo
ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko imenės santvaika ir kodėl ii dar
Išblaškytos vėjų pabarėly.
Tai buvo mažmožiai, vi
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
keisis. Kaina ..................... 25 Ct.
na ...................................... ,
$5.00.
sai nereikšmingi nesusipra
Kad pavirsčiau pilku lauko smėliu,
meistriškas aprašvmas. ksin
timai su savo vyru. Bet Ne- j PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS liškio
'•arui einant prie galo tūkstančiai
Kad giliai žemelėj gulėtau!
paruošė Anicetas Simutis, daugy
lė, žinodama, kad rūpesčiai bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis lietuviu bėgo i Vakar’s nuo ru
Kad nugrimztau šaltu akmenėliu,
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
apie lietuvius visame pasaulv.
ir susijaudinimai gali pa 464
psl. Kaina ........................ $6.50
Nemunėlis kad viršum tekėtų?y „p
SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
kenkti jo širdžiai, visus tuos
pasakojimų. ISO psl. Kaina .. $2.00
LIETUVIU
DAINOS
AMERIKOJE,
neišaiškintus menkniekius surinko ir suredagavo Jonas Ba
Salomėja Nėris
BARABAS. Paer lagerkvisto istori
nešiojo savo sieloje ir turė- lys, 472 dainos su gaidomis. Ang nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
duotas kiekvienos dainos
miją. Kaina ..................
$2.25
i jo pati viena stengtis “su liškai
turinys, todėl tinka dovanoti ir
lietuviškai
nekalbantiems,
įrišta
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sitvarkyti”. Jos vyras, kaip
326 pusi. kaina .........................$5.00
sų rašytojos pirmojo karo metu
ir dauguma vyrų, nemėg
Amerikoje parašvti vaizdeliai su
LIETUVA, parašė M. Gimrašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
davo ir sunkiai pakęsdavo MAŽOJI
butienS, J. Gimbutas. J. Lingis, J.
kaina ...................................... 50 Ct.
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl..
jos ašaras. To dėl Nelė su
kaina
...................
$5.00. LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA.
laiku atpratino save verk
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
V. FUNKIENfi
BODAS IŠMOKTI ANG
Amerikos lietuviams, 144 pusla
ti, bet išmoko užslėpti sa LENGVAS
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
pių. Kaina ........................... $1.00
angliškai
mokytis,
Aš dar sykį pažiūrėjau į aš pastebėjau, kad nore vo nelinksmus jausmus. dedantiems
duoda ištarimą, angliškus pasikal CEZARIS. Mirko Jesulič romanas
paruoštą staliuką. Rodos, Nelė jau gėrė trečią puo- j Bet ilgainiui tai negerai, bėjimus. Kaina ................... 55 Cnt. trijose dalyse, kiekviena dalis no
nieko neužmiršau, .Čia jos dūką kavos, bet jos pirmas j nes siela, ypač švelni mo- MARLBOROUGH'S LITHUANIAN $2, ara visos 3 dalys.......... $6.00
SELF-TAUGHT. M. Inkile, ge NAUJA VALGIŲ KNYGA, psrašė
mėgiamiausi pyragaici a i, pyragaitis vos pradėtas taip Į teriška siela, tai sunkiai paras vadovėlis lietuviu kalbos mo
M. Michelsonienė, 250 Įvairių lietu.
kytis angliškai kalbančiam, 144
sausainiai, grietinė, cukrus. ir gulėjo toliau nevalgomas, kelia ir ateina laikas, kada
v>iku i*- kiru ta>-tų valgių receptu.
Dabar Vokietijoje jau daug “Kodėl nevalgai, Nele,: ji ieško ir nori “išmesti iš psl., kaina ............................ $1.25 132 puslapiai, kaina................$1.25
SOCIALIZMO POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
ir iš lietuvių priprato gerti ar neskanu?”, klausiu ją- savęą” visą tą jai kenksmin- DEMOKRATINIO
M. Valadkos parašyta knyga. 250
PRADAI. Fopuliari ir naudinga
“O, ne, labai skanu”,—!gą naštą. Niekados nereipuslapiu. Kaina........................$2.50
knyga šių dienų klausimams su
pupelių kavą be cukraus,
prasti. Kaina ............................ 50c.
A KISS TN THE DARK. .1. Jazmino
kartais su grietine, o kar feuskubo jinai, nusišypsojo kia nešioti savyje, savo
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
DIEVU
MIŠKAS,
kalio
Sruogos
ne

ir
pradėjo
valgyti.
Bet
aš
širdyje
ir
sieloje
liūdnų
tais juodą. Bet Nelė ir aš
na kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, ka jis ir
štais viršeliais...................... $1.00
jo nelaimės draugai iškentėjo na
mėgstame saldžią kavą su mačiau, kad jos šypsena minčių, neapykantos ir pan.
cių
koncentracijos
stovykloje.
483
ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
grietine ir, ačiū Dievui, tai tik jos lūpas palietė, o aky- j Reikia stengtis kuo greipuslapiai. Kaina ................... $5.00.
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
mūsų “linijai” nekenkia. se gilumoje lyg koks skau-'_______________________ MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma eities, 467 psl. Kaina.......... $4.00
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., VISUOTINAS TVANAS. Ar ealėjo
Suskambėjo prie durų ir dūlys paslėptas. Žinodama,
AR PAVYKS
kieti viršeliai
Kaina ........... $5.00.
toks tvanas bū*i ir kų apie tai sa
'-•
Sv
kad
ji
su
savo
vyru
gerai
atėjo Nelė, su kuria aš jau
ko mokslas ? Kaina ......... 25 Cnt.
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuckelios savaitės nebuvau su- sugyvena ir vienas kitą la
ko romanas iš 193.5 metų Suvalki SOCIALDEMOKRATIJA IR BOLjos ūkininku suki’imo prieš Sme
sitikus.Ji įėjo, kaip visuo bai myli, pagalvojau, kad
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380
jausiomis žinionis papildyta tuo
met, su malone šypsena, ra gal ji jo sveikata susirūpi
psl. Kaina.................................$3.00.
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.
miai ir gražiai atrodydama. no, nes jos vyras turėjo
NEMUNO SCNCS, Andriaus Valu«- SOCTALTZMAS IR RELIGIJA. Pa
ko romano antroji dalis, 426 nusJi pasveikino mane, atsi kažką su širdim.
rašė E. Vandervelde, verte Vardu,
lapiai. Kaina............................ $4.00
nas. Kaina .......................... 25 Cnt.
“
Kaip
tavo
vyro
sveika

sėdo ir mes pradėjome kar
UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ.
tu gerti kavą. Visokių nau ta? Kaip jo širdis?”, pa
meninių formų nlėtoiimosi pagrin
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
klausiau
ją.
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
jienų reikėjo viena kitai
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
ga su daugvbe paveikslų, gerame
“O, dėkui, daug geriau
pasakyti, visokiais įspū
popieriuje. Kaina ................... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
džiais pasidalinti. Laikas dabar .Jis ima naujus vais
SIAURUOJU TAKELIU, K. B.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
tus
ir
jie
jam
labai
padėjo
”
.
Kriaučiūno
atsiminimai
iš
Lietu

maloniai ėjo, bet staiga
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
Bet jos akys nepasidarė
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
vos socialdemokratų raštai dėl bol
linksmesnės ir jinai nulen
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
voje. Kaina .......................... 25 Cnt.
KLAUSIMAI
kė savo galvą.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
“Aš manau, kad pas ta
mo istorija ir valdyme praktika,
PARTIJOS PROGRAMINES GAI.
labai daug informacijų, 96 psl.
1. Koks vaikas yra myli ve ir bendrai su vyru vis
RES, 32 psl., kaina .......... 25 Cnt.
Kaina ........................... ..
50 Cnt.
miausias pasaulyje?
kas tvarkoje” . . . pradė
VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
IJETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
2. Kokių medžių miške jau aš, bet nespėjau baigti
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
daugiausia?
sakinio, kaip Nelė pašoko
popiera. Kaina ........................ $5.00 SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nno
3. Po kokiu medžiu kiš iš kėdės, lyg ją kas būtų
seniausių laikų fki Lietuvos ne
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI.
priklausomybės galo 1795 metais.
kis miške lyjant slepiasi?
įkandęs, priėjo prie mano
RTAUS VIETININKAS? Parašė
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
veikslų, 396 pšl., geras popierius,
Atsakymus rasite- šio pus- ’ rašomo stalo, griebė pirmą
pažinti. Kaina ........................ $1.20
kaina ....................................... $10.00
lapio gale.
I pasitaikiusią knygą ir su
PAGERBIA NORĄ GUGIENĘ

IŠSIVERK!

Pabroliai neužsileido ir atsakinėjo:
Ne strioks, ne strioks, ne kokia bėda,
Nudirfceim darbelius dieną, ne naktį.
Ne strioks, ne strioks, ne kokia bėda,
Pašersim žirgelius dieną, ne naktį,
(Bus daugiau)

Janet Marle Boring, 18 m.
iš Williston, N. Yn tikisi
laimėti New Yorko valsty
bės gražuolės titulą ir tai
valstybei atstovauti pasau
lio gražuolės rinkimuose.

MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mygos trilogiška istorijos kronika, 73
kolaiėio romanas trijose dalyse.
psl., didelio formato, gera popie.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
ra, kaina......................................$2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ?
Visos trys dalys įrištos j vieną
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
knygą, kieti viršai, 631 puslapis.
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.
Kaina .................................. $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

036 E. Bro*dway

------ :------ _ So. Boston, Mai*.

LATVIJOS VALYMO PRIEŽASTYS
Jau buvo ir Keleivy ra
šyta, kad pašalintas Latvijos
ministerių pirmininko pa
dėjėjas Berkavs ir kiti žy
mūs komunistų pareigūnai.
Vidurio ir Rytų Eurpos So
cialistų Sąjungos leidiny
“Labour Call” apie tai pla
čiai rašo socialdemokratų
vadas Kalninš, dabar gyve
nantis Švedijoj.
To valymo pradininkas
buvo generolas Batov, so
vietų armijos Pabaltijo gy
nybos ruožo vadas. Tas ge
nerolas, kuriam priklauso
visuose trijuose Pabaltijo
kraštuose esanti sovietų ka
riuomenė, ir jo štabas yra
Rygoje, 1959 m. vasarą
parašė pilną susirūpinimo
laišką partijos vadams Maskvoje apie padėtį Latvijo
je. Jis nurodė, kad plačiuo
se Latvijos sluoksniuose
reiškiasi stiprios naciona
listinės ir antirusišk o s
nuotaikos kartu pridėda
mas, kad tokias nuotaikas
palaiko nacionalistiškai nu
siteikę latvių komunistai,
užimantieji partijoje ir
vyriasybėje vadovaujančias
vietas. Laiške buvo pažymė
ta, kad tų tautiškai nu
siteikusiųjų vadas esąs so
vietinės Latvijos ministerio
pirmininko padėjėjas Barklavs, kurio veiksmai esą pa
vojingi. Pagal tą laišką,
Latvijoj galinti įsistirprinti
penktoji kolona ir generolas pareiškė, kad jis tokiomis
—sąlygomis nebegalįs

patikrinta saugumo kari
niams daliniams Baltijos
srityje.
Latvijos saugumo komi
teto viršininkas Vevers (lat
vis iš Rusijos) tuo pat metu
parašė panašų laišką savo
viršininkams į Maskvą, ap
tardamas politinę padėtį
kaip pavojingą.
Sov. Sąjungos komunistų
partijos centro komitetas
atsiuntė Rygon reikalo ai
škinti savo prezidiumo narį
sekretorių Machtdinovą, uz
beką. Tas Chruščiovo pati
kėtinis sąžiningai atliko sa
vo darbą ir, grįžęs į Maskvą,
pasiūlė iš Latvijos komunis
tų partijos atsakingų vie*
tų pašalinti visus tautinius
komunistus, taip pat iš vy
riausybės ir spaudos.
Maskvos centro koraite1}as painformavo Latvijos
komunistų partijos centro
komiteto sekretorių Kalnberzinš. Maskvos nutarimą
turėjo patvirtinti patsai
Latvijos kom. partijos eentro komitetas, bet komitete
kilo pasipriešinimas. Dau
guma buvo nusistačiusi ne
tenkinti Chruščiovo reikala
vimų ir Berklavo politiką
laikė teisingą. Ministeris pir
mininkas Lacis pareiškė
Berklavui solidarumą, nes
jis vykdęs jo politiką. Jei
gu Berklavs turįs būti areš
tuotas, kaip jam buvo pa
sakyta, tai tegul areštuoja
ir jį.
Maskvai spaud ž ia n t,

klausimas buvo svarstomas
iš naujo,, ir partija nuspre
ndė pašalinti Berklavą ir
jo draugus, bet tiktai tiek.
O kai buvo pradėta šalinti,
tai ir dabar dar tebevykdo
mas tasai nepatikimųjų
keitimas. Pakeisti jau visi
laikraščių redaktoriai, kei
čiami apskrityse partijos
pareigūnai. Partijos centro
komiteto darbo prižiūrėti į
Rygą atsiųstas iš Maskvos
rusas Gribkov, kuris paskir
tas partijos centro komite
to antruoju sekretorių.
Latvių pasipriešini mas
betgi nėra palaužtas. Nei
Berklavs, nei kiti pašalintie
ji nepripažino “klaidų”.
Berklavs buvo išsiųstas į
mažą Rusijos miestelį dirb
ti filmų pramonėje. Grįžęs
trumpam į Rygą, jis atsisa
kė kalbėtis su naujaisias
pareigūnais. Taip latviuose
Berklavo populiarumas di
dėja.
Naujoji partijos vadovy
bė visiems partijų komite
tams apskrityse išsiuntinėjo
bendraraštį, pažymėdama,
kad Berklavo politika yra
smerktina kaip “nacionalis
tinė” ir turi būti griebiama
si priemonių prieš jo šali
ninkus. Bet yra žinių, kad
daugelis apskričių atmetė
tokius reikalavimus ir pa
laiko Berklavą ir jo politi
ką. Naujasis partijos sekre
torius Pelsche vargu kon
troliuojąs partiją. Naujieji,
partijos vadovai neturi au
toriteto partijoje. Jis gali
remtis tik partijos nariais
rusais, kurių Latvijoje yra
apie pusę. Latvių komunis
tų nuotaikas nusako dažnai
kartojami

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame CAPE COD—OSTERVILLE. Mass., kurorte, prie
atviro Atlanto Long-Beach pliažo, pužų pavėsyje, gražioje
lietuviškoje vasarvietės viloje

“AUDRONE”
87 EAST BAY ROAD, OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
TEL. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akru
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus
patarnavimas.

žodžiai;

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardų................................... .. ..$2.70
e NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardų..................................................................... ..
$2.70
• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų....................
$24.76
tos pačios dvigulės 210 x 260 cntm............... $28.00
• STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KASMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto
32 x 32 colių dydžio............................................................... po $4.60
e PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardų .. $1.66
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
— prie to pridėti $6.60 prie viso siuntinio karnos —
e STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) ....................829.00
3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
3 su trečdaliu jr Tenis (86% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spL
• STANDARTO PAKETAS
AD 702 (moterims) .................
J*29/00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2‘A jardų bovelninės n edž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $4960)0
NAUJOS ŽEMESNĖS KAINOS
MAISTUL
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
51 R«ervoir S«. CAMBRIDGE, Mau. Tel: KI 7-9706
(Offisas atdaras riša laiką)

Meš,

latviai, turime iškęsti ir
išlikti, kol baigsis rusiško
jo šovinizmo t beprotiškas
siautėjimas.
Ypač rusams nepalanki
yra latvių jaunimo laikyse
na, įskaitant ir komjaunuo
lius. Latviai studentai yra
‘griežti dpozicio ni e r i a i
ir savo nuomonę dažai
pareiškia viešai

kruopščiu

ir greitu

mūsų

kaimynus užsisakyti “Keleitik $4-00

FREE
On The Job Trial
“PORTER CABLE CO”
SYRACUSE, N. Y.
Heavy duty builders saw. Finest on
the market. Ask in your hardware.
Rev. J. BALTRŪNAS
Cobbleskill. N. Y.

SIŪLO DARBĄ
Vasaros menesiams kaime reikalibiga moteris-virėja 10-15 žmonių val
giui pagaminti. Teirautis:
Keleivyje
636 E. Broadway
So. Bostone

Vedybos
Nevedęs vyras 50 m. amžiaus, vedy
bų tikslu nori susipažinti su mer
gina ar našle 40-60 metų. Atsakysiu
tik į rimtus laiškus. Rašykite: ’
Jonas Černiauskas
1166 E. 71st Street
Cleveland 3, Ohio.
Vedybų tikslu noriu susipažinti su
lietuve moterimi. Vienam sunku gy
venti, o pas mus nėra lietuvių. At
sakysiu i rimtus laiškus. Rašykit:
John Zig
(29
4927 West Commerce St.
San Antonio, Texas

firmos

patarnavimo.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,

LIETUVĄ, UKRAINĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kita* respublikas

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. he
by U 8 S R.

3216 SUNSET BLVRD., LOS ANGELES 26, CALIF.
TEL.t NOrmandy 5-M67
Mūsų didžiuli firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 190% garantoefa slaatinii _
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaitės (ore
per 7 - 12 dienų). Mūsų Įstaigose yra pirmos rftiits didslto pasirinkimas Įvairių prekių. Reikalaukite
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų astmas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas Mečia siuntinių persiuntimų.

t

VIETINĖS ŽINIOS

Kur atostogauti?

•4M
.T

(I

Jūsų J. K«pečius
Skelb.) ...

Pakalbinkim draugus ir

LOS ANGELES ir APYUNK ĖS GYVENTOJŲ DĖMESIUI
Pasinaudokite patikimu,

ten būti, to dėl dainaus
Jieškojimai
daugiau negu tie, kurie daž-'
nai toj salėj lankosi. Kai ieškoma Ona Dvilinskaitė-Lask&uakienė. Ji pati ar apie žinantieji pra
kas man metėsi į akis.
šomi rašyti šiuo adresu:
REMIA LIETUVOS
Makaitis,
Ona Kašfliauakienė
I Visų pirma niekur nema
478 Seventh St.,
ŽEMIŲ VARDYNĄ
čiau nei Amerikos, Lietuvos
So. Boston 27, Maaa.
Tai Sa Bostono Lietuvių vėliavų. Nuėjusi į moterų
. Birželio 15 d. J. Tuinylos • Piliečių Draugijos jaunuo- kambarį, norėjau pažiūrėti,
Aš ieškau savo brolio ANTANO
nekilnojamųjų turtų parda-: liai šachmatininkai, kurie kaip atrodau, žinote, mote YAKO
iš Šakių apsk., Sintautų pa
rap. Veržiu kaimo. Jis pats ar jj ži
vimo įstaigoje, 895 Broad- Mass. pirmenybėse (B kl) rys tuo labai rūpinasi. Deja, nantieji
prašom rašyti:
way Sa Bostone, įvyko Tė laimėjo 1 ir 2 vietas, daly pr»e veidrodžio lemputės
Joe Yakas
1329 No. Green Avė.
<26
vynės Mylėtojų Draugijos vaudami Bostono mokyklų nėra, ji kaž-kur palubyje,
Detroit 9, Mich.
Bostono skyriaus visuotinis komandoj rungtynėse su ,to dėl jos šviesa vos pasie
metinis narių susirinkimas, Pittsfield, Mass.
kia veidrodį.
kuriame apsvarstyta visa ei
Rungtynės, kaip skelbia i Vaišių metu stebėjau,
TRUKŽOLĖS
birželio 19 d. Boston Sun kaip sunkiai dirbo padavė
lė klausimų.
Trukžolių šaknis
Kaip žinoma, T. M. D. day Globė, laimėjo Bosto jos, kaip toli joms reikėjo
nuo patrūkimo, po
Krūtine skaudėji
yra užsimojusi išleisti di nas, santykiu 5:1.
valgių kupinas lėkštes ne
mo, palengvina afcTara pat laikraštyj prane šioti. Į jas žiūrėdamas, galdžiulį ir labai laukiamą vei
kosčjimą, suteikia
kalą—Lietuvos Žemių Var šama apie Great Lakęs tur ivojau, kodėl patalpų šeimi
prakaitavimą
ir
priduoda geresnį
dyną, kiuris pareikalaus žy nyro, įvykusio La Grenge, ninkai negalėtų įsigyti kelis
apetitą. Svaras
III., laimėtojus Stefan Po Ivežimėlius. Juk tuo būdu
mių lėšų.
‘
$3.00.
Šiam kilniam darbui pa pel ir Kazį Škėmą. Pabrėž | Vėliau teko pasikalbėti
žemuogių Lapsi
remti Bostono skyrius pa ta, kad Popel yra buvęs Pa rbūtų labai palengvint a s nuoLaukinių
kruvino viduriavimo, nak
skyrė $100 ir keli nariai įsi ryžiaus meistras, o Kazys (šeimininkių darbas,
tinių prakaitavimų, gydo užsirašė į leidinio garbės prenu Škėma—buv- Bostono mei su kaikuriomis šeimininkė- senėjusias žaizdas ir valo krau
meratorius, įmokėdami po steris, abu dabar iš Detroit, įmis. Jos labai skundėsi ją. Svaras $2.00.
Mes nesiunčiam per C. O. D.
Mich.
10 dolerių.
virtuve—joje esama visokių
Senoji valdyba pasiliko
Alexander’s
trūkumų.
pareigose iki metų galo, tik
395 Broadway
Meninės programos metu
South Boston 27, Mass. "į
įnirusio iždininko Kazio Vi Magistras, ne
paaiškėjo,kad ir tinkamo
leišio vieton išrinktas S.
ssomeoeooeeoooonooeoooeo*
piano
salė
neturi.
•
Leopoldas
.
Šveikauskas
Griežė-Jurgelevičius.
Tai
mažmožiai,
lengvai
yra baigęs cum Įaudė Har
vardo >universitetą ir dabar pašalinami, o kad jie nepa
žmogaus jėgos metų bėLaimėtojai Laisvės Varpe gavo magistro laipsnį iš šalinti, tai Čia gal būti kal Kiekvieno
išsenka ir joms atgauti reikapačios
bostoniškės.
Ko^
e
as
ramus
tos
poilsis, malonios ato
gegužinėje
Yale universiteto ir taipogi
stogos. Mūsų vasarvietėje—Ostervij.
dėl
jos
draugijos
susirinki

gavo fefllowship daktaratui
le Manor—Jūs rasite ramų malonų
poilsį ir tikrai atgausite visas, per
Gegužės 29 d. Laisvės Var-1 rengti—tačiau jis nėra Bo- muose pačios arba per savo paskutinius
metus išeikvota.*, jėgas.
po gegužinėje buvo paskir- stono šachmatų meisteris, vyrus peiškelia tų trūkumų Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
stytos dovanos tiems, kurie Į kai užpraeitam numery pa- ir nespiria jų pašalinti?
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laip
įsijungė į L. Varpo piniginį rašyta. Bostono šachmatų
Viešnia
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai
naudojasi uždaru (privatišku) paplū
vajų. Dovanas laimėjo šie čempionu yra jo brolis Gekurio švarus smėlis dar po ke
asmenys: 1. $25—M. Go- diminas, kuris irgi baigė Km laimėjo SLA 308 kp. dimiu,
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik
fensas iš Brocktono, 2. $15 ;Harvardo universitetą cum
gegužinėje
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
—Antanas Pikliava iš Wor- įlaude ir dabar ruošia dakdimio yra automobiliams saugoti vie
cesterio (jei teisingai išskai- į ta ratą Columbijos univer- Birželio 5 d. gegužinėj ta.
už kurią atskirai mokėti nereikia.
vasarvietės kainos yra labui
tyta pavardė), 3. $10—Jur- sitete New Yorke. Jaunieji (laimėjo: Pirmąją dovaną Nr Mūsų
žemos, jas lyginant su kitomis pana
gis Strazdas iš Dorchesterio. | Šveikauskai yra dvyniai da- (091969, kurį turėjo Jurėnie- šiomis vasarvietėmis, todėl tikime,
Jūs apsispręsite savo atostogas
Dovanų atsiėmimo reika- i bar 21 metų, to dėl kalbant nė iš So. Bostono, antrąją— kad
praleisti pas mus—Cat»e Cod OsterJu prašom kreiptis telefonu apie avynius yra lengva su biletas Nr 91079, trečiąją— Mes būsime labai laimingi, jei ap
ar laišku L. Varpo adresu: klysti.
atostoeauti susisieksite su
biletas Nr 91005. Paskuti sisprendė
mumis ir pranešite, kuriuo metu ža
Koresp.
47 Banks St-, Brockton,
atvykti, kad galėtume Jums re
niųjų dviejų biletų savinin date
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe
Mass., tel. JU 6-7209.
kai neatsiliepė. Kas juos tu turėtumėte jokio rūpesčio ir galėtu
mėte visų atostogų meta skirti poilKelios pastabos So. Bostono ri, prašom kreiptis į kuopos Isini
ir malonumams.
pirmininką A. Andriulionį Laukiam- Tams‘ų pranešimu ir
L. P. Draugijai
grjzo
prašome klausti, i.ei dar kiltų kokiu
(245 Fifth St., So. Bostone) nors
neaiškumų. Mus galite pasiekti
šiais adresais.
iš
jo
gaus
laimėjimus.
Ieva Kavaliauskienė su
Gegužės 1 d. buvau KeOsterville Manor. Ine.
Osterrille—Cane Cod. Mass.
dukra Maryte praeitą penk- įleivio sukaktuviniame ban
Telefonas: G Arden 8-6991
ta<^^eni grįžo iš Europos, kete, kuris buvo So. Boeto- Paragink savo bičiulį Ke arba Bostone\
?65 C Street
kur jos buvo išvykusios ge- no Lietuvių Piliečių Draugi- leivį išsirašyti — ilgais žieSo. Boston 27, Mass.
Telefonas: ANdrew 8-7730 _ ■
vakarais turės gerą
gužės 22 d.
jos salėj. Pirmą kartą teko
draugą.

▼j.” Kaina

'

Puslapis septintai

CTUmS >SO. BOSTON

Nr. 25, Birželio 22, 1960
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IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO

"TRAKAI“

ŽODYNAS

K prie ežero su valstybės tvarkomu pliažu,

yra geriau- ’
šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šaltas vanduo,1
šai. Valgį galima patiem gamintis ar gauti vietoje. I

A. LALIO

Anglų-Lietovių

J. Paknys
Box 126
Thompson, Conn.
Telefonas: WAlnut 3-2836

Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th SL Long Island City 4, N. Y.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuviu* bendram lietuviškam daroui, studija
- tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko.
vas dėl Lietuvos laisvo* ateitie*.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10,000 dsitmOal
ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
20 metų apsidraudus gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIIIlfŲ
andrauda duoda
iki 2325 i mėnesi.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir
RASTINĄ SLA nariu galima būti nuo gimimo
giltos senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbu* Ir apdraudas galite
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnės* lietuvių
kaijoee ir SLA Centrą. Rašykite tokiu adresu:

Dr.

307 Wast 30th Street,

Kaina $14
Pinigus siųsti karta su

Nevv York 1, N. Y.

f

-U
•i»

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

VAISTUS I 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. aav.

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

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”

M. J. VINIKAS

-X

Lietuvių-Anglų ir

‘

636 E. Broadvvay, Sa Boston 27, Mass.

l

•.4<a

♦r
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KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis aštuntai

geras koncertas

meno šventė

Nr. 25, Birželio 22, 1960

Laisvės, laisvės .. •

PRANEŠIMAS
Geriausias būdas paremti
laikraštį yra gauti jam nau*
Globė Parcel Service,
jų skaitytojų. Padarykim tą. kurios vedėjas yra J. Ado
j£xxxxoc;jwcxxxxxi.'x
monis, praneša siuntėjams,

Iz. -Vasy... Smuikininkas
_
Tokiu šūkiu praeitą šešBostono meno šventė, ku hunas
su siuiutn Vyteniu pa- tadienj Bostono Uetuviaii
ri tęsėsi nuo birželio 3 d. lenge naują konccittnę pio- |atvįaį j, e8taj minėjo jų I
baigėsi praeitą sekmadienį,
Sūriai ir Grietinė
kurią suilaio Bosto- gjmĮųjų kraštų pavergimo
Šventė buvo miesto sode gramą,
ne gyvenančių kompozito- 20
h Kas nori pirkti gerų šviežių sū-l
(public garden). Visą lai rių veikalai. Tai trys smuiko
Utų ir grietinės (smetonos) ir ki-£
pieniškų produktų prieina
Plačiau apie tai kitame K' tų
ką buvo meno kūrinių pa sonatos: komp. J. Gaide
kaina, prašomi kreiptis i
Dar apie Petrą Jankų
I Iš velionio Petro gyvųjų roda, o vakarais dramos,
numery :<
4
Peter Akuaevich
i tarpe liko ir jo netekę liū baleto, muzikos, liaudies šo lio, W. Piston’o ir J. Bavic> ELM STREET kampan PONO ST.
chi’o. Šį programa bus at
3
HAL1FAX, MASS.
Jau buvo rašyta, kad bir di duktė Izabelė, žentas kių ir kitokie koncertai
(Tarp 27 ir 106 kelių)
likta
gražioj
ir
vėsioj
Me

želio 9 d. mirė Petras Jan- Juozas ir anūkė Kupriai,
Galima atvykti bet kada.
j
Didžiai Gerbiamieji,
Birželio
13
d.
buvo
skir

thuen
Memorial
Music
sa

-*x-xxx
x
x
x»t:iex'aexa«.
broliai
Vincas
(Yonkers,
kus-Jankauskas, gyv. 9 St.
ta liaudies šokiams. Tą va lėje (ant Road 28). Koncer
Labai džiaugiamės, galė RADIJO PROGRAMA
Mark’s St., Dorchesteryje, N. Y.) ir Jonas (Bronx, N.
karą
dalyvavo
ir
Onos
tas įvyks trečiadienį, birže dami Jums pranešti, kad
Y.). Be jų, Lietuvoje dar
Mass.
Ivaškienės
vad
ovaujamo
Seniausia Lietuvių Radijo
lio
29 d. 8 vai. vak. Įėjimas mūsų siuntiniams siuntimo
Velionis Petras gimė yra 3 broliai ir 2 seserys.
Tautinių
Šokių
Sambūris,
Programa
Naujoj Anglijoj
su laisva auka, mokiniams į kontora yra perkelta į nau1889 m. spalio 20 d. ūkinin Liūdi jo ir daug draugų bei
pašokęs Aštuonnytį ir ir Li nemokamai. Piograma už- j jas, erdvesnes patalpas, 359 iš stoties WLYN, 1360 kikų Baltraus ir Rožes Jan pažįstamų, su kuriasi velio
nelį. Daugtūkstantinei mi truks apie valandą ir pusę. W. Broadway, Boston, lociklų, veikia sekmadie
kauskų šeimoje, Vienciūnų nis mokėjo gražiai sugy
niai jie labai patiko, daug
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
Mass Telef. AN 8-5040.
kaime, Alytaus valsčiuje. ventiplojo.
Greta
manęs
stovėję
šį sekmadienį Romuvoj!
Ta pačia proga mes už- ną. Perduodama: Vėliausių
Juozas Lekys
Jis turėjo 6 brolius ir dvi
vyrai
nepaliovė
šaukti
“
lo

pirkome didesnius kiekius pasaulinių žinių santrauka
seseris. Jaunystėje išmoko
Birželio
26
d.
Rumuvos
vely, lovely . ..”
įvairių prekių, kurias mes ir komentarai, muzika, dai
Padėka
siuvėjo amato ir juo sėk
parke
Broctone
SLA
antroji
Gražiai paminėjo lietu
parduodame savo klien nos ir Magdutės pasaka.
mingai vertėsi.
apskritis
rengia
įdomią
ge

Biznio reikalais kreiptis į
SLA 359 kuopos valdyba vius šokėjus ir toks žymus gužinę. Joje bus jaunimo tams urmo kainomis.
1910 metais atvykęs j
Mes dėkojame Jums už Baltic Florists gėlių ir dova
Ameriką, taipgi pradėjo Dorchestery, Mass., nuošir dienraštis “The Christian pasirodymas, SLA nusipel
iki
šiol pareikštą mums pa nų krautuvę, 502 E. BroadScience
Monitor.
”
dirbti siuvyklose ir visą lai džiai dėkoja visoms ir vi
niusių veikėjų pagerbimas sitikėjimą ir tikimės, jog ir pay, So. Bostone. Telefo
Programos vedėjas, pri ir kiti įvairumai Bus ir ge
ką ten dirbo. Jis tuoj įstojo siems, kurie prisidėjo prie
ateityje Jūs pasinaudosite nas AN 8-0489. Ten gauna
į uniją ir veikliai joje daly- surengimo vakarėlio jaunie- statydamas lietuvius, pabrė ras orkestras.
vavo. Kelerius metus jis bu- siems nariams pagerbti, įvy žė, kad jie neseniai sėkmin Autobusai išeis nuo Lie mūsų prityrusios ir sąžinin mas ir Keleivis.
vo Amalgameitų lietuvių kusio birželio 3 d. So. Bos gai dalyvavo visos Ameri tuvių Klubo (368 Broad- gos firmos patarnavimu.
Norėdami nors dalinai at
GR 9-1805 ir AN 8-9304
skyriaus pirmininku ir Ben- tone. Ypač dėkojame šei kos liaudies šokių šventėje way, So. Bostone) 1 vai.
sidėkoti
už
reiškiamą
mums
Washingtone.
di osios (Joint) Tarybos na mininkėms Karolinai Šiau
paramą, mes nutarėme kiek Dengiame Stogus
2—is
lienei, Albinai šaltanienei,
riu.
Nidoje jau vasaroj ama
vienam mūsų klijentui, ku
lr Taisome Juos
Velionis Petras buvo uo Marijai Lukšiūtei - Locke,
ris
aplankys
mus
naujoje
Taisome,
šingeliuojame, den
Mildai
Anestaitei,
taipgi
lus demokratijos šalininkas,
Dr. Valerija Norvaišienė
Minėjo sukaktį ir atidarė
giame
aliuminijum
ir dažo
vietoje
ir
pasiųs
siuntinį,
laisvosios Lietuvos ir Ame Juozui aurinskui ir Vincui
praneša, kad jos vasarvietėj
naują salę
me
iš
lauko
sienas.
rikos patriotas- Jis daug Anestai. Dėkojame visiems,
“Nidoj” Cape Cod vasaro duoti nemokamai už kiek Apskaičiuojame iš anksto ne
vieną siuntinį 4 jardus me mokamai taisymo išlaidas.
veikė Susivienijime Lietuvių kurie nepagailėjo darbo ir
Praeitą sekmadienį So. tojai jau maudosi.
Du broliai lietuviai
rūpesčio,
• .kad. Bostono Lietuvių Piliečių
Amerikoje, dalyvauvo jo nuoširdaus
Tai vienintelė lietuviška džiagos vyriškam arba mo Charles
,.,_x
...
ir Peter Kislauskai }
teriškam
kostiumui.
metų vasarvietė Cape Cod prie
seimuose, Antrosios apskri padidėtų ne tik nanų skai- 0^^ minžjo
Garantuojame
gerą darbą {
Šis mūsų pasiūlymas ga-Į
h. atidarė naują di. pat pajūrio sausam pušyne
ties valdyboje ėjo įvairias ciumi, bet pajaunėtų ir na*
lioja
iki
š.
m.
liepos
mėn.
15
pareigas, o 43 kuopoj išbu nų amžiumi.
‘dėlę salę trečiajame aukšte. naujose vilose modemiškai dienos.
vo per 20 jos pirmininku iki
Kuopos Valdyba i Dalyvavo didelis būrys na- įrengta.
KAIP TIK JUMS?
mirties.
Linkėdami Jums viso ge
Kas nori malonių atosto
'.■rių. Sveikino valstybės gyThe Baltic Fuel Co.
Velionis daug dirbo San
Viešnia ii New Haveno įnėjas John McCormack, Jr., gų ir gero poilsio, tas lai riausio,
dabar pristato aliejų
daros organizacijoje, pri
reiškiame pagarbą
■gubernatoriaus ii- majoro at- nepavėluoja užsakyti kam į
visame Bostone
klausė So. Bostono Lietuvių
Praeitą savaitę mus ap- stovai,
barį šiuo adresu:
General Parcel & Travel
•
žemos
kainos
Piliečių Draugijai, Dorches lankė Ona Pikelienė iš New
P. O- Box 367
OA leaanali
avjvr uiougikT*
Co., Ine.
terio Lietuvių klubui, tų or Haven, Conn., kuri į BostoWest Hyannisport, Mass.
• 20 metų patyrimas su alie
ganizacijų vadovybėse ir ną buvo atvykusi dalyvauti •
i♦
Bostono Kontora
arba telef.: SPring 5-3987
*
.
.
Z
-i
*
siskirstė
patenkinti
suruosjaus krosnimis
komisijose eidamas įvairias savo
- \
•
(Skelb.) *
(Skelb.)
i - tetos
i • t Veronikos Mor- tomis
•
Darome visus įrengimus
atsakingas pareigaskytės laidotuvėse.
I » • jiViešnia prisiminė, kad
Meninę dali atliko moteI • Veltui išvalome ir aptar
Lietuvai netekus laisvės,
naujame "burnerius.”
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE J
velionis labai sielojosi jos li prieš keliasdešimt metų ją Pi trejetukas (Irena MicApšildymas
Jums bus pigesnis,
Turėfiainas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- J
6 P°.V?!ent,.11
kimu ir uoliai dirbo Ameri su Jonu Pikeliu moterystės .
jei šiais metais šauksite
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku J
Mališauskaitė), Stakos Lietuvių Taryboje, kuri ryšiais surišo velionis F.1
BALTIC FUEL CO.
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
Į
!1. Benediktas Pošiame krašte vadovauja ko Bagočius, kuris savo ofisą
GR 9-5590
i vi^®yiclus’ Jiems akomponavai už Lietuvos laisvę. Rė turėjo Keleivio name.
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
_
;vo komp. Julius Gaidelis.
mė jis ir Balfą. Velionis
14 Vt CENTŲ UŽ GAUONĄ
Šokėjų gegužinė
tviilai tikėjo Lietuvos išsi
Apsidrausk
---------- Jansonų vasarvietės naujas
laisvinimu, bet mirtis pakir
» NUO LIGŲ IR NELAIMIU
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
Bostono Tautinių Lietu-'
telefonas
to jo gyvenimo siūlą anks
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš•Draudžiame nuo polio, viso
--------tau, ir jis Lietuvos laisvės vių šokių Sambūris, kuriam i
kių kitokių ligų ir nuo nelai
kiems aliejinio kuro kostumieriams
aušros nebegalėjo pamatyti. vadovauja Ona Ivaškienė,5 E- ir M. Jansonų vasarmių (ugnis, audra ir kt.) ..
Bostoniškiai, įvertindami birželio 19 d- netoli Provi- vietės “Audronė” (87 Bay
Visais
insurance reikalais
velionio Petro darbus, gau dence prie gražaus ežero Rd., Osterville, Cape Cod(
kreiptis:
45 DORSET ST., DORCHESTER
siai lankėsi šermenyse ir di surengė šeimynišką gegu- dabartinis telefonas yra šiBRONIS KONTRIM
Naktį, Sekmadieniais ir šven
toks: G A 8-8425."
delis būrys palydėjo jį į am žinę.
GE 6-1204
tadieniais ŠAUKIT
Jnstiee of thePeaee—Constable
žino poilsio vietą Naujosios
598 E. Broadvvay
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
1
Kalvarijos kapinėse. Jo ka
pagrindu.
So. Boston 27, Mass.
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
pas paskendo gėlėse.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
1913 m. spalio 19 d ve
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
lionis Petras susituokė su
Kviečiame visus naudotis greitu
patarnavimu patikimos įstaigos
Adele Klemkyte, su kuria
!
Dažau ir Taisau 1
laimingai gyveno iki jos
Pristatymas garantuotas
2
mirties 1935 m. spalio 24 d.
Siuntiniai apdrausti
Namus iš lauko ir viduje. *
Nuo to laiko Petras našlavo.
Lipdau popierius ir taisaus

Vietines žinios

i

a

. R The Apothecary

1672 DORCHESTER AVĖ.
DORCHESTER 22, MASS.
Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS
Bronius MIKONIS
Real Estate Brokeriai
Namų. farmų ir biznių pardavimas, paskolų išrūpinimas, visokia
apdrauda »insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- J
mis kainomis. Gavome austrigkų deimantinių stiklui piauti J
riežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su lnturisto leidimu, t

i
(

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

}

i

i General Parcel & Travel Co., Ine i
{359 W. Broadvvay, So. Boston, Masa. Tel. AN 8-5040

I
Įstaiga

atdara:
Kasdien 9 A. M. • 6 P. M.
Šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.

J

į

Lietuviška Ti kra Vaistinė

•
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų reI teptus ir turime vinus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ktI tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai• stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
•
Jei reik vaistu—eikit j lietuvišką vaistinę.
j
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

Į 382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
J
Telefonas AN 8-6020
• Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

Vedėjas: M. Kavaliauskas

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.

i

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.

*►
►

<

JONAS STARINSKAS*
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

Minim
Charles J. Kay
LIETUVIS
Plnmbing—Heating—Gas—Oil

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

397 A WEST BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS.
Telef. AN 8-2718

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone
šaukit 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. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4026

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

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

—

FORTŪNA FUEL CO.

llay View Realty Co

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

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

yra persi užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilpa praktika, sąžiningu ir preitu patarnavimo.
Siuntiniai pilnai apdrausti ir parantuoti pasiekia adresatu per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.
Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy
bos medžiapų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. ėia pamatysite dar daup ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.
Atkreipkite dėmesį j mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100*% vilnonės
angliškos medibpm 5-kiems kostiumams—$65.00, taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiur am>> ■ ž $55 <»0. akor'eonai nuo $75.00 iki $980.00, 20 svarų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Reik.Ca-j’ i'e Mf'Sr KATALOGŲ. į čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kita.
......................... . ..
Jūsų patogumui. įvairūs vaistai ėia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite
n ' t. firmą, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą‘Jūsų GIMTĄJA KALBA.
IMRIU) VALANDOS: Ka«Kea nuo 8:30 ryto iki 6:30 valandų »«!«•:
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki t vai. po pietų.
Vedėja* .MYKOLAS GI RĖČKAS

t

I Gazo šilimą permainyti $275

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius
VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS

AN

8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis:
Dr. Ameiia E. Rodd į
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Ketvirtis * Co.
-^JEWELEftS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

Telefonas: CO 5-5839

Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

GLOBĖ PARCEL SERVICE, hc.

12 MT. VERNON STREET

379 W. BROADWAY

390 West Broad wav, So. BOSTON 27. Mass., TeL AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

DORCHESTER 25, MASS.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoks siuntėjas.

g8taauega<8a*aa*a<>^.aaai

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę,
Bostone, L ir 4th St. BAŽ*
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
4YC1OJE
pyksta pamaldos lie
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
uviams protestantams. Pamai
pa dėžėje, kurios d) dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
las
laiko teologas A. JURŽ
22 svarų siuntinius
IŠTAIGA MFTITVIAK A. KRElPKITfiS LIETUVIŠKAI
NAS.
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
A. Jurėnas yra Harvarde
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO įraliojimais.
universiteto doktorantas ir
Siuntiniai priimami kasdien nūn 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadieniais nno
či
šv. Raštą į lietuvių kalb%
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

VKDfJAS: JONAS ADOMONIS

I

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardware Co.
Saviainkas N. J. ALEKNA
628 EAST BRO'ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
.Visokie geležies daiktai

