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Amerikos Karo Laivynas 

Moraliai Remia Jordaniją

Jordanijos Karaliaus Perversmą* Skaitoma Pasisekusiu;
Karalius Lankėsi Pas Saudi Arabijos Karalių; 

Amerika Pasiuntė Savo Karo Laivus Arčiau 
Jordanijos; Padėtis Apsiramina.

Padėtis Jordanijoje šios Affc CushŪig 
savaites pradžioje kiek ap- . . D ,
siramino. Pereitos savaitės Api€ n Ui S Kylą
gale jaunas šalies karalius

PASITIKO ATVYKUSIĄ U LIETUVOS B- BlLEVIčICTę

padarė griežtą posūkį ša- Massachusetts valstiją jau 
lies politikoj, uždarė politi- ilfeokas laikas jaudina “El
nes partijas, įvedė karo sto- lis byla”. Prieš 6 metus 
vį ir valdo su kariuomenės viena mergaitė, susilaukusi 
pagalba. Jordanijos kąra- kūdikio, atidavė visai ma- 
lius aiškino, kad jis turėjo žutę dukrelę bevaikei žydų 
daiyti perversmą, nes Egip- Ellis šeimai. Po kelių metų 
to ir Sirijos agentai ruošėsi kūdikio motina ištekėjo ir 
panaikinti Jordanijos ne- pradėjo reikalauti, kad El- 
priklausomybę. lis šeima jai grąžintų vaiką,

Amerikos karo laivynas nes esą ji nežinojusi, kad 
Viduržemiu jūroje pereitos Ellis yra žydai ir, be to, 
savaitės gale gavo įsakymą Mass. įstatymas reikalauja, 
greit vykti kui- Ui į lytinę kad vaikai būtų įsūninami,
Viduržemių jūros dalį, prie galima, tos pačios tiky- 
Turkijos ar Sirijos. Karo bos žmonių.
laivynas pasiųsUs, kad su- Byla dėl vaiko atėmimo 
stiprintų Jordanijos kara- jau tęsiasi keli meUi. Ellis Balandžio 18 d. i New Yorką atskrido Birutė Bilevičiūtė. kuri pernai rudeni Stockholme
jiaus poziciją pnes jo gali- seimą pabėgo is Massachu- LS — 1. iJCi «a* a Y/*lntii>A Ktit-.i DaJ-*o«k/vinw. Y»..taiaai«a 1 >11X7 V IVI ▼ umujr WU>O I IU Hi.suiui'r

Vyriausybė Prieš Griežtą 

Biudžeto Karpymą Kongrese

Kongresas Griežtai Apkarpė Valstybės Departamento 
Išlaidas; Vyriausybė Nurodo, kad Departamentas 

Negalės Savo Pareigų Atlikti; Prezidento Biu
džetas Susilaukė Daugiau Karpymų,

Negu Laukta.

Ką Daryti Su Tokiu Šį pii-madienį kongresas 
Mahometonu? ■ ‘ X

mos dienos susikirtimas 
tarp vyriausybės ir kongie
so iškilo viešumon. Atstovų 
rūmai patvirtino savo ko-

Ghicagos policija turi ne
mažai vargo išaiškinti, kiek 
žmonų yra vedęs Walter
} emm. Jis sakosi vedęs 12 misijos pasiūlymą apkarpy-
žmonų ir tik su dviem iš
siskyręs legališkai, bet po
licija negali susekti visų jo 
žmonų ir nežino, kuri yra 
jo legališka žmona. O kol 

. nėra nustatyU, kuri yra le
gališka, žmogaus negalima 
traukti i teismą už daugpa- didėjo.
tystę, nes kur nors turi bu- • * *
ti pradžia.

Walter Yemm pereitą še
štadieni sUiga atsiminė, 
kad jis yra vedęs dar tris 
žmonas, apie kurias jįs sa
kosi buvęs visai užmiršęs.
Policija dabar aiškina 
Yemm žmonas ir jei visas 
surankios, nustatys, kur ir 
kada Yemm kurią vedė ir 
prieis prie pirmosios lega- 
liškosios,‘tada galima bus

panego is sovietą eitsitursmio utim
mus priešus, nors apie karo setts į Floridą, bet jie bu- grafijos profesorė. Nuotraukoje matome ją pasitikusius New Yorko aerodrome. Iš kairės
laivų tikslą nieko plačiau vo susekti ir dabar turi bū- i dešinę pirmoje eilėje: Buvęs Lietuvos atstovas Berlyne K- Škirpa. B. Bilevičiūtė. žurna-
neskelbiama. ti išduoti Massachusetts listas v. Karčiauskas. Antroj eilėj ta pačia tvarka dr. Devenis, Alto informac. biuro ve-

Jordanijos karalius Hus- valstijai. <**j» M- Kižytė, Vliko Vykdomosios Tarybos Jįirm. A. Devenienė ir Lietuvos Lysvės E»-
sein sekmadienį buvo iš-! Ellis byloje dabar viešai **sfcas’ - ■

:STng!°kurisk,piStaH.asS- Antarktikoj Atrasta Kur Dingo Dučės Šepilov iškaitina
Visai neseniai dar Egiptas, Įkė už vaiko grąžinimą jos Manaano Ruda Donao Milionai? RUSU Kompozitorius . eltį..by.1*, 4‘. met'i'Ou-
Sirija, Saudi Arabija ir Jor- motinai ir kaitų tvirtino, ‘______ giavedziui, kūnam vedybos
danija buvo sudariusios ka-įkad katalikų bažnyčia jo- Amerikos tyrinėtojai at- buvo paprastas dalykas ir
riška sąjunga. Dabai- tašą- kios įtakos į motiną neda- rado Antarktikoj mangano Oies ‘^lų į ai 1.U8 melais. Salino lai ,JIS „et ^vo žmonų skai-
junga pradeda bvrtti. Jo?-!nusi, kad ji vaiką atsiimtų metalo rūdos žemėje. Rū- fzmtat pagavo Italijos d,k- kam. Sov.e.ų kompartijos čiaus nebeprisimena, 
junga piaoeoa o. .. ^mos. Arkivysku- da užtikta Clark pusiasaly- talonų Muslinų su jo me.- centu. kon „tetas buvo pa-

pas sakosi stovįs tiktai už je, vadinamoje Wilkes ze- a’f- P clrU’ .kęfc,!ę.

įstatymą.

danija iš jos bėga, o Jor
danijos karalius nori pa
traukti ir Arabijos karalių, 
kad irgi pasitrauktų iš tos 
karo sąjungos. Toje dvasio
je veikia ir Amerikos dip
lomatija.

Amerikos vyriausybė per
eitą savaitę paskelbė, kad 
išlaikymas Jordanijos ne
priklausomybės turi gyvybi
nės reikšmės Amerikai ir 
taikos išlaikymui. Pagal

PUSĖ MILIONO
mėje, kur tik šiais metais du sušaudė. Mussohm bu- pozitorių uz tai, kad jieku- LENKIJOS MOKYKLOMS 

Ellis byloje” Massachu- sausio mėnesį pirmą kartą vo. pagautas prie Dongo na “negerą muziką Jiems ——

setts gvventoiu tarpe vra i apsilankė Amerikos tvrinė- miestelio Romo ežero pa- buvo primetamas fo.ma- lordo fundacija paskyrė
^šlyje. „ ,..tl ,zmr ;™“at,š- 500,001) dolerių Lenkijos

__________ Kol kas dal. nėra žino Kartu su Mussoliniu bol-kos tendencijos svetimos so-; mokykloms ir pasikeitimui
Bostone Pusė Namų »■ atrastos rados yra ūkiški partizanai paėmė vietų liaudžiai", Apkaitui- studentaissu Lenkija remti, 

Nemoka Mokesčių

ti valstybės departamento 
išlaidas ir vietoje prašomų 
227 milionų dolerių nutarė 
tam departamentui skirti 
tiktai 180 milionų dolerių.

Vyriausybė nurodo, kad 
Amerikos atsakomybė pa- 

Reikia
naujų atstovybių ir naujų 
diplomatų Afrikoje, Viduri
niuose Rytuose, o tuo tarpu 
lėšos išlaidoms mažinamos. 
Prezidentas nurodo į pavo
jų, kokį sudarytų griežtas lė
šų apkarpymas valstybės 
departamentui.

Kongresas dabar jau turi 
paskubomis svarstyti atei
nančių metų biudžetą, kad 
jį laiku priimtų. Ir kaip tik 
einant prie galo iškyla di
desni ginčai dėl įvairių biu
džeto pozicijų. Darosi labai 
jautrus klausimas dėl sky
rimo lėšų naujų mokyklų 
statymui. Krašte eina pro- 
paganda prieš skyrimą lė
šų mokykloms statyti ir už 
tokios pagalbos skyrimą, 
vyriausybė padarė pasiūly
mą, bet kaip jis kongrese 
praeis nėra tiki-umo. Pana
šiai yra ir su kitomis biu-

Bostono didmiestyje
sė namų savininkų visai ne- mangano metalą. ------ --  - ------ - - . ... , , , . .
moka nuosavybės mokesčių Pirmas brangus metalo totorius norėjo išsigabenti? kompozitoriai I.uvo visai ne- .siais Vakarų mokslo pasie- sybe atsto\auja nuomonę, 
miestui. Bet užtat likusioii ah-orKmue AntorktiVnio v.Q Šveicariją. Ką bolševikai kalti ir visai neprasilenkė kimais. Taip pat eilė stu- kad neduodant pagalbos uz- 

Išbalti- dentų galės mokytis Vaka-: slėniams Amerika turėtų 
studentai iš Vaka- daug daugiau pinigų išleis-

Eisenhotveno doktriną, jei i miestui Bet užtat iikusjoji atradjmas Antarktikoje vra Šveicariją 
Jordanija dabar prasytųka-! mnbAt; . nurlai-į «»
riš
kos 
pa
duoti.

Sirija ir Egiptas “Jorda
nijos klausimą” irgi svare- __ ___________
to atsidėjusios. Sirijos pie- no mieštos yra nepaprasto Senatas Aiškins 

išimtis, čia kas antras na
mas yra laisvas nuo mokes-

1 * ■ SIS X.- WS * — — ■ X* J X. * — — * fe * 1 « • •
miesčiuose apie trečdalis ar da nors to kontinento tur- išaiškinti Italijos teismas, toi lal
mažiau namų nėra apdeda-itai bus eksploatuojami, 
mi mokesčiais, bet Bosto-

zidentas lankėsi Egipte ir 
Saudi Arabijoj, bet kas tų 
arabų valstybių buvo sutar- cių 
ta, neskelbiama. Sirijos už
sienių iv i kalų ministeris sa
ko, kad gi-eit paaiškės ara
bų valstybių jiolitika Jorda
nijos klausime.

Amerikos karo laivų pa
siuntimas į “lytus” skaito
mas įspėjimas rusams, kad 
jie nebandytų kišti savo na
gų į Jordanijos krizę ir tai 
yra parama Irakui ir Saudi 
Arabijai, jei tos valstybės 
turėtų pasiųsti kariuomenę 
į Jordaniją tos šalies nepri
klausomybei ginti. Ameri
kos galingi karo laivai gali 
neleisti
kištis 
reikalus 
Izraelį
jos vidaus krize. ginimas

kuris šį pirmadienį pradėjo viešai issispa\ įe'lojo is sa- 
svarstyti 35 kaltinamų par- vo “prasižengimų”, 
tizanų bylą,

galės vykti moky- 
Lenkiją.

83 Amerikietės Lenkės
Lanko Lenkiją

ti ginklavimuisi, bet kong
rese taupytojai telkiasi pa
galbos užsieniams sumas 
žymiai apkarpyti.

Balandžio pradžioj į Len-'RUSIJA ĮSPĖJA 
kiją išvyko 83 amerikietės i VAKARŲ VOKIETIJĄ 
lenkų kilmės, kurios nuvy-Becko Finansus Pa»Į«ptio, “Do'’- Japonai Prieš

______  go milionų sunku bus is- 4 »i p » .v.«n,v nuuvo
Senato tyrinėjimo komi- aiškinti, nes partizanai pi- l>(UlffyniU8 ko j Lenkiją vietoje ištirti, j Maskvos vyriausybė at-

Mokesčių nemokama už sija dar žada pakviesti ve- nigus ir kitos brangenybes * kokią pagalbą amerikiečiai įSiuntė^ grasinanąą notą ei
namus, kurie priklauso baž- žikų unijos pirmininką D. atidavė komunistų partijai. Ja poni ui »9-da dideles pa-gali suteikti Lenkijos žmo- karinės Vokietijos v.vriau-

Aufina Biurokratiją Įkrovė, tai yra paslaptis.Se- svarbiausias kaltininkas, protestus atmeti*, bet lapo- galbą telkti Lenkijos zmo- J;. ?. .
Paskui Mažina nato tyrinėtojai sako, kad buvęs komunistų atstovas nid ’anda nemažai talkinin- nėms. vokiečiai dar šią savaitę

jiems pasisekė išaiškinti Dante Gorreri yra pasislė- kų tarpe mokslininkų, spau-----------------------------------rengiasi rusų įspėjimą at-
inų komunistai skelbia,, visokias neaiškias ar suktas pęs užsienyje. Užmušystės bažnyčių vadovu tar- GE Streikas Lynne Tęsiasi įnešti, kaip tą padarė \or-

180,000 biurokratų;D. Becko finansines opera- įvyko, kad pasalinus liūdi- P<‘ 11 vis daugiau žmonių ---------- vegija, Danija, Turkija ir
dininkų) siunčiama darei jas, dėl kurių vežikų uni- ninkus, kurie galėjo paro- pasisako prieš baisiųjų gin- (Jeneral Electric kompa-'*<ltos valstybės.

Kinų 
kad
(valdininkų)
bo dirbti į farmas ir į dirb- jos pirmininkas bus kvie- dyti, kaip bolševikai pavo- kių bandymus. nijos streikas Lynne irEve*
tuves. Komunistai visur pri- čiamas pasiaiškinti. gė Mussolinio suvogtus tur- Japonai mano. kad jiems rette iškilo pereitos savaitės
veisia didelį skaičių vaidi- 4 liudininkai iš vežikų tus. pasiseks sukelti tokį didelį vidutyje. Streikuoja 20,500

Mayflower Plaukia
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‘Vadavimo' naujoji laida
Pereitą savaitę \ aisty! *ės sekretorius John Foster 

Dulles, pirmą kartą po antrojo prezidento Eisenhowe- 
rio administracijos Įvesdinimo, kalbėjo apie Amerikos 
užsienių politiką ir vėl prisiminė “vadavimo politiką”.

Pavergtųjų ir suskaldytųjų tautų vadavimo politika 
jau turi savo istoriją. Garsiai ta politika pasiskelbė
1952 metų rinkimuose, kada republikonai su paverg
tųjų tautų vadavimu išėjo i rinkiminę rinką ir tą klau
simą plačiai išgarsino.

Tiesa, jau ir 1952 metais, kai buvo kalbama apie 
“vadavimą”, buvo kartais pridedama, kad vadavimas 
nereiškia, jog Amerika kurstys sukilimus pavergtose 
tautose ir tai nereiškia, kad Amerika siųs savo kariš
ką jėgą pavergtoms tautoms padėti išsivaduoti.

Stojus naujai administracijai prie valdžios vairo.
1953 metų vasarą birželio mėnesi kilo bruzdėjimas ry
tinėj Vokietijoj. Ten beginkliai darbininkai išėjo i 
streiką prieš savo pavergėjus. Rusų tankai riaušininkus 
žiauriai numalšino. Amerika su savo vadavimo poli
tika nedarė nieko. kad maištaujantiems vokiečiams 
padėtų ir visa vadavimo politika pasirodė tik žodžių 
virtinė be jokio veiksmo.

Greit po to vadavimo politika buvo beišeinanti 
\ isai iš mados ir Amerikos užsienių politikos vairuo
tojai bent viduje apie tą reikalą visai nebekalbėjo. 
Kai 1956 metais kilo Poznanės riaušės ir vėliau “spa
lio mėnesio Įvykiai” Lenkijoj, o paskui ir sukilimas 
Vengrijoje. Amerika nič nieko nedarė, kad sukilusien^ 
vengrams padėtų. Vengrų patriotai buvo palikti rusų 
tankams išskersti ir tik po sukilimo numalšinimo, kai 
atsirado tūkstančiai pabėgėlių. Amerika sutiko nemažą 
nuošimti pabėgėlių priimti, kaip imigrantus. Maždaug 
31.000 vengrų iš bendro 187,000 pabėgėlių skaičiaus 
pateko i Ameriką.

Po Vengrijos sukilimo Amerikos atsakingieji žmo
nės aiškino, kad jie visiškai ir nemanė Vengrijos su
kilimo kurstyti, jau nekalbant apie pagalbą sukilimui 
ir visa “vadavimo politika” pasireiškė tik kalbomis 
Jungtiniu Tautų organizacijoj, kuri priėmė apie desėt- 
ką tuščių rezoliucijų... Vadavimo politika Vengrijoj 
pasirodė tik žmonių suvedžiojimas. Be “vadavimo po
litikos” Vengrijos opozicijos žmonės gal būtų suge
nėję būti atsargesni ir savo opozicijos režimui ir rusų 
okupantams gal nebūtų pareiškę kruvinu sukilimu. 
Pasitikėdami Amerikos kalbomis apie laisvę ir panašius 
gražius dalykus, vengrai griebėsi ginklo, bet vietoje 
pagalbos gavo pastabų, jog jie klaidingai supratę Ame
rikos intencijas ir be reikalo pasikaiščiavę.

Dabar valstybės sekretorius ir vėl prisimė vada
vimo politiką ir sako, jog Amerika niekada neužmirš 
pavergtųjų tautų, niekada nedalys jokio susitarimo, 
kuris tų tautų pavergimą Įteisintų ar pripažintų ir dės 
pastangas skleisti pavergtose tautose laisvės idėją ir 
aiškinti joms, ką reiškia laisvė. Bet valstybės sekreto
rius John Foster Dulles Įsakmiai pabrėžia, kad Ame
rika nekurstys ginkluotų sukilimų, bet skatins “evoliu
cija į laisvę”. O jeigu kuri tauta išgaus iš rusiško pa
vergėjo kiek laisvės. Amerika tuo pasidžiaugs ir steng
sis. tegu tik ir dalinai išsivadavusiai tautai, padėti kaip 
galėdama. (Padėti ne ginklais, bet ekonomine parama).

Amerika yra tikra, kad laisvės siekimas reikšis ne 
tik pavergtose ir suskaldytose tautose, bet ir pačioje 
Rusijoje. Kitaip tariant, “vadavimo” viltis dabar nuke
liama ir Į pačią Rusiją, bet. žinoma, nei pačioj Rusi
joj, nei rusų pavergtuose kraštuose nebus kurstomi 
sukilimai ar riaušės.

Trumpai suglaudus galima pasakyti, kad naujau- 
sios laidos “vadavimo politika” yra propaganda už lais
vę be kurstymo sukilti ir nusikratyti pavergėjo jungo, 
ir laukimas, kad laisvė ims viršų, kad laisvės idėjos 
ne tik pavergtose tautose, bet ir pavergėjų tarpe da
rys vis daugiau Įtakos, iki pagaliau ateis valanda, kada 
tironija ir despotizmas išnyks.

Dėl tos vadavimo politikos, kaip ji nusakyta pas
kutiniojo valstybės sekretoriaus kalboje, galima pasa
kyti tik tiek. kad Amerika ir toliau pasižada nepripa
žinti rasų viešpatavimo pavergtose tautose ir nedarys 
jokių susitarimų su Rusija, kurie nišų viešpatavimą 
“Įteisintų”, šalia to. girdėsime propagandos už laisvę 
ir lauksime “evoliucijos Į laisvę”.

Jei Europoje Amerikos užsienių politika tenkinsis 
laisvės pamokslais ir laukimu, kad “evoliucija” ten grą
žins žmonėms jų prarastas laisves, kas kita Viduriniuose 
Rytuose, kur Amerikos doleriai, diplomatija ir šeštasis 
karo laivvnas bendromis pastangomis siekia neužleisti 
aliejumi pritvinkusių dykumų ir strateginių pozicijų ru
siškam imperializmui. Ten pamokslais nemanoma tenkin
tis. Jei skaityti, kad pasaulis jau yra j>asidalytas tarp 
dviejų galybių milžinų, tai Amerik<»s užsienių politikos 
vadovo išdėstyta pažiūra i šio krašto užsienių politiką 
yra visai suprantama. Svarbu saugoti savąją dali, kad 
priešingoji pu<ė nejkeltų i ją koją, o ką priešininkas “sa
vojoj” dalyj daro, tą galima apgailestauti ir net JT orga
nizacijoj smerkti, bet toliau to niekas neis. Atrodo, kad 
ir rasai nelabai liūdės, jei jų bandymas Įsistiprinti Vid. 
Rytuose nepasiseks.

A p z v a lg 3:
ka tai rašė.

man griešnam yra tekę da
ryti .. .

Sutiktų rašyti bolševi
kams atsiminimus apie S. 
Nerį ir J. Tysliava, bet ir 

redak- jis nežino kaip priversti

SUTINKA RAŠYTI . . .

Br. Raila. J. Tysliavos Kadaise teko būti . . . .. . _ ._
ji* torium leidinio, i kuri tas bolševikus, kad jie parašy- Varno lanner grp°

Kas Savaite
kad“Vienybėje” rašo. 

priima komunistinės Lietu- pats B. Raila atsiuntė savo tą tekstą taip 
vos kokių tai rašytojų per gai pirmas, o gal tik šiaip kaip parašyta. s Socialdemokra-taip ir skelbtų, oM Suomijos
gen. Mich 
sugrįžimą 
kelbtą kvieti
siminimus .........._
Neri. Atsiminimai būtų iš- mo. Eilėse vienaip vien jiems nerašyti, tada atpuls 
spausdinti Lietuvoje. Bet B. kartojosi jauno ir nesusitu- visa “problema”.
Raila nori. kad jam kas tai pėjusio būsimo tvsdiavinio
duotų garantiją, kad jo at

“Pusiau išganymas”

Amerikos didmiesčius kar
tais aplanko pamokslinin
kas Billy Graham, baptistų 
kunigas, kuris sako pamok
slus “visiems krikščionims”. 
Jo pamokslų klausyti eina 
ir katalikai.

Dabar vienas katalikų 
vadų, kun. John E. Kelly, 
kunigams skiltame žurnale 
paskelbė savo autoritetingą

kuri vedė karą prieš So
vietu Rusiją antro pasauli- 

... Br. Raila, be to, sako pa- nio karo metu.
, bendradarbio žodžiai ei- moksliuką Lietuvos bolševi- Iš visu tautų prie Balti-

»iminimai bu> taip išspaus- njOp tėvynę! Teko eiles kams aide reikalą prisimin- jos jūros, kurias rusai norė-
dinu. kaip jis juos parašys; taisyti, o tam reikėjo suras- ti “lietuvišką socializmą”, jo pavergti, viena suomių -- Rad l)amoksHninko

Nematę ta voro bolševikai ti nemažiau miklios plunk- Įdomu, koki prisiminimų tauta išlaikė dar savo ne- lMmoKHinmK°
vargu duos tokią garantiją, snes žmogų. Rašantis šias hlusa įkando išsišėrėlį, kad priklausomybę ir vidaus 5 <»nmam
ir greičiausiai antro medaus 
mėnesio tarp p. Railos ii

eilutes ir dabar 
neduotu pažado

iš anksto 
B. Railos

jis pragydo 
mą”? -

apie “socializ-
J.D.

laisvę. Tai atsitiko dėka

pamokslai
yra tik “pusiau išganymas’

ne •• •• u i- t nes J"IS Vlsgl y1* lMotestan-
bolševikų nebebus. Reikia kūrybą naudot be pakaitų. Z-----------------------— įrfežum
abejoti, kad bolševikai ir Juk ir “Lietuvos Aklas jį Yra dieau. kada Baltąją Ra- ,.:au kariauti ne^u uriimti ai>eina Kun. Kelly
seniau šventai laikėsi B. turbūt pafiksindavo, kaip irm Washinjrtoae apžiūrėti atei- ultimatumą 1939 net mano’ ^a(i Graham pa-1 ... Maskvos ultimatumą . mnk(sHninkavima(S vrQ netRailos raidės, kai jis jiems ta darė bolševikai ir kaip

IRU 

na iki 14.000 asmeną.

Gas kitehen 
savęs you
Costs less... better too! i

\Vhen the best costs less ... why be eatiefied with »nvthin< elne? And if 
you’re up-to-date on fuel price trendą, you know that nou? r*nrc *bcr> 
a Matchless Modem Gas Kitehen Heating Range keepe your kitehen eozy 

at less cost than any other automatic method.

V/hat’s more, Gas is the ultimate in dependability, chanHneaa and eon* 

venience. No fuel to lug or store. No delivery worrie*. In additioa, this 

one handsome range that both heats your kitehen and cookt your aeals 

has all the most modern cooking featuna.

“Bumer WWt» The Brain" is just one eaample! You simply aelect the cooking 
temperature desired, then this amazing tep burner takos over. It "ferfa” 

the temperature of the pan and au

to cook any food eaactly right. 
now cook perfeetly ivithout pot-iva tekinį! Come in and aelect your Gaa 
Kitehen Heating Range now!

See MAYHOUSI tB

Cfcoose From Šnek Fomoiu fiomot tnt

CAlOltlC, OUNWOOO, HARDWICK, 
UNIVUtSAl

WNAC-TV, WBp.m

Tam* Gaa

Boston Gas Co. AFFUANCI Oi

I
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mokslininkavimas yra 
“pavojingas tikėjimui” (ku
nigo Kelly tikėjimui).

metu vėlu rudeni. Socialde-e •>
mokratams ir suomių vy
riausybei tada vadovavo 
Vaino Tanner ir suomių Paprastai po graudingų
tautos akvse Vaino Tanner B. Graham pamokslų dau- 
yra tautos laisvės išgelbė- gelis žmonių “atsiverčia” ir 
to jas. : pasižada įstoti į bažnyčią

Kitos tautos prie Baltijos, ir pasiprovyti. Bet dabar 
—Latvija, Lietuva, Estija, pasirodo, kad jo pamokslai 
— kurios turėjo priešakyje geriausiame atsitikime tik 
nelinktus diktatoriūkščius, pusę išganymo tegali duoti, 
be pasipriešinimo įsileido' o gavęs pusę išganymo kur 
rasų Įgulas ir vėliau be pa- eina? Į dangų ar į “kitą 
sipriešin imo atidavė rusams vietą ? ” 
savo nepriklausomybę. Deja. kun. Kelly taip ir

~ .. nepasako, kur atsidurs kun.
Demokratine Suomija pa- B Glaham -atvereti 

smuko kovą u- nežiūrint o. iau išganvti 
pralaimėjimo iš dviejų kar-;
tų, savo nepriklausomybę ir Jordanijos įvykiai 
savo vidaus laisvę- išsau
gojo.

Lietuviški "natriotai” ir;vjena dienj, ketvil._

žmones.
ir

Neramioj Jordanijoj įvy- 
! kiai eina galvatrūkčiais. Tik

nesigailėtų su-^paskyrė naują vyriausybę, 
ant Vaino Tan- paskelbė visame krašte ka-

patnotai 
nes kaili
nėr, nes jis socialdemokra-ir0 sįovr uždarė visas parti

jas (buvo 10 legališkų par
tijų), uždraudė susirinki
mus, naktimis gyventojai 
turi būti namuose ir paskel

tas.
Sovietų spauda Vaino 

Tannerį skaito pikčiausiu • 
komunizmo priešu fr prana-: 
savo visokias nelaimes suo
mių tautai, jei Suomijos so
cialdemokratai drįstų iš-' 
linkti V’. Tanner savo par-

bė panašias “reformas

Jordanijos karalius gina 
savo sostą ir savo šalies ne

rijos pirmininku. Bet šuo- j priklausomybę. Jo prieši- 
miai socialdemokratai Mas- ninkai nori jungtis į fede-
kvos gąsdinimų neišsigan
do ir išsirinko V. Tanner 
partijos pirmininku.
Rusų draugiikumas

Rusija ir Anglija paskel
bė notas, kuriomis tos vals
tybės pasikeitė prieš Sueco 
kanalo “krizę”, kai anglai 
ir prancūzai raošėsi gink
lais sudrausti diktatorių 
Nasserį. Sovietai tada be 
jokios atodairos grasino an
glams negriebti Nasseriouž 
kalnieriaus.

Bet dabar Rulganinas pa
rašė ilgiausią laišką Angli
jos ministerių pirmininkui 
ir siūlo anglams įusišką 
draugiškumą. Siūlo pigiai 
nieko neužprašydamąs ir 
visai negrasindamas, gal 
tik tikėdamas, kad Maskvai 
naudinga būtų, jei anglų ir 
amerikiečių santykiai vėl 
suiTigtų...

Rusams pigu rodyti “drau
giškumą” po to, kai jie ir 
Sueco klausime visiškai lai
mėjo ir kanalo tvarkymas 
atiteko į jiems prielankaus 
Nasserio rankas, ir po to, 
kai Jungtinių Tautų orga
nizacija Vengrijos klausi
me pasirodė bejėgė plepalų 
mašina, ir rasai su vengrais 
susitvarkė taip, kaip jie no
rėjo—kruvinai ir aiškiai.

Laimėjus du laimikius, 
Rulganinas galibūti “drau
giškas”, ypač, kad tas drau
giškumas nič nieko nekai
nuoja.

raciją su Sirija ir Egiptu, 
bet prieš tokį jų pasimoji- 
mą griežtai stoja Irakas su 
gera armija ir tam neprita
ria Saudi Arabija, kurios 
5,000 karių yra Jordanijos 
žemėje.

Kas Jordanijoje laimės, 
vis dar tebėra neaišku. 
Amerikos spauda sako, kad 
Jordanijoje “Eisenhowerio 
doktrina veikia”, nors kol 
kas Jordanija dar neprašė 
iš Amerikos nei piniginės, 
nei militarinės pagalbos sa
vo nepriklausomybei ginti 
prieš “tarptautinį komuniz
mą”.

Nauja liudininke
Balandžio 18 d. į New 

Yorką atvyko Birutė Bile- 
vičiūtė, Vilniaus ]>adagogi- 
nio instituto ekonomnės ge
ografijos dėstjloja (moky
toja).

B. Bilevičiūtė tik pernai 
ištrūko iš Lietuvos. Ji plau
kė rusų laivu “Pobieda”, 
lankė Italiją ir kitus kraš
tus ir kai atplaukė į Šve
diją, ten nutarė pasilikti ir 
nebegrįžti į Vilnių. Tikėsi
me, kad viešnia patieks be
šališkų infoimacijų apie 
gyvenimą Lietuvoje visai 
mūsų spaudai.

Dar geriau būtų, jei tik 
fiernai iš Lietuvos pasitrau
kusi viešnia savo patyrimus 
Lietuvoje aprašytų knygoje 
ir padalytų visiems lietu
viams prieinamus.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
PADĖKITE IŠRINKTI MŪSŲ TAUTIETI 

Į PARLAMENTĄ

Įvvkstančiousa birželio 10 
d. Kanados Federalinio Par
lamento linkimuose Toron
te, TRINITY linkimu apy
gardoje C.C.F. kandidatu 
dalvvauia ir mūsų tautietis 
Dr. PRANAS ANCEVI- 
ČIUS. Kadangi toj apygar
doj išstatytieji kandidatai 
yra visi nauji ir mažai pa
sireiškę visuomenėje, yra

tie Federation of Canada 
c o Mr. V. Dagilis,

109 Evelyn Avė.
Toronto 9, Ont., Canada
Kanados Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Dr. 
Pr. Ancevičiaus kandida
tūrai remti komisija

CUSTER, MICH.

didelė galimybė, kad mūsų ūkininkų draugija 
tautietis, kaip populiariau- pirko savo namą 

toje apygardoje, gali

KAS GIRDĖTI CHICAGOJEkiti. iš šeškinių k., Bartininkų 

vai.

Ba.ialienė, Ieva.

Balčiūnas, Antanas, Stepono s. 

Baltiamiejunas, Stasys, dirbęs 

"Pienocentre”.

Batsvinskas, Simonas. Simono 

sūnus, iš Pavištyčio k-, Višty

čio parap-. Vilkaviškio ap. 

Biekšė, Antanas, iš Spenglinin- 

kų k., Onuškio v-, Trakų ap- 

Burinskas. Petras. Petro sūn. 

Čalnaris, Jonas. Jono sūnus, 

čečergis, Bronius. Vlado sūn., 

i iš Skiemonių vai., Utenos ap. 

čeceris, Pranas, iš Skiemonių 

i vai.. Utenos ap-

! Cibulinskas, Feliksas, 

ičikniškas, Andrius.

Cik-i u s, Aleksas.

čiuprinskas, Ona. gyv. Cleve-

lande.

Dauknys, Jonas. Petro sūnus. 
Gabriunienė - Sakaitė. Stasė. 

Gataveckas, šeima iš Vilkaviš

kio ap., Stolaukėlio k.

Glamba, Antanas. kil. nuo 
Skriaudžių.

Grigienė-Jakubauskaitė, 

čiūnų bžntkm.. Lazdijų 

vyras Grigas. Juozas.

PAVASARIO MADA ANTARKTIKOJE

Vargu žmona ar sužieduotinė atpažintų ši savo myli-

Jam jie labai patogūs, nes jis net pypkę gali rūkyti.

sias
būti išrinktas, nes mūsų tau- 
tieti pasižadėjo remti uk
rainiečių, slovakų, gudų, 
dalis lenkų ir kitų bendmo- 
menių.

Nėra reikalo čia plačiau 
įrodinėti, kad mums lietu
viams darbo žmonėms C.C.
F. programa turėtų būti ar-> 
timiausia, nes ji reikalauja 
tokio socialio teisingumo 
įgyvendinimo, kurio Ka
nadoje dar labai pasigen
dama ir, kad Dr. PRANO
ANCEVIČIAUS išrinkimas , . , .. .
mums lietuviams būtų di- FJats kaimo mokyklą n tu
rtelis įvykis, nes lietuvio at- 1patalpas susitinki- - ----v~ ~
stovo neturime ne tik Ka- ™ams ir kitokiems pobu- „Lithuanian Country Club, ; ,er vasai$ 
nados parlamente, bet ir,™™- .. . , . — v...sieky
Jungtiniu Amerikos Valsty- i Gegužes o d. rengiamas 

* isavo namo atidarymas. Jis 
į yra 2 mylias i rytus nuo 31 
• kelio ir Sugar Grow.
! Pavasariui atėjus ūkinin- 

įsnnKimas turėtu out. gai-;kai

bių kongrese.
Todėl kiekvieno lietuvio

ar lietuvės mūsų tautiečio

Lietuvių Ūkininkų Pa
šalas Draugija ir Lietuvių 
Ūkininkų Žemės Draugija 
žiemos metu lyg apmiršta, 
susirinkimų nekviečia, nes 
tuo metu ūkininkams sun-
ku užsnigusiais ir slydziais mąji, kuris pasipuošė Pietų ašigaly iinkamais rūbais.
keliais išvažiuoti.

L.Ū.P. Draugija per 30
metų savo susirinkimams ir 
kitokiems pobūviams patal
pas veltui gaudavo Sheri- 
dan Township, bet vis bū
davo visokių nepatogumų, 
o dabar ji nupirko Elm

Schultz yra pasižymėjęs 
įvairių lietuvių organizaci
jų narys, jis yra patyręs ir'Suvo 
savo profesijoje ir labai ge
rai tinka teisėjo pareigoms.

Tat visi lietuviai ir lietu- to 
vės, gegužės 12 d. po pietų 
važiuojame i Lietuvių ūkį

ten bus alaus ir užkandžių, 
gros geras orkestras, visi 
maloniai praleisime laiką.
Biznierių gegužinė

čiabes reikalas, kaa sis pirma-Lietuvoj to džl 4ia 
sis bandymas butų apvalai- . ; nti. ••
knotas pasisekimu. Bet tu-|Li ®uvi ūkininkų fia y,^

T «» LAUI.UV1U

bos Butas 
liepos 14

LJ12L.111V1 Ibį
rengia
dieną

o i V
gegužinę
Lietuviu

LAVVRENCE, MASS. IRichmond Hill, N- Y-

Alto susirinkimas

Balandžio 14 d. buvo Al-

iš Ko

vai., ir 

gvvene

i Gudienė. Petronė. Motiejaus d-, 

i iš Liudvinavo vai.. Marijam

polės ap.

• Jadenkutė, Aldona, Juozo dūk.

skyriaus mėnesinis susi- Jakimavičius. Petras, 

rinkimas, kuriame aptarta • Jakubėnas - Kazlauskas. Agota. 

Įvairūs einamieji reikalai. |Jankūnas, Aleksas. Alekso sūn. 

nutarta susirin- i Jasulaitis, Kazimieras, 

kviesti, jei, žinoma, i Jankaitis, Juozas, is Radvilis- 

nebus kokiu nenumatytu ^1O’ .. _
•i i 1 • • • l • JutellS, I OVliUS, cJllOZO SllliUS.reikalu. Rudeni susirinki- “

,* o j Karkhus. Antanas. Juozas. Jur-

mas bus spalio 13 d. jgfa jr Moticjus.
Po susirinkimo buvo UZ- Karvelis, Jonas, iš Kudoriškiu, 

kandžiai, kuriuos parūpino Skiemonių v-, Utenos ap. 
atstovės moterys. Susirin- Kazikonis, Antanas, 

užkandžiaudami ii- nūs Pranas.kusieii
ir jo sū

rime neužmiršti, kad sėk
mė lydi tik tuos, kurie lai
mėjimu tiki, kurie laimėji
mo siekia ir jam ryžtingai 
dirba. Mūsų tautietis - kan
didatas yra labai veiklus ir 
padalys viską kas nuo jo 
priklauso. Kad išrinkimas 
būtų užtikrintas vieno žmo
gaus, kad ir didžiausių pa
stangų dar nepakanka, rei
kalinga. kad ir lietuvių vi
suomenė. suprasdama rei
kalą, prie šio darbo prisi
dėtų. Dabar yra gera pro
ga mūsų bendruomenei 
praktiškai parodyti mūsų 
tautinį vieningumą ir viso
keriopą paramą.

Gerai suprantama, kad 
mūsų tautiečiui išrinkti rei
kalinga visiems gyvenan
tiems TRINITY apygardoje 
paduoti už jį savo balsus ir 
tą patarti padaryti saviems 
pažįstamiems, kaimynams 
ir draugams.

Kartu primename, kad 
kiekvieni rinkimai yra su
rišti su nemažomis rinkimi
nėmis išlaidomis. Kadangi 
C.C.F. yra dirbančiųjų par
tija ir neturi žymesnių ka
pitalų rinkiminei propagan
dai pravesti, todėl visų 
prašoma pagal išgales šį 
reikalą paremti ir piniginė
mis aukomis.

Iki rinkimų yra neper- 
daugiausiai laiko ir šiuo 
metu jau vyksta pats gy
viausias priešrinkiminis pa
sirengimas, todėl lėšos šiam 
reikalui yra reikalingiau
sios. Kas laiku duoda—-duo
da dvigubai. Pavėluota pa
rama jau neturi tos reikš
mės, kokia galėtų turėti lai
ku suteikta. Todėl maloniai 
prašome visus tautiečius 
Toronte, Kanadoje ir Ame
rikoje šį tikslą paremti au
komis.

• ūkyje Jos programa idomi ga’- ^ar tarėsi Įvairiais jiems Kazlauskas - Jakubėnas. Agota.

1 iv .vairi, alaus' bus duoda- °!>iais veikalais. Klemas, Jurgis (ar Klimas) ir

• * _ ’ ..... 'm siiniK . Flniiintus: Ūmine

Palaidotas K. Liutkus jo dvasios tas r.-r alaužė.
Drg. Kazys, sakė dr. Gri-

Balandžio 20 d. Čikagos gait-is, buvo teisingas, gera- 
Tautinėse kapinėse palaido- širdis lietuvis, geras socia- 
tas drg. Kazys Liutkus. Ri- Hstas, norėjęs savo tautie- 
diko koplyčioje prieš išly- čiams ir Lietuvai laisvės " 
dint į kapus kalbėjo Mari- gerovės.
joną Žolpienė, ilgametė ve- Kapinėse su velioniu at- 
lionio bendradarbė. Ji pa- sveikino M. Gudelis, nu
brėžė velionio auksinę šir- pasakodamas jo nueitą ke- 
(1Į, neišpasakytą dosnumą, įįą^ kuris prasidėjo prieš 
pasiryžimą su kitu dalintis 85 metus Suvalkijoje, Kal- 
kuo jis turi. Karo metu jis varijos ūkininko šeimoje ir 
labai uoliai dėjosi į Žiburė- baigėsi vadinamoj antrojoj 
lio darbą, kuris šelpė V o- Lietuvos sostinėj Čikagoj, 
kietijoje ir kitur vargstan- Tas kelias nebuvo lengvas, 
čius pažangiuosius mokslei- bet įdomus, turiningas, nes 
'ius- jis visą laiką veikliai daiy-

I)r. F. Grigaitis sąvokai- vavo visuomeninėje veiklo- 
boje pasakė velionį pažinęs je, tik paskutiniuosius 3 
prieš 50 metų Waterbuiy. metus liga buvo jį prispau- 
Velionis jau tada buvo vei- dusi ir iš visuomeninio Ka
klus socialistas, jau tada jis ro pašalinusi.
dalyvavo ir įvairiose kultu- Apie velionies geraširdiš- 
rinėse organizacijose. Jis kurną, artimo meilę primi- 
visą laiką paliko ištikimas nė ir J. Talalas, kalbėjęs 
demokratiniam socializmui, L.S.S. 4 kuopos vardu. Jis 
nepasidavė komunistų vilio- sakė, kad jiems tik atvykus 
nėms ir to dėl už tai daug į Čikagą ir susipažinus su 
nukentėjo. velioniu, jis netnikus atėjo

Brooklyne, lietuvių gyve- pas juos ir nuoširdžiai tei- 
namoj vietoj, velionis kurį ravosi, ar mes turime iš ko 
laiką turėjo drabužių irba- gyventi ir buvo pasiruošę’s 
tu krautuvę. Bolševikai jam visu kuo padėti, 
keršydami jo krautuvę boi- Velionį į kapines palydė- 
kotavo ir kitus atkalbinėjo jo ilga virtinė automobilių, 
joje pirkti, to dėl velionis vežusių jo draugus ir pažis- 
gavo krautuvę uždaryti, bet tarnus.

S| Čikagos socialdemokratams, netekusiems ilgamečio 
I veiklaus idėjos draugo KAZIO LIUTKAUS, re 

kiame užuojautą.
L.D.D. 60-ji (Bostcno) kuopa

jo sunūs Eimuntas. Emilis, 

Evaltas, Jonas ir Jurgis. ir 

iš Vilkaviškio ap. 

Glambaitė. Ona. 

kil. nuo Skriaudžiu.

Košuba, Antanas. Juozas ir Pe

tras. Simono sūnūs.

Kušlvs, Juozas, Motiejaus sūn . 

. . iš Liudvinavo vai.. Marijamoo-

sestadienio va- ap
karą bus šokiai, O sekma- Labanauskas, Juozas. Juozo s-, 

dieni iškilmingas pokylis, į iš Marijampolės. ’ 

kuri yra pakviestas guber-■ Lukoševičiūtė - Urbas, ir vyras 

natorius, kongresmonas ir Jonas, gyv. Philadelphia. Pa 

vietos aukšti pareigūnai. Mažeika. Albinas, iš Skriau- 

. A .. parapijos.

A. niūraus -. / i Mikšys. Vladislovas. Ignaco sū- 

Kovo 31 d. mirė senas nūs, iš Išorių k.. Lygumų va!.. 

Keleivio” skaitytojas An- Šiaulių ap.
Mockevičius, Mikas. gyveno 

Plymouth. 

įMonkus. Kazys-

nemažai, gausu jų tatpe n ma veltui, veiks ir bufetas, Klubas
Kadaise čia' gera?' veikė J"8 '*nk?.ma »» ™et*} Pit{s’ ^kaktuvam* |,iuktė Olgo
Kana se ag e burgho iletuviu gražuolė, ... . .. k Koloserienė

Lietuvių Tarybos skyrius, brangių dovanu. Lletl?V1.^ KIub.^
bet šiandien jis paliko be Tosdė, jau ne juokais rengias, savo 50
vadovybes. Gaila. ..... _____________ metu sukaktuvėms, kurios

Turime du lietuvių kuni- 
|gu ir 3 vienuoles kazimie- 
į rietės, prie bažnyčios yra 
Į mokykla, kurią lanko apie 
130 mokinių.

Ūkininkas

WAUCONDA, ILL.

lietuvaitės kviečiamos įtioš- 
tis dalyvauti konteste. Lie
tuviai biznieriai prašo vi
sas organizacijas tą dieną 
savo parengimų neruošti, ir 
visiems dalyvauti metinėje 
lietuvių biznierių gegužinė
je. Fr. Žilionis

bus gegužės 4 ir 5 dieno
mis, tai yra ši šeštadienį ir 
sekmadieni.

Šeštokas minėjo gimtadienį PA*
Balandžio 7 d. Jono šeš- Mano padėka

riose dalyvavo Jmjįm Ko- Kanados, padėjo palaidoti » ant gražaus kalno šeimos Motušis. Motiejus, iš RazmųrmL” vii vmnro įe _ __ __________. Mzek su žmona iš Chicagos, dėdę Charles Mikuti, kare.
Albertas šeštokas su žmo-i Dėkingas esu ir grabeliui į Velionis Antanas j šį
na is La Grange, III., Jo- uz jo malonu patarnavimą. Ura«t» atwkn «nni«d ir vi. nu« n«i’žiiti« iš DnoaimsJ J w.Lr MilmK. Klastą atvyko seniai 11 VI-

itukuiii gyveno Lawrence.
Jis buvo ramaus būdo žmo

nas Gaižutis iš Chicagos,, 
duktė Bonnie su vyru Ed-į 
vardu Reeves, iš Milwau«; 
kee, Wis., Rudolph Trem- 
ter, iš Wauconda, III.

Sukaktuvininko sūnus Jo
nas šeštokas su šeima, o 
taipgi jo vaikaitis Howard 
Reeves su šeima, gyvenan
tieji New Orleans, La., ši
toj svarbioje šeimyninėje 
šventėje negalėjo dalyvauti.

PITTSBURGH, PA.

Visi j gegužinę

k.. Švėkšnos vai.

Naujokas, Andrius, iš Kačergi

nės k-. Zapyškio vai, Kauno ap- 

Pajaujis, Jonas, našlys, buvo 

vedęs Oną Jasulaitytę, gyveno

Brooklyn. N. Y., Halsev St.

gus, mokėjo SU kitais gra- j Petraitis. Vincas, sūnus Au- 

žiai sugyventi, buvo Lietu- įausto, iš Panevėžio ap. 

vių Klubo narys. Klubo at- ,Rainytė. Severą ir Uršulė, Pra-

Palubinskas, 27 stovai su prezidentu prie- no dukterys, iš Onuškio vai.
* * Rovenšteinas, Jurgis, Adomos.

NORWICH, CONN.

A. Palubinską nuteisė kdė*i

Albinas Palubinskas, 27 stovai su prezidentu prie
mėty amžiaus, už apgaudi- šaky dalyvavo ir laidotuvė- 
nėjimą nuteistas kalėti 6 se.
mėnesius... Jis vaikščioda- Velionis paliko liūdinčią 
vo pas žmones ir įvairiais žmoną ir dukterį, 
būdais meluodamas išvilio
davo iš jų pinigų. Jo ap
gautų žmonių esama Gard- Methuen lietuvių tautinėse į>
nėr, Fitchburg, Springfield, kapinėse palaidota Antani- sniukevičius. Aleksandras. 

N. ” ’

Mirė A. Tamulaitienė

Šalčius, Juozas ir Jurgis, Juozo 

sūnūs-

Simonavičius. Adomas, Jono sū

nus, ir jo sūnūs Jonas ir Vla

das.

Skinkys, Vytas, iš Vilkaviškio

Y.

f
APIE DRAUGO KAZIO LIUTKAUS N

J
mirtį Chicagoje per vėlai sužinojome, kad ji būtu- | 
me galėję pagerbti gėlių puokšte, to dėl jo v<»' du
skiriame auką Lietuvių Socialdemokratu Lite aiū cs 
Fondui ir kartu liūdime netekę gero idėjos ir il?os -

į
M. ir S. Michelsonai

pažinties draugo.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Kfb’ino ' ?\‘d(.jndo t'i*. ib'" .

‘ Keleivio” kalendorius 1957 metams jau b:r'-Ža
rnas išparduoti. Norintieji jį Įsigyti prašome pa bu
bėti jį užsisakyti, nes vėliau galime pritrūkti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalėm io- 
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Šių metų kalendoriuje yra eilė geru straipsniu, 
kurie visada įdomūs skaityti. Dėl to verta kalendorių 
pasilaikyti savo knygyne.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 5<; cen
tu. Užsakymus ir pinigus nrašome siusti šiuo adresu

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway 

So. Boaton 27, Mass.

Lietuvių Jungtinės orga
nizacijos advokatui Edvar
dui A. Schultz tiagerbti ge
gužės 12 d., sekmadienį po 
pietų Lietuvių ūky (Lithu- 
anian Country Club, Route mas.
51, TVyllok, Pa.) rengia di- Teisme 
džiulę gegužinę

Mass., Brooklyn, 
kitur.

Į šį kraštą Palubinskas na 
atvyko prieš 7 metus ir, pa
sak prokurorą, jis i>er tą 
laiką nieko nėra dirbęs ir 
gyveno kitus apgaudinėda-

ir na Tamulaitienė, grabo- 
riaus Jono Tamulaičio žmo-

Stonie

KONSULATO IEŠKOMI

A kuckicnė-Ka valia u skaitė, Ma
rijona, ir vyras Akuvkas, Vin-

buvęs immigraci- cas
1V . . j°8 Įstaigos atstovas pareis- Aleksaitė. Ada, Jono duktė,

Ibttsbuigho ir apylinkės kė, kad gali būti A. Palu- prašo atsiliepti giminės, 
demokratai ir republikonai binskui bus iškelta depoita- Ambrazevičius, Jonas, Juozas 
rūpinasi, kad vienas mūsų cijos byla. ir Vladas, ir seserys Sondamie-
tautiečių adv. E. A. Schultz i --------------------------------- nė, Kazė ir Vainorienė, Pranė,

Aukas prašoma siųsti šiuo'gegužės 21 d. rinkimuose Mūsų krašte daugiau kaip 16 Vinco vaikai, 
antrašu: j būtų nominuotas Common wilkwę žmonių jaučia tokį ar Aušrotas, Juozas, Silvestro sū-
Lithuanian Socialdemocra- Picas Court teisėju. Adv. 'kitokį psichinį negalavimą. nūs, ir jo sūnūs Edvardas ir

Sondamienė - Ambrazevičiūtė, 
Kazė, Vinco duktė-
Steponaitis, 

ir Domicėlės 

k., Jurbarko 

Taukevičienė. 

nūs Albinas

E

> e-t-r
KELEIVIO” SKAITYTOJAI! t

3
■4 
41 4i
3
3 
♦

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PUARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruota vaistir.in- 

ka Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininka. čia iš

pildomi gydytojų recentai ir patarnaujama sveikatos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
spccialiniu vaistu nuo džiovos ampulėje, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Ir Notary Public

Juozapas, Jono 

sūn-. iš Butrimų 

v., Reseinių ap. 

Petronėlė, ir sū-

ir Antanas. iš

Vilkaviškio ap.

Urims - Lukoševičiūtė. ir vy

ras Jonas, gyveno Philadel

phia, Pa.

Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi at

siliepti j:

Consulate Gen- of Lithuania 

41 West 82nd Street 

New York 24. N- Y.
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Iš Pavergtos Lietuvos
įdomūs laiškai

šiais

metų, o jaučiantis visai se
na ir silpnos sveikatos. Gy-! 
vena viltimi, kad kitą va-; 
sąrą galės grįžti į Lietuvą. 
Klimatas ten labai šaltas, o 
drabužių neturi.

Lietuvoje pernai įudenį 
anksti užšalę, bet greitai 
atleidę ir visa žiema buvusi 
šilta. Vasario pabaigoj jau 
vyturiai čirškėję ir pempės 
parlėkusios.

Bijūnas

Priviso vilku

metais gavau kelis 
laiškus iš pavergtos Lietu
vos. Jie visi įdomūs, bet 
įdomiausias bene bus pus
brolio. kuris tarp kitko ra
šo. kad esąs viename kol
choze buhalteriu ir pernai 
uždirbęs 195 pūdus (pūdas 
—40 svarų) javų ir pinigais 
1S00 rublių. Pasipjovęs 3 
kiaules, tai mėsos užteksiąs 
visiems metams. Turįs nuo
savą kolchozo išlaikomą 
karvę, tai ir pienelio, svieto 
pakanka Auganti telyčia 
birželio mėnesį turėsianti 
veršiuką, kolchozas išlai
kąs 2 avis. tuiis apie vieno
margo didumo gerą žemės Atvežė miškų šunų 
sklypą, kuriame prisiaugi
nąs bulvių ir kitų daržovių.
Gyvenąs, žodžiu, kaip Die
vo ausyje.

Bet toliau jis pažymi:
“Nemanyk, brolau, kad vi
si eiliniai kolchozininkai 
tiek gauna, kiti turi būti 
patenkinti, jei gauna 20-30

Pernai Lietuvoje nušauta 
apie 200 vilkų. Jų priviso 
ir Klaipėdos krašte, jie už
puldinėja net žmones.

UH&'fytdZaAet

(PPS) ir Lenkijos ir lietu* 
vos socialdemokratų (kurie 
vėliau virti lenkų komunis* 
tais) atstovų bendrame po
sėdy. (Čia noriu pastebėti, Sovietų Sąjungos tram- blogybėms kovą. 
kad jame nebuvo rusų so* domos Lenkijos vidaus gy- Ir dar kas dabar Lenki- 
eialdemokratų, kurių kaž* venimo, kad ir neaukštai joj naujo. Lenkų spauda, jų 
koks “Severo - zapadnij ko* pakilo geležinė uždanga, dienraščiai pasiuntė savo 
mitet” šiandien bolševikų Pro Jos plyšius jau daug korespondentus į užsienį 
taip garbinamas už nuopel* kas naujo pastebima, kas ir... jie įgalioti atvirai pa
nūs Lietuvos revoliuciniam iki šiol Maskvos paliepimu sisakyti, ką jie mato ii* ką 
judėjimui. Jų nebuvo, nes buvo šiepiama. gero randa užsienio gyveni-
jie nei tada nei vėliau Lie* Visur plačia burna ko- me. štai vienas tokių ko- 
tuvos darbininkų judėjime munistai gyrėsi ir giriasi, respondentų iš Šveicarijos 
nevaidino jokio vaidmens). k^d tėti, kur įvedama ar atvirai pasisako, kad jo 

jau įgyvendinta sovietinė akimis užsienio gyvenimas

Kai uždanga pakyla

įdomių atsiminimų iš
tų laikų, taigi ir apie šį po- -

čius, kuris anuomet Vilniuj

tvarka, visai panaikinamas visai ne tas, koks Sovietijos
žmogaus žmogumi išnaudo- spaudoje buvo rodomas.

Eitos žiniomis iš Gudijos 
atvežta tam tikros veislės 
laukinių miško šunų, kurių 
kailiai brangesni ir už si-: 
dabriniu lapių kailius. To-

pirmoji

gražiai
yra prostituci- apsirėdę ir nesimato to 

ja ir visos kitos blogybės, skurdo, apie kurį tiek daug 
kaip dūmai pranyksta. komunistų spauda seniau 

Lenkija jau gyveno ir gy- rase. Vienas tokių kores- 
vena dešimts metų sovieti- pondentų visai atvirai klau 
ne tvarka. Tik dabar kiek šia, kodėl prie sovietinės 
atsipalaidojo maskvinės tvarkos darbo žmonės viso 

tai ne organizacijos spren* globos Sovietinė tvarka ta to neturi ir negali turėti, 
dimas, o savanonskas dai* paliko, bet gyvenimas ką užsienio darbo žmonės 
bininkų veiksmas. tapo kiek laisvesnis ir spau-turi: sveiką, įvairų valgį,

Kadangi žydų buvo dau* da, nors pačių komunistu švarius butus, geresnius 
giausia plaktų, tai Bundas ve<įama, bet drįsta atviriau drabužius ir be darbinių dar 
spyrėsi, kad ir nutarimą tu- parašyti apie ką anksčiau išeiginę eilutę ir daug‘kitų

ir bendrai Lietuvos social
demokratų tarpe buvo va
dovaujantis asmuo. .

Galų gale buvo nutarta 
atkeršyti, bet skelbti, kad

Dar nė 70 metų nesuka- kariniu paradu su genero-
kių sūnų buvo paleista L te- ko, kai Paiyžiuje susirinkęs Iais, tankais, lėktuvais, bet rį įvykdyti jo naiys, nors, privalėjo tylėti slėpti nuo palyginimu jis spaudoje nu-
nos. Švenčionių, Ignalinos Socialistų kongresas gražią tą dieną ten nė žodžio ne- kaip sirutavičius sako, bu- Uves pačiu nors šiaip visi sako.

dieną nutarė pa- girdima apie darbininkams vo žinoma, kad tokių sava-ta žinojo tik tvlėjo ir ken- Taip, dabar Lenkijos
skelbti gegužes pirmąją opius reikalus. noriu via ir lietuvių sočiai- tėio spauda nors ir komunistu

ir kituose rajonuose. %
Turistai ii Lietuvos /-T -V!^ P^U|‘° da,bi' • . * . . demokratų eilėse.

aš gaunu.” buvo..ls'.^kus ninku švente. ’ Lietuvoje Gegužės pirmo-'Bundui'surasti pasiryžėlių nrostitucijos klausimas. Pa-Įvairesnė, turtingesr
Taigi, tas rodo. koks ten ^^nVen^b^o V dT '1SU k?*^.da,‘: .piad^a. ndnėti ,189* m,e' gubernatoriui atkeršyti. kįd ta blogybė pu- viriau pasisakanti a

didelis skirtumas tarp bu- !?ln!"ka? Bundo baugiau ne dvi savaiti sėtinai kainavo Lenkijos Avinių komunistų suveltus
balterio ir eilinio darbi
ninko.

Palikta §tai Lenkijoj svarstomas vedama, bet jau pasirodė ’ • .... - ifat.ie
apie ma-

buvo kviečiami tais (Vilniuje žydų Bundo
Mokytojų ekskursija mesti darbą ir tūkstantinė- organizacija ją’ paminėjo jįems “teko laukti patogios gyvenimąt ir toji prostituci- užpečkius, sujauktą gyveninu. _  _ ____ _ __ __  _ ____ __ __ _

,'?kT.^ Čekoslovakiją ii, Y o- mis gretomis eiti į miestų jau 1892 metais). Anuomet progos. Pagaliau buvo siiži- ja ne dabar atsiradusi. Tos pagal madą is Maskvos 
“ ... - ................... Taigi, tik trupučiuką pa

kilo “geležinė uždanga” ir 
tai tik ties Lenkijos sieno- 

. mis ir jau pro tuos plyšius 
daug kas matoma, apie ką 
seniau buvo tik spėliojama. 

O kokioje šviesoje narna-
į tokias ekskursijas įslei- prisiminkime, kad tai pa- kalbomis atsišaukimus, kny- saugojo gubernatorių kitur taip. tai jos ir būti negali, tylume komunizmo tėvynės

oziann tik po didelio pati- skejbta tuo metu, kada Eu- gėlės, laikrascius. -Ji formų- Dasįtįkti. Išeinant iš cirko nors ji žydi... Dabar Len- Sovietu Sąjungos gyvenimą,
Javo darbininkų dienos rei- tekertas šovė į gubernato- kijof rimtai tas klausimas Jei toji nelemtoji “geležinė
kalavimus — sutrumpinti rių, bet nenušovė, sužeidė gvildenamas ir ieškoma uždanga” staiga pranyktų?
darbo dieną, pakelti uždar- tik ranką ir goja. priemonių ta blogybe išgy- Neabejotina, kad prieš
bp pagerinti kitas darbo są- ukerta buvo suimtas vendinti. ‘ metas Chruščiovo atpasako-
lygas, o taip pat ir tolimes- karo teigrao tcigtos‘ .f Ritas klausimas, tai ne- tos baisenybės apie Stalino
mus siekimus —kovoti uz nakarti Visokiais darbas. Lenkijoj dabar esą dai bus visai nubluktų, nesnepriklausomybę {£££ ^v„ ma per tris šimtus tūkstan- K.k.ų žiaurybių niek-

1SSI' Lekcrto sužinoti jo bendra-čiM neturinčių .Iu sybių u vtsakenopų blogy-

ja. nes derlinga žemė ir
tZVZvAl L- VlA/.mC

|<t rv V 1VV1UC,

5 ra brangesni.
Lrin»iz^ « rvvii ivz

O kviečių 
1 dol. 68 centai. 

Už įugių bušelį moka 1 
dol. 8 centus. Bušelis yra 60 
va;u. iai 3 pūdai yra lygūs 

2 bireliams, taigi Kanadoj 
už rugių centneri mokėsi 2 
dol. ]6 centu, o dabartinėje 
Lietuvoje už tą pati kieki 

rublių. Taigi ruso rub
lio pei ka moji kaina nėra 
nė 3 centų.

Kita-; brolis su žmogui bu
vo išvežtas i Sibirą, ten iš
laikė juos 9 metus. Pernai 
vasarą grįžo. Jo ūkį paėmė 
’.oĮ'-hozas. bet vis dėito jam 
leido savo ūky apsigyventi 
ir gavo arkliu šėriko vietą. 
•Ls su kitu vyru trai prižiū
rėti 20 kolchozo arkliu:

Abelis čia
krinimo.. . ir vis dėlto jų ropoj viešpatavo caro irkai- 
tarne atsiranda tokių, kaip z^rio žandaras, kada dar
buotė Bilevičiutė, kurie na- binjnkai dal- nevisur teturė- 
mo nebegrįžta. jo teisę organizuotis... ir
Vienas i* būdingu faktų f'tai drįstama net savo šven

tę skelbti, kištis į aukštąją 
Komunistų “Tiesa ’ rašo, politiką, kuri tepriklauso 

kad Pakruojo rajono buvu- carams, imperatoriams ir 
si paskaita apie girtuoklia- kapitalu magnatams. Negir- 
vimą. Paskaita visiems pa- dėtas dalykas!
tikusi ii padaliusi įspūdžio, q išdrįso, ii* kas metai vis 
gc-t i\itą dieną paskaitinin- gaijng,*au rodė savo pasiry- 
kas savo paskaitą visai su- yjlT!a į,, jėgą. Nuo 1890 me- 
niekino. nes jį žmonės ma- gegužės pirmoji tikrai 
tė gulą kaip siaucių. tapo daUgeiio kraštų darbi-

Lietuvos 
ir visiška darbininku išsi-
la;svin:mą, ji vadovavo ^“ v'itiii. ¥ei«tn>«a visą laiką nuo sovietb tiek patirtume, kad Sta-
streikams. sprendimas buvo ivvkdvtas n^s tvai*kos lenkams prime- pnes tas juodybes pa-

Daug būtų galima kalbėti nakti iTSkeZĮH 12 d «"><>, bet tada neleista vie-
apie tai. kiek pasiryžimo ir (pac*a| kj^ šaltinį birželio alHe tal Prasitarti. Da- 

10 dieną). Keturi kariuome-bal" Lenkijos spauda rašo,
apie tai. KieK pa 
drąsos reikėjo anuomet tū
loti tiems, kurie nesibijojo 
Gegužės pirmąją dieną or-

‘caca
J. Vlks

GAITSKELL DĖKOJA
Praeitame numery išspau-

iro< šeili, girdyti. 
:arkus išvežti ir t.t.

Žmonos sesuo turėjo 
maigu žemės Ta žemė 
; ar priklauso 
■esuo vi»*š -”»!• 

ž-avs, ra-o. kad 
nesi ėjusi kulti 
Lutu gwenu<i

J m ė ši a

2<i
da-

iekozui.

2C margu ūk v

m e t u am- 
sausio me

dei gu ji 
nuosavame 

tai tikrai
sausio mėnesi nebūtų reikė
ję jai eiti kulti.

Mena mano -esuo su vy
lu ir 3 vaikais tebėra Sibi
re. Krasnojaisko krašte. 
Ten dirba kolchoze. Rašo, 
kad ten kilometrai < kilome
tras kiek ilgesnis už pusę 
mylios) labai ilg'. nes vis
ką reik ant pečių atsinešti. 
Gauni, kolchoze atlyginimą 
javais, lai ir neškis juos 
ant nugaros
kykla tik už 25

nes batalionai išsirikiavo kad seniau-būta arti pusės 
aikštėj aplink kartuves. "1,llo1no. J^darbl1?’ odabar 
Prokuroras perskaitė spren-^^ka^cms jau pavyko su- sdjnonie Lietuvos Socialde- 
dinw Rahinas kvinta I n- mažinti veik dviem šimtais ..... ,.........

len jau tokia taisyklė. njnka švente. Tą dieną dar- ganizuotai gatvėse savo 
\ isi komunistu \oikojai \ic- švente ir : reikalavimus pareikšti. Tą

ako ii lašo, o kitą da- kjniajs< eisenomis ir kitais p
{būdais visiems viešai skel-,T9(>2 

mokesčius savo reikalavimus. .atąją
.. .... OO.J Tos nors ir ramios de-N°J
Nuo mažesnių kaip 380;mongtracijos žandafams,; monstracija, Kuriai vauova- mušk„ pasigjlxio bubnų "T* "J"™ —tus sekretorius balandžio 15

įuiiiu mėnesinių pajamų :«utsmanams ir visiems kas A o Lietuvos Sočiai demokra- garsai. Lekeitas drąsiai pri-’ ° . Pnus ^ven . .l d. laišku padėkojo delega- , rakučio imamu i. . ............... !♦„ d.,-i,-.1,, * seniau buvęs pusmihonims

ną
1*0.

aneic.a

mokesčio nebūsią
Didžiausias mokestis tik 13 
nuošimčių, \ adinasi, ir di
deles sumas uždirbantieji 
bolševikų “ponai” mokes
niu temoka beveik tokį j:at

mokratų Tarti jos Dclegatū- 
ros Užsieny raštą, kurį ji 
pasiuntė Anglijos
Partijos vadui GaitskelTiui. 

Gaitskell vardu jo priva-

imama. J -aj? ,^niėsi negalėjo palikti Partija, žydų Bundas, ir sialtino prie kartuvių, bu- ^uki^uvę,s .^sl 
ir jie kaip išmanydami jas eP;ka socialistai. delis užmetė kilpą ani kak-: s ie s
trukdė.

gerokai 
Juo la

Darlxi

turai už šios raštą ir davi
mą progos jam, GaitskclTuiPolicija ir kariuo- Policijos ir kareivių bū- ]o... į,- tuoj lavonas P»ki*.??’^nR 7* pasinaudot/ delegatūros pa-

. i»a<ifTailoiimo mil. 1 1*131 DUolė dcmOllStranlUS. l-r, rtvn .Tie timi ton nat Tkii. .... I hmenė be pasigailėjimo pui- Į1 lai puolė demonstrantus, ko ore. jjs tuoj ten pat bu
davo demonstrantus. Kiek čaižė juos bizūnais ir 64 ne- vo palaidotas, kareiviai žy-

. . ,buvo suimama, kalinama, j suspėjusių pabėgti suėmė, giuodami sutiypė žemę,
piocentą, kaip n paprastas Įęjek net kraujo pralieta. Kitą dieną iš jų buvo at- kad neliktų duobės žymių.
žmogelis. Net kapitalistinėj 
Amerikoj daugiau uždir
bantieji mokesčių turi mo
kėti kur kas didesnį pro
centą.

KADA APLEIS LIETUVĄ?

kiek iš dirbtuvių į gatvę iš
mesta ir į juodąjį sąrašą

rinkti 20 žydų ir 6 lietuviai 
ir lenkai ir plakami įykštė-

Eltos pranešimu, Švedijos 
parlamente svarstant karinį 
biudžetą kalbėjęs komunis
tų atstovas Ohman palietė 
nesenus Vengrijos įvykius 

s. Mo- ir teisino Rusijos elgesį. Ki- 
kilometiu. atstovai tuo labai pasi 

ją lanką 2 mažieji vaikai.o piktino ir klausė Ohmaną 
vyresnioji dirbanti kolcho- atsakyti, kada sovietinė ka
ze. Jos širdis jau sušluba- riuomenė pasitrauks iš Lie 
\usi. Žmonos sesuo tik 48 tuvos ir kitų Pabaltijo vals- 

------------------------------------- tybių.
» Kai Ohman mėgino aiš

kint;. kad tie kraštai prie 
.'ovietų Sąjungos prisijun
gė savarankiškai, atstovai 
visaip reiškė savo protestą.

THAMK Y Oi) f 
for fcxinq .

- f C a reti? M

užsidėję?

PREVENT FOREST

Kokia prasmė yra šian- 
, . , . dien visa tai prisiminti? 0

doje. I lakamasis buvo gul- tokja, kad buvusių kovų ži- 
domas ant suolo su užriš- nojjmas stiprina mus ir ska
la burna ir j>er nuogą kūną tjna skinB geresnį kelią 

Bet ilga ir atkaklia kova plakamas įykstemis nuo2o atejęjai. Juk beveik prieš, 
darbininkai išsikovojo teisę;,kl Kai tų. Dai didesniam 7() metų iškeltų i*eikalavi< pasisakoma dėl tu nesmagiu 
turėti Gegužės pirmosios .pa-M^ciojimui nuplaktajam mų tjk (jaJis teįvykdyta. reiškinių šaltinių. Vienas 
šventę, šiandien daug kur bu\ o įduodamas įastelis su juk didelėj mūsų žemės da- pagrindinis šaltinis, tai bu
tą diena yra net įstatymų paiasu: Buk pasveikinus Jy j,, šiandien tautų vieny* tų stoka. Jaunimui daug 
pripažinta šventė. Net dik- ?e-JJuzes P^ ^ąja . paniekinta, darbininkų kur tenka gyventi bendruo-
tatoriai norėdami darbinin- ias bjaurus policijos ei- e]']ės suskaldytos, įvesta to-se, veik niekeno neprižiūri- 
kus apdumti tą dieną pa- 'gesys sujaudino visą visuo- kja naujoviška vergija, ku-muose bendrabučiuose, kur 
skelbė švente, tik jai įkišo menę, darbininkija degė ker ri toli pralenkia seniau bu-susidarė tikri ištvirkimo liz- 
kitus šūkius. Taip padarė štu, bet tiek Lietuvos so- vusią. Taigi ir šiandien Ge- dai. Seniau apie tai buvo 
Mussolini, taip pasielgė ir iialdemokratai, tiek Bundas gUžės pirmosios šventė ne-nekalbama, nerašoma, o da 
Hitleris. Ir mūsų Smetona buvo priešingi asmeniniam nustojo savo piasmės. To bar jau prisiminima kaipo 
tą dieną paskelbė medelių terorui, kaip politinės ko- dėl ir šiemet daugely kras- apie vieną paliktą “globė- 
sodinimo diena. 1955 me- vos priemonei, bet šiuo at- tų tą dieną gatvės ir aikštės jų” blogybę, dėl kurios vi- 

Įveju ir jų tarpe atsirado patvins darbo žmonių mi-siems burnos buvo užki“ ’ 
daug tokių, kurie sakė, kad niomis, kurios demonstruos tos. Dabar spauda apie 
už tokį niekšišką darbą rei- ne tik savo medžiaginius rašo atvirai ir skelbia t< 
kia guliematoriui vonVahl reikalavimas

irašyta, kad ir kitur negau- nūs kitų suimtųjų akivaiz
di darlx), vien tik už tai, 
kad tą dieną drįso į darbą 
neateiti.

tais ir popiežius Gegužės 
pirmąją pripažino darbi
ninkų švente ir jos patronu 
šv. Juozapą.

munistu skelbimus sovieti- ,elkst°mis mintimis, 
nė tvarka išgyvendino kro- ^uo Pa.clu reikalu Iais*kus
nišką nedarbą, o jei taip, buYJ .V?s,.untv, /iaĮt.skeJ/ul 
tai apie nedarbą nebuvo 11 lūžiosios Britanijos Lae- 
galima ne tik kalbėti, bet tuvnI Sąjunga ir latviai, 
ir bedarbiais rūpintis.

Ir trečia blogybė, kuri 
vargina dabar Lenkiją, tai 
jaunimo palinkimas į chuli
ganizmą, ištvirkimą. Dabar 

Juk beveik prieš Lenkijos spaudos atvirai

užkimš
tai 

toms

PAGALIAU LAISVAS

William Green nekaltai iš
kalėjęs 10 melų apleidžia 
Filadelfijos kalėjimą. Jis 
huvn nuteistas už žmo
gau užmušimą, bet vėliau 
paaiškėjo, kad užmušėjas 
buvo ne jis.

Neįeik nė sakyti, kad ir atkeršyti, jį nužudyti. reikš protestą prieš darbo dieną bo? su tais demons-
lSi< Kiniu ligoniu ligoninė* yra i bolševikai nepamiršo tos Tas klausimas buvo nuo- žmonių teisių smurtininkus, trantais, nes tik jų reikala-
ddučiau negu ?*rganeią para-1 dienos išnaudoti saviems dugniai svarstomas Lietu- ištisų tautų naikintojus — vimams išsipildžius ir mūsų

vėžiu, širdimi, džiova tikslams. Ten Gegužės pir- vos socialdemokratų, žydų komunistus. tėvynė tesulauks laisvės.lyžiu.
• r l t. L£»'moji yra virtusi didžiuliu Bundo. Lenkų Socialistų Y’isų lietuvių mintys tą J. Vanagas
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Dar apie naują kometą
“Keleivio” Nr 7 rašiau, kopas dar ne taip seniai 

kad viena iš kometų, Aren- įtaisytas ir dar sukama gal* 
do Rolando vardu pavadin- vą, kaip dar patogesnis te* 
ta, slenka arčiau žemės ir Jeskopas būtų padarytas, 
bus galima ją net pamaty- per kurį dar didesnius erd- 
ti. Ta kometa iš saulės sis- vės plotus būtų galima pa- 
temoe sričių link žemės pa* matyti ir tuose naujuose re* 
rako dar pereitais metais/giamuose erdvės nuotuo* 
Ją pirmi pastebėjo belgų, liuose naujas žvaigždes su- 
astronomai, todėl jų vardui rasti—pamatyti. Dabar kas 
ji buvo pavadinta. j per tuos didžiuosius žiūro-

Tos kometos atstumas' nūs matoma, tai matoma 
nuo žemės balandžio 20 d. įtik erdvės dalis su jos įvai- 
buvo tik 85 milionai kilo- riais kūnais - žvaigždėmis, 
metrų! Jau tada ji buvo ga-! Astronomai nerimsta, jie 
Įima pamatyti nakties me- (nori vis daugiau patirti, 
tu, tuoj saulei nusileidus daugiau žinoti, visą erdvę 
dangaus skliaute mažučio apžvelkti.
lyg ir trikampio pavidalo. Deja, iki šiol tokių gali- 
Ji savo vaiskiu spindėjimu mybių dar nesama. Ir tas 
išsiskyrė iš visų kitų žvaigž
džių.

žmogaus veržlusis smalsu
mas labai daug pinigo ir

Padangės žvaigždžių tel- ne vien tik darbo reikalin-
kiniai turi atitinkamus pa 
vadinimus. Jei mes nakties 
ąietu Įsižiūrėsime į žvaigž-

gas. Tokie didieji teieško 
pai padaromi ne vieneriais 
metais ir ne vieno žmogaus

; mu, nepaprastu įyžtingu- 
mu, patvariu darbu ir ypač 
gimnazijos rėmėjų būrelių 
nepailstama veikla bei au
kotojų dosnumu. Vasario 
16 Gimnazijos Mokytojų 
Taiyba Velykų švenčių pro- 
'ga sveikina visus gimnazi
jos rėmėjus, nuoširdžiai dė- 
ikoja jiems už nepaprastą 
triūsą ir aukas Vasario 16 
Gimnazijai išlaikyti ir lin
ki ir toliau nepailsti šiame 

! kilniame darbe.
Mokytojų Taiyba prašo 

aukotojus neatsisakyti šelp
ti gimnazijos ir toliau ir ti- 
įkisi, kad jautri lietuviškoji 
i visuomenė nepaliaujamai 
j rūpinsis Vasario 16 Gimna
zijos likimu ir Velykų šven
čių proga taip pat veiks
mingai parems šią visiems 
lietuviams bendrą, vienin
telę laisvajame pasaulyje 
[savąją aukštesniojo mokslo 
įstaigą.

Vasario 16 Gimnazijos 
Mokytojų Taryba

KUPRANUGARIS SVEIKINA NAUJOKĄ

Filadelfijos zoologijos sode kupranugaris sveikina 
naują kaimyną—neseniai svietą išvydusį kumeliuką.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR—JOS SUVAŽIAVIMAS

—Maiki, šiandien aš no- dis ir kaip pasidaro obuo- 
rėsiu paklausti tavęs apie liai. Ar tu gali pasakyti? 
farmercką bizni. Tik nemeluok. Atsimenu,
—Ar jau eisi* farmeriauti? neseniai tu man pasakojai,
Ne, vaike, senam žmogui kad mūsų žemė yra rondi- 

mieste geriau, čia ir mu- na kaip arbūzas, ir kad jos 
vių pikčeriai, ir saliūnai, ir voga būna vis tokia pat— 
kitokios vigados. O' jeigu nei lengvesnė, nei sunkes- 
turi gerą teliavyžą. tai gali nė. r
ir monkių pamatyti. Ant —Tas tiesa, tėve.
farmų tik pavasari nais, i —Nosar, Maik! Tas ne-
ypač kai sodan pradeda žy- gali būti tiesa. Jeigu tas 
dėti ir bezdai paleidžia sa- farmervs per 30 metų už- 
vo kvapą. Taigi, pereitą augino tokią didelę obelę, 
šventadienį buvau išėjęs į.kuri gal sveria 50 pūdų,tai 
laukus pažiūrėti, kaip pa-į reiškia, kad ir mūsų žemė

dės, tai pastebėsime, kad'kruopštaus ir sumanaus dar- 
tie žvaigždžių telkiniai tu-jbo reikalingi. Ir kas juos 
ri atitinkamus pavidalus,įdirba, turi būti gerai apsi- 
sklrtingus vieni nuo kitų. Iš'šarva vęs “mokslu įstabiu”, 
senų, giums neatmenamų! Beje, dar tenka pridurti, 
laikų protėvių jau buvo ži-ikad toji naujai pasirodžiu- 
nomas Žvaigždžių telkinys si kometa keliaudama erd- 
Sietynas, Paukščių kelias ir] vėmis keičia savo išvaizdą, 
kiti įvairiais vardais vadi-’ Pradžioje ji atrodė lyg tri
nami. Tie telkiniai pašto- Įkampiu per mažesnius žiū- 
viai laikosi savo vietų, iš ronus žiūrint. Toks veiktri- 
senovėje jūreiviai pagal'kampis net akimi buvoįžiū- 
tuos žvaigždžių telkinius;rimas, o toliau ji apvalėjo, 
nustatydavo sau vandens o kokio vaizdo spindės ji 
kelią ir sužinodavo pagal. tolimesnėje kelionėje, tai 
juos kur laivo esama, kuriai vien tik astronomams bus 
kriptimi jis plaukia. |?ino.m?.’ iei Pasise.ks H dar

Astronomijos mokslo vy- il^ai jiems stebėti.
rai tuos žvaigždžių telki-, 
nius vadina savais vardais.'
Štai tzaii nailioi nurknorpip,

pasirodžiusi kometa, prade-i 
dant balandžio 20 d., slin-į

J. Vlks

VITIIAKIIIC KKpKIIirb uuvrinvu intnvv

KĄ RASITE DARBE?

vasaris keliasi iš miego. 

Užsukau ir pas seniai pa

žįstamą farmerį. Jis nusi

bus jau 50 pūdų sunkesnė; 
o jeigu ant to medžio už
auga dar kokie 5 pūdai

vedė mane i skiepą ir at-: obuolių, tai su obuoliais že- 
mušė bačkutę saidės. Sakė, j mė bus dar 5 pūdus sun- 
kad tai trijų metų senumo, kesnė, ar ne?
Ir ar tu vieiysi ar ne, bet 
kai mudu išlupom po kelis 
stiklus, tai vos vos išsirupū- 
žinom iš skiepo. Paskui aš 
jam ir sakau: pasakyk, sa
kau, kaip tu tą saidę -pa
darei? Iš kur toks macnu- 
mas? Jis paėmė mane už

—Ne, tėve, ne. Ta me
džiaga, iš kurios pasidarė 
obelis, yra paimta iš žemės 
ir oro. Ir jeigu šiandien ga
lėtum pasverti žemę kartu 
su ta obele, tai pamatytum, 
kad ji sveria lygiai tiek, 
kiek svėrė prieš 30 metų,

rankovės, nusivedė už ba- i kuomet tos obelės dar nė- 
nės ir parodė žydinčią obe- i buvo/ Ir ateis laikas, tėve,
lį. Žiūrėk, sako, kaip ta 
olielis žydi. Tai reiškia, 
kad rudeni ant jos bus 
daug obuolių, iš katrų aš 
padarysiu kitą bačkutę to
kios pat saidės. Tai yra su- 
daunas medis, sako. Jeigu 
pri valgysi obuolių, tai tik 
pilvą išpūs: o jeigu pada
rysi ir atsigersi, saidės, tai 
raidavei pasidaro linksma.

—Reiškia, farmeriui ne
reikia nei saliūno, ar taip, 
tėve?

—Šiur, kad ne. Pasigert 
gali nuo saidės.

—Bet tėvas sakeisi turįs 
man kažkoki klausima.

kuomet tos obelės vėl ne
bus. Ji pasens, supus ir vėl 
pavirs į tą pačią medžia
gą, iš kurios ji išaugo. Taip 
yra su visais gyvais daik
tais, tėve: ir su augalais, 
ir su paukščiais, ir su gy
vuliais, ir su žmonėmis, ku
rie tais daiktais bei gy
viais minta. Viskas atsiran
da iš žemės ir vėl grįžta į 
žemę.

—Tai tu rokuoji, kad me
dis išauga pats per save, be 
Dievo žinios?

—Medžiui, tėve, nereika
linga jokia “žinia”. Duok 
tik jam trąšų ir vandens, ir

Lietuviu Studentu Saįun- 
ko Aktūro žvaigždžių tel- gC5 leidžiamo kultūrinio 
kinio kryptimi. Apie balan- angiu kalba žurnalo “LI- 
džio 24 d. kornete jau ar- TU ANUS” Rėmimo Komi- 

v Pf*e Andromedo, tetas vėl turėjo pasitarimą 
žvaigždžių telkinio. O kaip jr nutarė paskelbti gegužės 
ji atsidurs ties Nigirako rnėn.—“Lituanus” Rėmimo 
žvaigždžių telkiniu, tei la-,Mėnesiu. “Lituanus” žuma- 
bai vaiskiai sužibės ir bus jas pasiekia visas didžiąsias 
matyti veik visą naktį. Tai pasaulio mokslo institucijas 
bus apie gegužės 1 d. .Bet:ir vadovaujančius pasaulio 
ji iš kitų žvaigždžių išsi-l asmenis, žurnalas leidžia- 
skim tik savo šviesos vais-<mas vien tik iš suaukotų 
kurnu, bet ne "didumu.

Gegužės viduryje kometa 
priartės šiaurinės žvaigž
dės. Tada ji jau atrodys 
mažesnė už kitas žvaigždes 
ir be žiūrovų bus sunkiai 
akimi įžiūrima.

[ Netrokus išeina Lietuvių 
Darbininkų Draugijos jau 

į dešimtus metus leidžiamo 
■“Darbo” žurnalo eilinis nu
meris. Jis bus ypatingai 

i ivairūs ir idomus.į * *•
Jame P. Gaurys nagrinė

ja, ar istorija yra naciona- 
llizmo tarnaitė, ar Vytautas 
Didysis buvo patriotas ar 
irriperialistas, ką reiškia as
muo istorijoje, kokia buvo 
ponų meilė dvarų ir kume
tynų Lietuvai ir t.t.

Jame bus ištraukų iš d r. 
i V- Sruogienės Lietuvos isto
rijos, kurios rodo, koks pa
laidus buvo anų dienų mū
sų ponų gyvenimas, kaip 
bajorai šaukštams ir šaku
tėms atsiradus pokyliuose 
juos vogdavo, kaip po sei
melių jie pasigėrę volioda- 
ivosi per naktis ant grindų 
ir t.t.

i P. Tarvydas Įdomiai pasa
koja, kokios sunkios sąly
gos yra rašytojams Sovietų 
Sąjungoje -(taigi ir Lietuvo
je), kaip ten draudžiama 
vaizduoti gyvenimą tokį, 

j koks jis yra, kaip rašytojai

I.
Lietuvių Darbininkų Drau- dėtis ir Lietuvos laisvinimo 

gijos eilinis dvimetinis su- reikalai (referuoja J. Ka- 
važiavimas įvyks Brooklyn, minskas)
N. ¥., Bill Welton svetai- n. L.D.D. kultūriniai už- 
nėj, 168 Marcy Avė., bir- daviniai (referuoja J. Kiz- 
želio (June) 1-2 dienomis. nįs>
Prasidės biiželio 1 d. 11 ]•_>. L.D.D. ir jos žurnalo
vai. ryto. “Darbo” organizaciniai rei-

Suvažiavimo darbotvarkė Rniai. (Referuoja J. V. Stil-
1.Suvažiavimo atidarymas sonas)
2. Mandatų komisijos rin- 13. L.D.D. Centro Komi- 

mas
3. Sveikinimai
4. Mandatų komisijos pra

nešimas
5. Prezidiumo rinkimas
6. Rezoliucijų komisijos

teto linkimai
14. Sumanymai

15. Pezoliiicijų priėmimas
17. Suvažiavimo uždary

mas.
L.D.D. suvažiavimo pro-

nnkirnaš ga birželio 1 d., 7 :30 vai.
7. L.D.D. Centro Komite- vakaro vietinė L.D.D. 7-ta 

to pranešimai kuopa rengia pokylį dele-
ės komisiios gatams ir svečiams

toje pae
8. Kontrolės komisijos galams ir svečiams pabeib-

pranešimas t!; I’^Aiis įvyks l°Je Pae
9. “Darbo” redaktoriaus 'ietoje.

J. Sonda,
L.D.D. C.K. sekretoriuspranešimas

10. Dabartinė politinė pa-

SAUGOKITĖS MARO

—Jes, Maik, dabar jaul-PS augs. 
prieisime ir prie to klausi-į —Maiki, nebūk toks up-

arnas. Juk tu žinai, kad 
Dievui nereikia jokių trą- 

vieno mažyčio sėklinio grū- šų. Sutvėręs svietą jis tik

mo. Farmerys man 
kad ta jo obelis išaugo iš

delio. Sako. prieš 30 metų 
pasodinęs ' ieną sėklą ir iš
augęs milžiniškas medis, 
kuris kasmet duoda po ke
lis bušelius obuolių. Ir jis

pasakė: Teauga medžiai, ir 
kaip iš pypkės medžiai pra
dėjo augti.

—Kaip Dievas medžius 
augino, aš, tėve, nežinau,

Jei jūs turite gerą žemė-1 
lapių atlasą su žvaigždžių 
lapu, tai ten susirasite 
žvaigždžių įvairių telkinių 
pavadinimus ir susigraiby
site, kuriais erdvės keliais 
toji kometa keliauja.

Gegužės pabaigoje toji 
kometa jau išnyks iš mūsų 
regėjimo, bet ją dar gero
kai ilgai galės stebėti as
tronomai pro savo didžiuo
sius žiūronus, astronomijos 
bokštuose įtaisytus.

Pasaulyje didžiausią žiū
roną • teleskopą turi Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Jis tiek yra patobulintas, 
kad jo dėka surastos nau
jos žvaigždės, kurios iki 
šiol nebuvo matomos ir ži
nomos. Tas naujasis teles-

pinigų. Dabartinis tiražas 
yra 2,000 egz., bet norima 
jį padidinti iki 5,000. Me
tams kaina tik $1.

Lietuvi, pasiųsk savo au
ką “Lituanus” žurnalui ir 
pagelbėk pasauliui pažinti 
Lietuvą!

“Lituanus” adresas: 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y. Visiems aukoto
jams bus prisiųstas pažymė
jimas, kokiai institucijai ar 
asmeniui užsakytas jo var
du žurnalas.

verčiami matyti gyvenimą

REMKIME VASARIO 
16-TOS GIMNAZIJĄ

norėjo, kad aš jam išviro-’nes aš tenai nebuvau ir ne- 
zičiau, iš ko tas medis pa-! mačiau. Bet aš žinau, kaip 
sidarė ir kaip ant jo pasi- i mokytas žmogus medžius 
daro obuoliai. Bet aš, Mai-įsodina ir augina; ne tiktai 
ki, negalėjau jam šito iš-'augina, bet išvysto visai 
klumocyti, todėl jis liepė naujų lūšių vaismedžius, 
man tavęs paklausti. Sako, naujas daržoves, naujus ja- 
tas tavo Maikis yra visokių ■ vus ir t.t. Išvysto net nau- 
velnių priėdęs, tai turėtų jus vaisių skonius, naujas 
viską žinoti. Taigi valuk to spalvas, ir padaro tai visai 
aš ir atėjau tavęs paklausti, be Dievo žinios, 
iš Kokio štofo pasidaro me-! —Meluoji, Maiki.

žmogaus ant svieto dar ne
buvo.

—Buvo, tėve, buvo.
—Olrait, jeigu buvo, tai 

pasakyk, kur jis gyveno ir 
kaip vadinosi?

—Ateik, tėve, kitą savai
tę, tei aš papasakosiu apie 
amerikietį Durbanką- šiai 
dienai užteks.

—Olrait, Maik, ąš šiur 
ateisiu. Bet jeigu nepasaky
si man teisybės, tei žinok.

Tokiof kad bus siektai.

’io 16-tos Gimnazi
ja jau seseris metus auklė
ja šimtus mūsų jaunimo lie
tuviška krikščioniška dva
sia, išleido dešimtis abitu
rientų, einančius toliau auk
štuosius mokslus ir papildan
čius retėjančias senesnio
sios lietuviškos inteligenti
jos gretas. Mokytojų pas
tangos mokslo lygiui kelti ir 
išlaikyti duoda geros rezul
tatus. š. m. kovo 28 baigė
si išleidžiamieji IX klasės 
egzaminai. Nors šiais me
tais pirmą kartą abiturien
tus egzaminavo vokiškosios 
švietimo Ministerijos skir
toji komisija, tačiau visi 
penki abiturientai sėkmin
gai išlaikė egzaminus ir ga
vo Ministerijos patvirtintus 
brandos atestatus.

Tokie gražūs vaisiai pa
siekti lietuvišku solidaro-

komunistų 
;ir tt.

Dr. J. Repečka plačiai 
kalba apie “užnuodytąją 
Igeneraciją”, tai yra jauną
ją kartą, kuri gimė diktato- 
Iro laikais, yra jos nuodais 
nuodijama, bet išliko svei
ka, kovoja už žmogaus lais
vę nuo bet kurio melo ir 
[dogmos, nuo bet kurios 
i prievartos ir tiki, kad atei
tis priklauso demokrati
niam socializmui. Tokį jau- 
inimą rasime ir Lietuvoje, 
ikai kuriam mūsų bus lemta 
ten sugrįžti.

Jame rasite ir apie Lie
tuvos fašistinį jrerversmą 
[tokių J. Kaminsko ir A. 
Greimaus samprotavimų, 
kurie dar niekur nebuvo 
skelbti.

Liudas Dovydėnas meist
riškai atvaizduoja mums se
nosios kartos graborių Joną 
Apanaką ir jo sūnų (persi
krikštijusį Heppen), jau 
modernų biznieri, taipgi 
graborių.

i Jonas Mekas gražiame 
“Vliko” kūrinėly pavaiz
duoja žmogaus prievartos 
žmogui tragediją.

Juozas I.iūdžius pirštu 
prikišamai nurodo, kokie 
nepakantūs, netolerantiški 
via net tokie kataliku žmo- 
nės, kaip kun. S. Yla, kuris 
visus laisvamanius laiko 
tautos ir bendruomenės 
griovikais ir to dėl šalinti- 
nais iš viešojo gyvenimo.

1 Daug ir kitų degančių

partijos akimis

Bolševikiniam jaunimui 
skirtas laikraštis “Komso- 
molskaja Pravda” neseniai 
vėl papliupo pasakomis apie 
“Amerikos šnipus”, jų pas
tangas apkrėsti komunistų 
šalis įvairiomis bakterijo
mis.

Pasak ją, pernai pavasari 
ties Vilniumi nusileidęs ba
lionas, atlėkęs iš Vakarų, 
kuriame medvilnė buvusi 
apkrėsta maro bacilomis.

Laikraštis rašo apie bul
ves naikinančius vabalus, 
kurie buvę numesti iš lėk
tuvų Rytų Vokietijoje 1950 
metais, apie užnuodytą so
ją, pastebėtą Kalėjoje.

Laikraštis įspėja savo jau
nus skaitytojus ne tik sau
gotis užsienio šnipų, bet ir 
‘‘pavojingų keliauninkų" 
jų leidžiamų visokios rūšies 
bacilių.

Tokios yla šio amžiaus 
Irolševikų bauginimo pasa
kos.

liko. t ž ii ū'k Išgalima pale- 
’ititi v(i> pora vistų pd o die
nas.

Kaip bebūtų. keturis atiduo
kite • Keleiviui", kad jis pas 
mane kiekvieną savaitę sustotų 
pasilsėti ir papasakotų lietuviš
kai ka- naujo visame pasau
lyje.

Į’enkląji pinigėlį prašau ati
duoti mano bičiuliui Tėvui, su 
kuriuo kartu tarnavome carui 
Mikei. tik. žinoma, skirtinguo
se pinkuose. Ir pasakykite Jam. 
kad pinigėlį nusinešęs pas Zą- 
virką užsisakytų vieną Šlitsą 
sau ir vieną Zaeirkai.

Kovo galas, pas mus Kali
fornijoj laipsnių, saulėta, 
gražu. Vaismedžiai apsikaišę 
žiedais- Svogūnų laiškai jau 
dvieju sprindžių, l ietaus pasta
ruosius du mėnesius turėjom 
pakatk amai. gal gausime dar ir 
daugiau, o
foru

SKAITYTOJŲ BALSAI

<»erb..
Ačiū už pranešimą, kad pr<>- 

numeratą pasibaigė. Neatidėlio
damas kartu siunčiu penkis .. 
Nežinau, kaip čia juos pavadin
ti... Dolerio vardas jiems jau 
nepritinka: mažos vertės lxpa

klausimų nagrinėjama šita
me “Darbo” numery. Nesi-
vėlinkite iisiraiyti, metinė 
prenumerata tik $2. Ją siųs
kite šiuo adresu; Darbas. 
636 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

gal Dievulis Kali- 
danguje užrauks sky

lutes d i kitu Kalėdų.
\ <o geriausio "Keleiviui”. 

.Maik: linui ir Zaeirkai. ku
rio nesu niatė's. lik iš Tėvo gir
dėjęs. kad prašmatnus vyras.

Joseph Ihigan 
V, • ( ovira, ( alil•

Alano hipnas

S. e . 'au. kad “Keleivis” pra
dėto n ai e lankyti du kartu 
|>er sava/' Džiaugiausi. bet 
pabūtas supratau, kad tai būta 
tik siipno.

K. gi. kt ■ I mums ne|Mgal- 
voti rinitą' apie tai, kad “Ke- 
ie:\igaietų savo naudingas 
žinias skausti du kartu persa- 
vaitę.

E. šakaitis
Mon’real. Kanada

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus u žsisakyti “Kelei- 

K./n» metams H.vi



Fasiapis Ss?:r.s

Moterų Skyrius
didelio džiaugsmo ašaros MYKOL1S

Pro mano akinius

Sovietų moterys priešinasi

prieaugli sovietinio režimo 
sudarytos nepalankios šei
mų gyvenimo sąlygos, ma
tyli iš tokios labai būdin
gos statistikos: 1926 me
tais kiekvienam 1.000 gy-; 
ventojų buvo 44 gimimai.' 

1193S m. tik 3S, o 1955 me
tais jau tik 25.6 

- W Ilga laika sovietinė mo-'
Kai peteliais metais Lie

tuvoje ir kitose sovietinėse 
respublikose varu buvo tel
kiami jaunuoliai ir jaunuo
lės plėšininėms žemėms Ka
zachstane. labiausiai tam 
jaunimo išvežimui pasiprie
šino motinos- Pasipriešini
mas Pabaltijo kraštuose bu
vo aiškus ir savaime su
prantamas. Bet būdinga, 
kad net tokioie Maskvoje 
sovietinės motinos priešino
si tam jaunuolių išvežimui i 
taigas. Kai iš Maskvos jau 
buvo išgabenta 12.O00 jau
nuolių, Chruščiovas ragino 
dar daugiau sutelkti. tuo 
tarpu maskvietės moterys ir 
atskirai ir kolektyvais (krei
pėsi i Maskvos miesto par
tines įstaigas, prašydamos 
tolesnį telkimą sustabdyti. 
Net Furzeva. žymiausia pa
reigūnė Maskvos sovietinė
je viršūnėje, rasi priešino 
tiems telkimams. Stalino 
laikais, žinoma, to nebūtų 
drįsusi.

Sovietinės motervs ir šiaip

griauti, siūlydami motinoms teįis buvo tik 
vaikus iš pat jaunų dienų Lis r Įrankis

darbt > i ra il
gy ventojų

atiduoti i bolševikinius lop- prieaugliui dauginti. Bet i 
sėlius, vaikų darželius, in
ternatus ir pan. Daugelis 
moterų, sunkiai dirbdamos 
įmonėse, yra priverstos sa
vo vaikus atiduoti i tas so-

bovietų Sąjungos moterys 
ėmė vis labiau prieš tai' 
šiauštis. Tuo labiau, kad it 
visuomeniniai moterys bu
vo skriaudžiamos, nustu-

vietines prieglaudas, nes miamos i šalį. Nors mote- 
šiaip nebūtų kam juos pri- rys iš bendro dirbančiųjų: 
žiūri. Bet motinos liekamo- skaičiaus Sovietų Sąjungoj 
tinomis ir sovietiniame re- sudaro net 45'. . jų svoris 
žime. Jos norėtų vaikus pa- šalies valdyme iki šiol bu- 
čios užauginti. Tik kad gy- vo labai menkas. Kompar- 
venim.o sąlygos pernelyg tijos centro komitete mote- 
nepalankios. Rusijos Rede- rų buvo ligi šiol tik apie 
ratyvinėje Respublikoje, pa- 2' <. o į centro komiteto 
vyzdžiui, butų krizė yra to- prezidiumą pateko tik vie-: 
kia, kad vienam gyventojui na moteris—Furzeva. “Rin-• 
tenka tik apie 4 kvadrati- .Rimuose” i vietines tarybas 
niai metrai gyvenamojo Lietuvoje kovo 3 d. motetų 
ploto, kitaip tariant, vie- atstovių buvo išstatyta ir 
nas kambarys keturiems “išrinkta”, tiesa, trečdalis, 
žmonėms, kiekvienam po bet visiems žinoma, kokios 
kampą. Tai vidurkis, tuo menkos reikšmės teturi tos 
tarpu daugelis gyvena dar tarybos krašto valdyme. Jos 
labiau sugiūstai. Vien tik tik vykdo, kas iš centrų įsa- 
1951-55 metais apie 9 mi- koma.
Bonai t usų persikėlė is pro-< Bėgdamos iš vargo, siek- 
vincijos i miestus, siekda- damos sūdanti bent kiek

reiškia savo nepasitenkini- mi ištrūkti iš kolchozinio 
mą įvairiomis sovietinio vargo. Susigrūdę ankštose 
gyvenimo negerovėmis, patalpose, šeimos, žinoma, 
Chruščiovas ir jo artimieji negali vaikų tinkamai išau- 
bendišdarbiai vis dar šie- ginti.
kia šeimas iš pagrindų Kai}) veikia gyventojų

KANTRYBĖS (.ALMĖJIMAS

Juoilh Ar.n White iš CheUea, Mass., 13 metu amžiaus 
apleidžia Chelsea ligonine. Pernai birželio mėnesi kai
tinant pieną savo kačiukui ja ištiko nelaimė: užsidegė 
jos drabužiai ir jo.- kūno 72 procentai apdegė. Jai 
buvo padaryta 11 operaciją, jos odą lopė 79 kartus. 
Judit<»s kantrybė ir stebuklinga medicinos pažanga 
ja išgell>ė;<>.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
A.4t’J.4 VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

ku rią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. .Michelscnienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kai}, gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius py ragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingi} patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgiu Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
dyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.23. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
236 E. Broadvay So. Boston 27, Mat*.

GEROS DRAl GĖS

Nauja Filadelfijos vaikams 
skirto zoologijos sodo di- j 
rektorė Susan MacDonald 
su savo mėgiama bezdžio-

> nike.

KELEIVIS, SO. BOSTON

A r lene Ables iš džiaugsmo verkia apkabinusi savo 
sūnų, kuris kartu su kitais 41 skautais audrai užė
jus Kalifornijos kalnuose buvo dingęs. Didelėmis pa
stangomis jie buvo surasti. Apačioje jie leidžiasi nuo 
kalno. Tas trako net 6 valandas.

geresni gyvenimą sau ir sa- ’ 
vo vaikams, Sovietų Sąjun
gos moterys gausiai nuėjo i 
tokius darbus, kurie laisvo
jo pasaulio kraštuose mote
rims neįprasti. Kaipo taisy
klė. sovietinėje šeimoje tu
ri dirbti ir vyras ir žmona, 
šiaip neįmanoma šeimos su 
vaikais išlaikyti. Bet kai 
abu tėvai dirba, vaikai lie
ka arba be priežiūros ir 
auklėjimo, arka patenka į 
bolševikines auklėjimo įs
taigas ir pasidaro šeimoms 
svetimi. Dažna sovietinė 
šeima ir stato sau klausimą, 
kokia čia laimė turėti vai
ku, jei jų negalima patiems 
užauginti, jei jie pasidaro 
svetimi. Tai ir yra vienais 
priežasčių, dėl ko tose ka
daise gausiose rasų šeimo
se metai iš metų susilaukia
ma vis mažiau ir mažiau 
gimimų.

; Sovietinės moterys vis la
biau šiaušiasi prieš tokį re
žimą, kuris neleidžia joms 
būti moterims, motinoms. 
Režimas yra priverstas mo
terims po nupūti nusileisti, 
gaminti įvairesnio, gražes
nio aprėdo, kosmetikos ir 
pan. Bet visa tai yra tik 
dirbtinos priemonės ir so
vietinės moters nenuramins. 
Moterims to nepakanka. Jos 

i siekia, kad būtų su jomis 
‘elgiamasi kaip su žmonė- 
imis. (Elta)

NE TAS YRA DIDIS
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia,
O dvasioje keikia; didi ne tvronai,
Kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia.

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimiesiems laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo.
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, ne iš' baimės.

Ne tas yr' galingas, kurio gi galybė—
Tik ašara, kraujo upeliuos braidytu;
Kurio gale skelbtų griuvėsių daugybę,
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tasai, kurs be kiaujo gal skleisti 
Tart) svieto brolvbę iš krašto į kraštą, 
Kurs vai gdie.-riams duoda jų strėnas attiesti. 
Palengvindams sunkią gyvenimo naštą.

Ne tas gi drąsus 
Dantis gvieždams,

yr', kurs stvėręs už kardo, 
rodos žvėris koks Įniršęs.

Ant artimo puola, jo gyvastį ardo. 
Kad pats yra žmogum—visai užsimiršęs.

Drąsiu tikti tąjį mes turim vadinti. 
Kurs už minties mūs kovoja liuosvbę, 
Kurs nuomones savo drįsta apginti, 
Kurs į akis svietui pasako teisybę.

Vincas Kudirka

SVIRPLYS SUTRUKDĖ Pa sirodo, Šternui grieš 
KONCERTĄ žiant nuolatos “dainavo” ir

--------- svirplys, trukdydamas smui-
Neseniai Miami Beach, kininkui griežti.

Fla., buvo žinomo smuiki- Salės tarnautojai subėgo 
ninko A iziko Štei no koncer- svirplio ieškoti ir po kelių 
tas. Jis, sugrojęs Bramso minučių jį surado dirbtinėj 
kūrinio vieną dalį, staiga (palmėj, kuri stovėjo sceno- 
apleido sceną ir direktoriui je, ir, žinoma, nugalabijo, 
pareiškė, kad jis nebesmui-, Tada smuikininkas vėl 
kuos, nes jis negali lengty- smuikavo ir sėkmingai bai- 
niauti su svirpliu. 'gė savo koncertą.

re—ooeeooooo—e——eeeo—ee—uaouu jl ju—

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Motely Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dūktelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metusi Jos bus dėkingos, kaip 
vra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi*
M E. Rroa«fwav. Se. VU«»nn 27. Mam.

SeeeeMMaaeMsannaaeaeeeaaBeHeMMMeaeaMeBBBi

No. 18, Gegužės 1, 1957

(Tęsinys)
Gyvenome prie geležinkelio stoties. Stoties žan

daro sūnus buvo gudins. Jis kaitą man paslaptingai 
papasakojo, kad vakar prie prūdo buvo laumės pa
gautas ir vos vos ištrūkęs. Laumė jam pasakiusi, kad 
ryt ar poryt mano tėvą suvažinės traukinys, o mama 
mirsianti iš širdies skausmo. Jei aš noriu išgelbėti tė
vus, turiu ant virvės padžiauti tris kartus tris, ir iš
aiškino, ką tas reiškia: reik pakarti ant baltinių džio
vinamos virvės 3 kaltus po 3 kates. Laumė jam pri
grasinusi, kad jei jis to nepasakysiąs man, tai jo tė
vai nukentėsią, tas pats atsitiksią mano tėvams, jei 
aš išplejiėsiu paslaptį kitiems.

Tėvelius labai mylėjau ir, buvau labai dėkingas 
žandaro sūnui, kuris mane įspėjo ir pasakė, kur galiu 
gauti reikiamų kačių ir paruošė virvių.

Kaip buvau pamokytas, taip ir padariau, paka
binau 9 kates.

Kitą rytą kilo didžiausias triukšmas nes visų kai
mynų katės kabojo ant baltinių virvių pakaitos. Be 
abejo tėvai griebė saviškius vaikus. Mano tėvas buvo 
labai griežtas, dėl to nepavyko iš jo išsisukti, prisipa
žinau pakoręs, bet nepasakiau dėl ko- Tėvas, matyti, 
nutarė mane pamokyti.

—Tu kates pakorei, o dabar aš tave pakarsiu, 
pažiūrėsiu, kaip tau patiks.

Ir jis atsinešė virvę ir, atrodė, nejuokais labai iš 
lengvo rengėsi mane karti, vis norėdamas išgauti, kad 
mane pamokė, nes buvo tikras, kad pats jokiu būdu 
nebūsiu sugalvojęs. Tėvo tardymas buvo toks sunkus, 
kad, atrodė, žemė po kojomis linksta. Motina nore jo 
mane geibėti, bet tėvas ją išvalė į kitą kambarį. Pa
galiau privedė mane prie padarytos kilpos ir paklausė, 
ar bekaraiu kates? Nieko nebeatsakiau ir nieko nebe
atsimenu kas toliau atsitiko,—apalpau ir atsigavęs jau 
buvau lovoj, o šalia klūpojo tėvas ir meiliai kalbėjo. 
Jį pamatęs aš ėmiau taip klykti, kad tėvas turėjo 
iš kambario išeiti. Pasveikęs labai bijojau tėvo. Jis 
mane atsiprašinėjo, kartą net apsiverkė, bet tas nieko 
negelbėjo, ir mudu visą amžių nebebuvova artimi 
dranrai.

Prie geležinkelio stoties buvo didokas ežeras. Dot- 
nuvėlės upė buvo užtvenkta pylimu vandens malūnui 
sukti. Malūnas, tiesa, dar malė, bet buvo labai senas 
r dar senesnė užtvanka, ją vadinome spūstais. Įsimy
lėjusios porelės ant tilto ilgai svajodavo žiūrėdamos į 
ežere augančias vandens lelijas ir ajerus, stebėdami 
laukines antis ir vandens dugnu plaukiančius debesis.

Gyvendami arti vandens turėjome laivelį ir porą 
tinklų. Vienas jų trubiea vadinosi. Tai tinklas, pada- 
ytas iš labai plonų painių siūlelių. Žuvis, atsitrenkusi 

: tą tinklą, taip įsiveldavo, kad nebeišbėgdavo. Tinklą 
vandens paviršiuje laikė specialios plūdės, padalytos 
iš susuktos beržo žievės. Vos žuviai palietus tinklą, 
plūdės lyg spyruoklės lingavosi.

Kitą tinklą brodniku vadinome. Jis buvo dviejų 
šonų su viduryje tinkliniu maišu. Žuvys eidamos šonais, 
atsidurdavo maiše.

Mano tėvas labai mėgo žuvauti. Nevengėme ir vai
kai meškerėmis ieškoti kvailos žuvytės. O jų ežere 
buvo gana daug. Lydekas gaudydavo ant palaidinės. 
Ant medinio dvišakio tam tikra būdu užsukama apie 
12 pėdų virvė, kurios gale tam tikrame aukštume gy
lyje ant kablio buvo užkabinta žuvytė. Lydeka grieb
davo žuvytę ir kiek pasinešusi prarydavo drauge su 
paslėptu kabliu.

Senas pylimas nebuvo sandaras: vanduo visais šo
nais vei-žėsi, bet malūnininkas tuo nesidomėjo. Vieną 
rytą parke išgirdome riksmą. Subėgę pamatėm vandens 
išneštą pylimą ir begriūvantį malūną, kurį vanduo ne- 
trako nunešti su visais įrengimais. Vaikams buvo 
linksma. Išbėgęs vanduo duobėse paliko daug žuvies, 
ypač gausu buvo vėžių, už kuriuos geležinkelio bufete 
mokėjo po 10 centų.

Kartą pelkėse radau apie 10 svarų jau kvepiantį 
ešerį. Pasikabinęs ant šakutės nešiau draugams paro
dyti. Sutiktas parke žydas pasiūlė pusę lito. Be abejo 
pardaviau. Žydas Skubinosi, kad vyresni nepamatytų jį 
apgavus vaiką, o aš bėgte nubėgau, kad apsižiūrė
jęs pirklys lazda mane neišvanotų.

Išbėgus pirmajam ežerui, liko antras. Jame van
dens buvo mažiau, bet buvo labai žuvingas. Dvare va
dovybė drausdavo jame žuvauti, bet žmonės nepaisė. 
Prie jo ir mes vaikai daug gražių valandų išgyvenome.

o » •
Dvare buvo valstybinis žirgynas, kuriame buvo 

auginami jojimui ir kariuomenei tinkami arkliai. Kiek 
vėliau dvaro rūmuose buvo įsteigta kultūrtechnikų mo
kykla. Man į mokyklą teko eiti gana tolu Ji buvo ant 
Smilgos upės kranto. Antroje pusėje buvo ligoninė ir 
kapinės. Mes pertraukos metu pakrantėje žaisdavome 
arba gaudydavome vijūnus. Raudono molio krantai 
buvo labai statūs su daugybe olų. Vienoje jų buvo 
didelės durys. Žmonės pasakojo, kad jas pravėrus ugnis 
užlietų visą miestą, dėl to mes bijojome tas duris liesti.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

deno švietimo vadovybe ir žiemos iluai bite atmintinos 1 rio* naujiena. jis neįgudęs. i*. Ketaus antrojo atėjimo,
pakėlė jos pasitikėjimą šia vėlaus pavasario audromis, i Mie.ai.tis sutiko su ta »»ly»a

Yra pasilikę žinių, “k,n,nkU‘ P""*“£X

atsiliepti:
Krank Petrauskas
I*. O. Ste .-Vrathe Dės Monts
Quebec, Canada

5 baigė Vas. 16 gimnaziją

šiemet piimą kartą Va- "etukas kiškose mokyk- žurnalistiką Vilius Lėner- tis'buvo tiek užšalęs, kad atsakė: - ««■„». s~n.
«ario 16 Gimnazijos abitu- ose nePaPlasta retenybe, o tas chemiją, Ingė Godusaitė galima buvo rogėmis va- —Pasiduodu nežinau štd val.gys vaisius- MllU to VUlllliaz,iju> aunu- . ,-,f tbjiyoc truvn vi#>- t 7. —rasKlUoau. nežinau. Slal Jeremijas rašė apie didelę per-
rientus egzaminavo vokie- ..... . ,, . psichologiją, Gi eta Jesevi- ziuoti. 'tau $1. mainą. kokios žmonija susilauks ~at-

fc ,O Voltui ,»• ... T»i----- a= xt ------- . i tamsta k-,/’faivir imo laikuose". Jis aiškina, kad

-lrsėkmingai išlaikė visi penki Abiturientai gaus brandos 
abiturientai. Šiaurės Bade- atestatus, kurie teisiniu at-
no valdžios skiltas atsto- žvilgiu visai prilygs baigų-Į ----------
vas dr. Rueckert, vadova- šiųjų valstybines gimnazi- A*vyko M. Karpavičius 

vęs egzaminams, pareiškė, jas atestatus. Tiek pati eg-i 17 atvvkoi
kad Vasario 16 Gimnazijos zaminu eiga, tiek pasiektie-;.
abiturientei pasiekė didelį ji laimėjimai vra aiškus :Amel,k* nuolatiniam apsi-

NEW YORK, N. Y.
,lima sunkiais vežimais va
žiuoti.

Ir 1934 metų žiemą tas 
sąsiauris buvo užšalęs iki 
Greenvich, Conn- Tada

vynuojfynus ir

Gavau iš Sibiro laišką. kuriame 
Juozas Druseika prašo suieškoti jo 
brolį Justina Druseiką. kuris, ro
dos, jjyveno Buenos Aires, Argenti
noje. Jis pa;- ar jį žinantieji atsi
liepkite adresu:

Antanas Jacksivičius 
75 Glenuood Avė.,
Binghamoton, X. Y. (2«

“ tuomet vyrai ir moterys daugiau I Marija Ce-T.iutė iš Lietuvos pa
keliu paklau- nebemirs dėl paveldėtų nuodėmių ir ieško savo dėties Juozaoo Černiaus

silpnybių. Jo pasakyta, kad žmonės iš Šimonių paiap.. Kindirių kaimo.
_ tuomet nebesakys: "Tėvai valgė Gyvena Montreal. Canada. Jis pats

nežinau. — atsakė rūkščių vynuogių ir vaikų dantys ar jį žinantieji malonėkit atsiliepti:

.. J
-# I

laimėjimą savo ir gimnazi- įrodymas, kati Vasario 16 ^gyvenimui prel. M. Karpa-
jos mokytojų nepaprastu Gimnazija yra tikrai rimtaKoUta^iis viešitiaš 
darbštumu, kad lietuvių mokslo įstaiga, turinti
abiturientų parodytas mo- 6cių ir gerai pasiruosusių i v v »
kėjimas prilygsta vokiečių mokytojų ir kad lietuviškos/ * * ________
abiturientų lygį. Dr. Ruec- visuomenės sudėtos aukosi
kelt pastebėjo, kad visi abi- duoda gerą vaisių, šie eg-
turientai savo žiniomis pa- zaminai, - be to, pagerino' Žiema jau praeityje. Bent 
rodė, kad jie yra nepapras- gimnazijos santykius suBa- į mūsų krašte ji nebuvo nei 

i peršalta nei persilta, to dėl 
bus greit pamiršta. Bet yra 

■ buvę žiemų, kurios ir kny
gose ir žmonių galvose il
gai prisiminamos. 

i Oro sekimas nėra per
daug senas dalykas, to dėl 

: ir reikalingų duomenų tetu- 
jiime iš poros paskutiniųjų 
šimtmečių, štai mūsųkraš-

Ž1EMAI PRAĖJUS

Parcek To Russia,Inc.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y-

(Už kampo buvusios vietos). Telefono numeriai tie patys:
INgersol 7-6465 ir INgersol 7-7272 

kuri laikoma PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA siuntiniu per
siuntimui į l’SSSR (Lietuvą, ląitiiją, Estiją ir kitus kraš
tus), apmokant via vietoje muitus ir kuri garantuoja gavė
jo parašą. šiuo praneša:

Mūsų firmos prezidentas
MR. JOHN FEIGNER

šiomis dienomis grižo iš Maskvos, kur vedė derybas su 
INTURISTU ir atsiekė gana palankiu susitarimu muitų rei
kalu už dėvėtus drabužius siunčiamus i SSSR.

Pagal tą susitarimą PARCELS TO RUSSIA, INC. yra 
įgaliota įkainuoti senas drapanas pagal savo nuožiiūrą. 
kartu iš savo pusės garantuoja teisingą ir sąžiningą įkaina
vimą patenkinantį reikalavimus INTURISTO ir siuntiniu 
siuntėjo.

Firma taip pat INTURISTO įgaliota organizuoti
TURISTINES KELIONES į SSSR

kaip pavienių asmenų, taip ir grupines-
Jei norite lankytis Sovietų Sąjungoje, kreipkitės į mus

P A R C E LS TO R U S S I A, I N C.
1530 BEDFORD AVĖ.
BROOKLYN 16, N- Y 

SĖS

— Jerem. 31:29.
krina mums. kad abu

du. žydai ir patronai. bus atsteijrti į
__________________________________ 1 gyvenimą ir "yris į savo senąjį sto-
... . « . \i”—i tobulybę, kokioje pradiniai Lu

ji J« tavo draugas ar kaimv-:vo Adomas: — Ezek. i.;:53-«3.
~ , . ..i aas* neskaito “Keleivio”, para- Daniėlis rašo apie Mesijinės ka-
(JntaUO CŽd"aS buto VlšlS-i^jnl^ išsirpšyt *■ Kaina me ralystės pastovumą, ir sako. kad 
kai užšalęs pirmą karta, i tams tik H. tks kune juieya žemės dulkėse,bus

Europoje žinomos
j Daueiau yra pasakyta knygutėje 
i Štai Jūsų Karalius. 145 pus. 25 c.. 

_ • neturtingiems veltui, turime ir ma-

ūkininkas ir padavė miestiečiui atE^"kiėlis til 
50 centu.

žinomos
čiausios žiemos 1709 metų, 
kada Viduržemių jūra bu- Į H4’rius |nil’onus Kartę- 
vo užšalusi ties Genova, 17-; “
40, 1812 metų, kada Na-! MŪSŲ ATSTOVAS 

poleonas turėjo trauktis iš; ANGLIJOJE

Rusijos. .---------
Lietuvoje šių metų žie-į “Keleivio” ir 

ma buvo labai šilta ir pa
vasaris labai ankstyvas.

' atstovas Anglijoje yra 

i Venskūna* (17

JUOKAI
t Gudrus ūkininkas

i
Kartą miestietis važiavo! 

traukiniu ir nuobodžiaudamas 
užvedė kalbą su bendrakeleiviu, i 
ūkininku. Sako, mudu kbusiva 
sienas kitą ir už teisingą at
sakymą
viena doleri

Dr., Motkerwell, 

Scotland). Visai* prenume 

rato* reikalai* prašome 

jį kreipti*.

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS

J. Gabrėnas 
257 Crescent St.. 
Athol. Mss.

Paieškau Jono Žukausko, girdėjau, 
gyvena Btooklyn. X. Y. ir dirba 
Marškiniu siuvykloj. Turiu laišką 
nuo jo dukters iš Lietuvos. Jis pats 
ar ji žinantieji atsiliepkite adresu:

Jonas Vaitkunas 
32S Park St.,
Holvoke, Mass. (20

Paieškau pusbrolį Antaną Strakau-
zesmu spausdiniu nemokamai. Pra-ską. kuris buvo \ okietijoj. Stuhnie 
šom kreiptis: L. B. S. A. 3414 S. Li-įligi 1045 metų. Xuo minėtų metų 
tuanica Avė.. Chieago X, III. ..-u pusbroliu nesusirašinėjau. Teko
--------------------------------------------------------- į sužinoti, kad jis po karo išvyko j

Amerika. Jis nats ar kas jį žino 
prašau atsiliepti šiuo adresu:

K a. z. i m i e t z. S t ra k o ws k i
PAIEŠKOJIMAI“Darbo”

•I Paieškau savo sesers sūnaus Jono i 
WeHview Girlėto iš Kleboniškių kaimo. Sudu- i 

_ ' vos para;). Jis pats ar jį žinantieji į —
Lanark atsiliepkite adresu :

Charles Cisevich
Capac, Mich. (17!

Ii
Bydzin

l'l. Si- lecka 33. ni. 14 
Woj. Katovvickie. Polam!

APSIVEDIMAI
Juozo ir Onos _ Kąnopkų į Vedvbu liks!u noriu susipažinti su■ Paieškau 

liš Xašutų kaimo, Kapčiamiesčio pa-.. ........................ . . • gera moterimi. Esu našlvs. Pas mus
rapijos. Tunu zonų .s L.etuvos. Ju- . ,it.tuviu n<-,.a. Rašykite šiuo adresu:

“ATGAIVINIMO LAIKAI“ | “7T---------------
... .. . ... .... Miškinis JuozasMote rase apie Dievo pažadėjimą ko savo

i patys ar juos žinantieji atsiliepkite 
•adresu: Į

Petras Katauskas :
ltx»l Loiene St.
Whittier. < alif. < l.s ;

John Zig
223 Eaust St.
San Antonio, Texas 121

r.'*
•:i

t t, Z

»»< I
-J»i

t I

» • » J
“• /

j te šalčiausios žiemos buvo
1717, 1740, 1780, 1804, 18-

•44, 1857, 1871, 1881, 1893,
11899, 1904, 1917 ir 1934i . -. , .... . - ------------ --------------e- -! *. temokėti po oO centu, sas suteiks gyvybės žmonėms. Pet-įmetu. 1888 n 1956 metų jam ijtokjos |ažvbos p™aą,«, ir priui-‘
* — - - • ko ją atstiigimo darbui, kuris seka

» NEW ERA NAUJA GADYNE «i
MIŠINYS GALVAI MAZGOTI g!

J trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus ; 
Lietuvių pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J.

BRUKNES LAPAI
Bruknės lapai yni 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė-1

iš Lietuvos iiaieš-
— • ,, • i j i giminių: sūnaus dirbančio ! žmonių akių. tą .1

klausėjas gaus mokėti ,>€r- •’*’ b'rvs ' Xew Yorko suhvvav, sūnaus uošviu į akiu mano Tėvo
, - »»?<• ^‘aitrintos visos žemes gim,- j Repečkų (gyvena Brooklyne). Kur- kas’manys užsigins
deri. J'5* ^al?. Dat pranašavo, kad klaičio Mykolo, Antano Gražio. Ve- to ir aš užsiginsi

TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta po

Ūkininkas sutiko, bet

r as ispaZ|Siu po 
Dangiškojo. Ale, 

igina įpo žmonių akių, 
iu |k> akių mano

1ŠS1- 777——T“”- ‘'7“"’“ 1 : revičiokaitės ir kt. Jie patys ar juos Tėvo Dangiškojo. Mat. 10:32-33.
u, bet didesni, ir kad Ūsai prana- Įžinantieeji atsiliepkit šiais adresais:
Dievas pažadins pranašą, panašų

J. Gudelis 
200 Cummings llightv. 
Roslindale. Mass. arba 

Juozas Miškinis 
Debeikių naštas 
Giuielių kaimas 
Lietuvos T. S. R.

A. A. (18

1

įuo jx
nu audinio, inkštu .g 
uždegimo, pustės! § 
nedirbimo neveik- 
lumo ir šlapinimo- £ 
si kanalo. $2 sv- 

. Trukžolių šaknys nuo patrū 
i kimo. pasijudinimo, skaudėjimoĮ^ 
įpo krūtine, dieglių. Suteikiam; 
prakaitavimo ir atkosėjimą- 

‘Kaina ..... $3.00 svr.?x 
Pelynos žole nuo plaučių ne- x 

sveikumo, geltligės, karščiavi- x 
mu. drugio ir nuo gumbo pasi-

PARDIODl FARM.}
Savininkui mirus, parduodu 5C ak

rų farmą. Geras namas 7 kambarių, 
garažas, daržinės, vištininkas ir ki- 

(i:») ti tmliesiai. 4<> akrų ariamos ie-
_ ------niės ir 1C akrų geros girios. Tink*

! Paieškau \ludo Sutkaus, iš Jurgis- karvių ar vištų ūkiui. Prie gero ke- 
v į kių km., Čekiškės vaisė.. Kauno ap. lio, šešios mylios nuo Saratogos. 
» Į Kanaiią atvyko 11>28 m. gegužės Kreiptis:1 l —. __ j  . **. **------- __ ---- _ ---------- -------- ---- A1 MecnusAmerikos Valstybių trečios gentinės Lietuvaitės raš,:g—™vi-y

Mes labai laikinam jūsų Shampoo. Iš Detroito F. Gustaitis g Tęn dirbo anglių kasykloje. i<t38 m.
rašo: Du sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada jąx 
vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, 111.. rašo: Aš atradau.r 
kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plaukų^ 
slinkimą. NEVY ERA tą viską pašalina. S- Straukas iš Ind.į 
rašo: Aš visiems patariu mėginti- Al. Jasinas, chicagietis* 
sako: Į 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė-jŠ 
jausi, vėlinu visiems mėginti. Kaina $2 už S oz. butelį. Ka-x 
nadoje $2.25. H

Fr. Bitautas 302 So. Peari Street Denver foto-

jis dar buvo St. Johns. Jis pats ar 
apie jo likimą žinantieji malonėki-

.Yirs.
Middle Grove, N. Y. arba 

Mrs. M. Mechus 
74 State St.,

Saratoga, N. Y. (21

“•i >
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. .Siųskit į LIETUVĄ siuntinį iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

TAZAB OF LONDON
Sll NTINYS MOTERY DALYKU ; SIUNTINYS VYRU DALYKU 
1 kuponas—3 jardai vilnonės me- j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
ilžiagos suknei juodos, rudos, mė- vvorsted Tennis ”B” fancv mėlv- 
lynos. žalios, raudonos, ar smė- nas. rudas, pilkas ar juodas .$23 
lio spalvos............................ §23
Prie lo pridėkit: batukus, apati-, ***■’* ,o : pamušalą, koji
nius. nertinuką. gražaus šilko ar r-®s- marškinius, eeoatus. šliures, 
medvilnės blįuskeiėms ir sukne- pirštines, skustuvą, amžiną plun- 
lėins. ; ksną.

EKSPRESO MAISTO PAMĖTAI
$21.5*

15 svarų cukraus 
4 svarai miltų 
1 svaras sviesto

$23.m»
10 svaru cukraus 
C svarai taukų 
2 svarai miltų 

Prie paminėtų siun-

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai laukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svapas sviesto 
1 svaras kakao 
5 gabalai muilo.

$W.tM
1 svaras kavos
1 svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukpaus 
2 svarai kakao 
2 svarai metisus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
5 gabalai muilo
, .... . Mes tap pat siunčiam

timų galit PĮ-idelt >at-kairis,s jeina viskas: akines 
st« is musų katalogo.Sovi,.tlJ muiUs ir pri masinas.

statymo garantija. laikrodžius

siuvamąsias 
akoi-dionus ir

TAZAB OF LONDON *
51 Reservoir SU Cambridge, Mass., tei. Klrkland 7-9705

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SI*A nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
m W«t SO* S«wt, Nw Y«k I, N. Y.

kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $2-00 svaras. 

ALENANDER’S CO- 

414 Broadway 

South Boston 27» Mass.

Puiku* ANGLy-UETUVIV 
Kalbų Žodynas

, Apie 20,000 žodžių, nurodyta 
ištarimas, geri apturimai lie

tuvių kalba, rūpestingas žodžių 
(parinkimas, vardų ir vietovar
džių žodynėliai, žodynas kišeni
nio formato, kietuose viršeliuo
se. 370 psl-, kaina tik $100. 
gaunamas adresu:

TERRA

3333 So- Hahted StM 

Chieago 8. IU.
(Skelb-)

tfllSJUSU

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siusti kartu su 

iu

Dr. D. PILKA 

546 E. Broaduray

So. Boston 27, Mass.

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą, kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valucko romane

NEMUNO SŪNŪS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą, kad daugeli* veikėjų | 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: I t.—280 psl. 
kaina 83.00, H t.—428 psl., kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Aven De- 
trnit. Mich. pas vbu* knygų 
platintoju* ir

TERROJE

3333 So- Hateted SI.

Chieago 8. BI-
(Skelb.) |

LYTIES GARBINIMAS
Parašė T. J. Kučinskas

Knygoje rasite Įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardaunėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik
tai 1.50. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

T. J. Kučinskas 740 W. 34th Sl„ Chieago 16, III.

x PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SIUNTINIUS | 
SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar 

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN, N. Y.
Si firma Įgaliota INTURISTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.
Kadangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar

navimo ir paskubinimui siuntinių pristatymo Į SSSR. kartu kfi- 
jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.

atidarė skyrius:
11601 Jos. (ampau Avė-. DETROIT 12. Mich. Tel- TO 8-0298 
631 Albany Avė., HARTFORD. Conn-. Tel. ( Hapel 7-5181 
121 So. Vermont St., LOS ANGELES, < alif., Tel. DU 5-6550 
78 Second Avė., NEW YORK CITY, N- Y-. Tel. ORchard 4-1540

Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto pro
duktai, o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penieilin, Ri- 
moton ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienu.
NAUJIENA! Dabar galima siųsti ANTĮ - POLIO SERUM”

Taip i»at siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetai*, 
akordionai, siuvamos mašinos.

Pristatvmas garantuotas ir gaunate gavėjo paraša-
NAUJAS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel- INgersol 7-6465. 7272
įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa

sistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien. Įskaitant sekmadienius,
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 6 vai-
Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaite*, 
oro pašto siuntiniai per 7—KI dienų-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Nauja*, pagerinta* anglų kalbos vadovėli*, su trum

pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu

lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava

dinimai*. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal

bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pu dak

tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt

Parodyta kaip kiekvienas žodis raėomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jia anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš

kai.

Kaina 7S Ceatal 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broathvay, Se. Boston 27, Mas*.

1

I

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
696 Esat Brondvmy, South Boston 27, Mass
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18, Gegužės 1, 1957.

Pagerbs M. Venį Tarptaut. pasilinksminimas

Vietinės Žinios
Laikykite mokesčių 
dokumentus

.mis vėliavomis, etc. Lietu
vos Skautų Brolija jambo- 

irėje bei konferencijoje bus
Dr. B. Katulionū

I

Matėme visą Europą Moka ne tik šokt*

Onos Ivaškienė# pastan- Studentai santariečiai Ba

Stepono Dariaus legionie- Šį penktadienį, gegužės 3 
rių postas nutarė įteikti le- d. 8-11 vai. International! Mokesčių įstaiga prime- 'atstovaujama, 
giono medalį Mykolui Ve- Institute savo patalpose na, kad mokesčių mokėto- Pažymėtina, jog nuo pat 
niui.'Tas bus padaryta ge- (190 Beacon St.) rengia jaj bent 3 metus laikytų 1947 m. egzilai skautai to-
gužės 5 d. Piliečių Draugi- tarptautinį pobūvį su šo- mokestinius pareiškimus ir kių privilegijų neturėjo;
jos salėj rengiamame poky- kiais, bufetu ir t.t. Gros lie- visokius pagalbinius doku- T ckal,tll ši
lyje jam pagerbti. tuvių studentųi orkestras. mentus, kuliais pasirėmus i kvjetimą sutjnka su džiaugi

Pradžia a vai. vak. Ren- Rvieciamt Kultuius Klubo tie pranešimai buvo surašy- <mu & pladedJt

su Jubilėjiniais Skautybės
, ..... . Metais, Lietuvos Skautųdomų paaiškinimų, o be • ... , ,

minėtų pranešimų nuorašų/®101^ vardas vėl bus 
sąskaitų ir kitų dokumentų )t.,auktas 1, tarptautinius 
mabitnini h„« .„nk„ in sfc?Ut« SųiaSUS, lf gaieS Pll-

nai dalyvauti skautiškame 
judėjime. A. B.

gu dėka praeita sekmadie- landžio 27 ir 28 dienomis kviei'ia J? Iyn<lra.da,1'- «.aria‘ kiti; k“”« » <- ti, nes mokesčių įstaigai ga-
1 ‘ bius, draugus ir kt. pokyly n maloniai praleist’ vaka- jį kilti reikalo gauti papil-

upazm- —---------  rą tarptautinėje aplinkoje.
■dinti su jaunaisiais kūrėjai- Venvs -v,a senas ----------------------------

nį Bostone matėme 
visą Europą. tai 
tautu liaudies šokiu

*me beveik buvo surengę kultūrini sa- .
ai vra ios vaiteali. Jo tikslas supažin- tla*5xauti.

rėiais X enys yia
diliau tono g.vvent°jas. čia apsigy- Kaip minėti Vasario 16 

n'idin. ven£s tS99 metais, visą lai-O. Ivaškienės vadovauja- 11 JVįr jų laimėjimais.
įžvelgti kas joje vra būdin- . ...
ga. ieškoti naujų keliu lie- , * , •• • ~
tuvvbei išlaikvti ir

Vasario 26 d.
' mokėtojui 

Alto sky-|duoti.mas lietuvių tautinių šokių
sambūris šią vasarą daly- i^n.rd^i draugijose. Dabar jis jau rius su kitų organizacijų --------------------
vaus Chicagoje rengiamoje i ei umimu .* f eina 79-tus metus, bet dar atstovais tarėsi, kaip pami- c, . , ....
pirmoje Amerikos ir Kana- parodyti visuomene, kad dh.ba Mt. Mashington ban —= * ..... - U——
dos lietuvių tautinių šokių Jaul-linaj> moka ne tik link-

Kurioje šoks 500 mintis. tono
4«» asmenų kelio-i Ir tikrai kas norėjo ga- ,

kad jauni- J____________
ne tik šokti, D

, . j i i. • - Padėka rėmėjam*surinkti toms išlaidoms su- ‘^t ii įimtais dal\xais įu-

sventeje. 
jaunimo.
nė yra susijusi su didelėmis tėjo pamatyti, 
išlaidomis. Nors daliai lėšų 

toms

nėti Lietuvos nepr’klauso- 
įr nepasitraukia iš Bos- mybės paskelbimo 40 metų

lietuviu visuomeninio sukaktį.
mis, sumanymais,

. .. Lietuvos Skautu Brolijos į Pasikeista minti- užsienio Skvlius ’
V. Biržiškos antkapiui

tol taute

TetaC. tt PMMtc. Bude.

DR. D. PILKA
Oftae TsteadM: sm S M < 

irsssT ««
846 BR0ADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

mas sueeba

mokėti ir buvo rengiamas Pintls- tik gaila, kad iš 
šis vakaras, kurio progra- -Įimtųjų” taip nedaug tea 
mai atlikti talkininkais pa- tėjo jaunųjų
sikviesta lenkų. čekų. uk- |Pa?ųdomauti. 
rainiečių. švedų, airių, sko-1 >ėstadieni 
tų. anglų ir N. Anglijos tau-
tinių šokių grupės.
Beveik pilna Thoma 

mokyklos salė kelias valan
das dideliu

TaL AT

Dr. John Repohio
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir <-S 
NadŪomia ir Svastediaaiatot

pagal susitariąs
495 CohnnbU Road 

Arti Upbtrt ConMt 
DOKCHE8TEK. MASS.

praneša, J. šaikūnas prof. Vacio- 
mis sumanymais. Kuriems jog Egzi|ų Skautų Asoeia- vo Biržiškos antkapiui pa- 
galutmai priimti netiukus cjj^ Taiybos Sekretariatas aukojo $1.

yra gavęs iš Tarptautinio ---------------------------
Skautu Biuro Direktoriaus

bus
dis.

kuriems 
1€

sukviestas kitas pose-

~ T> zs. c. -• • , Per Šimtą metų Amerikoj dar-
Gen. D. C. Spry oficialų įX( savaitė sutrumpėjo nuo 70 
kvietimą Egzilų Skautų Są- iki 40 valandą, bet darbo na- 
jungoms dalyvauti 64 as- šulnas per Wka ,

d>-Jūlius feu-Oro k vaidintojai tt* Ūmi J??* -^ndien .loo.ooe .d«.
Br ./i JO vapo- k? Globėjai! Jau baigėsi mok- gegužės 4 d Nevv Yorke uutoėie skautu konfeX t Jf'TS’.".*? "L?
įteratuią. o ostas Ostiau glo metak yįsj perėjome į vaidins “Svetimos plunks- cijoje su 6 delegatais (ste-non

Park^kaf apie pavergtosios L.e- aukštesn kI Balandžio nos”. Veikai? režisuoja akt. Stota tefeėmfe1 Minėt ra-
tuvos. Apae idom, buvo lž gauname Velykų atosto. Gustaitie‘ė. Ta kįmedi- 2^

Būrelio Xr 120 išlaikoma
pastangomis Vasario 16 gimnazijoj mo- Svetimos plunksnos 

kine Valda šiugždaitė Ve- į New Yorką 
lykų proga atsiuntė tokį pa
dėkos la
Globėjai! Jau baigėsi 

i perėjt
aukštesnę klasę. Balandžio nos’

paskutinioji paskaita, nes 
susidomėjimu R Ostiauskas tuli ,.ogos 

seke tautiniais rūbais pasi
puošusias 
kiekvienai tautai 
šokius.

gas. Visi 
vėlius, gi

skrydžiai įvyks rugpiūčio sutrumpinimo reikalauja ir au-

. . y ’ atidžiai sekti pavergtosios -;riA mAL..iaasokejus šokant T -.......... .... ; Pridės mokslas.

važiuosime pašte- ja šia žiema buvo vaidinta mėnesi Ane-liioie F.evilai «__ui- j u- • • ••balandžio 99 vėl Rnstnne menesj Anglijoje. egzilai tomobil.ą darbininką unija- Vi-oaianazio -u \ei Bostone. pakviesti dalyvauti tautine- sa tas yra galima technikos

būdingus : etU? O'Jįel-atŪ1"? U t° Tiktai dėka Jūsų, mieli Kęs^utiečių pokylis
jis papasakojo daug nezi-i Qlobė ai < jiu -

buvo nobTf’ jdOmiU lf budln^ Vasario 16 gimnazija ir Kęstučio Klubas gegužes' 
vu\ o po rioįvin-i i.................. ? 10 a ” vjI Piliečių

se unifoiniose, bei su atitin- dėka darbo našumui žymiai | 
kantais ženklais — tautinė- didėjus.

bvecių šokėjų ouvo po dalykų. 19 d. 5 vai. vak.
kelias poras, bet uz taimu- Vadovavo \
s’skių šoko kelios dešimtys, Sekmadieni iuuiucipai ’aukas kurias iūs sudedate
pradedant mažais pipirais.; Building buvo jų surengtas kįekviena mėnesi Gimnazi- metų sukaktį. Visi nariai ir
kurie atkreme ypatinga žiu- vakaras Tame dr Ju- 4 . svečiai bus be mokesčio
rnvn dėmėj z? ’ jai mano išlaikymui, o ypač ous ;io\ ų dėmėki. .......... . ,liūs Kaupas, Kostas Ostrau- < dovana man Veivku pavalsmtl’ £ales pašokti,

Neabejotina visi žiūrovai ,skas ir Antanas Gustaitis Oga—10 dolSių” linksmai, maloniai vakarą!
"____________ 4 praleisti.

a'ob&*. širdžiausiai dėkoju už tas Dr-jos salėje (368 Broad- 
Mumcipal auka« kurias iūs sudpdatP way) minės savo veiklos 20

yra dėkingi 0. Ivaskienei, !gkajtė savo kūrinius, Darius 
kuri davė tokią retą progą Lapinskas paskambino sa- 
pasigėrėti ne t*K ^*5°’ ^ėt ;Vo "Poemą", Daiva Mon
ir kitų tautų tautiniais so- gįrdaitė ir J. Gaidelio va-i Dorchesterio Motėm Kiu a ♦ .... n
kiais. Sėkmės jai ir toliau doVauiama mergaičių triiu- k - -T ? . erų Automobilis su Rentgenopuoselėjant lietuviška šoki uLSnavo 8?gUT aParatu nu0 ’*’»“<’»> 29

ir dideliu laimėjimu Čhica-i v:s ;auno, niadedan-4^ • 4 vi 'al- vak. į lkl gegužės 11 d. stovės
gos šokiu šventėje. ’ Iflos i S patalpose §<,. Bostone

Programą tvarkė dr. Br. įkurjOg
Mickevičius. 1au užaugusi literatūros Partv) su gardžiais užkan-!mokesčio

i vilką A. Gustaiti. džiais ir Įdomiomis dova-
Programai vadovavo Ei- nomjs. Visi kviečiami atsi- 

kinas. lankvti.

Moterų kortu vakaras
Kame peršviečia plaučius

LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WBMS. 109(1 kiloeyeles 
BOSTON 13. MASS.

Sekmadieniais

12:30 iki 1 :«>0 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
.11 BINKER AVĖ.

BROCKTON 4, MASS- 
Tel. Brockton S.1139-R

Ž—is

E. Vizgirdienė sveiksta

į auksų kopti jėgos, |(1810 Dorehester Avė.) ren- Market, E. Broaduay and
koltų vaka1^ (Wkist i Dorehester St. Ten visi be

užaugusi liteiatuiob partvl su žardžiais užkan- peršviečiami 
Rentgeno spinduliais.

prie Supreme

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa
___  iš stoties WBMS, 1090 ki- s
kuopa bii*želio lociklų, veikia sekmadie-

Elena Vizgirdienė po ope- Bendruomenės gegužinė pirmo;į gegužinė
racijos sugrįžo namo ir čia bus rugpiūčio 25 d. Romu- ______
sveiksta. vos parke. SLA 30

= = 2 d. Romuvos parke Brock- njais nuo 12 iki 12:30 vai.

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St 
Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie- 

1 nius Mes turime didelį pasirinkimą visokių pyragai- 
J čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
| šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 

virš to šviežią Baltic Lietuvišką Ruginę Duoną.

XXfefe::fe
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R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

PartlueriaR'.e tiktai vaistu*, išpildome gydytoju re- 
cci ’ u< ir turime vi< is gatavus vaistus

Turime vaisiu ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stu nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosenganl. B- S., Reg. Pharm..

.‘>S2a W- BROADVVAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas A N s-6020

Nuo !> ryto iki s vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

tone rengia pirmąją gegu- iiena 
žinę. Jos dalis pelno skiria- ... 
ma Laisves \ arpui, v įsus ... 
kviečiame ruoštis joje daly- Magdutes Pasaka, 
vauti.

Perduodamos lietu- 
dainos, muzika ir

Rengėjai Biznio reikalais kreiptis į 2 
Baltic Florists gėlių ir do- K

Diplomatas tarpininkas 7anų krautuvę, 502 East
Dr. Brunonas Kalvaitis ^?&dway, So. Bostone, 

prie Valstybės draudimo ^au’
priežiūros įstaigos lamas ir Keleivis.

Dėmesio! Dėmesio!

Valstybė;
išlaikė

draudimo tarpininko (Insu
rance broker) egzaminus. 
Jis turi teisę savarankiškai

- verstis draudimo tarpinin- 
■ Ravimu.

Steponas Minkąs. 
CUUZSSSŪSKSKUnCIMSM x ®ak*c Lietuviška Ruginė Duona yra parduodama 

| daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit 
g i*uginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikrą lietuvis- 
x ką ruginę duoną, BALTIC RYE BREAD!

XX xxxxxxx sc

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANOtIVS)

Uatnria Gydytojas ir CMrargaa 
Vartoja vėliausios koortrakdjM

X-BAY Aparate 
Pritaiko Akiniu 

VALANDOS: mm M, au 74 
SM BSOADNAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8*2805

Dr.J.L.Pasakamia 
Or. Ameba E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
Šaradomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADRTAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. KAMAKST
KKAL SSTATK « IN8UHANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MA88. 

Offica Tel. AN 8-0948
17 OBIOLB STRBHT 

Waat Basbnry,
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS 4b CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodiiu-Deiaiantai

Elektra Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

šiedu*, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN8-M42

Legionierių šokiai
Mums pranešta, kad dėvėti rūbai ir kitukic daiktai vėl gali- ------

ma Įkainuoti pigiai pagal ją vertę taip. kaip buvo daroma anks> Stepono Dariaus legiono 
čiau. Ir dėlto siuntiniu persiuntimas atpigs. postas rengia SoklUS ŠeŠta-

____________ dieni, gegužės mėnesio
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA .^Ia?u \ Pnta1^!’

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
silinjksminimai, valgiai, gė
limai ir puiki šokių muzi
ka. Kviečiame visus atsi

Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

PARDUODU NAMUS 
Dorchesteryje. 3 šeimų namas.

5-5-5 kamlmriai, vonios. Italtns sin- 
kos. geros pajamos, graži vieta. 
Kreiptis tel. GE G-G763. <20

FLOOD SQUARE 
HARD W ARE CO

PARDUODAMI NAMAI 
Dėl mirties parduodu du gražius na
mus. 7 apartamentai, karštas van
duo, gražus įvažiavimas, lengvos są
lygos išsimokėjimui. abu tik už 
115,500. Savininko tel. GA 7-SO8C,

_______________________ (Vj

lankyti. (18

Pardundami baldai
I ><'i išvažiavimo skubiai parduodu 
įvairius lutldus. Teirautis; Tel AN 
R.45G5 arba 19 Old Harbor St.. So. 
Boston 27. Mass. 418

Parcel Department •
67.OM TM417;/. SERVICE

Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764
409 VVest Broadway So. Boston 27, Mass.

Persiunčiame Jūsų sudarytu?, siuntinius į I.IETVVĄ ir VISAS 
kitas Rl SIJOS laidomas sritis

is naujų ir naudotu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 
kitko. \ i-as uiaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas- •

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje- l’rašvkite kataloglu. •'■rduodu.................

, »» -• . • (»lcnu<hxj pečius, šviesiai pil
is tolintu siuskite siuntinius musu ucircsu* i <<ciŲ siunci«4* cnamclio. taip p«4t **Oil t>umer*\

n,ii pr« kiu svoris negali būti didesnis kaip 18 svaru, stovy, tik $25.nn. hu pe-
. . .a eiukai {faziniai prie virtuvės **boi-

Jdcnitc? da į K t u sarasa n aišku siuntcjo ir gavejo adresus* Alos, i^rio” j><» sa.chl (»era proira. Skam- 
<iuntnu perpakavę. pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo binki* Rl. S-22M arlm kreiptis pas 
j-laidos. Įstaiga lietuviška, dėl informaciją kreipkitės lietuviškai. ,K

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsą Įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun-----------------------------------------------

čiame su IN'Tl RISTO įgaliojimais.
Si i!.-;; lai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie- Pakalbinkim draugus ir 
niais u-- 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų, kaimynus užsisakyti “Kelei-

127 f'apen St. 
Dorehester, Mass. (18

bkelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. vj”. Kaina metanu $4-

TAUPYKITE | $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

NAMŲ SAVININKAMS 

Pcntiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame šinge- 

liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA4-4578

A. L
_8»8 Bwt

Teie^naT^rfkZKS

VAISTAS "AZIVA
-n ? • l o 5 O|ygn|« I

1—Vi "

Visiškas

Įtaisymas $279
lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Done! St., Dorehester Saukit GE 6-1204

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais insurance reikalais 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jm<tice of the Peace—CamtoMe 

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1781 ir AN 8-1

sao koją nMUb 
Ir

Vstotss mo

Vatetassuo

litą vafctą po.

kiekvieną numerį ąi. Pini* 
gy, Mds sr ntomy orderie M

Adresuokit: (M)


