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Prezidentas Grįžo, Duoda 
Raportą Tautai

Prezidentas Grįžo ii Tolimųjų Rytų Kelionės; Duoda 
Tautai Raportų; Kongrese ir Visuomenėje Su At

sidėjimu Svarstomas Užsienių Politikos Klausi
mas; Ir Rinkimuose Klausimas Bus Gyvas.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower sekmadienį birželio 
26 d. grįžo iš savo kelionės 
į Tolimųjų Rytų kraštus, 
Prieš grįždamas namo pre
zidentas kelias dienas ilsė
josi Hawajuose ir grįžęs 
tuoj pat ėmėsi darbo, tarėsi 
su savo bendradarbiais ir 
šį pirmadienį vakare rapor
tuos tautai apie savo kelio
nę ir patyrimus. Preziden
tas užsimins ir priežastis, 
kodėl jo kelionė į Japoniją 
gusitrukdė.

Dar pi ieš prezidento grį
žimą iš kelionės krašte pra
sidėjo gyvi debatai dėl ša
lies tolimesnės užsienių po
litikos. Senato komisija, ku-—2 * . * - * - UTT _n tyrinėju įeKtuvo
nukritimą ar nušovimą virš 
Sovietų teritorijos, jau pa
skelbė savo tyrinėjimo išda
vas. Komisija sako?irad ne
buvo jokio būtino reikalo 
lėktuvą siųsti šnipinėti virš 
Sovietjos prieš pat viršūnių 
konferencijos susirinkimą ir 
be to, senato komisija kriti
kuoja vyriausybę, kodėl ji 
po lėktuvo nušovimo Sovie- 
tijoj skelbė prieštaraujan
čias žinias ir tuo klaidino ir 
savo piliečius ir užsienius.

Senato komisijos raportas 
apie “U-2” įvykį yra gana 
švelnus, bet tas raportas yra 
tik dalis kritikos, kurią vy
riausybė girdi dėl savo už
sienių politikos. Kongrese, 
spaudoje ir rinkimų kampa
nijoj užsienių politikos 
klausimai karštai aptariami 
ir, atrodo, kad jie bus la
bai gyvai svarstomi iki pat 
rinkimų ir gali suvaidinti 
nemažą vaidmenį rinkimuo
se. Kuri partija iš to pasi
naudos, tik rinkimai gal ir 
parodys.

Nekon Rockefeller 
Neremia, Nixono

Amerikos gubernatorių 
metiniam suvažiavime Gla- 
cier Park, Montanoj, New 
Yorko valstijos gubemato- 
rus Nelson Rockefeller atsi
sakė prisijungti prie kitų 16 
republikonų gubernatorių, 
kurie visi kaip vienas pasi
sakė remsią Richard M- Ni- 
xono kandidatūrą repubii-1 
konų partijos konvencijoj.

New Yorko gubernatorius 
aiškino, kad jis negali pasi
žadėti remti Nixoną todėl, 
kad jis yra New Yorko dele
gacijos pirmininkas ir dele-
fYO/UlG na ei 7 a rl 3-ii iqij v--
remti vieną ar kitą kandi
datą.

OUEBEC PROVINCIJOJ 
LAIMĖJO LIBERALAI

RUMUNŲ KOMUNISTAI 
BAIGĖ SAVO KONGRESĄ

Rumunijoj pasibaigė ko
munistų partijos kongresas, 
kuriame Nikita Chruščiov 
pakartojo savo nuomonę, 
kad karas tarp kapitalisti
nių ir komunistinių kraštų 
nėra neišvengiamas- Chru
ščiovas ta proga papasako
jo, kad 1957 metais partijos 
prezidiume jis buvo atsidū
ręs mažumoje ir “antiparti- 
nė grupė” (Molotovas, Ma
lenkovas ir ko.) jį norėjo iš
mesti iš vyriausybės ir pa
skelbti “antipartiniu.” Jis 
laimėjęs todėl, kad pasku
bomis sukvietęs partijos 
centro komitetą, kur jo sėb- 
įų buvo dauguma. Tokiu bū
du kiti liko “antipartiniai”

Chruščiovas prisipažino, 
kad ir po “sugyvenimo” teo
rija nėra visų komunistų 
remiama, esą ir opozicijos.
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OUR PROGD SYMBOL Kubos Castro tada 
Nusavinti Turtą

Kubos revoliucinė Castro 
vyriausybė grazna Ameri
kai, jeigu ši išdrįs sumažin
ti iš Kubos įvežamo cukraus 
kiekį, “atsimokėti” Ameri
kos piliečių turtų konfiska
vimu Kuboje.

Amerika kasmet įveža iš 
Kubos 3 su pusė milionus 
tonų cukraus ir už svarą mo
ka maždaug po 2 centu dau
giau negu pasaulinės rinkos 
kaina- Tokiu būdu Kuba iš 
Amerikos kasmet gauna do
vanų 150 milionų dolerių. 

Į Jei Amerika įvežamo cuk
raus kiekį sumažintų, tai 
Kuba turėtų savo cukrų par

aduoti kur kitur ir, žinoma, 
įgautų tik pasaulinės rinkos

Rusai Ženevoje Nutraukė 
Nusiginklavimo Derybas

Rusai Pabėgo ii Nusiginklavimo Derybų Ženevoje; Esą,
Nėra Ko Kalbėti, Jei Vakarai Nepriima Maskvos 

Pasiūlymų;- Dar Nežinia, Ar Rusai Apleis ir Ato
minių Bandymų Uždraudimo Derybas,

Bandė Nužudytii iz j renciios nepasisekimo ir N. 
Venecuelos Vadą Chruščiovo pikto koliojimo-

--------- si nusiginklavimo derybos
Pereitą savaitė politiniai tarp Vakarų ir Rytų bloko 

priešininkai bandė nužudyti Ženevoje vyko ir rusai buvo 
Venecuelos prezidentą Be- net padarę kai kurių naujų 
tancourt. Jam važiuojant pasiūlymų, kurie Vakarų 
gatve buvo išsprogdintas valstybėms atrodė gana pro- 
automobilis prikrautas dina- tingi ir svarstytini. Rusai 
mito. Smarkus sprogimas gavo pasiūlymus buvo pada- 
prezidento neužmušė, bet ji rę birželio 2 d.x • 1 . • I J • *

norėtų, kad cukraus įveži 
mas į Ameriką nebūtų su 
mažintas, o kad priverstų 
Ameriką įsileisti tiek pat

Kiaušinis Pataikė Ginčas dėl Senator. | cukraus kaip seniau, Castro 
Maskvos Galvai Johnson ‘Grasinimo’ ££

dėję savo pinigus į įvairias 
įmones Kuboje.

Iš viso amerikiečiai

<Jed. Janušonis v»cral 
Maskvos Galvai į Galvą

Į Kanadoje laųkosi Mask
vos miesto galva T majoras) 
Nikolai Bobrovnikov. Jis

Pereitą savaitę Quebec 
provincijoj Kanadoje vyko 
provincijos seimelio rinki
mai. Rinkimuose varžėsi 
vietinė poltinė prancūzų 
“nacionalinės unijos” parti
ja ir liberalų partija, kuri 

Į yra tik prancūziška šaka 
bendrosios Kanados libera
lų partijos.

Rinkimai davė nelauktus 
rezultatus. Per daug metų 
provinciją valdžiusi “naci
onalinė unija” rinkimus vi
siškai prakišo, o į seimelį 
buvo išrinkta 55 liberalai 
(iš 95 atstovų) ir tuo būdu 

provincijos valdymas perei
na į liberalų rankas.

Liberalų laimėjimas Que- 
bec’e rodo, kad liberalai ga
li grįžti prie valdžios ir vi
soje Kanadoje, kur dabar
tinė konservatorių partija 
priėjo prie valdžios iš da
lies dėka Quebec’o “nacio
nalinės unijos” pagalbai.

NETEKO ŠEIMOS

Morris Tash, gyv. Toronto. 
Ont., grįžęs iš darbo, rado 
savo žetoną ir 3 vaikus ne
gyvos. Atrodo, kad žmona, 
nusiminimo pagauta, nušo
vė vaikus ir pati nusišovė.

Amerikos gubernatorių »u-

kainą. Todėl Castro valdžia -šiek tiek sužeidė ir apdegi-, Per visą mėnesį Vakarų 
- - - - - no Venecuelos vadai sako, valstybės ruošė savo kontr-

kad žmogžudžiai atvyko iš pasiūlymus ir pereitos aa- 
Dominikonų r espublikos, Vaitės gale Amerikos dele- 
kurios diktatorius Trujillo gatai jau buvo gavę nurody- 
jaučiasi labai vienišas, kada mus, kokius kiaurinmę. pir- 
veik visi kariški diktatoriai miausiai aiškinti su rusais 
Lotynų Amerikoje išnyko ir Ženevoje. Bet prie to ne- 
todėl jis norėtų kaimyninėj nriėioT7_ .__ • _ ______ ___ X *

važiavime pasklido gandas, 
kad senatorius Lyndon B. 
Johnson įspėju automobilių 
darbininkų unijos pirminin-

kartu su Niagara Falls’ Ont° W Reuther b k*d Jis ir 
i . ? r ’ vr Michigan gubernatorius ne-miesto majoru Frank in ; ku*n * indorsuoti
MiUertu ir dar pora paly- , p Rennedv kandidatūrą,
,dovų norėjo nusifotografuo- neg e‘ j numatomą savinti.
ti pne didžioj, vandenkneio Slejsti p ^.d _
Victona Parke. Tuo metu Išeina taip, kad šen.
Gediminas Janušonis palei-

Vra rius.
sudėję į Kubą apie vieną bi
lioną dolerių. Iš tų turtų 
Castro vyriausybė jau nusa
vino apie trečdalį ir nesu-, 
mokėjo už tą turtą nė vieno 
cento. Ji žada ir daugiau nu-

Pietų Korėjos

sj pmnaaieni rusai ir jų 
jį valdžią kariškus diktato- sąjungininkai iš bolševikų

AR KALIFORNIJOS 
GUBERNATOORIUS IRGI

valdomų kraštų visokias de
rybas nutraukė ir išžygiavo 
iš deiybų salės lauk pasi
vaikščioti .. . Nusiginklavi
mo derybos nutruko.

Kol kas tik tiek ir tėraSenatoriaus J. F. Kenne
dy šalininkai sako, kad Ka- žinoma apie derybų nutrau-
lifornijos guber natorius 
Brown jau linkstąs su savo 
delegatais demokratų kon- 

sen.j - . v Johnson grasinęs, jei unija » • . . -
* Michigan gubernatorius Rinkimai Liepos 29 y.enc,w 1klausini h nutaikė taip ge- remg Kenned tai sen. L g Kennedv nuse.

nu kad Maskvos . nuėsto Johnson ou/rieš tokio is. 
galva buvo aptaškytas k»u- Q išleidi^
siniu ir atrodė kaip baidy-; 
įklė. Fotografuotis jis nebe-;

______ Kennedy pusę.
Iš Pietinės Korėjos piane- 1 Kalifornijos valstija turi

ša, kad nauji rinkimai j par- 81 dele?at« demokratų kon- 
Texas gubernatorius Da- lamentą ten vyks liepos 29 yenciJ°J 11 pasisukimas 

__ . niel šitą gandą griežtai už- dieną. 1 vieną ar kitą pusę gah
. ... ginčijo, nors jis buvo palei- Parlamentos, kuris buvo daug ką nulemti ir pati aukti

Klausimo metėjas Gedi- (<į žniones- Michigan išrinktos pavasarį ir dėl ku- i>ask>11..5ave’
{minas Janušonis buvo po i- gubernatoriaus Wiiliams. rio rinkimų žmonėse buvo Dd šiol gub. Brown sakė, 
i™ Dabar eina spėliojimas, įsitikinimo, kad jis išrinktos kad jis iki pirmo balsavimo

ir aiškinimas, ar kandidatas neteisėtai valdininkams sau- nepriims jokio nuosprend-
Xin.;ktJXe i prezidentinius kandidatus valiaujant, pa leidžiamas, kur, kandidatą remta.

ToiVvm.. : tikrai piktnaudojo savo pa- Dėl neteisėtų rinkimų pieti- Šen. Kennedy šalininkai ir
Maskvos'iniesto XTko dė« -vo kandidatūrai ska- nėj; Korėjojjr Įvyk™ *

šv .Jono dieną, birželio 24.

Gubernatoriai Laiko
Metinį Suvažiavimą
Glacier Park, Mont., pra

sidėjo 52-as metinis Ame
rikos valstijų ir teritorijų 
gubernatorių suvažiavimas. 
Šiuo metu daug daugiau 
gubernatorių yra demokra
tų negu republikonų, bet ir 
vienos ir kitos partijos gu
bernatoriai savo suvažiavi
me daugiausiai kalba apie 
žvarbiausią šių metų politi
kos įvykį—rinkimus.

Gubernatoriai via savo 
valstijose žymiausieji politi
niai vadai, todėl jų patrau
kimas į vieno ar kito kandi
dato pusę yra viliojantis da
lykas.

Be to, gubernatoriai apta
ria savo bendruosius reika
lus, ypač santykius su fede- 
raline vyriausybe ir įvairių 
įstatymų taikymą valstijo
se. Demokratų gubemato-

liucija, žmonių sukilimas su gerai tepama rinkiminė ma- 
reikalavimu, kad buvęs pre- šina deda visas pastangas 
zidentas Rhree trauktųsi iš dar iki liepos 11 d. sutelkti 

Per Viena Savaitę savo vietos. Po Rhee pasi-.daugumą delegatų.
3 Naujos Valstybės traukimo susidarž laikinė

Trys Afrikos tautos ar 
tautų mišiniai per vieną sa
vaitę gauna nepriklausomy
bę. Birželio 26 d. nepriklau
somybę gavo Malgašų res
publiką, seniau žinoma kaip 
Madagaskaro sala. Tai bu
vo prncūzų kolonija.

Birželio 26 d- nepriklau
somybę gavo ir Somalija,

vyriausybė, kuri žadėjo pra
vesti krašte švarius rinki-
mus.

Havanoje Išsprogo 
Amunicijos Sandėlis

Sekmadienį prie Kubos
sostinės Havanos išsprogo
amunicijos sandėlis. Spro-

. -j- - j • • ji- girnas buvo tiek smarkus,kun susidės .s dviejų dalių. «a(| Havanos mieste daugy.

bė langų sudužo ir visa ei
lė žmonių buvo sužeista.

Amunicijos sandėlis prie 
Havanos yra seniai ir jau

SAVDĖ POSĖDYJE

Brownsboro. Tex„ mokyklę 
tarybos posėdy kilo tokię 
karšty ginčy. kad buvęs 
majoras dr. Charles Rahm 
pradėjo šaudyti. Vienas da
lyvis buvo sužeistas ir 
nuo žaizdy mirė. Dr. Rahm 
suimtas.

Viena dalis yra buvusi Ita
lijos kolonija, o kita dalis 
buvo Anglijos kolonija. Tos 
dvi dalys susijungia i vieną 
nepriklausomą valstybę.

Birželio 30 d. nepriklau- nepirmą kartą jis išsprog
somybę gauna Kongo, dide- sta. Tuoj po sprogimo Ca- 
lė belgų kolonija su 14 mi- stro nuvyko į sprogimo vie- 
lionų gyventojų ir virš 900 ,tą, o kariuomenė apstojo. 
tūkstančių ketvirtainių my- nelaimės rajoną ir nieko 
lių ploto žemės. Ineprileido žiūrėti, kokius

Afrikos tautos gauna lai-Nuostolius sprogimas pada- 
'svę, tik Eui opos tautos, ku- rė. Iš valdžios šaltinių pir- 

į ių tarpe nėra vieningumo rios pateko į rasų vergiją, ma informacija buvo, kad ( 
Idėl remtinų kandidatų. .laisvės dar neatgauna. »tai “sabotažo” darbas. |

kimą. Rusai derybas nutrau
kė staiga neduodami Ameri
kos delegacijai progos išdė
styti savo atsigabento iš 
Washingtono plano. Rusai 
jau meta kaltinimus, kad 
Vakarų delegacijos tik sa
botuoja derybas ir jų neve
da rimtai. Matomai, Chruš
čiovas yra nusistatęs laukti 
naujos vyriausybės Wash- 
ingtone ir tik tada bandys 
rimtai derėtis, šiuo gi tarpu 
pasitenkindamas propagan
da už savo nusiginklavimo 
planą.

Ženevoje dar nėra nut
rauktos derybos dėl atomi
nių ginklų bandymų už
draudimo, bet ar tos dery
bos bus dar vedamos rim
tai po nusiginklavimo de
rybų nutraukimo, sunku 
pasakyti, tai pareis nuo rusų 
propagandos išskaičiavimų-

Vakarų valstybės dabar 
tariasi, kaip atsiliepti į 
naują rusų propagandą dėl 
nusiginklavimo derybų už
tęsimo ir nenoro rimtai kal
bėtis, o susitarus dėl propa
gandos atrėmimo bus taria
masi ir dėl nusiginklavimo 
derybų pagreitinimo.

Amerikos kongrese girdi
si balsai reikalaujantieji, 
kad vyriausybė rūpestingiau 
paruoštų nusi ginklavimo 
planus ir nepaliktų to klau
simo priepuolamai paskir
tiems žmonėms, kurie dėl 
kiekvienos smulkmenos turi 
atsiklausinėti Washingtono 

(ir tuo derybas užtęsia.
Ženevos įvykiai Vakaram 

buvo netikėtas smūgis, nes 
niekas nelaukė, kad rusai 
iškirstų tokią štuką po to, 
kai jie patys padarė gana 
protingus siūlymus.
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Rinkiniu belaukianta

Prezidentiniai rinkimai meta savo šešėli ant viso 
šalies gyvenimo. Jei kas Įdomaujasi šalies užsienių politi
ka, susiduria su administracijos pasikeitimu ir turi lauk
ti, kol paaiškės naujas vyriausybės galva. Tas pats yra 
ir vidaus politikos klausimuose. Yra vyriausybė, kuri 
valdys tik iki Naujų Metų, o porų mėnesių prieš naujos 
vyriausybės valdymų jau bus žinomas naujos vyriausybės 
galva, bet senoji vyriausybė dar eis pareigas ir, žinoma, 
galės atlikinėti tik einamus darbus, palikdama svarbes
nius politinius klausimus naujajai vyriausybei, kuri per
ims kraštų tvarkyti po Naujų Metų.

Prezidentas D. D. Eisenhoweris grižo iš kelionės Į 
Tolimųjų Rytų kraštus ir daro pranešimų tautai. Prezi
dentas, be abejonės, užsimins ir savo sutrukdytų kelionę 
i Japonija ir širdingų pasitikimų, kokio jis susilaukė Fi
lipinuose, Taiwane ir Pietinėje Korėjoje. Ta kelionė pa
rodė, kad Amerika turi gerų draugų visuose Tolimųjų 
Rytų kraštuose, bet kartu parodė, kad ten yra nemažai 
žmonių, kurie linksta Į neutralumų ir su kuriais sautykius 
reiks peržiūrėti- Bet senoji vyrausybė to negalės daryti, 
nes greitu laiku Washingtone bus naujas šeimininkas ir 
jam teks santykius su sąjungininkais iš naujo perkra
tyti ir gal ieškoti naujų kelių užsienių politikai, ypač kiek 
reikalas liečia santykus su “neprpažistama” komunisti
ne Kinija. Toki Kinija yra ir, atrodo, bus ilgus metus, bet 
santykiai su ta Kinija kabo ore, jų “nėra,” o be santy
kių kaip spręsti tokius klausimus, kaip nusiginklavimas, 
atominių ginklų bandymų uždraudimas ir Taiwano sau
gumo užtikrinimas?

Rinkimai dar tolokai. Partijos dar neišstatė savo, 
kandidatų, bet rinkimai jau jaučiasi visame krašto gyve- ! 
nime. Kandidatai i kandidatus svarsto svarbiuosius klau- , 
simus, su kuriais naujoji vyriausybė susidurs nuo pat pir- Į 
mos dienos perėmusi valdžia, Net ir republikonų tarpe, 
kur viskas atrodė ramu ir tyku, New Yorko gubernato
rius iškėlė eilę klausimų, Į kuriuos numatomasis kandida
tas vis dar neprisirengia duoti atsakymų. Neprisirengia 
ar tų atsakymų neturi? Kaip ten bebūtų, bet klausimai 
pakelti ir krašto ateičiai jie yra svarbūs, o todėl kas nors 
turės į juos duoti atsakymus. Jei neduos vienos partijos
kandidatas, gal duos kitos, bet klausimai neišnyks. Ame- ;nuo su Nikita pasibaigė rie- nesikalbėsime su jumis, kol 
rika nori ar nenori turi varžytis su “anos pusės” pastan-)biu rusišku išsikoliojimu ir pirmoj vietoj sėdės Chruš- 
gomis paveržti pirmenybę ir vadovybę, o todėl turi pla- Nikitos bandymu patarti čiovas, o ne Žukovas, Ma- 
nuoti savo ateiti ir neatsidėti pelno ieškančia privačia1 amerikiečiams, kad jie iš- lenko vas, Suslovas, Mali- 
iniciatyva. Taip yra visose gyvenimo šakose, neišskiriant; rinktų sekant} prezidentų novskis? . . Arba, jeigu 
nė ūkio. Priešrinkiminiai debatai kada visokie sprendi- tokį, su kuriuo jisai galėtų amerikiečiai tiesiog pasaky
mai atidedami vėlesniam laikui, atrodo geras laikas tuos kalbėtis. Tas prezidentas tų, jog visos sutartys su ru-

KELEIVIŠKO. BOSTON,

Viršuje suteikiama pirmoji pagalba Japonijos soci
alistu vadui ir parlamento nariui Jotaro Kawakami, 
kurį demonstracijoj sužeidė koks tai dešinysis fana
tikas. Kawakami yra Japonijos-Amerikos karinės są
jungos priešininkas. Apačioje dešinėje demonstruo
jantieji studentai, o kairėj policija pasislėpusi už tvo
ros. kuri supa ministerio pirmininko Nobosuke Kiški 
rezidenciją esančią prieš parlamentą.

Chruščiov ir Amerikos rinkimai
ANDRIUS VALUCKAS

.rkinci iitirvių mcuaic - PiĮmvnipaocukjrviį zvirajai, ikiki

žiaus korespondentui paro
do, kad Stevenson nori žin
gsnis po žingsnio pasitrauk
ti iš Vakarų Berlyno, iš Eu
ropos bazių, tuo būdu pa
vesti visų vakarų Europą 
bolševikų kontrolėn. Aišku, 
kad toks kandidatas Į Ame
rikos prezidentus labai jau 
būtų Kremliui prie širdies, 
kaip lygiai Hitleriui prie 
širdies buvo nelaimingasis 
Nevlle Chamberlain, kuris 
kvailai švytavo Hitlerio pa
sirašytu taikos popiergaliu. 
Chamberlain kalbėjosi su 
Hitleriu tris kartus ir vis
tiek nesugebėjo numatyti jo 
klastų, o tikrai jį įvertino 
žmogus, kuris nė karto su 
juo nesikalbėjo—Churchill:

Ko Chruščiovas nori? Pir
miausia jisai norėtų Baltuo
siuose Rūmuose vėl matyti 
republikonus. Jo pakolioji- 
mai tėra tik propaganda, 
kad amerikiečiai pasielgtų 
priešingai, rinktų tų žmogų, 
kurį jis labiausia kolioja. 
Chruščiovas žino, kad re
publikonai turi stiprų izo
liacinį sparnų, kuris neno
ri, kad Amerika kištiųsi į Eu
ropos bei kitų kraštu reika
lus. Taip pat republikonuo- 
se stiprių įtakų turi tie be- 
principiniai m i 1 i onieriai, 

ikaip Cyrus Eaton, kurie 
1 parduotų kanibalams savo 
tikrų motinų, jeigu iš to ga
lėtų turėti pelno. Rockefel
ler kiek liberališkesnis, bet 

, užsienio politikos klausi
mais jo patarėju yra ir kal
bų rašytoju yra Emmet J. 

j Hughes, žinomos knygos 
autorius, kurioje jisai Įrodi-
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Kas savaite
Derybos dėl Alžirijo*

Pereitų savaitę į Paryžių 
atvyko Alžyro arabų sukilė
lių atstovai pradėti derybas 
Įsu prancūzais dėl taikos at
statymo Alžirijoj.

Kol kas atvyko tik “tech
niška komisija,” kuri susi
tars su prancūzais dėl “ti
krosios” derybų delegacijos 
atvykimo- Jei “taikos žval
gai” susikalbės su prancū
zais, tai vėliau, gal jau šių 
savaitę, į Paryžių atvyks 
sukilėlių Vyriausybės vadas 
su keliais bendradarbiais ir 

;tada prasidės derybos dėl 
Įkaro paliaubų ir dėl eilės 
kitu klausimų.

Po 5 metų 7 mėnesių ir 24 
dienų karo pagaliau prasi
deda kalbos apie taikų. Ar 
jos duos taikų, kas tų gali 

! pasakyti, bet derybų pra- 
! džia rodo, kad ir viena ir ki
lta kariaujančios pusės ne- 
įbesitiki laimėti ginklais, o 
todėl ieško kompromiso. 
Gal ir suras. Stebėtojai iš 
toli gali tik palinkėti, kad 
derybos būtų sėkmingos ir 
kad kraujo praliejimui ir vi
sokiems žiaurumams būtų 
padarytas galas.

Eichmanas ir JT

loiOVTZlO- -----

ateičiai svarbius klausimus aiškintis ir suįdominti jais 
ir balsuotojus, kad jie eidami paduoti savo balsų žinotų

neturėtų lošti golfo, bet tu- sais yra niekinės ir nevertos 
retų pašvęsti visų laikų prie- 'pasirašyto popieriaus, kol

kokie klausimai snrendžiami ir kain iie turėtu būti iš- žiūrai’ kad kas nors iš ame- ten sėdės diktatoriai, o ne kokie klausimai sprendžiami ir Kaip jie tui etų puti įs rikiečių nešnipinėtų Rusijos demokratinės Rusijos atsto-
kariškų paslapčių., o jeigu vai? Amerika gali išskai- 
kas išdrįstų, tai, Nikitos pa- 'čiuoti labai daug pavyzdžių, 
prašytas, Amerikos prezi- kad diktatoriai sulaužė vi- 
dentas turėtų tokį nedorėlį 'sas sudarytas sutartis, 
tuoj pat pakarti. *. Į nors ]abai gaila, rej.
..., 1 ?®J^?lnas. nkiplė- vja pripažinti, jog Chruščio- 
siškas įsikišimas į Amerikos yy} pagrindų kištis į Ame- 
vidaus reikalus. Kas būtų, rikos prezidento rinkimus 
jeigu Amerikos prezidentas davė patys ... amerikiečiai,
-------------------------------------------- atskiri asmenys, kurie už-

. miršo savigarbą, piliečio pa- 
liai, turėtų prikąsti savo lie- reikas ir, vadovaudamiesi

spręsti.

APŽVALGA
“ĮRANKIS” ir FAŠISTINIS ?.ia!?tų esą maža V* !odėl tas 

m a c išdidus ponas su jais nema-
BLOZNAS to reikalo cackotįs.

“Dirvos” Gaidžiūnas nu- Ponelis Gaidžiūnas deda- 
tarė pakalbėti apie komuni- jSį užmiršęs, kad jo plauko 
stus ir socialistus ir užtrau- Į žmonėms valdant Lietuvą,
ą — j • « ą • • ą • . • j Įkė dainelę, kaip socialistai socialistai buvo persekioja- jzuvlir ner°dyti pustais } grynai asmeniška garbėtroš- 
“bevek visur buvo Įrankiu mi ir per 13 metų jokio so- isvebm3 darželį, kad kartais įa, nuskubėjo Kremliun ieš

kąs nepradėtų skaičiuoti, koti Chruščiovo palaimini- 
kiek smetoniškų didvyrių m0 jų kandidatūrai Į Ame-

komunizmui Įsigalėti.“ cialistinio prieauglio Lietu- 
Gal kas paklaus, kur, ka- voje nebuvo ir negalėjo bu

me, bet atsakymo iš B- Gai- ti. “Antano laikais” buvo 
džiūno nesulauks. Nesu- veisiami tvirtabūdžiai Ras- 
lauks todėl, kad tas ponas, teniai ir tokios politinės 
kuris taip puikiai bendra- šiukšlės kaip Gaidžiūnai. 
darbiavo su komunistais Kai tiems ponams valdyto- 
per metus ir savaitę, negali jams gyvenimas davė pro- 
duoti pavyzdžių, kur sociali- gos parodyti jų patriotizmų, 
štai “beveik visur” būtų bu- jie ramiausiai pardavė Lie- 
vę “Įrankiu” komunizmui tuvų Maskvai už Molotovo 
įsigalėti. Nėra pavyzdys nė pažadų palikti juos ir toliau
Įvykiai Japonijoj. Ten soči- prie Lietuvos valdžios vai- 
alistai pasisako prieš kariš- ro . . . Vadinasi, egzaminus 
kų sąjungų su Amerika, bet išlaikė ir dabar iš Cleve- 
tų jie daro išeidami iš savo lando saugumo vėl dedasi 
supratimo Japonijos intere- nepermaldaujamais bolše- 
sų. Iš čia žiūrint gali atro- vizmo priešais ir didžiuoja- 
dyti, kad jų politika yra ne- si, kiek daug čia jų subėgo, 
teisinga, bet nėra pagrindo Nevalyvas Gaidžiūnas nu
sakyti, kad ji Maskvos už- sidaužia ir Į “anų pusę” ir 
sakyta ar dargi užpirkta. ten ieško priekabių prie so- 

Iš Japonijos p- Gaidžiūnas cialistų, esą jie atsakomin- 
nubėga Į Vokietijų ir ten so- gas vietas gavę, “Maskva 
cialistai jam atrodo negeri, juos savo užmačioms pa- 
palaikų “palankumo flirtų” kinkė” ir t. t.
su komunistais, o dabar net Mes manytume, kad apie 
savo principų atsižadėję . . . pavergtųjų žmonių bendra- 

Prieina B. Gaidžiūnas ir darbiavimų su pavergėjais, 
prie lietuviškų socialistų ir sėdint saugiai Clevelande ar 
juos taip pat Įtaria, kad jų New Yorke, geriau būtų ne- 
“šypsniai komunistams dar kalbėti. Bent jau tokie žmo- 
tebėra netaip ryškiai pasi- nės, kaip Gaidžiūnai, vakar 
keitę ” Be to, pagal Gaid- fašistai, prie komunistų pri- 
žiūno išminti, lietuviškų so- sitaikėliai, o dabar plepunė-

eina V. Rastenio ir to paties 
Gaidžiūno patriotiškais ta 
keliais.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį-” Kaina metams tik $4.00

ONLY YQy CAN 
PREVENT FOREST F1RES!

rikos prezidentus. Viduram
žiais kandidatai į imperato
rius ieškojo Romos popie
žiaus palaiminimo, o dabar 
kandidatai Į Amerikos pre
zidentus ieško Maskvos bu
delių švelnios akies.

Lenktyniaudami ten lan
kėsi senatorius Hubert H. 
Humphrey, Adlai Steven
son, Richard Nixon, keletas 
gubernatorių, kiekvienas sa
vaip pasigirdamas ameri
kiečiams, kaip jie mokėjo 
kalbėtis su Chruščiovu, at
seit, kad jis turi didelio pa
tyrimo būti sekančiu Ameri
kos prezidentu ... Kai kurie 
iš jų savo keliaklupsčiavimu 
Maskvai nuėjo taip toli, kad 
net graudu buvo žiūrėti.

Negana to- Kada Pary
žiaus konferencijos metu 
Chruščiovas padarė įžūliau
sių išsišokimų prieš Ameri
ką, tai Adlai Stevenson šo
kosi jį ginti, jį teisinti ir 
Amerikos interesų sąskai
ton piršdamas save kaip vie
nintelį mokantį džentelme
niškai kalbėtis su Chruščio
vu ... Ir kaip kalbėtis? Ste- 
vensono pareiškimas Pary-

kraštai yra nepriaugę demo
kratiškai tvarkytis, to dėl be 
širdgėlos turi būt nurašyti 
bolševikams.

Demokratai yra aiškiai 
nepriimtini Chruščovui, nes 
jam lankantis Amerikoje 
unijų vadai labiausia jam 
ištrinko galvų už skerdynes 
Vengrijoje, už diktatūrų, už 
žmonių ir kraštų laisvių su
varžymų. Aišku, kad nei 
Symington, nei Johnson 
jam nėra prie širdies- Bet 
visiškai priešingai yi> su 
Adlai Stevenson, kurį jis 
mielai norėtų matyti sekan
čiu JAV prezidentu. Kenne
dy nėra visiškai aiškus, nes 
jo slaptos derybos su Adlai 
Stevenson gali duoti prezi
dentu Kennedy, o užsienių 
reikalų ministeriu Steven
son. Jeigu Kennedp viešu 
pareiškimu atsiribos nuo 
Stevenson, bei jo politikos, 
tai jis taip pat nebūtų pri
imtinas bolševikams.

Chruščiovo Į s i šikišimas 
suskaldė amerikiečių bend
rų bei vieningų frontų prieš 
bolševikus, bet, reikia tikė
tis, neleis jam padiktuot, kų 
amerikiečiai turi rinkti se
kančiu prezidentu. Toj visoj 
politinėj makalynėje yra ir 
'šviesių prošvaisčių. Adlai 
Stevenson jau du kartu bu
vo rinkimų atmestas, o jeiau 
bandys trečių kartų, tai tik
riausia vėl rinkimus prakiš, 
nes jau perdaug jo veidas 
pasidarė aiškus. Hubert H. 
Humphrey, kuris reklama
vosi, jog aštuonias valandas 
ginčijosi ir gėrė vodkų su 
Chruščiovu, taip pat iškri
to iš prezidento rinkimų, to 
dėl reikia manyti, jog ame
rikiečiai rinkikai nepasiduo
da taip pigiai ant klastingos 
meškerės pagaunami.

Bet jeigu Chruščiovo Įsi
kišimas pasisektų, jeigu pa
tektų į Amerikos preziden
tus jam palankus asmuo, tai 
per sekančius prezidento 
rinkimus, 1964 metais, jisai 
tiesiog padiktuotų, kų ame
rikiečiai turi išrinkti.

Jungtinių Tautų organiza
cija pereitų savaitę išspren
dė Argentinos-Izraelio gin
čų dėl Adolfo Eichmano pa
gavimo taip, kad ir Argen
tina yra patenkinta ir Izrae
lis negali skųstis.

Pirmiausiai JT saugumo 
taryba nusprendė, kad pa
grobimas Eichmano iš Ar
gentinos teritorijos sulau
žė Argentinos suverenitetų 
ir už tai Izraelis turi atitin
kamai Argentinos atsiprašy
ti .. . Bet Eichmanas palie
ka Izraelio rankose ir žydai 
jį teis už jo prasižengimus 
karo metu.

Sovietų Rusija ir Lenkija 
balsavime susilaikė, o kiti 
•saugumo tarybos nariai ne
matė reikalo priminti pa
sauliui, kad didžiausieji 
žmonių grobikai pokariniais 
metais pasirodė komunistai, 
kurie vien iš vakarinio Ber
lyno yra pagavę kelis šimtus 
žmonių ...

Eichmano klausimas yra 
baigtas. Argentina turi at
siprašymų, o Izraelis turi 
Eichmaną, todėl visi gali 
būti patenkinti.

Ar rusai valdo Lietuvą?

Tokiu klausimu rašo Ro
jus Mizara bolševiku <'Lais
vėje.” Jis pats klausia:

“Ar iš tikrųjų Lietuva da
bar valdo rusai?” jr pats Į 
tų klausimų atsako šitaip:

“Ne. Tai yra melas, dide- 
pačių baisiausių karų yra melas. Tarybų Lietuva 
neišvengiamas dalvkas. valdo pačiu pačiu Lietuvos 

Taip mokė “Iljič.” kurio žmonių išrinkti ir pastaty- 
žodžiai Sovietų Sąjungos ti organai,—partiniai ir
valdovams yra savotiška bi- valdiniai.—kuriuos sudaro-  * >• _ A • _ •

; Nikita “revizionistss”

Bolševizmo pranašas ir 
sovietiškos despotijos kūrė- 
Įias Leninas mokė, kad tai
kus sugyvenimas tarp sovie- 
tinęs respublikos ir kapita
listiniu šalių yra neįmano
mas. Karai ir net visa eilė

blija.
Bet no Stalino galo Mas

kvos diktatoriai pradėjo už 
siminti apie “taikų sugyveni 
mų” su kapitalistinėmis šąli 
mis. o Chruščiovas iš to 
“taikaus sugyvenimos” pa
sidarė arkliuką, ant kurio 
iis mėesta jodinėti dargi 
tada, kada jis giriasi sa
vo atominėmis bombomis ir 
tolimo skridimo raketomis.

Leninas mokė, kad karai 
yra neišvengiami, o Nikita 
ir barškindamas raketomis 
pasakoja, kad karas nėra 
būtinas, kad karo galima iš
vengti ir kad kapitalizmas 
prasmegs skradžiai žemę 
be kariško jėgų bandymo.

Nikita, o prieš ji ir Ma- 
lenkovas “karo klausime” 
padarė aiškių “revizijų” II- 
jičo” didžiojo moksle ir to
dėl jam tiktų “revizionisto” 
vardas. Bet to vardo jis kra
tosi iš tolo ir “revizionizmų” 
laiko didžiausiu gero komu
nisto nusidėjimu . . .

Tuo tarpu kiti “geri komu
nistai,” kurių Nikita negali 
pagauti už kalnieriaus ir ti
krojo mokslo jiems Įkvėpti, 
ir toliau pasakoja Lenino 
pranašystes, kaip šventų tie
sų ir Chruščiovų vadina iš
vertusiu kailį oportunistu* 
Tokie kritikos balsai girdisi 
iš kinų komunistų, kurie 
Nikitos “taikaus sugyveni
mo” bliuznijimų neima už 
grynų moneta ir linksta ge
riau tikėti Iljičo pranašys
tėms.

Nuomonių skirtumai tarp 
kinų komunistų vadų ir ru
siškų diktatorių yra faktas, 
bet kaip tie nuomonių skir
tumai atsilieps į Kinijos ir 
Sovietijos santykius šian
dien dar ir gudrūs “eksper
tai” nesiima pranašauti.

lietuviai.”
Vadinasi, Lietuvos žmo

nės patys save valdo, o ru
sai? Apie rusus kų čia jau 
kalbėsi, jie tik atvažiuoja 
į Lietuva lietuvių kultūrinti, 
o šiaip jau i Lietuvos tvar
kymą tur būt nesikiša. Bent 
jau Mizara tokių pasakaitę 
pasakoja ir tų daro visai ne
rausdamas. nors jis pats ži
no. kad meluoia per akis.

Lietuvą valdo komunistu 
partija per visokius “valdi
nius” organus. Na, o Lie
tuvos komunistų partija vra 
tik dali* visos Sovietų Są
jungos komunistu partijos.

Lietuvos komunistu parti
ja vvkdo tik visos Sovietų 
Sąjungos komunistu parti
jos nustatytų politikų, todėl 
apie jos savarankiška polii- 
ka negali būti nė kalbos. R. 
Mizara tų žino, bet tas nu
pirktas žmogutis uždarbiau
ja honorarus vis naujais me
lais ir atlieka honorarų mo
kėtojams mauro patarnavi
mus.

Mizara pasakoja, kad 
Lietuvos komunistu partijoj 
lietuviai sudaro daugumų 
narių ir jų dauguma esanti 
partijos centro komitete.

Gal ir taip, bet lietuviai ar 
tušai jie visvien turi vykinti 
Visasąjunginės komunistų 
partijos politikų. O tokie 
lietuviai, kaip ponas Miza
ra, kokią lietuvišką politiką 
jie ir galėtų vykdyti, jeigu* 
rusai jų ir nelaikytų už pa
vadžio?

Mizara meluoja ir apie 
rusų skaičių Lietuvos valdy
mo aparate. Mizara visur 
kalba apie lietuvius, o apie 
rusus—tyli. Mat, žino, kaip 
honorarus pelnyti ir kaip 
savo darbdaviams Įtikti. Fe.

j. b.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
VVORCESTER, MASS.

Minėti baisieji išvežimai

Brocktono Lietuvių Tary
ba parodos aikštėje turi 
apylinkėje plačiai žinomą 
“Dariaus ir Girėno” vardo

Birželio 19 d. Maironio bakūžę- Bakūžės ątidaiy- 
buvo paminėti komunistų mas jvyks nepO8 mėn. g a. 
vykdyti 1941 m. birželio j (sekmadionyje), 3 vai. po 
mėnesį baisieji išvežimai į*
vergų sstovyklas. Kalbėjo 
dr. B. Matulionis. Dalyvių 
nebuvo daug, nes nedaug

piet.
Programoje kalbos, tau

tiniai ir kt. Tautinius šo
kius šoks Onos Ivaškienės

tebuvo garsinta. Be to, dėl vadovaujamas Tautinių šo- 
nesusitarimo tą dieną buvo Sambūris iš Bostono, 
ir kitų parengimų. j šiais metais prie bakū-

Diplomuotos sekretorės vėl veiks lietuviška vir
tuvė.

Salter sekretorių mokyk- j Bakūžės atidarymo dieną 
lą baigė. 123 asmenys, jų suvažiuoja daug lietuvių iš 
tarpe diplomus gavo ir [plačios apylinkės. Yra ge- 
šios lietuvaitės: Barbora ra proga sutikti daug pa- 
Banionytė, Ona Milleraitė, ^sumų

Brocktono Lietuvių Ta
ryba kviečia visus lietuvius 
aplankyti bakūžę ir gausin
gai dalyvauti bakūžės ati
daryme.

Izidora šimulynaitė ir Joyce 
Starkaitė.

SLA 57 kp. gegužinė

Ji bus Vytauto parke lie
pos 3 d. Šis parkas labai 
gražiai atrodo: aukštos pu
šys, milžinai ąžuolai, graži 
pieva, didelis prūdas su 
daugybe rūšies žuvų- Tikrai 
lietuviška aplinkuma.
Čia visuomet griežia geras 
orkestras. Kviečiami ne tik 
Susivienijimo nariai, bet vi- 
pi lietuviai.

Sandaros gegužinė
Birželio 19 d. Sandaros

16-sigs kuopos gegužine ge- jįg yra apvogęs apie žu baž
mai pavyko. Griežė geras jnyčių Connecticutt valstijoj. 
Šimkų-Nevio orkestras. 'Jis vogdavęs ne tik protes-

Kun. J. Bakano sukaktis tantų, bet ir katalikų baž- 
. nyciose žvakių liktorius, 

Birželio 19 d. šv. Kaži- pinigus ir kt.
miero parapijos klebonas

l
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DAINŲ ŠVENTE LIETUVIAI KITUR
1. Dainų Šventė yra lie

tuvių tautinė manifestaci
ja. Tad lietuvių visuomenė 
bei visos lietuvių organiza
cijos yra prašomos prisidėti

HAMILTON, ONT. | Netekome dviejų lietuvių

: Žuvautojams ši vasara 
yra labai nelaiminga, nes iš 

Ta- jų beveik kas savaitė vienas
Dieve, pasigailėk mūsų
Mūsų kleb. kun

darauskas prieš kelis me- ai* du nuskęsta. Nuskendo 
prie Dainų šventės geresnio prje bažnyčios statė ir vienas lietuvis—B.Dauk- 
surengimo. Tų vietovių lie- [priestatą. Buvo išrinktas ša.
tuviai, iš kurių chorai vyks į. statybos komitetas, kurisi Plaučių uždegimu susir- 
j antrąją Dainų šventę Čika- jturėjo vesti visą statybos go ir mirė Zigmas Ribin- 
goje, prašoma padėti savo pajamų ir išlaidų apyskaitą, skas..
chorams aukomis, kad jie jViskas būtų buvę gerai, jei i Mūsų mažai kolonijai 
įstengtų padengti kelionės komiteto tarpe nebūtų pa- tai didelis nuostolis, 
išlaidas. Mūsų chorai tikrai 'gjtaikęs vienas “juduošius”, | Ramybės įnirusiems, gili 
yra reikalingi visokianopos kuris kleb. Tadarausko sąs- užuojauta jų artimiesiems.
paramos-

2.Antroji Dainų Šventė 
yra rengiama Čikagoje 1960 

liepos mėn. lir 2 dieno- 
( Laiko pasiruošimui 
'neliko daug, tad jau dabar 
lyra svarbu, kad visi ehorai 
[tinkamai pasirengtų toje 
šventėje dalyvauti. Antro-

tų nepripažino ir apyskai
tos nepasirašė. Už toki el
gesį klebonas buvo supy
kęs ir už to “juduošiaus” 
tamsybėse klajojančią sie
lą vieną sekmadienį para-

Kanadietis

AUSTRALIJA

Lietuvaitės balete

(E) Australijoje Baro- 
vanskio balete dalyvauja 

viešoj vietoj, bet prie jos £ lietuvaitės: Regina Plok-

piečiams įsakė pasimelsti. 
Apyskaita buvo iškabinta

* * JL 4 v . j klebono natikėtinis štytė ir Ramona Rataitė.sios Damų Šventės Komite- Duaejo Klebono patiKetmis, . , ivvkin
tas kviečia visus chorus iš1 kuris neleido jos vartyti ir

kun. Jonas Bakanas minėjo 
30 metų kunigavimo sukak
tį. Jo sesers ir svainio Juozo 
Sinkevičių namuose buvo 
suruošti iškilmingi pietūs.

Be reikalo aimanuoja

“Darbininko” Nr 45 P 
raide pasirašęs aimanuoja, 
kad jaunieji norėję sudary
ti ALTo skyrių, bet senieji 
sutrukdę.

5 Aišku, dėl ko aimanuo
jama. Tie naujieji “kūrė
jai” seniai nori palaidoti 
Lietuvai Remti Dr-jos Skv
riu, kurį sudaro vietos di
džiausių draugijų atstovai 
5r kuris atlieka tą darbą, 
kurį ALTo skyrius atliktu.

J. Krasinskas

BROCKTONAS, MASS.

|laužių tėra gal 10% darbi- atikimus, moterims vairuo- JAV ir dalyvauti k» nors iš jos nusirašinėti. zelandiiote
ninku ir rastinės tarnautojų, jant automobilius. Jdomu bendroje Dainų Šventėje. IKas bandė tų daryti, tuoj t^‘lft p",.JT

Kad ir kaž kaip bendrovė pastebėti, ji jrodė, kad ne- Kadangi Komiteta-g ne visu buvo sulaikytas ir paklaus- 1 ,
girsis dideliu striklaužių Jaimę ištikusių vairuotojų JrJ^ tas: Gal tuos duomenis a!k« bus aplyti 8 mes-
skaičiumi, vis viena darbas 80% buvo nėščios. arba tie adresai yra pasi- siųsi komunistams”? . ‘___________ _______

. [nevyks, kada jis yra sut-l Gegužės mėnesio 30 d keitę, to dėl chorus Tas reikalas buvo ir spau-' N 7FiANniiA
Buvęs kongregacionahstų "varkytas pagal judančią lietuvių salėje buvo suruoš- prašo ši pnknešima laikyti ^oje iškilęs. Asmuo, kuris

bažnyčios vargoninkas Eu- juostą. Streikas nuostolin-[tas universiteto užbaigimo ofjcioiin nakvietimu ir ne-1 atkakliai gynė kleboną ir ,............. . wgene Raunvell, 27 įjdarbininkams, bet jis pobūvis, kuriame, be solo- Ssiant nra^ti KoSX puolė “juduošių”, gavo po- Ko1 t,e ialc“' v«P*t«u.
amžiaus, nuteistas kalėti smarkiai mūša ir bendro- nizanto svainio Vytauto apie savo dalyvavimą jpfežiaus medalį. Metinėj N. Zelandijos
nuo 1 iki 3 metų už New Vės kišenę. Darbininkai kol .Gaigalo (pastarojo žmona Dainų. Šventėje. Chorų del-l Buvo rašyta, kad Hamil- Aucklando universiteto stu- 

i__ —Ramučio sesuo Laimutė atsakyti trukdys visą tono Bendruomenės valdy- dentų procesijoje, kuri su-
taip pat Arkansas State šventės rengimo eigą. įk*su gėlėmis nuvykusi pas- traukia tūkstančius žiūro- 
College stundentė) atvykus j A4_,„__ „ [veikinti kleboną jo varda- vų, lietuviai studentai pa
ils Arkansas valstijos, kur I_____________ .^‘j.U^^T'dienio proga ir kad klebo- vaizdavo keleaą Įvykių sa-
jis profesoriauja StateCol- ra8t}ls . *£ dl??en . 'nas jai pasakęs nenorįs lyrinėmis temomis. Vienas

CLEVELAND, OHIO jo seserį Skirmantės su Ja ^kalo turėti, nes jo- studentų pareiškė: “Kol tie
______ Šemetaitės iš New York, ^T^UANIAN SONG BTS-jje nes$ inteligento žalčiai viešpataus mūsų tė-

Naujas lietuvis teisininkas [dalyvavo dar keliasdešimt į I Dabar klebonas stato vyne je, tol mes jiems ne
draugų ir bičiulių. j > Chlca£° naują kleboniją už 32 tūks- duosime ramybės .

Ramutis Romualdas ŠE-Į Užbaigtuvės buvo atžy-j 3- Dainų šventėje kvie- tančius dolerių. Jei klebo- 7 iru sitis
META baigė Cleveland- mėtos sveikinimais ir linkė- čiame dalyvauti taip pat nas sako tenoris reikalų tu- E
Marshall Law Shool ir ga- jjimais naujam . teisininkui oktetai ar kvartetai ir pa- rėti tik su inteligentais, tai Mūsų skaitytojai, atsinaujin. 
vo teisių bakalauro laipsnį, laimingai įsikurti savo pro- vieniai dainininkai. Jie pra- įdomu bus, kiek jis iš tų in- darni prenumeratą, atsiuntė 

1956 m. R. R. Šemeta fesiniame darbe ir sėkmės šomi registruotis aukščiau teligentų pinigų pririnks ir Maikiui su Tėvu dovanų:

NORVICH, CONN. 

Vargoninkas—vagis

London ir Norvich bažnyčių kas laikosi tvirtai ir, reikia 
apvogimą [tikėti, jie laimės.

Vėliau paaiškėjo, kad'i_ x Pr

Pr. Naunčikas

NEW BRITAIN, CONN.

Streikas tęsiamas Clevelando western Reserve gyvenime.• • « A • • •Jau rašiau, kad 7 lėktų- universitete įgijo politinių 
vų fabrikų virš 30,000 dar- mokslų ir istorijos bakalau- 
bininkų streikuoja. Derybos r4-
tarp unijos ir be'n-vės veda- j E. R. šemeta, be politi- 
mos be pertraukos, bet kol Rių, istorijos ir teisės mok- 
kas jos vaisių nedavė. Kvie- domėjosi ir žurnalizmo 
čiamas gubernatorius Ribi- klausimu Jungtinėse Ame- 
koff tarpininkauti.

NEW YORK, N. Y.

Sunkiai susirgo Štarka

Nepriklausomos Lietuvos Visus lietuvius, galin- 
rikos Valstybėse ir šiais me- Opcros Vyr. chormeisteris., čius bent kiek dainuoti, 
tais trjMniyps mpriPRin nu- ai__ i_ ____ nrašnmo -iunotiR i

nurodytu adresu. ar vien iŠ jų galės gyventi i Bronė ir Pranas Spūdžiai iš
I 4 Visi Chorai ir kiti dai- teiP kaiP dabar* |Woodhaven, N. Y. prisiuntė $10.
nos meno vienetai prašomi * Dieve’ mūsM ir Mr* ir Mrs- John Vaitkus ištuojau pmneSĄS
ir kam reikia pasiųsti reper- Jancias. mual kl.ebono b ir 
tuaro gaidų. parapijos nepamamomo ko-

& miteto pirmininko sielas.

Bendrovė deda pastangas tais gegužės mėnesio nu- komp.: Julius štarka juip'kiai- prašome jungtis į esamus 
darbininkus * demoralizuoti, meryje Cleveland-Marshall Susirgo, paguldytas ligoniu i chorus, nes' Dainų šventės’ 
Voorii/an nucnroionsii teisiu mokvklos “L A W 1 '‘ proga reikia padidinti ma

žėjančias dainininkų eiles.
Kasdien pusvalandį per ra- teisiu mokyklos »» neIK
diją ji skelbia, kad dirbtu- REWIEW ” žurnalas savo 
vių vartai atidaryti ir kas puslapiuose išspausdino jo 
tik nori, gali eiti dirbti, kad straipsnį: “J0URNALIST3 
Jau apie 30% darbininkų TESTLMONIAL PRIVTLE- 
sugrižo ir kiekvieną dieną GE” (12 žurnalo puslapių 
vis daugiau grįžta. Laikas- dydžio), kuris universiteto

CHICAGO, ILL.

Atvyko iš Lietuvos

Irgi parapietis

SUDBURY# ONT.

.Taip pat kreipiamės į tuos,
Nikelio kasyklos

Šiame kalnuotame kraš-!

Mrs. Mary Bagdon iš Camb
ridge. Mass.—$5.00.

Peter Blažis iš Marshfield, 
Mass. — $2.00.

Po $1.50: P. Juknevičius-iš 
Antwerpen. Belgijoj ir Mrs. D. 
Bakas iš Chicago. III.

Po $1.00: J. Shukis iš Cleve
land, Ohio; Mrs. A. Indrelė iš 
Chicago. III.; Jos. Pushinsky iš

kurie yra pasitraukė iš cho- . dau? mineralu dau- Aliouipa, Pa.; J. Stukasiš Broo-
:rų, sugrįžti atgal ir daly- N Y = F™* Stanionis «

Chicago, III.; Chas. Bačkus iš 
Manchester. Conn.; Mrs. Julia 
Paris iš Shadlside, Ohio; Jos. 
Šilkas iš New Haven, Conn.; P. 
Žilinskas iš Inglevzood. Calif.; 
Frank Norkus iš Brockton, 
Mass.; A. Sabeckas iš Hart
ford, Conn.;C. A. Ellies iš St.

Birželio 21 d. iš Lietuvos ctkagoie^^ietoviere6'’^^ ir lielykl>)- T°j pramonėj 
.Čikagoje. Vietoviese, Kur dirba 1? tūkstančių darbi-

aeru ^3 h®‘uv"«.“;.yra kam 5a- ninku. Jų darbo savaitė yra 
bai- dovaVt!’ naujus cho-140 valandų, valandai mo-
oa» rus, jei ten dar nėra jokio kama ^.15-2.25. Kasyklos 

cftoro* įpriklauso 2 bendrovėms, ku-
6.1š ne Čikagoje esančių rios nikeliu aprūpina Ame-

7. 7* ' ----- . 7. : noc tėvus ir broli atvvko'-------v f • •---------- i — airDa 17 tuKstancių osciuose dedami unijos va- fakulteto buvo pnpazmtas P“ >rJ»°U atvyko lietuvių ir yra kam va- nink j darbo
zMvrtrkai oVoiki. fenausiu straiDsmu žurnalo i ’1U<* -rvjpbKdive, io „įeuų dovauti. steigti nauius cno-i.z, 7,7, , , ,dovybę šmeižianti skelbi- geriausiu straipsniu žurnalo. , . v.

*• u- • • v mai—darbininkai nenorį puslapiuose nuo 1956 metų. amz., kun sj pavasari
streikuoti, tik unijų biuro-Tai buvo viešai paskelbta Se Siaubų gimnaziją, 

pne Danaū»-Gireno bakūžes , ra^. streik a. Per iškilmes suteikiant mok- Vidos tėvai, karo dieno-
Šiais metais “Brockton Juose bendrovė kviečia eiti laipsnius ir ta proga jam mis pasitraukdami įs Lietu- 

Fair”—paroda įvyks liepos dirbti-
mėn. 2-10dienomis.

SaeriZ fondo Įteiktas vos, buvo privemti jų pa-chorų, kurie jau pažadėjo rikos ir Europos kraštus ir, vir. K Kk-
ecn^v* a^- v v-? US likti Joniškio valsčiuie nas dalyvauti Antroje Dain ų žinoma, tun didelio pelno, . ‘.. '

Unija tvirtina, kad streik- $50 čekis. Tiek mokėti nu-,'“?“ Joniškio valsčiuje pas ._____ wicki iš Waukegan. m.; Josephueius. muneu nu-, . .----------- - 7—SvpntėiP ir nnražė atsiusti o darbininkai tik šiain tain ICKI ’mato to fondo statutas už- 'g“™** vos 2 menesių amz. Šventoje iratsiųsto ,o <larbimnkai tik šiaip taip .. Chicago> nL.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikoa. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas; 
Yellovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Sa gražiais pavslksteis.

Knyga jau išėjo. (Jžsiaaldusleiiis knygą tuoj pat 
■hm/Hamo Kaina 75 fantai,

“KELEIVIS"
636 East Broadvray So. Boston 27, Maaa.

studento parašytą ir minė- 
,tame žurnale išspausdintą 
straipsnį, kuris fakulteto ta
rybos vienu balsu pripažin
tas geriausiu. Tokio nutari
mo nebuvo buvę nuo 1956

Tą pačią dieną atvažiavo repertuaro gaidas, yra šie: pragyvena
ir 15 metų Eugenija Fau- Į i. Bostono Lietuvių Cho- * ™58. }?nlja bu,VO pas~ 
auąkaitė, kuri, tevams karo dirig. j. Gaidelis, ,k*
ir 15 metų Eugenija Pau-* ■ - ■ - --------- -------- — - mene-
metu pasitraukiant į Vaka- Į 2 čiwlionio Lietuviu darbininkai turėjo grįž- res, buPvo palikt. Stingo- ^^0° beVe,k n,ek° "e ”

Nikelio pramonėje dirba

John
Trakimas iš Woodbury Heights,
N. J.; Mrs. J. Shultz. iš Rock
ford, III. ir J. Murauskas iš Chi-

______ _  _____ ____ Po 50 centų: K. Dumbrys iš
mo nebuvo buvę nuo 1956 [Je- . dirig. A. Mikulskis, f** Nikelio Dramonėie dirba Phila Pa : John Mačis i5 ChI’
m., kada tą premiją gavol Laukiama ir daugiau lie-j g Ey^betho Lietuvių L vj^ KMHietuvh/ Jie be- 111 Joe Matu,evich iš Ehn 
viena studentė už straipsni k?vlU atvažiuojant. Petras Chora«. dirir. A. .. . . UVių. įe [Grove. W. Va.; J. Wamas iš

J

apie eismo nelaimingus at-

SOPHIEBARCU:
•

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: noo pirmadieni* iki 
penktadienio lt—11 tbI. ryto. 

šeitadienj ir sekmadieni 
noo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.] 
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 S. MAPLEWOOD AVE.I 
CHICAGO 29. ILL.

straijanji^^^^J^^'^^^jos a,oraą dirig. A. įeik viai priklauso" unijai ir
Antaninos ir dukrelės Irę- r .Fnog< | 4. Omahos Lietuvių Cho-

Brunonas Sedleckas lau-11"38’ Jonušas,
kia savo motinos Marijos) Operetės Choras Broo- 
ir dukterų Liudvikos ir Bi- klyne, dirig. M. Cibas, 
rutės.

lietuvių bendruomenei. Phila, Pa.: W. A. Alukonis iš 
Nashua, N. H.; J. Yuskis iš 
Thompsonville, Conn.: Clem

AS

Paragink savo bičiulj Ke- 
leivj išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės 

draugą. J

9. Windsoro Lietuv i ų Kuras iš Wilkes-Barre, Pa.; J. 
Choras, dirig. J. Sodaitis, Stanislovaitis iš So. Boston, 

_  _ ia t r- Mass.; Jos.-Gudas iš Kewanne,6. Varpo Choras Toronte, 1®. ™,'ade*Pk«?? Imt; Mrs. O. Tamašauskienė H
dirig. St, Gaileviėna, Mk”°|,A"San’bllS- Toronto. Canada; Wm. N’onrill

7. Waukegano Lietuvių i Vl.Hlo , iš Evanston, m.; Mrs. p. Bra-
vm Choras, dirig. P. Bu-I Kv,eC‘an« y kltua J*°- dauskas B Detroit. Mich.neatidėliojant registruo- .... . tjanauskas, . izom;*ete Visiems parėjusiems laik-

8- Waterburio Lietuvių] ‘ raštj aukomis širdingai dėkoja.
Parapijos Choras, dirig. A., JAV ir Kanados Lietuvių i me.
Aleksis, II Dainų Šventės Komitetas1 Keleivio Administracija
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St. Seimo sukakaai praėjus PAVYDAS

Tikėjimo laisvė
Komunistai skelbia, kad 

jų valdomuose kraštuose 
yra visiška tikėjimo laisvė, 
o pamėgink Į Lietuvą ar j 
kuiią kitą Sovietų Sąjungos 
pavergtą kraštą pasiųsti 
maldaknygę ar koki nors 
daiktą, kuriame būtų reli
ginis ženklas (sakysim, ki
limėly išsiūtas kryžius ar 
kitoks religiris ženklas), 
siuntinys grįš, nes tokie 
daiktai draudžiami siųsti. 
Posėdžiavo “parlamentas”

Dirželio 7-8 dienomis 
posėdžiavo Aukščiausioj i 
Taryba. Priimtas santuokos 
ir teismo sutvarkymo įsta
tymai-

M misterio pirmininko pa
vaduotoja švietimo-kultūros 
reikalams Leokadija Dir- 
žirskaitė-Piliušenkienė pa
darė pranešimą apie Chruš
čiovo mokyklų reformos 
vykdymą Lietuvoje. Ta pro
ga galėjo pasisakyti ir di
delis Maskvos komisarų 
batlaižis Juozas Žiugžda, 
žinoma, pagirdamas tą re
forma. kuri nevienam Lie-

J. VLKS

tuvos jaunuoliui Užkils ke- , ,^AV “etuv?’ butinės kilmės-visie m s
i;n ; Lietuvos St. seimo 40 metų buvo suteiktos teises ir ta-

J sukaktuvės palyginti buvo po lygus prieš valstybės
1 P* C kukliai paminėtos. Net ne- įstatymus. Visi luomai ir
su giminėmis prisiminė tą kaip kam iš tų luomų tai-

Aleksandras Savolskis iš Lietuvos istorijoj didžiulį komos lengvatos buvo pa- 
Homestead, Pa, su savo tė- įvykį. naikintos.
vu Povilu, 93 metų seneliu Pirmą kartą lietuvių tau- i Visa tai sako ir rodo, kad 
buvo nuvažiavę į Lietuvą, tos istorijoj susiiinko Lie- St seimo nuveikti dalbai 
Leidimą gavo 14 dienų Ka- tuvos atstovybė visų jos buvo milžiniški. Jie visuo- 
dangi leidimas tebuvo duo- gyventojų demokratiniu bū- menine, politine, kultūrine 
tas tik į Vilnių, to dėl ten du išrinkta. St seime buvo prasme pranešė visa kita, 
buvo iškviesti ir giminės. atstovaujamos visos reikš- kas praeityje būta.

Bet senis Savolskis pano- tingesnės politinės srovės, j Gamtoje esama tokių gy- 
rėjo pamatyti savo gimtąjį }<urios turėjo gyventojų Ur- vių, kurie mato tiek, kiek 
kaimą ir Leipalingy gimi- pe pasitikėjimo ir sugebėjo turima po Savo nosimi ar 
nių kapus. Leidimą gavo iš gavo atstovus pasiųsti į vi- trupučiuką daugiau. Ana, 
“prezidento Paleckio gos šalies žmonių valią reiš- miške vabzdys karajedas 
Jiems davė rusą šoferi ir kiančią atstovybę—St. sei-1neįžvelgia -.viso medžio, 
palydovą lieuvį, su kuriais ir mą. Lietuvos praeityje ly-Jam tiek jis reikalingas, 
važiavo. Nuvažiavo į Kau- gaus Įvykio, kaip St. seimo kiek jis gali medieną grauž- 
ną, iš ten i Prienus, Biršto- susirinkimas, nebuvo. ti, ją naikinti, misti.

A1Y?ų’ Švent- Lietuvoj, kaip ir visur; Esama if žmonių žema-
ezeri, čia pas gimines pa-kitur senesnėje praeityje, žiūriu, kurie didesnių isto- 
pietavo, Leipalingy- aplankė darbo žmogus buvo nuo rinių įvykių negali įžvelgti, 
kapines, savo gimtąjį Mi- valstybės vairo nustumtas, nesugeba jų suprasti- Ir ne

AUTOBUSAS TRIS KARTUS APSIVERTfi

Kai šitas autobusas, važiuodmas j Miami, Fla„ neto
li Jackson, Miss., tris katus apsivertė, 20 žmonių buvo 
sužeisti, o greit po to įvykusiame dviejų automobilių 
susidūrime toj pačioj vietoj dar 7 žmonės buvo sužeL 
stu Autobusas darė reguliarinę kelionę į Floridą.

ŽINIOS Iš BALFO 
CENTRO

BAŽNYČIA NORI VISKĄ 
KONROL1UOTI

žoniu kaima Geriu kaimo Ttc J** —« y- Tremtinių metams besi- St. Louis, Mo., katalikų
pasimatė <u giminėmis ir kt ™S vn kadv!em aV klt? baigiant Balfo Centro Vai-arkivyskupas Joseph Ritter
pasimatė .u giminėmis n kos per savo rinktus atsto- istonnės reikšmės įvykiai dvba Daskvrė 39 šeimom paskelbė, kad katalikų vai-
vką tąF kelione'2 atlikę1 per Reiklius n.eatat.inka politinio iš- 35305 markes, už kuriuos kai, baigę aukštesnes moky-
vfeLtona iči-hn apnisinuno lygi ir tūri- pinigus Vak- Vokietijoj li- Mas, turi gauti bažnyčios

Tai toki pasimatymą Su- remi vatSyt* '**’ i’T'1’0 kUSitji tremtiniai. galės nU‘!™limą, kiUP-
vulioniai turėio su savo ri Jįf da kuPina visokeriopų zi- sipirkti būtiniausius tsikūn- hai ar dvasiškiai, jei galvoja
minėmis J ‘ naudojamas valstybes šie- nįų apie naujai besikurian-mo baldus, kiti darbo įran-studijuoti nekatalikų kole-

nų apsaugojimui ar karui čias Afrikoje ir Azijoje kius ar susitvarkyti gyven- gijose ar universitetuose.
-........... - - ištikus pasauktas privalėjo valstvbes. Tos nauiai isis- tnotoo ' ' Arkivvskunas naaiškii. . . valstybes. Tos naujai Įsis- yietes. Arkivyskupas paaiškino,

kariaut. Anąmet ir įstatymų teigusios ar atsikūrusios Į Tarptautinės organizaci- bad leidimai bus duoti ypa- 
171 • X* • *1 v* darbo žmogus buvo nu8" valstybės savo valstybinį jos Balfui prašant vra taip tingais atvejais, įrodžius
VakariCCKLl Viską ŽIBO luom^%riS Pa‘•^Cda P31’P38*'^08 lietuviams rimtą pagrindą kodėl kata-

* -r su Kitais luomais pnes nuo gt SUSinnkimo, įsikurti kediasdešimt tūks- hkas negali studijuoti kata-
_ .. . palies ^statymus Darbo zmo- kuris skelbia konsti t u- tančių dolerių. Visais atve- likiškame universitete.

Karaliaučiaus snties sovie-gaus interesai nebuvo įsta- cjj^ —pagrindinį įstaty-jais pinigai neduodami Katalikų pareiga esanti
tinės raketų bazės vakarie- tymų apsaugojami. Darbo į. kitus šaliai tvar- tremtiniams i rankas o ap- tęsti religines studijas iki 
čių lėktuvų yra jau seniai žmogaus ano meto -būkle kyti potvarkius—įstatymus, šokamos įsikurdinimo sąs, pat aukštosios mokyglos
išžvalgytos ir kruopščiai buvo veik lygi didiko nuo-*paį vįs neabejotini tų nau-kaitos (baldų įrankiu) . baigimo. Iki šiol katalikų
suregistruotos. savy~Cje esantiems daik- Įsikūrusių ir besikurian- j Lenkijoje vargstantiems bažnyčia tenkindavosi tik

Vakariečiai pastarais ke- tams- čių valstybių istoriniai įvy-lietuviams Balfas nuolat propoganda, ragindama vi
liais metais galėjo pasinau- Carines Rusijos okupa- kiai, kurie ir svetimųjų siunčia rūbų ir vaistų siun- sus katalikus mokinius
doti ir dar kitais sovietinių cijos metais Lietuvos žmo- spaudos pąstebiami, pla- tas Centro Valdyba pasky- vengti viešųjų valstybinių 
raketų bazių išaiškinimo gus—-lietuvis buvo dar dvi- čįaį aprašomi. 500 dolerių specialiai mokyklų- O dabar išaiškin-
budais. Kokia stora “gele- gubai skriaudžiamas ir iš- jr mes yjgj džiaugiamės, mokslus einančiam jauni- ta, kad studijuoti, katalikų 
žinė uždanga“ ir būtų, vis- naudojamas. Jam nebuvo kad gtai net mažesnės tau- mui padėti, už kuriuose bus universitetuose yra katalikų 
vien pro ją prasiskverbia leista nė kultūroje, nė mok- tos negu mūsų ir gal kultu-nupirkta ir nusiųsta naujų pareiga, nuo kurios bažny- 
žinios apie faktus, kuriuos slę, nė salies vietos okupa- rtškai kitos jų toli nuo medžiagų. • čios vyriausybė gali atleisti
sovietai laiko paslaptimi, cijos administracijoj reikš- Rietuvių tautos atsilikusios i Gegužės ir birželio mene- tik rimtam pagrindui esant, 
ypač, kai eina reikalas apie tis sava gimta kalba. 'jau ejna j kitų laisvų vals- siais Balfas išsiųs "per 600 Katalikų bažnyčios ran-
tokias artimas Vakarams Ūkiniu požiūriu jis bu- tybių gyvenimą kaip lygios, vaistu siuntiniu už geležinės kos ir šiame krašte vis toliau

Sovietų rakietinė* bazė* 
išžvalgytos ir skubomis 

perkeld inamos
(E) Mažai kam iš mūsų 

buvo žinoma, kad, pačių 
britų žiniomis, ne. tik ame
rikiečių žvalgybiniai lėktu
vai eilę metų skraidė virš 
pračiosios Sovietų Sąjungos 
teritorijos, bet ir britų to
kie pat lėktuvai yra ne kar
tą perskridę Pabaltijo kraš
tus, Gudiją ir kitas sovietų 
valdomas sritis. įvykis su 
amerikiečių žvalgybi niu 
lėktuvu “U 2” ties Sverd- 
lovskiu ryškiai patiems so
vietams ir visam pasauliui 
parodė, kaip sunku sovieti
nei karinei gynybai buvo 
ir yra pagauti tokius ypa
tingai dideliam aukštyje 
skrendančius lėktuvais. Gi
riasi savo raketomis pasie
kią mėnuli ir saulę, bet va
kariečių lėktuvų, skrendan
čių 20,000 metn'u aukštyje, 
per ketin ius metus negalėjo 
pagauti.
Be motoro iš Gudijos per

Lietuvą iki Bavarijos
Iš vakariečių skraidymo 

Baltijos jūros ir Pabaltijo 
srityje pranešama toks įdo
mus atsitikimas: Aukšto 
pilotažo žvalgybinis lėktu
vas tokio pat tipo, kaip 
“U 2” (kaip žinoma tai yra 
pusiau sklandytuvas, pusiau 
didelio greičio variklių lėk
tuvas), prieš kurį laiką 
skraidė Rytų Europoje, virš 
sovietų valdomų sričių. Gu
dijoje sugedo lėktuvo va
rikliai Tuomet lėktuvas, 
pasikliovęs vien tik sklan
di imu, per Lietuvą, Lenkiją 
ir Vidurio Vokietiją laimin
gai pasiekė Bavariją ir čia 
nusileido. Iš to galima 
spręsti, kokie yra šie ame
rikiečių žvalgybiniai lėktu
vai. Nenuostabu, kad jie 
pasiekdavo Sovietų Sąjun
gos gilumą.

Lietuvos, Latvijos ir 
Karaliaučiaus bazė* viso* 

išžvalgyto*

sritis, kaip Pabaltijo kraš- vo nustumtas į žemės dar
iai. bus, nes miestuose buvo

Iš kitos pusės žiūrint, so- Įkurdinami kiti. Pramonės
vietai yra ne mažiau veik- srityje jis galėjo tapti tik ’pUOta.
1 _ *____ _1 __ ____ • ________ ______ __________lūs, siųsdami savo agentus darbininku, nes pramonė 
į Vakarus. Anot JAV užs. buvo veik išimtinai kitų, 
reik. min. Herterio, tų a- ne Lietuvos senų gyvento- 
gentų skaičius siekiąs net j1! rankose. Net stambieji 
300-000. Lietuvos žemvaldžiai ir tie

tybių gyvenimą kaip lygios, vaistų siuntinių už geležinės 
Kartu su giliu skausmu uždangos, kurių beveik treč- griebia ir toliau siekia .
prisimename, kad Lietuva dalį apmoka Balfas iš savo--------------------------
iki šiol yra svetimų oku- lėšų. Taip pat pasiųsta ke-;

liasdešimt naujų medžiagų 
O ar neskaudu, kad štai siuntų Į Lietuvą ir Į Sibirą, 

nevisa lietuvių spauda pa-Į Vokietijoje likusiems lie-

“VILNONIO SIŪLO” 
JAUNIKAIČIAI

‘Daily Telegraph” š. m.
minėjo savos tautos, savo tuviams (dalinai estams ir birželio 6 d. nr-je rašo, kad
tėvų žemės Lietuvos St latviams) Balfas išrūpino ir teddy boy kaištligė pasiekė

T. x seimo 40 metų sukaktuves, vien tik birželio mėnesį iš- Estijos sostinę Taliną, ne- 
žodžiu, sovietų rakietinės sparčiau viso negu Lietu- Daiįs jog pasitenkino pra-veža: kukuruzų dribsnių žiūrint, kad Talinas yra vie-

bazės Pabaltijyje ir Kara- voj is seno gyvenusieji. ne£ti jr pasišaipyti, kad 40,000 svarų, kvietinių mil- nas Baltijos uostų, į kuriuos
liaučiaus srityje yra vaka- Svetimiems buvo suteikia- viename ar kitame buvusia- tų 80,000 sv.’ pieno miltelių vakariečių laivai neįsilei-
riečiams tiek pat gerai ži- ma daugiau visokeriopų seimo paminėjime 54,000 sv., rūbų 7,810 sv. ir džiami- Ir vis tik vakarie-
nomos, kaip ir eilė bazių lengvatų negu Lietuvos maža žmonių atsilan k ė, kanadiško konservuoto be- tiška Įtaka pasiekė Talino
ties Uralu ir kitur Sovietų žmonėms. Net buvo suda- SUprask, visuomenė never- kono 50,004 sv. (66,672 dė- jaunimą: rodydamas savo
Sąjungos gilumoje. romos kliūtys lietuviams tina St. seimo nuveiktų žutės kurių rinkos vertė y.a nepalankumą valdžiai, jau-

. Įsigyta stambesnes žemės darbų, o buvo ir tokių apie $60 000). nimas renka rock ‘n’ roll pa-
Sąmysis sovietu stabuose: ūkio sodybas-dvarus. laikraščių, kurie visai tylo- j Kanados valdžios do- tefono plokšteles ir vaka-
reikalas bazes perkeldmti Prieš 40 metų susirinkęs mjs pamįnėjimą apėjo. vaną padėjo išrūpinti ir vi-dietiškas pin - up moterų

Iš pagautų ties Sverdlovs- seimas visa tai panaiki- į Tiesa, pačioje Lietuvoje gas pasiuntimo išlaidas ža- nuotraukas. Tiek Į plokšte-
ku amerikiečių žvalgybinio ĮĮ° ?r .,ietuY°.s zm°gM Pa_ St. seimo 40 metų sukaktu- dėjo padengti K. L. B. Šai-Jes, tiek Į nuotraukas Ta-
lėktuvo nuotraukų tikslumo ?a.re. P»Įjateisiu savo salies vės taip pat nutylėtos. Su- pOs Fondas, vadovaujamas lino jaunimas žiūri, kaip Į
sovietinės Įstaigos Įsitikino, ^^ininku, visai nepaisant prantama, Lietuva svetimų p. Iz. Mališkos. vakaių pasaulio simbolį,
kad Vakarai tokiais meto- J0 turtmes» luominės ar okupuota. Jei ir šiaip Lie-: į didelį skurdą pateku- Estai tuos jaunuolius vadi-
dais pereitais metais galėjo-tuvos praeitį visaip skandi- šiom dviem lietuvių šeimom na “vilnonio siūlo teddy
išžvalgyti ir nufotografuoti na, o čia St- seimas visų Brazilijoj Balfas paskyrė boys”; vilnonis siūlas reiš-
visas svarbesnes raketines mis, Maskva dabar skubotai Lietuvos gyventojų bendrą $300.00, vienai šeimai Bei- ilgą liekną siluetą, ku- 
bazes Sovietų Sąjungoje vykdo savo raketinių bazių valią pareiškęs ir pasisakęs gijoje (grįžę iš Sibiro) šiek ris šiuo metu yra mėgiamas 
nuo Baltijos jūros iki VIa- perkeldinimą. Karinių žino- nutraukiąs visus ryšius, tu- tiek įsikurti skilta 150 do- Estijos jaunimo. Laikraštis 
divostoko. Isteriškas Chruš- vų nuomone, tokie perkeldi- retus su kitomis valstybė- lerių. Balfo Centre yra per pažymi, kad daugelis šių 
čiovo ir kitų sovietinio blo- nėjimai labai sunkiai Įvyk- mis, ir skelbiąs Lietuvos 20 dar neišspręstų prašymų -“vilnonio siūlų” jaunikaičių 
ko vadų karščiavimasis ry- domi. Naujų bazių Įrengi- valstybę atstatytą. Tie St iš Italijos. Jiems kelis tūk- yra sūnūs aukštų komunistų 
šium su Sverdlovsko Įvy- mas trunka ilgoką laiką, seimo žodžiai bet kuriam stančius dolerių paskyras, tarnautojų, užimančių ge- 
kiu buvo iššauktas fakto, Politiniai padariniai būsią okupantui—lyg peilis p o -Balfo atsargos lėšos labai rai apmokamas vietas. Šie 
kad sovietų raketiniai iren- tokie, kad Maskva ateityje kaklu. sumažės. Tikimasi, kad Bal- jaunikaičiai laukia uostan
girnai didžia dalimi liko bus priversta vaidinti dvi- Į Okupantai įsikandę zau- f0 rėmėjai šitą puikiai su- grįžtančių Estijos jūreivių,
nuvertinti. Ko tos bazės be- prasmj vaidmenį ir koeg- nija apie būk įvykdytas pranta ir daugelyje vietų ju- kurių už labai aukštą kai-
vertos, jei vakariečiai žino zistencijos ir nusiginklavi- Lietuvai buržuazinių na- ida-kruta, kad sukeltu lėšų, j’e gauna vakarietiškų
jų išdėstymą? mo klausimais. Sovietams cionalistų lietuvių žiaurybes pustiprintų šalpos fondą. žurnalų, nuotraukų ir pate

fono plokštelių, 
j ' Už siauras, vakarietiško

Vakarų kariniai sluoks- reiksią daug laiko, kol jie ir Lietuvos nepriklausomy- 
niai pastaraoju metu yra atsikvošėsią nuo fakto, kad bės metus paverčia tik už-
paskelbę ištisus tokių bazių jų teritorija buvo ir yra sienio kapitalistų padaru, apie žmogžudžių darbus, teddy boy fasono kelnės, il- 
sąrašus. (Be 
liaučiaus apylinkėje, 
minimos raketinės

40 LŪKIU II JI a —

bazių Kara- tiek “pažeidžiama”. Kad Bet jie nutyli savas žiaury- j Tam jie ir okupantai, kad gus švarkus jie jūrininkams 
inkėje, buvoitokioje atmosferoje galėtų bes, kurių Pravieniškiuse, visa tai nutylėtų! Bet kokiu moka iki 1000 rabi. ir dau- 

bazės įvykti sėkmingi nusiginkla- Zarasuose, Petrašiūnuos e, vardu paminėti tuos savus, giau. šitaip apsirengę jieJau vien iš tų duomenų . . . .. _ - ...
galima spręsti, kad Lietuvos ties Tilže, Jelgava ir Ryga), vimo susitarimai,—šito lau- Panevėžy, Rainių miškely ir kurie nutyli savos tautos pasirodo šokių salėse ir 
ir kitų Pabaltijo kraštų bei: Vakariečių informacijo- kti netenka. kitur palikti pėdsakai byloja Lietuvos istorinius Įvykius? taranuose. Rock ‘n’ roll

---- - —------------7 —- --------— — —---- — f

Vakariečių informacija- kti netenka.
res-

Žmonių santykiai būtų 
'daug geresni , jeigu kiek
vienas dažnai pagalvotų 
apie tų santykių blogėjimo 
priežastis.

Labai didelis gerų santy- 
ikių ardytojas yra pavydas. 
Jis žmoguje pasireiškia vi
somis kryptimis. Tai savo
tiškas sąžinės negalavimas, 
Į kurį reikėtų atkreipti rim
tą dėmesį.

Pavydus žmogus visko 
pavydi. Jis pavydi kitam 
sveikatos, išsilavinimo, iš
simokslinimo, profesij o s, 
tuito. Pavydas ji graužia 
ir tada kai kitas turi geresnį 
darbą, sugeba geriau ir 
gražiau už jį gyventi.

Gal kai kam atrodo, kad 
pavydėti nėra blogas daly
kas. O vis dėlto, kas arčiau 
susipažįsta su pavydo išda
vomis, tas jau būna kitokios 
nuomonės.Juo labiau, kad 
pavydo vedamas žmogus 
dažnai nueina per toli. Jis 
pradžioje kitam tik pavydi, 
vėliau pradeda jo neapkęs
ti, o dar vėliau jis randa ir 
būdą jam pakenkti. Kad 
šitaip dažnai pasitaiko, is
torijoje pavyzdžių ieškoti 
nereikia, jų pakankamai 
buvo ir yra mūsų dabarti
niame gyvenime. Argi ne
buvo nuostabu, kad Jonas 
taip staiga buvo atleistas 
iš cukraus fabriko; kad 
Antanas negalėjo gauti vie
tos transporto bendrovės 
administracijoje; kad Ona 
nebuvo paskirta dvidešim
ties darbininkių vyresniąja 
vaikų drabužių siuvykloje; 
kad Jurgis jau treti metai 
dirba už tą patį atlyginimą 
metalinių konštručijų brai
žykloje; kad Mykolas ne
buvo išrinktas atstovu į 
profesinę sąjungą Gordono 
lentpjūvėje; kad Povilas 
buvo priverstas pasitraukti 
iš vadovaujančios vietos jo 
mėgiamoje organizacijoje; 
kad Justinas nebuvo pa
gerbtas už ilgametę visuo
meninę veiklą; kad Vincas 
buvo apkalbėtas išeikvojęs 
kiek svetimų pinigų; kad 
Vladas negavo jokio pagy
rimo ženklo toje organiza
ci je, kurios labui skirdavo 
visą savo laisvalaiki; kad 
Motiejus nei pats negali su
prasti, už ką jis huvo apdo
vanotas; kad kaimynas iš 
dešinės ilgai negalėjo par
duoti namo; kad kaimynas 
iš kairės buvo priverstas 
nepirkti sutarto namo ir 
taip be galo. šitų ir eilės 
kitų nevykusių nuotykių 
tikrai nebūtų, jeigu taria- 
jmieji bičiuliai iš pavydo 
^nebūtų pasukę Į šunkelius.
1 Nereikia manyti, kad pa
vydas yra sunkiai įveikia
ma blogybė. Anaiptol. Pa
vydui nugalėti žmogui rei
kalinga tik gera valia. O 
geros valios turi ir blogiau
sias žmogus, tik jis nelei
džia jai visur pasireikšti.

Jad.

GAVOME NAUJŲ 
ŽODYNŲ

Lietuviška* angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00. Anglų-lietuvių žody
nas, paruošė V. Baravykas, 
redagavo A. Laučka ir A. 
Dantaitė, 583 pusi., jame 
yra 30,000 žodžių, kaina 
$6.00.

okis Sovietijoj nepageidau
tinas.

Vakaruose vyraujančių 
madų pasekėjų yra daug ir 
Lietuvoje; jie čia vadinami 
rasų žodžiu“ Stiliagomis.”
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įTrumanas. Rūšiai paima 
Varšuvą ir Dancigą ir va
rosi Berlyno link. Mussoli- 
nis su 63 kitais fašistais 
bėga Šveicarijon, bet su
gaunami ir visi išžudomi. 
Amerikiečiai prieina prie 
Berlyno, bet gauna įsakymą 
sustot, kad rusai galėtų te
nai pirmieji įeiti.—Birželio 
30 d. Berlyne iškeliama 
rusų vėliava.—Gegužės 1 d. 
skelbiama, Hitleiis nusižu
dė. Vokietija pusiduoda 
be sąlygų. —Rugpiūčio 6 
d. amerikiečiai numeta ato
minę bombą į Hirosimos 
miestą, o vėliau kitą tokią 
bombą į Nagasakį. Japoni
ja pasidavė be sąlygų Gen. 
ĮMcAarthur Japoniją oku
pavo. Rusija- tada paskelbė 
atsiimant! Sachalino r Ku
rilų salas, kurias japonai 
seniau buvo užėmę.

1946— Karas pasibaigė, 
bet ramybės nebuvo. Ame
rikoje tuojau prasidė j o 
streikai, kuriuose dalyvavo 
4,500,000 darbininkų. Jie 
reikalavo algų pakėlimo. 
Kai algos pakilo, šovė auk
štyn ir kainos. Tuojau susi- 
piovė ir karo laimėtojai. 
Jungtinių Tautų rūmų net 
sienos braškėjo, kai Vaka
rų alijantai ėmė grumtis su 
savo “draugais” rusais.

1947— Sovietų Ru s i j a 
ipradėjo traukti savo pusėn 
mažesnes tautas. Trumanas 
sugalvojo, kad Amerika ga
li patraukti jas savo pusėn 
skirdama bilionus dolerių 
jų paramai. Gimė vadina
mas Marshallo planas. A- 
merikoj smarkiai brango 
gyvenimas. Tuzinas kiauši
nių pakilo ikiSl.OO, svaras 
sviesto taipgi $1.00- Mo
kesčiai buvo tokie pat, kaip 
ir karo metais. Kai repub
likonų Kongresas nutarė 
juos sumažinti, Trumanas 
tokį nutarimą vetavo. Tru
manas reikalauja $400,000,- 
000, kad išgelbėtų Graikiją 
ir Turkiją nuo komunizmo. 
Jungtinių Tautų komisija 
Balkanų reikalams atranda* 
kad Jugoslavija, Bulgarija 
ir Albanija kursto ir remia 
komunistų riaušes Graiki
joj.

ŠITAIP PINIGUS METO

Pasikalh$
Mailtio sn Tč vnf

H

—Tegul bus pagarbintas, 
Maiki!

—Aš maniau, kad tėvas 
būsi jau užmiršęs “pagar
binimą”. Jau ilgą laiką “ne
garbinau”.

—Dac rait, Maiki, bu
vau biskį apsileidęs, ale vis
gi garbinti reikia, ba neži
nia kas bus rytoj. Ve, pe
reitą naktį sapnavau labai 
eiudną sapną- Rodos, mano 
pypkė pradėjo rūkti, kaip 
Čikagos stokjardų kaminas, 
ir iš tų dūmų susisuko bai
si šmėkla su dviem galvom 
—viena įaudona, kita gel
tona—ir pradėjo ryti žmo
nės. Nu, tai kaip tu rukuoji, 
ar tai prieš gerą?

—Iš to nebus nei gero, 
rei blogo, tėve.

—Taip nekalbėk, Maiki. 
Ar tu nematai, kas darosi 
Japonijoj? Ilgai negalės 
taip būti; turės kas nors 
atsitikti. Juk ir šventraštis 
sako: ką Dievas nori nuko- 
roti, tam atima razumą. Ir 
tu matai, kad japonams 
jau atėmė. Jie pradėjo dur- 
i avoti. Gal jau sudna die
na nebetoli, ar kas .

—Japonų riaušės, tėve, 
galima vertinti visaip. Jei
gu žiūrėti Amerikos akimis, 
jie elgiasi neprotaudami, 
gaivališkai. Gi žiūrint pačių 
japonų akimis, jie šitaip 
elgiasi dėl to, kad jų val
džios padaryta apsigynimo 
sutartis su Amerika gali 
įvelti jų kraštą į trečiąjį 
pasaulinį kaią, to dėl jie 
protestuoja prieš tos sutar
ties įsigaliojimą. Bet jeigu 
žiūrėti bešališkai, tai tą ka
ro baimę ir riaušes dėl jos 
daugiausia išpūtė Rusijos ir 
Kinijos komunistų agentai. 
Bet Japonijos vyriausybė 
tą sutartį vistiek užgyrė, ir 
tą patį padarė Jungtinių 
Valstybių Senatas. Maskva 
su Pepingu čia nieko nelai
mėjo. Komunistai gali 
džiaugtis tiktai tuo, kad dėl 
jų sukeltų riaušių buvo ati
dėta kitam kartui Amerikos 
prezidento kelionė Japoni- 
jon. To dėl tėvas nebijok, 
“sudna diena” neatsitiks-

—Olrait, Maiki, jeigu tui 
sakai, kad neatsitiks, tai 
gal ir neatsitiks, ba skaitai 
moksliškas knygas, tai tu- j 
ri žinoti kaip bus.

—Na, tai dabar galim ir 
atsisveikinti, tėve.

-—Džiūsta minut, Maik,

aš turiu dar vieną klausi
mą.

—O kas neaišku?
! —Gazietos rašo, kad A- 
merikos valdžia padar ė 
■naujų štampų gromatoms, 
ale gromatos su toms stam- 
pom nenueina kur reikia, 
vis prapuola; o jeigu žmo
gus tokią giomatą gauna, 
tai tas žmogus prapuola. 
Ar tu skaitei tokią žinią?

—Skaičiau, tėve. 
i —Nu, tai dabar aš bijo
siu, kad man kas tokios 
gromatos neatsiųstų. Juk 
gali kas atsitikti.

—Kas tėvui pasidarė, kad 
pradėjai bijoti visokių atsi
tikimų?

' —Tai pasakyk, kodėl tos 
stampos tokios navatnos? 

i —Kalbant lietuviškai, tė
ve, tai bus ne “stampos”, 
bet pašto ženkleliai laiš
kams. Jie yra išleisti Tarnui 
Masarykui paminėti ir juo
se yra jo atvaizdas.

—O kas per vienas tas 
Masarykas?

—Jis buvo čekoslovakų 
vadas, iškovojo Čekoslova
kijai nepriklausomybę ir 
buvo pirmutinis tos respub
likos prezidentas.

—Tai sakai, Amerika pa
darė naujų pašto štampų 
su jo pikčeriu?

—Taip, tėve, su jo atvaiz
du.

i —Tai kodėl'tos stampos 
negeros?

—Jos geros, tėve.
—Tai kam gi gazietos ra

šo, kad gromatos su tokiom 
stampom neina?

—Laiškai su tais ženkle
liais neina tiktai čekoslo- 
vakijon, tėve, nes po Ma- 
saryko atvaizdu yra išspau
sti žodžiai: “Kovotojas už 
Laisvę”. Komunistai Masa- 
ryką sunaikino, to dėl jo 
atvaizdas su tokiu užrašu 
degina jiems akis ir jų paš
tas tokių laiškų Čekoslova- 
kijon neįleidžia, grąžina 
juos atgal Amerikon. Ko
munistai gėdinasi atlikto 
savo darbo-

—Olrait, Maik, dabar ži
nosiu.

4ŪSy ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston. Bellshill 

Lanarkshire, Scotland

KAI KURIE XX AMŽIAUS (VYKIAI
{TMrinvst

1940— Lapkričio 11 d. kas jų nepirko nei už pus- 
anglų aviacija sudaužo ita« dykį. Maistui buvo įvestos 
lų laivyną ties Taranto.— kortelės, bet mėsos, sviesto 
Lapkričio 12-13 d. Moloto- ir cukraus nebuvo galima 
vas Berlyne dvi dienas ta- gauti nei kortelėmis; ge
riasi su Hitleriu apie Sovie- riausi maisto produktai 
tų Sąjungos vietą “naujoj ėjo Sovietų Rusijai ir Ang- 
pasaulio santvarkoj”. Grai- lijai maitinti. Namų staty- 
kai tuo tarpu išgrūda italus ba ir automobilių gamyba 
iš savo teritorijos.—Giuo- buvo sustabdytos; automo- 
džio 29 d. Rooseveltas skel- biliai nusidėvėjo, naujų pa- 
bia pilną karo paramą An- dangų nebuvo galima gau- 
glijai ir pasako, jog Ame- ti, reikėjo lopyti senas; ir 
rika bus “demokratijos ar- sunku buvo gauti gazolino.
senalu ’ j 1942— Japonai užima

1941— Anglai prade d a Filipinus. Amerikos gen-
mušti vokiečius Afrikoj, McArthur paspruko Austra- 
paima Tubruką, užima visą lij°n, kad galėtų peiorgani- 
SamoJilandą. Vokiečiai pai- zuoti Pacifiko jėgas ir 
ma Jugoslaviją, tik gen. smogti japonams lemiamą 
Michailovič palaiko parti- smūgi. Amerikos laimei, 
zanų kovą- Amerika suima japonai nesunaikino jos 
11 prancūzų Vichy valdžios lėktuvnešių. Pakilę nuo tų 
laivų, jų tarpe ir milžinišką Amerikos bombone-
keleivinį garlaivį “Norman- šiai balandžio 18 smogė 
die“. Mussolinio armija E- bombomis japonų sostinę 
tiopijoj pasiduoda anglams. įTokiją. Gegužės 4-9 d. ko- 
Nacių šarvuotis “Bismarck” voj Amerikos bombonešiai, 
nuskandina didžiausi ang- atsiremdami savo lėktuvne- 
lų karo laivą “Hood”. (šiais, sudaužė japonų lai

vyną Koralų Jūroj. Daugiau
1941—Birželio 14-18 d.d. 1000 Anglijos bombonešių 

diddieji išvežimai iš visoPa- susprogdė vokiečių Koelną. 
baltijo. Vien iš Lietuvos Amerikos aviacija išblaško 
į vergų stovyklas Sibire ir japonų armadą Solomo- 
kitur išvežta daugiau kaip nuošė.
30,000. I .j 1943— įskelta Afrikoje 

1941—Birželio 22 d.Hit- amerikiečių ir anglų armija 
eris puola Sovietų Rusiją; su tankais ir orlaiviais pra-

i aciai pralaužia “Stalino dėjo atakuoti nacius pran- 
iniją” ir išsišakoja Kijevo, cūzų Šiaurės Afrikoj. Roo- 
Maskvos ir Lenigrado kryp- eeveltas reikalauja, kad 
timis. Anglija pasirašo su Kongresas paskirtų karo 
Rusija karo sutartį ir pasi- reikalams 100 bilionų dole- 
žada nedaryti atskiros tai- rių. Gavę iš Amerikos dide- 
kos. Prancūzų gen.Petain lės paramos per Persiją, 
šaukia Pracūziją remti Hit- rusai atmušė nuo Stalingra- 
lerį ir jo karą prieš Rusiją do 17 mėnesių tverusį apgu- 
visomis jėgomis. Naciai limą. šeštoji vokiečių ar- 
pradeda supti Lenigradą, mija tenai buvo kone visiš- 
paima Kijevą ir Poltavą. kai sunaikinta. Tai buvo ka- 

. ro persilaužimas ir vokie- 
, l’^l—^palio 3 d. Hitleris čiai pradėjo iš Rusijos 

skelbia, kad Rusija jau pa- trauktis.
klupdyta ir niekad neatsis

PĖSTI IS LOS ANGELES I NEVY YORKĄ

Du Anglijos seržantai Pat riek Molonev (kairėj), 34 
melų. ir Mervvn Evens, 33 metu, žygiuoja New Yorko 
Aštuntąja Avė., baigdami pėsti savo virš 3000 mylių

kelionę iš Los Angeles i Nevv Yorką. Jie tą atstumą 
nuėjo per 67 dienas. Prieš 21 metus kiti toj kelionėj 
užtruko net 77 dienas. Kartu su tais kariais balan-džio 
12 d. išėjo iš Los Angeles ir anglė dr. Barijara Moore, 
kuri Angljoje buvo nužygiavusi pusantro tūkstančių 
myli;, bet čia jai nepavyko: Indianos valstijoj ją auto
mobilis sužeidė ir vargu ji begalės pėsčia New Yorką 
pasiekti.

LIEPOS Ketvirtoji

tos. —Spalio 17 d. nacių 1943—Bismarko Jūr o s
submarinas nuska n d i n o kovoj alijantų aviacija su- 
Ameiikos karo laivą“Kear-naikino 10 japonų karo ir 
ny”, su kuriuo žuvo 11 žmo- 12 transporto laivų. Rusai 
nių- Keliom dienom vėliau atsiima Charkovą. Gegužės 
nuskandintas kitas panašus ,7 d. amerikiečiai išsikelia 
laivas su 100 žmonių. Na- Attu salon (ties Aliaska) 
ciai užima Krymo pusiasalį ir sunaikina visą japonų 
ir taiko į Sevastopolį. Ru- įgulą, kuri buvo tenai įsi- 
sai sulaiko nacius ties Mas- tvirtinusi.
kvos vartais. - 1943_Uep<» 9 d. ali-

1941—Gruodžio pradžio- ant^ iškelia savo armiją 
je Washingtonan atvyksta Italijoj,' užima Siciliją ir 
Japonijos atstovai tartis Mesiną. Italija pasiduoda 
apie taikos palaikymą, ir ke sąlygM; Naciai užima Ro- 
tuo pačiu laiku Japonijos lelija skelbia karą
orlaiviai užpuola Pearl Har- Vokietijai. Rusai atsiima
borą, Filipinus ir Guamą, 
sunaikindami beveik visą

Kijevą.

1944—Amerikos geležin-
Amerikos karo laivyną Pa- feelių stotys ir uostai užsi- 
cifiko vandenyne. Kongre- kimšti jaunų vyrų, atimtų 
sas nubalsuoja skelbti karą nuo motinų, moterų ir vai- 
Japonijai. Anglija taipgi kų, jr siunčiamų Europon 
paskelbė jai karą. Japonų ruošiamai Vokietijos inva- 
karo orlaiviai tuojau sunai- sjjai. jje gabenami laivais 
kiną du Anglijos šarvuo- per jūrą jr koncentruojami 
čius, “Prince of Wales” ir Anglijos pakraščiuose. A- 
“Repulse”. Vokietija su Ita- j nerikos orlaiviai pirmu kar- 
lija skelbia karą Amerikai,, Ltu bombardavo Berlyną.— 
o Amerika—joms. Japonai Birželio 6 d. prasideda in- 
ima vieną amerikiečių po- vazija, Amerikos, Kanados 
ziciją po kitos, užėmė be- ir Anglijos armijos išlipa 
veik visas strategines salas j Prancūzijos krantą, pai- 
Pacifiko vandenyne ir na Šerburgą- Kita invazija 
įsitvirtino jau netoli Alias
kos. Azijos pakrašty pa

eina Pietų Prancūzijon, 
paima Paryžių. šiaurėje 

ėmė anglų Hong-Kongą, amerikiečiai prasilaužia per 
kuris buvo skaitomas ne-vokiečių tvirtumus Belgijoj 
prieinamu. Iir Olandijoj, sudaužo va-

1 1942—Amerikoje prasi- dinama Siegfriedo Liniją
dėjo “blackoutai”—visų ži-1 Vokietijoj, persikelia per 
burių ir šviesų aptemdini- Re>n° ir Elbos upes. Visa 
mas, kad nakties laiku ‘Lietuva vėl pateko į Sovie

tų Sąjungos nagus,
1945—Balandžio 12 d. 

numiršta prezidentas Roo- 
savybes parduoti, bet - nie- *,«eveltas; jo vietą užima

priešo orlaiviai negalėtų 
matyti miestų. Visi namų 
savininkai siūlė savo nuo-'

Senatorius Paul Douglas, 
demokratas iš Illinois, gė
las lietuvių bičiulis, paskel
bė, kaip krašto dpsaugos 
įstaigos mėto žmonių sudė
tus pinigus.

I Jis sako, kad laivyno ad
ministracija už elektros 
lemputės patroną (socket) 
moka $21-20, o krautuvėj 
jį galima gauti už 25 cen
tus. Panašiai permokama 
ir už kitus daiktus. Douglas 
sako, kad tuo būdu krašto 
apsaugos įstaigos be reika
lo per metus išleidžia 3 
bilionus dolerių. Juos būtų 
galima sutaupyti kitiems bū
tiniems reikalams.

Douglas sako, kad atsa- 
komingas už tai prezidentas, 
nes jis yra visos adminis
tracijos galva.

JAUNIMO LITERATŪ
ROS KONKURSAS

Jaunimo literatūros kon- 
są yra paskelbęs Akade
minis Skautų Sąjūdis. Daly
vauti gali visi, nevyresni 
kaip 30 metų. Kūriniai gali 
būti iš beletristikos, poezi
jos ir publicistikos sričių. 
Laimėtojams yra skiriamos 
premijos 450 dol- vertės. 
Rašinius iki rugsėjo 15 d. 
siųsti juiy komisijos sekre
toriui Romui Keziui, 130 
Hendrit St., Brooklvn 7,
n. y.

1776 m. liepos 1 d. britų 
laivynas su generolo Hovve 
armija įplaukė Nevv Yorko 
uostan, o visai netoli Fila
delfijoje jaunas Kontinento 
Kongresas susirinko į Vals
tybės NUmus Virginijos 
valstybės rezoliucijos dis
kutuoti. Ta rezoliucija sa
kė, kad “šios Sujungtos Ko
lonijos yra ir teisiškai turė
tų būti laisvos ir nepriklau
somos valstybės”.

Jei ši rezoliucija būtų 
buvusi priimta, ji būtų su
dariusi nepriklausomybė s 
aktą ir faktą, o nepriklau
somybės deklaracija, pri
imta po 3 dienų, būtų bu
vusi tik šio akto paskelbi
mas pasauliui.

Į Vakarui atėjus, delegatai, 
kurie, energingo John A- 
Jdams vedami, tiylikai ko
lonijų reikalavo nepriklau
somybės, pasiliko prie savo 
reikalavimo.

Liepos 2 d. atvykęs Jur
gio Vašingtono pasiuntinys 
■pranešė, kad britai atakuo
ja Niujorko miestą. Tada ir 
abejingieji prisidėjo prie 
nepriklausomybės šalininkų 
ir rezoliucija buvo priimta 
vienu balsu.

Į “1776 m. liepos antroji 
diena”, rašė John Adams 
savo žmonai Abigail, “bus 
labiausia atmintina Ameri
kos istorijoe. Aš . . . tikiu, 
kad ji ateinančių kartų bus 
švenčiama kaip didi metinė 
šventė”-

Liepos 3 d. prasidėjo 
ginčai dėl Nepriklausomy
bės deklaracijos, kui i To
mo Jeffersono parašyta ir 
skirta kitų valstybių val
džioms pranešti, kodėl ko
lonijos paskelbė nepriklau
somybę. Liepos 4 d. įvyko 
balsavimas. Delegatai vie
nu balsu priėmė šį reikšmin
gą dokumentą.

| Tokiu būdu deklaracijos 
priėmimo diena—1776 m. 
liepos 4 d.—tapo Jungtinių 
Amerikos Valstybių Nepri
klausomybės diena, o ne 
liepos 2 d. kurią John A- 
dams pranašavo.

Į Mes kalbame apie Lie
pos Ketvirtąją kaip apie 
dieną, kada Nepriklauso
mybės deklaracija buvo pa
sirašyta. Iš tikiųjų tik John 
Hancock , Kontinento Kon

greso pirmininkas, tą dieną 
padėjo savo parašą, kad 
dokumentas taptų “oficia
liu”, o tik rugpiūčio 2 d. 
likusieji 56 Kongreso na
riai pasirašė Deklaraciją, 
kaip “vienbalsiai trylikos 
Amerikos Valstybių dekla
raciją”, Tada pirmą kartą 
oficiališkai buVo pavartoti 
žodžiai “trylika Amerikos 
valstybių”.

Pirmoji Nepriklausomy
bės šventė buvo 1776 m. 
liepos 8 d., pirmadienį po 
deklaracijos priėmimo- Tą 
dieną filadelfiečiai surengė 
masinį susirinkimą Valsty
bės Namų aikštėje (dabar 
vadinamoj Nepriklausomy
bės aikštėje) deklaracijai 
išklausyti. Skambėjo varpai 
ir “batalionai paradavo”.

Mes švenčiame Liepos 
Ketvirtąją kaip Amerikos 
Tautos gimtadienį. Nė vie
na tauta negimė tokiose 
neramiose aplinkybėse kaip 
Amerikos tauta. Kaip visi 
gi;; U dienia} Nepriklauso
my oės diena reiškia dau
giau negu tik iškilmingą 
įvykį. Ji yra taip pat ir šei
mos šventė—linksma, pilna 
juoko ir žaidimų, kaip 
gimtadienio šventė ir turė
tų būti.

American Council

knygos jaunimu!
Jei jaunas nepamėgs 

knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS. A. Giedrius, 

knygoje yra .”.7 gražios pasa
kei- io-, 1/5 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARAI.I5KIUOSE. Liu
do Dovydirio apysaka. tSS psl., 
laina ........................................ $2.00

VfirYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apys* anėa vaikams, K9 psl.. 
kaina ........................................ $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės »- 
py sakai lės vaikams, 34 psl., 
kaina ......................... $1.00

JŪRININKO SiNDBADO NUO- 
TYKIAI, iuomūs pasakojimai 
jaunimui. IOS psl., kai
na ............................ $2.00

LEKUCIO ATSIMINIMAI. A. 
Giedriaus pasakojimai ma
ži.‘in s ir nemažiems, 136 P*U. 
kaina ....... .. $2.50
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A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tesinv*'

Kitą dieną po vestuvių viskas atrodė išvartyta kaip 
po mūšio. Visi namiškiai buvo išvargę ir mieguisti. Ta
čiau Mildužis, matyt, buvo tai numatęs ir sukvietė talki
ninkus apsitvarkyti. Pavakariop jie susirinko ir kibo i 
darbą. Skolintus daiktus reikėjo grąžinti, namus ir kiemą 
reikėjo aptvarkyti. Troškuliui suvilginti atkišo užsilikusią 
alaus bačkutę. O vakare, didžiumą aptvarkius, Balaišienė 
surengė vakrienę ir atsirado kelios bonkos ant stalo.. Atė
jo Balevičius ryšuli nešinas ir padavė Balaišienei:

—Tai jaunavedžiams dovana.
Bahišienė atrišo ir pamatė gražias, brangias akso

mo užuolaidas jaunavedžių butui. Ji tiriamai pažiūrėjo 
į Balevičių; šis paaiškino:

—Tai mat aš jokios piniginės dovanos nedėjau, nes, 
sako, “pinigai galvažudžiai.” o daiktas gal jiems pravers.

—Pravers, pravers, kur Tau nepravers, tokia puiki 
dovana! Sėsk prie stalo prikąsk, užgerk ir mums kompa
niją palaikysi.

Po vakarienės Mildužis nuošaliai paklausė Balevi
čių :

—Tai kodėl jau taip nutarei iš kitų išsiskirti? . •
—Aš taip elgiuos, kaip man atrodo geriau- Iš tikrųjų. 

Aš iš Tavęs stebiuos, kad Tu čia jomarką per vestuves 
užvedei. Ir pinigų rinkimas ir lėkščių daužymas. Lietu
voje tokie dalykai nobuvo girdėti. O čia gražus subuvi
mas, liaudies dainos ir svečiavimasis sumaišytas su pini
gų rinkimu.
—Tai matai, gal Tau kitaip atrodo. Žmonių negali per
auklėti už karto. O sąlygos čia kitokios kaip Lietuvoje, 
čia ir į bažnyčią užėjus reikia apsimokėti, o Lietuvoje to 
sėtuve. Nieko blogo, kad jauniesiems pinigų parinko, o 
prie “štukų” ir su pinigais svečiams lengviau skirtis. Ne 
aš tuos papročius užvedžiau, o jiems esant negi aš gale- ‘ 
jau jiems priešintis. Tu už tai ir esi toks atsiskyręs, kad 
ne su žmonėmis kartu eini, o vis kitaip nori daryti. Lyg i 
norėtum pagal savo kurpalių visus žmones perauklėti.

—Perauklėti aš jų nenoriu, jei jie patys tam reikalo. 
nemato, bet jiems pamėgdžioti aš irgi nenoriu- Taigi ir. 
darau kaip išmanąs. O tas noras viską paversti pinigais ; 
nėra malonus.

Prisiaitinę kiti dalyviai pertraukė jų kalbą.

LONDONO IR NEW YORKO MADOS

Viršuje Londone rodoma skrybėlė, o apačioje kairėj 
New Yorko mados kartūninė eilutė, dešinėj vestuvinė 

suknelė .

Duokit ramiai pavalgyti

pageidavimus.
Bet ir tuo atveju, kada

tik vyras su žmona sėdi 
prie stalo, duokite jai kiek 
ramybės. Ji gi viską pa
gamino, paruošė, padavė.
Dabar ir ji nori ramiai at
sisėsti ir netrukdoma pa
valgyti. Tegul vyras jai
nesako—“p aduok man kuri ją 
druską“, bet pats pasiima, miams. 
Kaip jis, taip ir ji nori ir 
turi teisę džiaugtis valgy
dama, valgyti netrukdoma,

terį bėgime. skundėsi dideliais širdies
Jis davė laisvę 5,000 ver- skausmais. Ligonis, prade

gu, jis uždraudė pirkti dau- jęs nusirengti, neteko sąmo- 
giau kaip 30 akių žemės, nės, sustojo pulsas, alsavi-
Kai miišta kuris nois di- mas, širdis nebeplakė. Gy- 
desnis žemvaldis, jo jpėdi- dytojai paskelbė ji mirusiu, 
niai tegali paveldėti nej Bet dežuruojantis chirur- 
daugiau kaip po 30 akių, gas tuoj padarė operaciją 
o kita žemė tenka valdžiai, širdies srityje, j širdį įleido 

paskirsto beže- deguonio ir pradėjo ją ma
sažuoti, įleido kraujo ir tie- 

Jis uždraudė moterims s^ai 1 širdį adrenalino- 
turėti daugiau kaip vieną! minučių širdis “at
vyrą. Taigi, būta ir tokio ^vo” ir pradėjo noi ma

nės tik taip sveika valgyti, krašto, kur ne vyrai kelias Hai veikti. Ligonis atgavo 
To dėl duokite jai ramiai 
pavalgyti!

žmonas turėjo, bet žmonos sąmonę, 
kelis vyrus. Bet šiandieni Po šito įvykio tas ligonis
taip nebėra.

JONINES-PETR1NCS

DU KARTU MiRĖ

dar gyveno pustrečių me- 
ų ir mirė nuo antrojo šir- 
lies smūgio, negavęs laiku 

pagalbos.
i Sakoma, kad medicinosČia Amerikoj mini m i 

gimtadieniai, Lietuvoje tas 
paprotys tik paskutiniuoju 
metu tebuvo šiek tiek pri-,.
gijęs miestuose, o sodžiuje JM suvažiavime papasakojo 
žmonės minėjo tik vardines. v^as. Pr°^esofius.
Kadangi Lietuvoje Antano, * Prieš pustrečių metų į vie- Pakalbinkim draugus 
Jono, Vlado, Petro vardai New Yorko ligoninę at- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
labai paplitę ir kadangi ka- vyko 70 metų dažytojas ir vj.” Kaina metams tik $4.00
lendoriuose jie skirti bir- •MMMOo&^s^c^^aooeooooeo^eR^z.joocoeęeooooonooocogi 
želio mėnesiui, tai šį mėnesį 
ir vardinių iškilmių būdavo 
labai daug-

Ypač Joninės būdavo 
gražios. Žydėdavo tuo lai
ku alyvos, jazminai, bijūnai, 
rožės, mėtos, rūtos ir die
medžiai. Jau pasirodydavo 
pirmosis uogos—žemuogės, 
braškės, greitvyšnios. Išim
davo iš avilių pirmąjį medų 
su koriais. Tai būdavo 
“Dievo dovanos,” kuriomis 
buvo galima mielą svečią 
pavaišinti.

Labai įdomiai švęsdbvo 
Joninių naktį Mažoj Lie
tuvoj, Klaipėdos krašte.
Daug šviesuomenės suplau
kdavo' tada į mūsų visuo
menininko Martyno Jan
kaus ūkį Bitėnuose. Iš ten 
vakare visi eidavo į Ram- 
byno kalną. Ten sukurdavę 
didelį laužą. Nakčia jis iš 
toli matėsi. Visi eidavo ra
telio, žaidė žaidimus, daina-

Tikrai taip buvo. Apie du istorijoj kito tokio atsitiki- 
. įkartu mirusį žmogų gydyto- j no (’ar n®ra buvę.

Musės prieš lietų piktos.

ir

IIIIM10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBU ŽODY- 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti į N A S. virš 20.000 žodžių, 368 nns-
atsiminimai. Kaip Uetuva kėlėsi 1 lapini, kaina ............................ $4.00
iš miego, geriausia dovana kiek- I
viena proga, gražiais kietai* vir-J ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio

V. FUNKIENe

Marija pažiūrėjo į laikro- tušintą mėsą su daržovė- 1% muzikantai grojo 
dį—liko tik 15 minučių iki mis ir salotu. “Ach, tai gedavo per degant 

* * * pietų,, reikia skubėti! Bul- mano mėgiamiausias gaba- įa.uz^- Prasimanydavo viso
Po vestuvių, nespėjus nė atsikvėpti, Juozui reikėjo vės beveik jau išvirtos, sa- liukas, tas pirmas, apkep- Pramogų. ia pa pasis 

ilgas valandas dirbti krautuvėje. Mat, krautuvininko btos išvalytos. Mėsa! Oi-tas“, šūkauja jos vyras. _ av° vagiais m ge
žmonos sveikata pablogėjo ir jis mažai krautuvėje tega- je, jau irgi gatava, tik grei- “Ir mano!’, g^voja .Mari- -j naDarčio žiedo ieš
Įėjo būti. To dėl Palubiai nespėjo nei baldų įsigyti ir p*au dar padažą padaryti ja, “bet tegul jau jis tą __ meilės ir laimė*
kol kas tenkinosi tik stalu, lova ir keliomis kėdėmis. Po _^ar pj *r paikai šmotuką šiandien suvalgo ,
kiek laiko šeimininko žmona mirė ir jis visai pakriko. Pa- at®J°> ti VJTO c^ai nėia. ir su šypsena a jam an jau kelinti metai ir Ka- 
likęs viską ant Juozo rankų, pats išvažiavo kaž kur pas Marija skuba, kruta, den-'® Jabala npJalvn- madoje Vilniaus Krašto Lie-
gimines ir už kelių savaičių grįžęs pranešė Juozui: sta^» dėsto lėkštes ir , , , x:ana.-pn tuvių Sąjungos St- Catheri-

—Negaliu čia ilgiau nei dirbti, nei gyventi. Parduo- ar surado porą minučių visuomet ji atiduoda nes Skyrius rengia didelę 
siu krautuvę ir namus ir važiuosiu apsilankyti į tėviškę ^Tei, 1 šukomis per savo' « ™skaniausius J?ninili šventę. Buvo ji n 
11 Lenkų,. Tu papratai cm dubti, geras man buvai, tai sipudlwjti> žiursų nuimti gabalus, užmiršdama save. ae.eivy Ka.
Tau duosiu pirmą progą. Jei nori. tai pirk ir krautuvę ir )ašų odekolono pa-l Kaip su sriuba, taip ir su k*įek? pasivajnusi
visus įrengimus ir abu namu, kaip yra. purkštyti,kad pašalintų vir- saldžiais patiekalais, be- g^į^ visag Antaninas

—Tai kaip aš galiu pirkti? Iš kur aš paimsiu tiek tuvės kvapą. Ji kiek pa- dalindama savo šeimai jones, Vladės, Petres, An 
pinigų? Gi aš nesu koks “bagočius.” vargo, nes per dieną jai maistą, paduodama ~ar šį ^anus’ Jonus,’ Vladus ir

Tai gal pinigų tiek daug ir nereiktų. Jei galėtum už- ne tik pietus gaminti teko, bei *3 Ji vos spėja pati kurie skaito Keleivį,
mokėti už krautuvės Įrengimus pag2l įkainavimą ir už buvo ir kitų namų darbų,
prekes “dolerį už dolerį” tai via tiek, kiek man tos pre- darbelių ir ji taip pat al-
kės kainavo, tai ant namu gali gauti “morgičių“ ilgiems kana- Ji džiaugėsi, kad ga-
metams įssimoketi. Gal ir as pats tau tok, morgicų duo- rie stal baigti valgyti,
ciau- Sutaupų as tunu ir visi pinigai man nereikalingi. Jei . , . . .r,. T; Tai pačiai

, , / . , retrus, Kurie sKauo Kei<pavalgyt! pirmą patiekalą, Sveikinu juos šiandi 
nes, kai paskutinis gauna a ,enkda^,a nei ne-

A. Gerutienė

k v v j 4.- « --- „ - ....... ir skaniai pavalgyti. Ji I Tai pačiai šeimininkei-j THL VIENĄ VYRĄ
bankas gali duoti morgičių uz procentus, tai ir as galiu džiaugėsį tuo kasdien iš nebeliko laiko tinkamai pa-! ------------
duoti už procentus. Tik už krautuvę tai jau turėtum sumo- anksto ir kasdien užmirš- valgyti- Apie “ramybę“ nė- Azijoj Himalajų kalnuo- 
kėti grynais, o už namus kiek galėsi įmokėsi. Apsigalvok. kad tas džiaugsmas re- ra ir kalbos! Be to, ji ir se tarp Indijos ir Tibeto
Jei norėtum pirkti, tai kietiems nei nesiūlysiu . . . 

(Bus daugiau)

MEILEI

Suradau Tave žieduose kartą, 
Kai giedojo paukščiai vakarais. 
Tu atkėlei meilės vaitus 
Savo bučiniais karštais.

Patekau į salės vidų,
Kur tekėjo medaus upės.
Ten širdis džiaugsmu pragydo, 
Kai bangose laimė supės.
O pavasario gražiausios minios 
Tiesė kelią į žvaigždes 
Ir bučiavo apkabinę 
Mano veidą ir akis.

Ignas Šmigelskis

tai išsipildo. nejusdama tuo tarpu pra- yra maža daug nuo Indijos
,r. . . -j . randa ir savo apetitą. Ma-priklausoma valstybėlė—

. YlsaXfsei.1Pa ?.use ,pnę rija atsistoja nuo stalo daž- Bhutan, kurios plotas vos
P,lav.,snub’. »nai alkana, pati to nežino- 18 ketvirtainių mylių, o
po ito», pir- damjL Maistas prarytas ant gyventojų tik 700,000. Ją

pas” greitųjų, be “susikaupimo”, valdo neribotos valdžios
, . T. ... ams nedaug atneša naudos, bet 32 metų karalius Jigmeir gal-, gale sau. J. tik pra-lvi8ai n‘mažai žalo8_ Tokiafa Wangchuk.

Tai savotiškas žmogus, 
nevirškinimas ir tam tikras Jo valdžia neribota, bet jis 
nerviškumas. 0 jeigu šeima mėgsta daugiau su papras- 
didelė ir valgant kas nors tais žmonėmis bendrauti 
nuolat iš jos “reikalauja”, negu daugelis mažiau ribo
tai gali ir visai rimtų žalin- tos valdžios valdovų. Jis 
gų pasekmių turėti. dažnai maišosi žmonių tar-

Duokite jai—savo moti- pe, įsiklauso į jų kalbas, 
nai ir žmonai—ramiai pa- dalyvauja sporto žaidynėse, 
valgyti- Palaukite 2-3 minu- Neseniai jis 100 jardų bė- 
tes su savo pageidavimais, gimė laimėjo pirmąją vietą,

vieną
miau

lėkštę
mažai Nijolei,

kiau savo vyrui, vaikams 
e sau.

dėjo pati valgyti, gi vyras PtvejaiT'len^va“ atetamita 
prašo antrą lėkštę sriubos, J 
nes ji ypatingai skani šian
dien. Marija duoda jam, o
ir vaikai jau prašo “dar 
nors biskutį”. Tuo tarpu 
jos sriuba jau atšalo, bet 
nieko! Ji ant greitųjų “ry- 
ja” ją-

Į “Ir kodėl tu taip ilgai 
valgai?” —klausia duktė, 

visi•“mes jau visi pabaigėm”, jgįgu jį dar be to, šaudyme ketvirtąją, bet
Duktė padeda išneš t i jeigu galima pąsistengkite pralaimėjo užrištomis aki- 

lėkštes, o Marija atneša ir patys sau išpildyti savo mis pasirinkęs senesnę mo-

šeUais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

DIENOJ ANT, “knygnešių karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina....$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ............. ........... ............... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na .................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ansrlų Kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kair.a ........................ $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
326 pusi. kaina ........... ............$5.00

VfAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 oši
kam* ......................................... $5.00.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG 
LISKAI. Geriausias vadovėlis pra 

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal 

bėjimus. Kaina ...................  '<5 Cnt.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 141 
pslM kaina ............................ $1.25

1EMOKRAT1NIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

11EVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne. 
užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. 
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00vsrrmiaąrMee-s - «

7EMUN0 SŪNUS. Andriaus Vaini
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo nrieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valu«- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4.00

'.IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

ŠIAUDUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

CIKRA TEISYBfi KPIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba kcmunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMfi. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie- 
ra, kaina.................................... $2.50

KODfiL Aš NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, (domūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
<1939-19451 vžrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ........... ....$4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis, Kaina ...................... .. 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vakares nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12S puslapiai, 
kaina....................................... ; 50 Ct.f

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250- įvairių lietu_ 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina .......................... $2.50

A KISS TN THE DARK. -T. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais - viršeliais ........................ $ 1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00-

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žinionis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina............................ 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................ 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
R£S, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.

VLIKO, GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jenas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigą*, ap
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti vfrfci, 631 puslapis. 
Kama ..................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

0Se E. Broadway ------:------ So. Boston, Mao.
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VIETINES ŽINIOS
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Lietuvos senasis teatras PARENGIMŲ KALENDORIUS
PRAŠOME PASKOLINTI • NAUJAS . “DARBAS’ GERIAUSIA DOVANA

Birželio 25 d. buvo Kul
tūros Klubo paskutinis šio 

Įvoj dėl laisvės ir iš Ameri- [pusmečio susirinkimas, ku-
Tai šūkis, kuriuo birželio kos valdžios turim reikalau- 

18 d. Bostono lietuviai, la- ti vesti aktingesnę politiką, 
tviai ir estai, susirinkę j nes tik tada ji pati išliks
Donnely teatrą, 
gimtųjų kraštų

riame iš New Yorko atvykęs 
aktorius Vitalis Žukauskas 
skaitė labai įdomią paskaitą

minėjo jų laisva ir tegalės vėl būti apie Lietuvos teatrą iki 19-
ojo amžiaus antrosios pusės. 

Paskaitininkas nustebino 
Dar kalbėjo John Hvasta, [klausytojus, nes jie nesitikė

jo, kad toks linksmas žmo
gus galėtų taip šaltai rimtai 
klausimą nagrinėti. V. Žu-

pavergimo “vaba Eesti,” “briva Latvi 
ja” ir “laisva Lietuva.”20 metų sukaktį.

Minėjimui vadovavo minė
tų tautų atstovų komiteto Pavergtųjų Tautų Savaitės 
pirmininkas V. Lambergs, komiteto narys, atvykęs iš 
invokaciją atliko evangeli- Washingtono, kuris atvežė 
kų kunigas F. Rupers ir ka- senatoriaus Morton sveiki- 
talikų kunigas J. Žuromskis. nimus. Jaunųjų lenkų lais- 

Sugiedojus Amerikos ir vės kovotojų vardu kalbėjo 
visų trijų Pabaltijo valsty- Jozef Mlat-Mroz. 
bių himnus ir pirmininkau-1 Priimta atitinkama rezo- 
jančiam tarus trumpą žodį, liucija, kuri pasiųsta prezi- 
adv. John J. Grigalus per- dentui ir kongreso nariams, 
skaitė ‘gubernatoriaus Fur-1 Meninę dalį gražiai atliko 
colo proklamaciją, kuri bir- komp. Juliaus Gaidelio va
želio 14 d. paskelbė “Pabal- 'dovaujamas mišrus choras 
.tijo valstybių laisvės diena.” ir latvių Lyga choras, ku- 

Pagrindinis kalbėtojas bu- riam vadovauja Janis Au- 
vo dr. Brunonos Kalvaitis- strums. Abu chorai sudai- 
Jis kalbėjo angliškai. Jo navo po 4 dainelels, o estė 
kalba buvo trumpa, bet ge- aktorė Hida Sciotis pade- 
rai paruošta ir gražiai paša- klamavo 3 j anglų kalbą iš- 
kyta. Jis vaizdžiai priminė verstus estų eilėraščius, 
ano birželio žiaurias dienas, I Pažymėtina, kad į minėji-
išdėstė komunistų gudriai mą susirinko palyginti ne- Birželio 25 d. susirinkime 
vedamą politiką dar lais- didelis būrys žmonių. Pami- išrinkta šitokia nauja Bosto- 
vam pasauliui pavergti, nėrini musų inžnieriai. Jų Lietuvių Kultūros Klubo 
Šiandien, pabrėžė kalbėto- svarbus susirinkimas atsitik-
jas, jau kyla ne Pabaltijo tinai sutapo su šio minėjimo 
valstybių išlaisvinimo klau- (diena, bet geroka jų dalis 
simas/bet visas laisvasis pa- atsisakė savo susirinkimo ir 
saulis stovi prieš klausimą: dalyvavo šiame minėjime, 
būti ar ne? Todėl mes patys Ž—is

Kas turi Lietuvių socialis- 
Kelrivia, norėdamas padėti tų liaudininkų partijos 

organizacijoms išvengti, kad dėl programą, išleistą Petrapily, 
nežinojimo tuo pačiu jietu ne- rodos, 1917 metais, prošom 
būtų rengiama dviejų parengi- paskolinti. Pasinaudoję tuoj
mų, kiekvieno mėnesio pirma- grąžinsime.
jame numery apausdins paren- • “Keleivio” red&kciia
girnų kalendorių, kuriame bus _____________________ _
surašyti tie padengimai, apie
kuriuos jų rengėjai bus pra- Galiniai išvyko į Ckicagą 

nešę. Redakcija

kauskas beturįs surinkęs ga
lybę naujos mažai kam ži
nomos, įdomios medžiagos 
apie lietuvos jėzuitų, didi
kų teatrus ir tų žinių maža 
dalele pasidalino su klauso* 
vais* Ir kalbėt jis, kaip ak- jos didžiojoj salėj, 
torius, aišku, moka gražiai, 
to dėl visi susirinkimo daly-; 
viai buvo patenkinti ir reiš
kė pageidavimą, kad V. Žu
kauskas greičiau baigtų ra
šomą tuo klausimu knygą ir 
ją išleistų.

Pųaeitą šeštadienį inž* 
o Bronius Galinis su šeima

Rugpiūčio 7 d. Minkų radijo esvo automobiliu išvažiavo 
gegužinė Romuvos parke Brock- j Chicagą ir grįš po 10 die- 
tone. nų.

Spalo 9 d. L. Bendruomenės! 
banketas Lietuvių Piliečių Dr-i

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Dar turime dr. V. Sruo- 
o gienės Lietuvos istorijos ke-

Lapkričio 13 d. So. Bostono lis egzempliorius. Tai di- 
aukš. mokykloj Montrealio Lie- džiausią ir visiems SUpraB- 
tuvių Dramos Teatras vaidina tarnai parašyta knyga, 947 
“Milfino paunksnyje.” Rengia psl- kaina $12. Kainą pakė-
Laisvės Varpas. lė leidėjai.

Nauja Kultūros Klubo 
valdyba

valdyba: Inž. dr. Jurgis 
Gimbutas, Kostas Nenortas, 
Albertas Puskepalaitis, Ele
na Vizgirdienė ir Teresė 
Stankūnaitė.

Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali Prudencijos Bičkie- 
nės koncertas. Rengia Pabal
tiečių Draugija.

Pinigas pąie pinigo limpa.

Nėra laimės be nelaimės.

Mokslas akis atidaro.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Išėjo šių metų “Darbo” 
pirmasis numeris. Jo kaina 
11, metinė prenumerata 
$3. Administracijos adresas: 
Darbas c/o V. -Gervickaa, 
475 Riverdale Avė, Brook
lyn 7, N. Y.

“Darbą” galima gauti ir 
“Keleivio” administracijoj.

Šiame numery rašo A. 
Alūnas, Pr. Lapė, M. Kati
liškis, J. Mekas, A. J. Grei
mas, J. Garnys, L. Sabaliū
nas, Alg. Šalčius, A. Ignai- 
tis, M. Brakas, N. Valaitie
nė ir kt

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti para
šyti ir senojo.

J ieš kojiniai
Sesuo Teofilė ir švogeris gyvenantie-

t'i Kaliningrade (Karaliaučiuje) ieš- 
:o BALIO BANIO. sūn. Felikso, gim. 

1918 m. Jis pats ar jį žinantieji pra
šom rašyti:

P. Pliskevičius 
288 Emerald St. No.
Hamilton, Ont. Canada

Paieškau Bill, Stanley, Albert ir 
VV’illiam Griūnu. Jie visi vienoj šei
moj gyveno I)etroite. Jie patys ar 
juos žinantieji, rašykite:

Joe Zig
4927 W. Commerce 
San Antonio, Texas

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

< w te. V A.M

"AUUKUNE
87 EAST BAY ROAD, OSTERVILLE. CAPE COD, MASS. 

TEL. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų 
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros 
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus 
patarnavimas.

VILA JAV ATIDARYTA
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija Jansonai maloniai 
kviečia atvykti. Kreiptis:

ANDRONĖ-JANSONAS 87 East Bay Road 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Naujas Telefonas: GArden 8-8425

(Licensed by INTOURIST)
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪS 

GIMINĖMS I BET KURIA
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite "£rba aplankykite Jums artimiausius 

MŪSŲ SKYRIUS:

DRAUGAMS IRCSŲ 
SSSR DAU

Aš ieškau savo brolio ANTANO 
YAKO iš Sakių apsk., Sintautų pa- 
rap. Veršių kaimo. Jis pats ar jį ži
nantieji prašom rašyti:

Joe Yakas
1329 No. Green Avė. (26
Detroit 9, Mich.

,1
2
3
4
5
6 
7

NgfgQER
Unusual bleediną er 
diecharge
A lump er thickeniag la 
the breast er eleearhere
A sere that doee 
net hea! •*. .
Change in bowel er 
bladder habite z

A __
Hoareeneee er cevgh
Indigeetion or difficutty 
in ewallowlng —
Čhangee in wart or 
mole

miLAUtLniiA 4i, ra. 
SPRINGFIELD. MASS. 
NEWARK, N. J.
NEW YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
CHICAGO 22, JLL. 

CLEVELAND 13? OMo 
PATERSON 1, N. J. 
LAKEWOOD, N. J.

49Z& OKI TURK. K<1. 
1716 Main St.
428 Springfield Avė., 
39 Second Avenue 
600 Sutter Avenue 
2222 W. Chicago Avė. 
2683 W. 14th Street 
99 Main Street

Tei. UA 4-4401
Tel. RE 2-7163 
Tel. BI 8-1797 
TeL AL 4t5456 
Tel. DI 5-8808 

Tel. BR 8-6966 
Tel. TO 1-1068 
Tel MU 4-4619 
Tel. FO 3-8569126 4th Street

VINELAND, N. J. West Landis Avė. (Greek Orthodox Building) 
PITTSBURGH 3, Pa.
WORCfeSTER, Mass.
NEW HAVEN, Ctonn.
HA11TRAMCK, Mich.
SAN FRANCISCO, Cal.

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750
22 Carlstad Street Tel. SW 8-2868
6 Day Street Tel. LO 2-1446
9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666
2076 Sutter Street Tel. FI 6-1571

TRUKžOLĖS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
k ošė j imą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnj 
apetitą. Svaras 
83.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2-00.

Mes nesiunčiam per C. O. D. 
Alexander’s

395 Broadway 
South Boston 27, Mass.

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

Stepono Kairio “Lietuva 

budo”, kaina $5£0

Kipro Bielinio “Dieno- 

jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 

metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvvay, 
ll/Ntun 27. Mam.

VIETA PENSININKUI
Pensiją turintis asmuo ar pora vedu
sių kviečiama nuolatiniai apsigyven
ti ant gražios farmos. Rendos nemo
kės. Kreiptis::

Rev. Joseph Baltrūnas (27
P. O. Box 213
Cobleskill, N. Y.

3«xxxx)eoeoeoecooooeooeee»

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reika
lingas ramus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—Ostervil- 
le Manor—Jūs rasite ramų inaloaų 
poilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laip
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
r audojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta, už kurią atskirai mokėti nereikia. 
Mūsų vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su kitomis pana
šiomis vasarvietėmis, todėl tikime, 
kad Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus—Cape Cod Oster
ville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite aji 
mumis ir pranešite, kuriuo meto ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvvkę nebe
turėtumėte ickio rūpesčio ir galėtu
mėte visą atostogų metą skirti poil
siui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokia 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
šiais adresais.

Ost-rvill- Manor. Ine. 
Osterville—Cape Cod. Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
arba Boston* r

265 C Street
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius 

t Skelb.) ’

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus

rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą.................. .................... $2.70
e,NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių

platumo, už jardą...................................................................... $2.70
e LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio

ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų.................... $24.75
tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm...............$28.00

• STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00 
« ŠVEICARŲ KAŠMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto

32 x 32 colių dydžio..............................................................po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70

— prie to pridėti $6.50 pne viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) ....................*29.00

3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust. 
3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos sr mėlynos spl.

• STANDARTO PAKETAS AD 702 (moterims)................. $29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2 jardų bo- 
velninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių

• AKORDIONU didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00 
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
St CAMBRIDGE, Mau. Tel: KI 7-9705 

(Offisas atdaras riša laiką)

MNi
AMERICAN CANCER SOCIETT

FREE
On The Job TriaI 

“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 DARBA
Vasaros mėnesiams kaime reikaliln- 
ga moteris-virė ja 10-15 žmonių val
giui pagaminti. Teirautis:

Keleivyje
636 E. Broadway
So. Bostone

Vedybos

99

Kas skaito rašo, duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO 
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-15551
knygą užsisako! Įdėk j 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 St., Long Island City 4, N. Y.

IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO

TRAKAI“
fprie ežero su valstybes tvarkoniu pliažu, yra geriau- ’ 
.šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šaltas vanduo,1 
k dušai. Valgį galima patiem gamintis ar gauti vietoje.1

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

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mase.

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių

Kaina $14
Pinigas siųsti karta ea

51

Vedybų tikslu noriu susipažinti sa 
lietuve moterimi. Vienam sunku gy
venti, o pas mus nėra lietuvių. At
sakysiu j rimtus laiškus. Rašykit:

John Zig (29
4927 West Commerce St.
San Antonio, Texas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.
SIUNTINIAI SIUNČIAMI 1 SOVIETŲ RUSIJĄ,

LIETUVĄ, UKRAINĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir kitas
Mūsų didžiule firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų garaataoja aiantinių pristatymą.
Kiekvienas siuntinys iisiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas {vairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymas. At
siminkite, kad mes esame specialistai, visame kame,' kas liečia siuntinių persiuntimą.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. be
Licensed by U 8 S R.

135 Weat 14tk Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583 
Atidaryta kasdien aao 9 iki 4, sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų. Tiktai vyriausioje įsteigėja 

MŪSŲ SKYRIAI:
141 Second Aveawl39 Raymond Pbza W4 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Obie

Tet GR 5-7430 I TeL MArket 2-28771 Tel. CH 0-4T24 iTel. T0wer 1-1401 
332 FiUmore Avė. I 359 West Broadirav Į 11339 Joa. Campau I 032 W- Girard Avė. 

BUFFALO 0, N. Y. BOSTON 27, MAS8. HĮBTROIT 12, MICH. PhiUdelphU 23, Pa. 
Tet MOharrk 2074 iTeL ANdreir 8-5040 hM. TOvmaend 9-39M1 TvL WAhut 5-0878

2134 W. Chleago Ave^ CHICAGO 22, IK, TBL: Dičkėm 2-8232 
3216 Sunset Bhrd. LOS ANGELES 26, Calif., TeL NOrmandy 5-9887

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jnngla lietaTtaa bendram lietuviškam darmri, studija 

taatinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ka
vas dfi Lietuvos laiavot ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI 810,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA flrf $10,000 dettmHat 

ir dvidešimčia; metą ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apeidraudąa gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas

SLA—SVSDCATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
luoda patalpos iU $228 Į minėsi.

BLAapdrsade BAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dteaue iki 
gilios senatvOo.

Daugiau štatą apie SLA darbus ir apdraudas gaUto gas- 
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose šymeenise Hetuvią k»> 
kurijose ir SLA Centrą- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 

307 Waet 30th Street, New York 1, N. Y.

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

46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais

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

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

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mase.

i



Puslapis aštuntas KELEIVIS ,S0. BOSTON Nr 26, Birželio 29,1960

Vietines žinios
Or. M. Gimbutiene 

išvyko j Europą
MIRĖ DAKTARAS 

DOMININKAS PILKA
Pakalbinkim draugu* ir 

kaimynu* užsisakyti “Kelei-

NESUPRANTU—GAL 
KAS ISA15KINS

Dr. Marija Gimbutienė Sį pirmadienį, birželio 27 
birželio 25 d. išvyko ilges* dieni, 2 valandą popiet Bo- 
nėn kelionėn į Europą. Lon- stono miesto ligoninėj mirė 
done ji tarsis su Praegerio daktaras Domininkas Pilka. 

. _ .. , _ . leidykla dėl knygos apie; Sekmadienio rytą velionį
kų Dr-jos 21 kuopa, Sanda- Baltų tautas serijoje “An- ištiko širdies smū-
ros 7 kuopa ii Moterų cjent Peoples” išleidimą. Iš <is Jis be sąmonės buvo nu

vežtas į miesto ligoninę, kur 
sąmonės neatgavęs ir mirė.

Iki laikraščio išleidimo 
negalėjome sužinoti,

vį.” Kaina tik $4-00

BITAS NUOMAI
So. Bostone, 272 Gold St., nuo liepos
1 d., išnuomojamas 6 kamb. butas 

psu patogumai.. , pirmame au.-šie. 
Apžiūrėti gaikša bet kaua, o savinin- 
r.ų matyti galima po 5 vai. vak ten 
pat 11 aukšte. (27

Geriausia* būda* paremti
'laikraštį yra gauti jam nau
jų skaitytojų. Padarykim tą.

n

--------- Klubas, LRK Susivienijimo ten ji keliaus į Graikiją ir
Jau senokai gyvenu šia- apskr. sveikina lietuviškai, kitas Balkanų valstybes ar-

me kiašte, jau, rodos, spė- o Brightono Lietuvių Pi- cheologinei medžiagai jos 
jau jKižinti vietos gyveni- liečiu Klubas, mūsų didvy- rašomai Rytų Europos proi- _
mą. o vis dėlto kai ko dar rio Stepono-Dariaus vardą storės knygos trečiajam to- kuTTėUonis bus

nei
pasarvuo-negaliu suprasti. nešiająs Amenkos Legiono niui (geležies amžius) pa^

Mes, kurie gimėme ir au- postas angliškai? pildyti.
gome Lietuvoje, čia atva- Bet labiausiai mane nus- £>i'. Gimbutienės kelio- 
žiavę, vieni geriau, kiti blo- tebino atvertus šv. Petro nę medžiagiškai rem i a 
giau pramokome anglų kai- parapijos sveikinimą per vi- Amenkos Mokslų Akademi-
bos (o yra ir tokių, kurie jos są puslapį. ja Washingtone. ... , -. , .
visai nemoka arba vos žle- Tame bendrame parapi- p,., m. Gimbutienei linki-į?™,6!8 si sekmadieni, 
berioja), bet motinos kalba jos kunigų, vienuolių, kelių me sėkmės jos tokioj ilgoj .. P°P- le'
tuiėjo visiems palikti mei- draugijų ir net bažnytinio į. įdomioj kelionėj. tuvių Piliečių Draugijos pa-
lesnė. choro sveikinime nėra nė ______________

Dažnai skaitau spaudoje, vieno lietuviško žodžio, jei 
ir pats esu girdėjęs, kad toks neskaityti 3 kunigų neiš-

tas, nei kada jis laidojamas.

LDD 21 kp. nariams
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 21 kuopos svarbus susi-

Nauja šeima
talpose. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes, be kitų rei
kalų, turėsime išspręsti vi
sus klausimus, kurie rišasiir toks aukštas pareigūnas, kraipytų pavardžių. Pranė-Zuzana Balukony- D“o1 ‘lcao*

sveikindamas lietuvius, pa- Kas man paaiškins, ko- tė ištekėjo už Jurgio Bumi- ku°P°s įepos 31 d. ren-
sakęs vieną ar daugiau sa- dėl taip daroma? afcu čia gimę lietuviai. ^iamaM^e^<uzine Xorth Eas-

u...... tone, Mass.kinių lietuviškai ir kad vi
siems tas labai patikę.

Skaitau kaltais išvedžio- Dr. y. Kaupas atostogauja Sambūrio šokėjų ir ilgai ja- Keleivio banketo nuotrauka 
jimus mūsų spaudoje, kad Cape Cod me dalyvavo. Vestuvinė
kalba vra vienas svarbiau- ______ puota buvo birželio 26 d.

Draugijos nary* Jaunoji buvo viena pirmų
jų Bostono Tautinių šokių Sekr.'N. Jonuška

Kas nebuvo užsisakęs Ke
leivio sukaktuvinio banke-šių ginklų su nutautimu ko- Dr. Vladas Kaupas, dir-Lietuvių Piliečių Draugijos^ nuotl.aukos.fo;

voti, to dėl savo tarpe rei- bantis Chicagoje džiovinto- salėje.
Lia visuomet lietuviškai kų ligoninėj, 3 savaites Sa- 
kalbėt. Žinau, kad čia nieks ranac Springs, N. Y., lankė 
nedraudžia taip daryti. plaučių ligų gydytojams 

Žinau, nevieną kitatautį skirtus kursus. Iš ten jis 
prekybininką, kurie pasis- praeitą šeštadienį buvo at-: Poetas Stasys Santvaras; 
tengė nors kiek pramokti vykęs į Bostoną, čia aplan- žmona Elena ir dr. Stasys' 
tos kalbos, kuri a k a 1- kė savo pažįstamus ir pir- jJasaitis su šeima išvyksta i 
ba jų geriausi pirkėjai, ir madieni išvažiavo į Cape atostogų į J. Kapočiaus “Os-1 
ja juos sveikinti. Cod dviejų savaičių poilsio, terville Manor” vasarvietę

Jei šito nežinočiau, tai Dr. V- Kaupas atostogaus Cape Cod. 
gal ir sėdint So. Bostono dr. Jansonų vasarinėj “Au 
Lietuvių Piliečių Dr-jos dronė,”
bankete birželio 19 d. ir --------------------------- .
vartant ta proga išleistą I S. Pilka išvyko į Chicagą 
programą, nebūtų kilę ne-j
aiškumu nei dėl banketo Aktorius

Santvarai, Jasaičiai 
atostogauja

lografijos, tas gali ją gauti 
■Keleivio įstaigoje atsiuntęs 

$1.35.

Lankėsi K. Bielinis

Praeitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi Kipras Bielinis, 

Stasys Pilka, gyv. New Yorke. Jis buvo 
vedimo tvarkos, nei dėl jos nuolai gyvenantis Chicagoj, nuvykęs Stepono Kairio ap- 
iš; ristos programos birželio 4 d. Bostone dideliu lankyti, kuris ilsisi Paknių

štai kad ir ta programos pasisekimu skaitė lietuvių vasarvietėje “Trakai” netoli 
knygutė. Joje daug sveiki- ir nelietuvių rašytojų kuri- Thompsono, Conn., o iš ten; 
nimų-skelbimų. Nieko nesą-nius. Po šito rečitalio jis užsuko į Bostoną.
kyšiu apie amerikiečių (as- dar buvo pasilikęs paviešėti *. . ____ .. „ I
merų ir įstaigų) skelbimus, Bostone pas savo gerus bi- įLietuvo* istorija Havajuose 
tegul jie kalba į mus kaip čiulius Eleną ir Stasį San- W. Trainavičius iš Hawa- 
nori, bet kai savas žmogus tvarus. Praeitą sekmadienį jų salų išsirašė dr. V. Sruo- 
mane sveikina ne taip, kaip jis apleido Bostoną. Pakely gienės “Lietuvos istoriją.” 
jam priderėtų, aš kreipiu į Chicagą jis žadėjo sustoti Ar tai nebus tos knygos vie- 
didesnį dėmesį. New Yorke. inintelis ekzempliorius tose

Ir ką randu toj knygutėj? ! --------------------------- tolimose salose— 50-ojoj
Seni ateiviai restorano savi- “Audronė” jau atidaryta Amerikos valstijoj?
ninkai S. Griganavičius ir; --------- ----------------------------
K. Šidlauskas, gal jau per- i Cape Cod, Mass., garsia- Nominavo kandidatu*
daug patriotiškai, bet gra- me Osterville kurorte dr. E. ---------
žiai lietuviškai sveikina visus ir M. Jansonų lietuviška va-Į Massachusetts valstijos 
Draugijos narius naujos sa- sarvietė “Audronė”, kuri republikonai savo konven- 
lės atidarymo proga, o to- yra pušų parko apsupta ir cijoj nominavo šiuos kandi- 
kios pat įstaigos naujieji prie Atlanto vandenyno pri- datus: JAV senatoriaus vie- 
ateiviai Gedučiai jau tik vataus paplūdimio, jau ati- tai dabartinį senatorių Le- 
angliškai bemoka sveikinti, daryta nuo birželio 18 d. ir verett Saltonstall, gubema- 

Nekilnojamojo turto tar- priima svečius vasaroti. toriaus vietai—John Volpe 
pininkavimo ir draudimo Kreiptis: “Audronė”-Jan- ir kt. ;
įstaigos savininkas A. J. sonas, 87 East Bay Rd., Demokratai savo konven- 
Namaksy sveikina lietuvis- Osterville, Cape Cod, Mass. cijoje į šitas vietas nomina- 
kai, o tokios pat įstaigos Naujas telefonas: Osterville vo šiuos asmenis: senato-

Bay V iew Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V. 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų, farmų ir biznių pardavi
mas. paskolų išrūpinirnąs, visokia 
apdrauda < Insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Didžiai Gerbiamieji,
Labai džiaugiamės, galė

dami Jums pranešti, kad 
mūsų siuntiniams siuntimo 

į kontora yra perkelta į nau
jas, erdvesnes patalpas, 359 
W. Broadway, Boston, 
Mass- Telef. AN 8-5040.

Ta pačia proga mes už
plikome didesnius kiekius 
įvairių prekių, kurias mes 
parduodame savo klien
tams urmo kainomis.

Mes dėkojame Jums už 
iki šiol pareikštą mums pa
sitikėjimą ir tikimės, jog ir 
ateityje Jūs pasinaudosite 
mūsų prityrusios ir sąžinin
gos firmos patarnavimu.

Norėdami nors dalinai at
sidėkoti už reiškiamą mums 
paramą, mes nutarėme kiek
vienam mūsų .klijentui, ku
ris aplankys mus, naujoje 
vietoje ir pasiųs siuntinį, 
duoti nemokamai už kiek
vieną siuntinį 4 jardus me
džiagos vyriškam arba mo
teriškam kostiumui.

šis mūsų pasiūlymas ga
lioja iki š. m. liepos mėn. 15 
dienos.

Linkėdami Jums viso ge
riausio,
į reiškiame pagarbą
General Parcel & Travel 

Co., Ine.
Bostono Kontora

(Skelb.)

Sūriai ir Grietine
Kas nori pirklį gerų šviežių sū
rių ir grietinės (smetonos) ir ki
tų pieniškų produktų prieinama 
kaina, prašomi kreiptis j

Peter Akunevieh
E L „M STREET kampas PONU ST.i 

HAL1FAX, MASS.
(Tarp 27 ir 706 kelių) 

Galima atvykti bet kada.
X sos x i x zSsSfSta » « 7

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

PRANEŠIMAS
Globė Parcel Service, 

kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prėkių, 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.) (—)

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE j
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- j 
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku Į

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- j

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14«/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- ū 190Jtridieniais ŠAUKIT ’ GUt ,
Nauji šilto oro, garo «r karšto vendens boileriai įtaisomi iš 1 
pagrindų. .  -----------------------------------------------{

| NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS į

navininkas A. Ivas—anglis- —GArden 8-8425 
kai.

Kodėl angliškai čia turė
jo prabilti adv- A. Young, 
dr. A. Repšys, dr. J. Anta
nėlis? Juk

Skautų padėka

riaus—Foster Fureolo, da
bartinį valstijos gubernato
rių, ir gubernatoriaus vietai 
—Joseph D. Ward, dabarti-

Bostono “Žalgirio” Tun- nį valstijos sekretorių, 
draugijos na- to Tiekimo Skyrius nuošir- į Pirminiuose balsavimuo- 

riai visi lietuviai ir tą pro- džiai dėkoja sės. O. Mučin- se, atrodo, iš demokratų į 
gramos knygutę tik lietuviai skienei ir p. F. Karosienei šitas vietas savo kandidatū- 
teskaitys. už virš šimto skautiškų ka- ras statys ir daugiau asme-

Kodėl Lietuvių Darbinin- klaraiščių pasiuvmą. nų.

į B The Apothecary
į Lietuviška Ti kra Vaistine■
į Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re-
I ceptus ir turime viiuis gatavus vaistus.

'lunrae vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- 
I tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai-
• stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
• Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
J Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
I 382a W. BROADMTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
! Telefonas AN 8-6020
! Nuo d ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

T'T- ..

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

. Taisome, šingeliuojame, den 
»iriame aliuminijum ir dažo-

ime iš lauko sienas. 
Apskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauska 
Garantuojame gerą darb

L

KAIP TIK JUMS!
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• Žemos kainos
• 9A yalandii intarnavi—oo.
• 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame ”burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590
. --------  

Apsidrausk
» NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
S

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

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—ConstaMe 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

r Dažau ir Taisau 1
t*► Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau* 
£ viską, ką pataisyti reikia. 2
► Naudoju tik geriausią *

medžiagą. *i
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Saukit nuo 9 iki 7 vai. vai.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

DR.I). PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BR0AUWAY 
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.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

Jt-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

1♦Į

I

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tek AN 8-0948

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BR0ADWAY 643-647 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12, CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-t2 dienų.

Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STA NDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100$; vilnonės 
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu- 
n ams už S5R.60. akordeonai nuo $75.00 iki $980.00. 20 svarų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Rei
kalaukite MŪSU KATALOGŲ. I čia paminėtos kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kito. ........................... .... . . ..

Jūsų patogumui, jvairua vaistai čia pat parūpinami ir iS«iunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
mūsų firmą, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJĄ KALBA.

DARBO VALANDOS: Kasdiea ano 8:30 ryte iki 6:30 valant* „ „„„^...,0
šeštadieniais nuo 9 vai. ryte iki 1 vai. po pietų. Vedėjas Al i KOLAS GI Rr.t KAS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MED2AGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCS(J IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje, kurios djdis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA l’FTUVISK A. KREIPKITCS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki vai. vak. ketvirtadieniais nao
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nun 8 ryto iki 2 vai. po pietą.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Charles J. Kay 3
LIETUVIS

I’lumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275

Telefonas: COJj-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
-^jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienj, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BA2 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. PamaI 
iaa laiko teologas A. JURt 
^AS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalb*.

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Saviaiakas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies (įniktai

t


