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Nikita Chruščiov Pertvarka 
Sovietą Vyriausybę
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Kubos Gyventojams i 

" Neramios Velykos
Sovietų Rusijoj įvyko “vy

riausybės krizė’*. Bulgani- 
nas išlėkė lauk, o į jo vietą 
įkopė Nikita Chruščiovas,
kuris, Stalino pavyzdžiu, vi- Visoje Kuboje gyventojai 
sus savo konkurentus nustū- ruošiasi neramioms Vely 
mė į šalį, — Beriją sušau- Į koms. Sukilėliai iš Rytinės 
dė, Molotovą, Malenkovą,! Kubos išleido atsišaukimą į 
Kaganovičių išsiuntė į toli-’tautą įr šaukia ją sukilti 
mas vietoves, maršalą Žu- i prieš kariška generolo Bati- 
kovą padėjo kur tai užpeč- stos diktatui^. Sukilėliai sa- 
kin ir pasiliko vienas vakjko> kad jie šiomis dienomis 
džios viršūnėje. Kad nebe- pradės “visuotiną karą
būtų abejonių, kas yra tik
rasis šalies valdovas, Chruš
čiovas pasilaiko komunistų 
partijos generalinio sekre
toriaus vietą ir kartu perė
mė ministerių pirmininko 
vietą. Dabar Chruščiovas

pneš diktatūrą ir žada 
šaukti darbininkus į gene
ralinį streiką, kai momen
tas bus pribrendęs.

Kubos vyriausybė, prieša
kyje su Batistą, yra pasiry
žusi sukilimą paskandinti

Ryty pakarsiu siautusi audra priduri visokiu pikty išdaigų. Viršuje matome 
nukritusį lėktuvą New Yorke IdleviM aerodrome, apačioje kairėje sniege pa
skendusią Filadelfiją, kur sniego iškrito iki 22 coliy. Dešinėj Bronxe, N. Y-, 
gts»n<rinmnsi išgelbėti 90 pėdę laivelį, kurį vėjas nunešė pusantros mylios Long 
island įlankoje ir išmetė į krantą.

pasirenka sau padėjėjus ir kraujuje. Be'„t pats dikta- 
į pirmąją vicepremjero vie- nenori trauktis ^aį
tą paskyrė palyginus jauną 
naujai iškilusį Kozlovą, bu
vusį Rusijos TSR ministe
rių pirmininką. Bulganinas 
gavo vietą valstybės banko 
priešakyje.

iš valdžios ir sakosi esąs pa
siryžęs pralieti paskutinį sa- Toro £udu Ir 
vošaliftirtkų kraujo lašą, F 
nors lėktuvas diktatoriui KūJUlOLeS Kalba' 
bėgti jau yra paruoštas.

9-tas Kailiamainis 
Kelia Rupesnio Jau Grįžta Namo

53-TIEJI METAI

Vyriausybė Lankia Davinių 
Apie Dkį Kova Mėnesį

lesaitvie • • Kovo 30 d. Sirijos ir Iz-Diktatoriaus seimą iau sau- . •Kitų žymesnių pakeitimų - • vietoi J raelio pasienyje istisas dvi
Sovietų vyriausybėje Chru- 8 *_______________ valandas ėjo susišaudymas
ščiovas nepadarė. Užsienių » tarp žydų ir arabų. Kauty-
rekalų ministerių lieka ir Kodėl Nestotome nėse dalyvavo tankai ir ka-
toliau A. Gromyko, kuris! VfflUlU MokukUį? na°'?' ,
Vakarams jau yra gerai pa- U *2 nių Tautų stebėtojai kau-
žįstamas. .. tynęs sulaikė, o dabar'aiš-

šį pirmadienį Maskvos vy- L Partij°s kinama, kas pirmas pradėjo
riausybė pranešė visam pa-:,. ®** ^teveIJson šaudymą.
šauliui, kad ji vienašališkai vyriausybę uz tai, Susišaudymas įvyko prie
atsisako nuo tolimesnių a-Į*3*? P n}azina Hula ežero, kur žydai daro
tominių ginklų bandymų mui remtl» ° didina lesąs nusausinimo darbus, o ara- 
Sovietai tą daro nesusitarę heliams tiesti ir net numato bai skaito, kad nusausinimo 
su Amerika ir Anglija kai- kelionei į mėnulį. Svar- darbai “demilitarizuotoj zo- 
po demonstraciją “už tai- įu. * svarl?u noj” yra provokacija ir

Mano, Kad Oltio Krizė Jau Pasiekė Dugną, 
Prasidės Ūkio Kilimas; Vyriausybė Laukia Dar 

Davinių Apie Olno Krizę Kovo Mėnesį; Kon
gresas Yra Linkęs Daugiau Ką Daryti.

Vyriausybė pereitą savai
tę reiškė vilties, kad ūkio 
krizė jau eina prie galo, ji 
jau pasiekusi ar tuoj pa
sieks “dugną” ir darbai vėl 
pagyvės, prasidės kilimas ir 
normališkas ūkio gyveni
mas. Vyriausybė pasiūlė 
kongresui išleisti įstatymą

..... x ... dėl pratęsimo bedarbiams
iššaukė protestą vilnį, o so- mokėjimo 13-kai
cialdemokratu vedama opo- Mvaiau. Kongresas tą jsta- 
zicija klastė kalba net apie dabar svarsto. Pacai
generalmi protesto įreiką. ^ausvbės pasiūlyma vals- 

Pnes vokiečių ginklaynn, jZ pratęsdamos bedar- 
ratonuniais ginklais pieztai bian)s mokėjima,
■pasisakė Anglijos darbie- išfederalinės val
čiai o tokie kraštai kaip dgos ir iš jy mo.

vJ2- ?r ketų papildomas pašalpas, kiti baukstosi, jog Vokieti- ^ ^„„8 valstijos norėtų.
jos apsiginklavimas atomi-vjetoj paskolu joms bū- 
mais ginklais stačiai veda jitu duodamos stačiai pašai- 
naują karą.

Kai kurie rodykliai lyg 
ir patvirtina vyriausybės 
nuomonę, kad ūkis jau greit 
.išgyvens krizę. Vienas tokių 
rodyklių yra padidėjęs ma
šinų užsakymas, kas rodytų, 
jog įmonės apsirūpina ma
šinomis numatomai plėsti 
gamybai. Vyriausybė laukia 
kovo mėnesio rodyklių, kad 
gautų tikresnį vaizdą apie 
ūkišką krašto veiklą.

Kongresas dabar svarsto 
skirti 5 su puse bilionus d o-

Vokiečiai Turės 
Atominių Ginklų

Vokietijos parlamentas 
patvirtino vyriausybės nusi
statymą apginkluoti vokie
čių kariuomenę iš Amerikos 
gautais atominiais ginklais. 
Tas nutarimas Vokietijoje

Atsilikusios Salys 
Gavo Rimtą Paramą
Jungtinių Tautų organiza-

noj
ištirti mėnulį, bet taip pat karts nuo karto tuos dar- 
svarbu yra ir naujų moky- bus trukdo, 
kių statymas. Mokyklų -----------------------------

blndymiT k‘kSriam™itod ,ir tas trūkumas vis .VeŽl'urŪlZ Fašistu
neturi jokio reikalo tokius e’n? didyn, n®s i mokyklas HfroUennin
bandymus daiyti, o vėliau, ate!na. kasmet daugiau; ISĮMUMl StreikUOJŪ
kai Amerika ir Anglija ne- ,°np“^ĮSdn.^I“i Ispanijos didžiausiame
paseks Rusijos pavyzdžiu, "“k1"13™ neparupinama, jau vi-
Chruščiovas ir vėl sprog
dins atomines bombas, jei

ką”. Bet žinovai sako, jog 
Sovietų Rusija ką tik dabar 
baigė visą seriją atominių

tik tas bus jam reikalinga. 
Propagandoj žvilgsniu toki 
demonstracija betgi kuriam 
laikui gali turėti pasiseki
mo, nes gali atrodyti kaip 
Rusijos pasiryžimas sulai
kyti atominio ginklavimosi 
lenktynes.

Dabar laukiama, kaip 
“nauja” Sovietų vyriausybė 
skatins Ameriką šaukti “vir
šūnių konferenciją**, apie 
kurią jau keli mėnesiai kal
bama.

BUS VIENAS COLIS 
VISIEMS KRAŠTAMS

IšDAVfi KOMUNISTUS

Carol Foster H Nashua. N. 
H„ Priešamerikinės veiklos 
tyrinėjimo komitetai Bos
tone pareiikė, kad ji 13 
metę veikdama komunistę 
tarpe bendradarbiavo su 
FBI ir suteikė komitetai 
daug žinię apie Nanj. An
glijo* komunistu veikla.

'sa savaitė streikuoja apie 
! 30,000 darbininkų. Fašisti
nė vyriausybė ėmėsi griežtų 

■žygių prieš streikuojančius 
ir kai kurias dirbtuves vy
riausybė uždarė, kad “pa
mokinus” darbininkus ne
streikuoti. Bet darbininkai 
vyriausybės grasinimų ne
pabūgo ir tęsia streiką.

Streiko priežastis yra ky
lančios kainos. Visų strei
kuojančių darbininkų reika
lavimas yra pritaikinti už
darbius prie kylančių kai

Jungtinės A. Valstybės, 
Kanada ir Anglija susitarė 
sulyginti savo colį, kuris da
bar visose tose šalyse yra 
skirtingo ilgumo. Nuo atei
nančių metų pradžios colis 
visose trijose šalyse bus ly
gus 2.54 centimetro. Nei il
gesnio nei trumpesnis.

Indonezijoj pilietinis ka- Pabaigus Korėjos karą 21. cija paskelbė statistiką apie 
ras Sumatros saloje darosi Amerikos kareivis negrįžo paramos davimą ūkiškai at- 
vis kruvinesnis. Sukarnovy- iš bolševikų nelaisvės namo, silikusioms šalims. Iš tos 
riausybės kariuomenė, ge- bet pasiliko “anoj pusėj”. Iš statistikos aiškėja, kad 19- 
riau ginkluota, kol kas vi-tų 21 devyni jau grįžo na- 54-56 metų laikotarpyje ū- 
sur laimi, maištininkai daug mo, vienas mirė, o kiti dar • kiškai atsilikusios šalys ga- 
kur centralinės vyriausybės tebegyvena Kinijoje. vo 5 su puse bilionus dole-
kariuomenei visai nesiprie-i šios savaitės pradžioje išrių ūkiškos paramos.
šina, bet dabar, kai Sukar-! Kinijos grižo LaRance Sul-I Daugiausiai paramos davė vpHaTTlą hiknrin
no kariuomenė artinasi prie livan, negras seržantas, ku- Jungtinės Amerikos Valsty- ste t oe.>je
maištininkų sostinės Pa- ris buvo pasirinkęs gyventi bės> net 2,800,000,000 dole- U- įs y*11 P 
dang, maištininkai pradeda pas bolševikus. Laikrašti- rių, paskui seka Prancūzija,
griežčiau priešintis. ninkams jis nenorėjo ar ne- kuri davė $1,400,000,000,

Indonezijos karas kelia mokėjo pasiaiškinti, kodėl Anglija $460,000,000 ir ki-
pasaulyje rūpesnio todėl, jis dabar nebenori gyventi«»‘mažiau, 
kad centralinė vyriausybė Kinijoje. Grįžtančio karei-: Daugiausiai paramos bu-

Wai ter P. Reuther 
Liudijo 3 Dienas

ten gauna vis daugiau gin- 'io šeima gyvena Kalifomi- 
klų iš Sovietų Rusijos, o j°Je- 
komunistai Javos saloje y-

vo duodama dovanos pavi 
dale, net 3,740,000,000 do
lerių, o kita parama buvo

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
P. Reuther liudijo senato 
komisijoj tris dienas apie

ra karščiausieji karo šąli 
ninkai ir skatina vyriausy
bę “sutriuškinti” maistinin
kus. Yra pavojaus, kad In
donezijoj įsigalės komunis
tai ir dar viena didelė tau
ta pateks Maskvos ir Pekino 
globon.

Sovietų Svečiai' 
Lankosi Vengrijoj

Sį Pirmadienį
Kanada Balsuoja

Kanadoje šį pirmadienį 
renkamas naujas parlamen
tas. Kanados vyriausybė 
paleido parlamentą todėl, 
kad neturėjo jame daugu
mos. Konservatoriai tikisi 
iš šių rinkimų išeiti su aiš
kia dauguma, bet visokie 
rinkimų pranašai nėra tikri 
ar taip bus.

Svarbiausios varžytinės 
Kanadoje eina tarp liberalų 
ir konservatorių, tarp' kurių 
skirtumas nėra didelis. Rin-

ilgalaikėmis paskolomis. Di- Kohler dirbtuvių streiką, 
džiausią dalį paramos davė kuris tęsiasi jau greit bus 
atskiros valstybės tiesiogi-! keturi metai. Reuther sakė, 
niai, ir tik maža dalis buvo į kad jo vedama unija per 
duota per įvairias tarptauti-! Kohler streiko laiką pasira
nes organizacijas.

Aukšti Sovietų Rusijos 
komunistų vadai, galbūt su 
Nikita Chruščiovu priešaky
je, šią savaitę atvyksta į
Vengrijos sostinę Budapeš- .. . . ......

..... ....___ , ___ tą “minėti” Vengrijos -g. tomą kovoj syvai reiškiasi
nų. Barcelonoje, Kataloni-į vadavimo” 13 metų sukak- ,™!į<JO8 so,caldemokratų 
jos sostinėje, prie žmonių tuves. Tas “išvadavimas” į’ariųa, kun tikisi
nerimo prisideda ir tas,kad buvo 1945 metais, kada ru- Pa(kdmti savo atstovų skai- 
kataloniečiai žiūri į ispanų sų armija išvijo vokiečius iš cu^
šeimininkavimą, kaip į . sve- Vengrijos ir pati pasiliko Kanadoje nedarbas yra 
timųjų šeimininkavimą. Vengrijoj iki šiai dienai. idaug didesnis, kaip Jungti

nėse Valstybėse. Todėl ir 
ūkio krizės įtaka pasirodys 
rinkimų rezultatuose. Kad 
laimėtų daugumą konserva
torių partija turi nugalėti 

libera-

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar
biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams 
Linksmų Pavasario Švenčių.7^. ... , stipriai įsišaknijusią Iii

Keleivio Stabas, lų partiją prancūziškoj Ka
nadoj, kas nebus lengva.

SOVIETŲ “CARAS*

Komunistę partijos pirma
sis sekretorius Nikita 
Chruščiovas išstūmė iš mi- 
nisterię pirmininko vietos 
Bulganinę ir tas pareigas 
pasiėmė sau. Dabar Chruš
čiovas valdys ir partiją ir 
vyriausybę.

šė 4,600 visokių darbo su
tarčių, tai kodėl ji negalėtų 
pasirašyti darbo sutarti ir 
su Kohler dirbtuvėmis. Jei 
unija to negalėjo padalyti, 
tai tik todėl, kad Kohler 
dirbtuvių savininkas nori 
paklupdyti uniją ir jos da
bar net nebenori pripažinti. 
Reuther apgailestavo, kad 
streiko metu prie Kohler 
dirbtuvių darbininkai vienu 
metu leido save išprovokuo
ti į muštynes. Unija yra 
priešinga visokiems išsišo
kimams ir ypač priešinga 
smurtui.

Republikonai senatoriai 
komisijoj daug klausinėjo 
Reutherį apie Kohler strei
ką, bet į visus klausimus 
Reutheris davė aiškius atsa
kymus ir mažai kas beabe- 
joja, jog Kohler streikas tę
siasi tik todėl, kad tų dirb
tuvių savininkas yra nusi
statęs nesiskaityti »su unija 
ir geriau mėgsta turėti rei
kalą su streiklaužiais
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Chrusoovas viršūnėje
Sovietų Rusijoj Nikita Chruščiov atsisėdo valdžios' 

priešaky. Jis dabar viršūnėje, o jeigu bus viršūnių pasi
matymas, tai Nikita kalbės jau ne tik kaip partijos bosas, 
bet ir vyriausybės vardu. Jau nuo pernai vasaros ir ypač 
nuo maršalo Žukovo pavarymo Nikita buvo tiktasis So
vietuos diktatorius, o dabar jis ir formaliai įlipo i Stalino 
debatus ir jungs savo asmenyje partijos ir vyriausybės 
viršūnes. Pennainų Rusijos tvarkoje dėl to nebus, nes 
ką iki šiol kalbėjo Chruščiovas, tą kartojo ii- Bulganinas, 
o dabar Chruščiovas vienas kalbės ir už partiją ir už vy
riausybę. Bus mažiau dvilypumo, daugiau aiškumo, o jei 
jis suklups, tai nuo vieno sosto ar nuo dvejų kui* skirtums?

A P V
z valga

KAIP ATRODO “SURIM
TĖJĘS” A. BIMBA?

Komunistų “Laisvėje” A.
Bimba grįžta prie kolcho
zų ir prie “Keleivio” pasi- 
sisakvmo apie kolchozinę 
baudžiavą Lietuvoje. A.
Bimbai smurto kolchozai 
yra “progresas”, “socializ
mas,” “moderniška techni
ka” ir kas tai dar, tik duo
nos kasdieninės žemės dir
bėjams tuose kolchozuose 
baisiai dūksta. Viskas yra, 
bet duona kur tai dingsta.

A. Bimba nutarė “rimtai” 
kolchozų klausimą spręsti, 
bet duonos kasdieninės rei
kalą jis ir dabar užmozoja. _ ~_  ~~
Jam tai, matomai, antraei- sikratyti mums nuo Maskvos 
lis klausimas. • komunistinių užkariautoju, prie-

Štai ką Bimba kalba apie išnaudotoju vagiu,
i i u r niekšų ir žudiku. Tamsta tikrai
kolchozus: esi labai geras. () dabar būk dar

gerenis ir važiuok atgal į Ame
riką kiauiikėš varinėti (gOifiiO- 
ti), nes tas labai naudinga 
Tamstos brangiai sveikatai, o

“Cri klgiigyrTĮng tikrai rimto g 
Kalba eina apie naująją Lietu
vos žemės ūkio sistema.

“Iškyla 
klausimų:

“Ar geras daiktas kolektyvi
niai ūkiai?

“Ar galimas šalyje socializ
mas be socializmo kaime?

“Ar galimas tikras kaime 
progresas be kolektyvizacijos?

“Daleiskime mudu su Kelei
vio redaktoriumi pasiskoliname 
iš Dėdės Šamo porą vandenili
nių bombų ir Lietuvą ‘išlaisvi
name* pagal prelato Balkūno, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
VLIKo programą.

“Ką mudu darome su Lietu
vos kaimu, žemės ūkiu?

“Aš pasiūlau: Kolūkiai yra 
geras daiktas. Pirmu sykiu Lie
tuvoje galima pilnai panaudoti 
žemdirbystės pakėlimui moder
niškąją techniką.

“Progresui durys atdaros. 
Viskas, ko reikia, tai kad kolū
kiečiai nuoširdžiai ir atsidavu
siai dirbtų ir prisilaikytų socia
listinės disciplinos.”

Vadinasi, Antanas Bim
ba pradėjo kalbėti “rimtai” 
apie kolchozus, iš ko seka, 
kad iki šiolei jis tik šposavo 
ir iš Lietuvos kolchozninkų 
negirdėto vargo juokus krė
tė! Geriau vėliau, negu nie
kados . . .

Bimbos “rimtumas” ma
tosi iš to, kad jis žada eiti 
pas Dėdę Šamą pasiskolinti 
vandenilio bombų Lietuvai 
“išvaduoti.” Antanas deda
si esąs labai geruose santy
kiuose su Dėde Samu. Ar 
tik ne perdaug geruose? Ką 
apie tai mano luokinis poli
tikierius kamerotas Joniką? 
Mes tokių geių santykių su 
Dėde Samueliu neturime, 
todėl ir Bimbos ekspedicijoj

TYRIA KETVRIŲ METŲ STREIKĄ

Konler bendrovės (Sheboygan, Wis.) streiką, kuris 
tęsiasi nuo 1934 ■»-, tiria senato komisija. Automo
bilių unijos vietos skyriaus pareigūnas skaito streiki
ninko Deis parodymą, kad bendrovės pareigūnai į jo 
kojas suvarė kelias dešimtis kratų. Bendrovės atstovai 
sako. kad Deis meluoja.

krioklio vanduo nebegalės ,— 
varyti klastingo savo darbo, 
ir tiek tegalės pastūmėti pa
tį krioklį, kiek pajėgs nu
graužti kietos jo biiaunos.
Tai bus labai ilgų tūkstan
čių metų darbas.

Kas savaite
įbuvo iššautas “į orbitą” ne-Kieno pareiga?

Mūsų laikų technikos pa-i «Keleivvie» buv0 __ 
žanga jau prisideda ir pri-i . nrie& dabar damas aplmk žemę Pn81ar-
sidės prie to, kad krioklys, Stio krize tina perda,« aFfci žemė8’ 0
mūsų planetos istorijos laik- vvriausvbė nes tos reiškia’ kad trau’
rodis, tiksėtų vis lėčiau. tik fi kimas * privilioS ir
Jau ir dabar Niagaros upės Priemones baigs 8370 padan^ dienas,
krantuose aukščiau krioklio ,,ktLr^^P Jo amžius bus trumpas, gal

. visai tiksliai, todėl jis bėg-

yra įrengta Kanados, ir A- i tokiai kovai vesti.
Už pasakymą, kad vy- pora savaičų, gal kiek dau-

menkos pusėje eilė hidroe- giau, o gal ir mažiau,
uvfrintu ot/aAiii Vairine Qt_ nausyoes pareiga yra vešu Amerika 10,1 noUilektrinių stočių, kurios at- 
šakoja viršutinį upės vande
nį į turbinas ir, jo jėgą pa-

Kadangi mes atsisakėme 
Bimbos ekspedicijoje su 
bombomis dalyvauti, tai A. 
Bimba vienas išbaido mas- 
kvinius plėšikus ir Lietuvą 
“išvaduoja.” Ką jis tada da
ro? Nagi, jis siūlo Lietuvos 
valstiečiams dėtis į kolcho
zus ir “prisilaikyti sociali
stinės disciplinos,” dirbti 
tuose kolchozuose “atsida
vusiai” (su kūnu ir dūšia?) 
ir naudotis progresu . . .

Mes galime pasakyti Don 
Kichotui Bimbai, ką Lietu
vos valstiečiai atsakytų į 
jo “progresyvų” pasiūlymą. 
Jie pasakytu:

“Ponuli, Tamsta esi labai ge
ras žmogus. Tamsta padėjai at-

nef keletas rimtų, žemės klausimą palik spręsti 
mums, kurie tą žemę nuo amžių 
dirbame, savo prakaitu laistome 
ir iš to mintame.”

Po šito valstiečių pamok
sliuko Antanas Bimba, kaip 
iš miego pabudęs, tikrai va
žiuotų į golfo lauką prasi
blaivyti ir kartėlį nuryti .. .

Palinkėsime jam gerai 
pasportuoti, kad jį vandeni
linės pagundos nebekankin
tų, kaip kitokios pagundos 
kadaise kankino jo patroną 
šventąjį Antaną!

Po šito “rimto” pašneke
sio su lietuviškų bolševikų 
gofruojančiu vadu Ameri
koje, leisime sau padaryti 
porą pastabų blaiviems 
žmonėihs, kurie nesapalioja 
apie vandenilines bombas ir 
širdingai užjaučia savo bro
lius komunistinių kolchozų 
baudžiavoje. Komunistai, 
tiek rusiški, tiek ir vietiniai 
“bimbavi,” skaitė pas Karo
lį Marksą, kad “jėga. yra 
kiekvienos naujos santvar
kos akušerė” ir iš to padarė 
savo religijos aukščiausią 
principą. K. Marksas kalbė
jo apie būtinumą jėgą pa
naudoti prieš jėga besilai
kančias monarchijas, o bol
ševikai jėgą panaudojo nu
versti Rusijos demokratinei 
vyriausybei ir po to jėga 
laikosi valdžioje ir jėga da
ro savas reformas, o Rusi
jos (dabar ir Lietuvos) gy
ventojų milžinišką daugu
mą pavertė bebalsiais darbo 
galvijais. Smurtu buvo ir

‘Lietuvą vaduoti nemano- Lietuvos valstiečiai suvary
me dalyvauti. Golfe įssitrik- j kolchozus, smurtu jie

Niagaros krioklio kelione

kovą prieš ūkio krizę, lietu- , J “ pal€ldo*
viški bolševikai Amerikoje aukštybes tns žemes sateh- viski bolševikai Amerikoje tug_sausio 31> kovo 17 ir

naudojusios. požeminiais komunistų ’išmin- dabar kovo 26 d‘ Rusai’ pir'
kanalais nuleidžia jį į upės; * Pag<a°XsparX Ume reikale’ tUri pa* 
vagą žemiau krioklio. Jau į R ūkio kri^ leid« du—spalio 4 ir lapkri-
ir turistų lankymo dideliam : . .. |bininka kl^ čio 3,1957 m. Rusų “sputni-
sezone dienos ir ankstyvo 
vakaro valandomis, tik pu
sė upės vandens nuteka per 
krioklį. Naktimis ir nesezo- 
no mėnesiais trys ketvirčiai 
vandens eina per turbinas 
ir tik jo ketvirtis teka upe.

turi tą kovą yesti! Komu- kai” yra ar buvo didesni,
įrištaii dar priduria; kad ir Amerikos kol kas pa-
darbininkų unijos turi tokią leistl€J1’ 
kovą vesti, bet tai ir viskas. 1® paleistųjų satelitų vie- 

O kaip darbininkų klasė rusiskas ir 3 amenko- 
gali vesti kovą prieš ūkio uiški dar tebelaigo padan- 
krizę? Pas komunistus vis- &ėse*
kas susiveda į demonstraci- •
jas gatvės e, į skambių re- Kaboje?

Nevienam mūsų teko ste-lys ir pradėjo savo 
beti gamtos grožio stebuk- cius tūkstančių metų truku-,.. £ milžiną ma-

-J“"’*”—

temo""- ^jGeologmiai tyrimai paro-’Wite^ar esate kur

."EJS! tyje? matę kad goifuojant.spo- Batista vis dar

Tai8*’, • Kubos sukilėliai skelbia, 
dar ir riaušių kėlimą, lai ju . , , . ... .
kova prieš ūkio kriį. ' kad balandžio pradžioje jie 

pereina } puolimą. Visame

ma žemyn per dažnėjančius labai kietą dugną; kietasis
slenksčius, ūmai krinta sta- sluogsnis yra 83 pėdas sto-j būtvbė _ .. mirg
čia galva 167 pėdas gylio rūmo. Tačiau po tuo sluog- išnma Jstotiška 
prarajon, ūždama ir puto- sniu eina gilumon kitas Jr,di lenkėdamas”,
dama. Kur kritęs vanduo jau daug minkstesms. Kno- p * tflk«bm;ų,w mptii hedi 
atsimuša į dugną, jis virsta klio vanduo, krisdamas 167 luKstanci^ nrnųpem
baltų putų kamuoliais, ir pėdas gilumon, atsimuša į krioklio briaCl viršutinė bet toliau kalbu neina ir ne- ienm
nuo jų aukštyn kyla rasotų tą minkštąjį sluogsnį, jį pa- Kn. 10 liauną, vireutims ko ar dargi ne vienos kuo-
, .. J .... Tv_. * v. , 6 f upės vanduo vis mažins jo ,ano eiu* pos, kur patriotizmas pasi-dulkių debesėliai. į^ęs graužia ir išplaunu pasi- R^mo J Visuomenės pasisakymas
vanduo, šuoliais pasokeda-kasdamas ir po kietuoju pakeis krioklį - .dėl ūkio krizės, o tame skai- P P

To paties, ko ir kiekvie- nas Bimba ir jo ištikimas kariuomenė ir poB-
tamas Joniką butų kur de- a ^ns nuo ^y^os
monstravę gatvėse pnes tautos bus?
ūkio knzę? Ne, nematėte! žmonju bruzdėjimas nepa- 
Ir nematysite. Tie pleperiai veiks allnijos „„„taikos? 
ka ba pagal partinę liniją, neatsiras nė vieno pul-

_i. -i.- j_ a. •_•_ i zitizmas?
suspaustą jau susiaurintoje mos, vandens ir savojo svo- “ j^is‘šienksaais.“'FTaJ romėnės girdisi jau kuris kv?Hui'kki2mS7r 
upeje, dar ilgai nenmsta no veikiamas, tas sluogsms v„ipn,[ laikas. sy-! tuos Klausimus ir paro
dė! patirtos staigmenos,—i duodasi po truputį atskelia-i* , J J, i?,.,; ’

mas per uotas upės augne, siuvgsmu. <*ua- jr i]gesniam upės tarpe iš_ ciuje lr aaroinlnKiškOš vi

Darbininku unijos . . , . .dVs ar tautos pastangos at-
bemaž iki Ontario ežero, imas krio^briaunoje-ir^Varko^Tn™  ̂WusS “v^S « ^klu^ P”“1*

Kai sutemus įvairespalvios krioklys pažengia pi™y"-: pralejokime progų pasigro- ir visuose pasisakymuo- 
prozektonų sviesos verpę- Kad taip yra- jau buvo 17- V.u Nj j£o£li0sža.ise girdėti tas pats dalykas,
tianionAioic cnontoic mn/io'rrt tumu «iT«tTr»ė»tvio nactohotu ■ „ būtent, kad vyriausybė turi

imtis žygių kovai prieš ūkiš
kus negalavimus. Visi pa
brėžia, jog tai yra vyriau-'

tuojančiais sriautais nudažo tame šimtmetyje pastebėta' vinffU 
krintančio vandens mases, vieno pirmųjų Amerikoje ‘ 81
didingas vaizdas pagauna misionierių, prancūzo Louis! 
žmogų ir momentui paver- Hennepin. Vėlesnių laikui 
gia jo sąmonę, nežemiško i matavimais nustatyta, kad į 
grožio paveiktą. per metus krioklys pažen-'

Stebint Niagaros krioklį.'gia pirmyn apie 6 colius, 
vargiai kam atėjo galvon) kartais ir daugiau.
mintis, kaip ir dėl ko kriok- Kiek jam reikėjo laiko, 
lys atsirado, ar jis šioje vie- kad taip nukeliautų visas 7 
toje yra jau nuo amžių bu- mylias?

J. K.

Giliai po žeme visa 
jura aliejaus

Toli nuo mūsų, kur susi
duria Azija, Afrika ir Eu-

Tsybės pareiga. Pati vyriau
sybė tokią pareigą pripažį
sta ir dėl tokios pareigos 
dviejų nuomonių nėra.

Tai ko komunistai rėkau
ja? Iš tiesų, ko jie skieryčio-

Dėl to reikalo geologai 
nesutaria. Vieni jų skiria 

sužinoję, kad krioklys yra Niagaros krioklio amžiui 
keliauninkas ir kad jis per 10,000 metų. kiti net iki
daug tūkstančių metų 30,000. Viršų ima tų nuo- ____________
jau yra nukeliavęs net sep-'mionė, kurie nori daryti krio-jjuįj] yra šildomi namai, va- 
tynias mylias kelio. Ūmai klį “jaunesnį”, ir jeigu jiems romi laivai, mašinos, lektu-

vęs ir amžiams čia pasi
liks. Nevienas nustebsime

ropa, yra “Viduriniųjų Ry-jjas? Atsakymas yra tas, 
tų” kraštai. Kai kuriuose tų kad jiems kova prieš ūkio 
kraštų yra daugybė aliejaus. Į krizę visai nerūpi. Jie laukia 
Žmonės ten aliejų iš žemės ūkio krizės ir juo didesnė
pumpuoja, gabena jį į Eu
ropą ir net į Ameriką. Alie-

ginklus, ar gal laimės ir 
dar viena diktatūra nugar
mės į nebuitį.

Nasseris laimi

susiaurėjusi upės vaga nuo tektų patikėti, tai nuosta< 
vietovės, kuri vadinasi Nia- i biu būdu Niagara Falla am- 
gara Glen, iki dabartinės' žiaus pradžia sutaptų su 
krioklio vietos ir yra tas jo i žmogaus mūsų planetoje at- 
eitasai kelias aukštyn, colis i siradimu- nes antropologai 
po colio graužiant kietą u-

vai, tankai, traktoriai ir au
tomobiliai.

Kiek aliejaus iškasa Vi
duriniųjų Rytų krasfai? 
Kas ta aliejų ten kasa? Ko

1
verčiami kolchozuose ir bū
ti, pasitraukt nevalia, kaip 
nevalia buvo baudžiaunin
kui pasitraukti nuo savo po
no. Bolševikai vykdo bota- 

Bimba žino, kad Maskvos ginį komunizmą, kuriame

sinęs vyras pajėgs ir vienas 
tokį reikalą atlikti . . .

Bimbos sapaliojime apie 
vandenilio bombą yra kris
lelis ir sveikos nuovokos. A.

pęs dugne sluogsnį.
Taip teigia geologai ir

paaiškina: Pati Niagaros li
pė tuomet atsiradusi, kai 
pradėjo tirpti paskutinį 
kartą Amerikos kontinentą 
užslinkę iš šiaurės ledynai. 
Iš jų vandens atsirado di
dieji Amerikos ežerai. Van
dens juose perteklius, tekė
damas iš pakilios plokštu
mos į Ontario ežero žemu
mą, virto Niagaros upe. 
Krioklys joje atsirado pra
džioje toje vietoje, kur pa
kilumas Erie ir kitų didžių
jų ežerų srityje nusileidžia į 
Ontario ežero žemumą. Nuo 
tos vietos Niagaros kriok-

mano, kad žmogus atsirado ęj^l žmonės dėl aliejaus ga- 
šioje ašarų pakalnėje pas- tavi yra griebti vienas kitą 
kutiniųjų ledynų gadynėje. už gerklės?
Tad_ krioklio eitame kelyje Apie aliejaus kasimą Vi- 
nebūtų sunku atžymėti ir dūriniuose Rytuose skaity- 
žmonijos istorijos didieji tojai gali rasti “Keleivio” 
etapai. Sakysime, Kristus kalendoriuje 1958 metams 
bus tuomet gimęs, kai krio- įdomų straipsnį, užvardytą 
klys buvo pasiekęs vietą, “Aliejus ir parako statinė.” 
kur dabar pastatytas per Jame daug žinių apie svar- 
upę tarptautinis tiltas, jun- bjus visiems Viduriniuosius 
giąs J.A.V. su Kanada. 'Rytus.

Ir kas bus kai Niagaros šalia to kalendoriuje yra 
krioklys, vis pirmyn pasi- daug visokių naudingų pa
stumdamas, priartės prie tarimų, pasakaičių, eilių, in- 
paties Erie ežero? Ar tuo- formacijų ir tautiški vardai 
met visa ne tik Erie, bet visiems metams, Verta įsi- 
ir kitų keturių ežerų van-gyti tą kalendorių. Kaina 
dens masė, įsiverždama į 50 centų.
Niagaros upės vagą, nesu-j Užsakymus ir pinigus 
kels potvinio plačiam Ka-'prašome siųsti šiuo adresu:

k o m u n istiniai diktatoriai 
nepaleis Lietuvos iš savo 
nagų, jeigu nebus priversti 
vienu ar kitu būdu tą pada
lyti. Tas faktas apie Mas
kvos imperializmą pasiekė 
jau ir Bimbos galvą, o tai 
vis dėlto šioki toki pažanga.

tik valdančioji viršūnėlė ga 
Ii spręsti gyvybinius žmo
nėms klausimus, o eiliniai 
žmonės yra tik tešla valdan
čių minkytojų rankose. 

Toks botagininkas yra ir

kiaulikę pavarinėti, bet ši
tame buržuazijos bezdžio-

nados rajone- nusausinda
ma pačius ežerus?

Tokios katastrofos geolo-
navime ir baigiasi jo “civili-!gai nenumato. Žemės sluog- 
zacijos vamišius.” Esmėje snių tyrimai parodė, kad 
gi tai yra botago garbinto-' aukščiau 2 mylių nuo tos 
jau?, kuriam rusiška despo-; vietos, kur dabar yra kriok
ti ja dėl neriboto smurto1 lys, minėtas minkštesnis že-

“Keleivis”
636 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

Ne tas stiprus, kuris muša, 
bet tas, kuris atlaiko.

Jei tavo draugas ar kaimv*
naudojimo atrodo aukščiau-' mės sluogsnis išsibaigia ir nas neskaito “Keleivio”, para* 

Antanas Bimba. Jis, tiesa, šia žmonių benduomenės jį pakeičia kietas, jau nesi- <ink išsirašyti. Kaina aie 
nuvažiuoja į golfo lauką tvarkymosi forma. i duodąs išplaunamas. Dėl to taau Uk M.

bus depresija, juo jiems bū
tų maloniau!

Per didžiąją depresiją 
1929-1933 metais komunis
tams Amerikoje užaugo šio
kia tokia skiauterė. Tų “ge
rų laiku” jie ir vėl -norėtų. 
Todėl tie žmonės ir turavo- 
ja kapitalistams, kad esą ne 
vyrausybės pareiga kovoti 
prieš ūkio krizę. Bolševikai 
tą kova “paveda” darbinin
kų klasei, o apie vyriausy
bės pareigą jie visai nekal
ba. Jie norėtų, kad vyriau
sybė ir nekovotų prieš ūkio 
krizę!

Girtas satelitas
Pasitaiko ir satelitų “svy

ruojančių.” Kalbame ne 
apie Maskvos satelitus, kaip 
Lenkija, Vengrija, Bulgari
ja ir kitos valstybės, kurios 
degtinėje mirko savo vargą 
ir bolševikų iš Maskvos at
nešto komunizmo malonu
mus. šį kartą kalbame apie 
Amerikos armijos {teleistą 
į padanges žemės satelitą, 
kuris buvo iššautas į aukšty
bes kovo 26 d. Tas naujau
sias “dangiškas kūnas” bė
ga aplink žemę svyruoda
mas, kaip tai kartais pasi
taiko ir žemės viešpačiui 
žmogui, kai jis paima dau
giau, negu gali pakelti.

I Egipto diktatorius Nasse- 
ris, neseniai suvalgė Siriją, 
o dabar siekia ir naujų lai
mėjimų. Kol kas jam se
kasi. Tolimas Jemenas su 4 
milionais gyventojų nutarė 
dėtis į federaciją su Jung
tine Arabų Respublika (Na- 
sseriu), o pereitą savaitę ir 
Saudi Arabijoj įvyko pasi
keitimai, kurie išeis Nasse- 
riui į naudą. Ten absoliu
tas karalius Saud, matomai, 
arabų nacionalistu stipriai 
raginamas, nutarė užleisti 
savo broliui sosto įpėdiniui 
faktiškai visą valdžią, sau 
pasilaikydamas tiktai kara
lišką titulą, žmonas ir, be 
abejo, dolerių krūvas.

Sosto įpėdinis perima 
tvarkyti finansus, vidaus 
reikalus ir užsienių politiką. 
0 tas reiškia, kad ir Ara
bija derins savo užsienių 
politiką su Egiptu.

Negana to, maža Lebano
no valstybė, kuri iki šiol bu
vo aiškiai pakrypusi į Va
karų pusę, dabar svyruoja 
ir visai galimas daiktas, 
kad ji irgi rikiuosis pagal 
Egipto diktatoriaus koman
dą. Lebanonas yra vieninte
lė arabų šalis, kur nedidelė 
dauguma gyventojų yra 
krikščionys. Ta nežymi 
krikščionių dauguma ten ir 
šeimininkavo. Bet dabar a- 
rabai magometonys ten ima 
kelti galvą ir grasina nu
versti krikščionišką valdžią, 
jei ji nepakeis savo politi
kos ir neims įsakymų iš E- 
gipto diktatoriaus Nasserio. 
Lebanono vadai statomi 
prieš pasirinkimą — sukelti 
pilietinį karą ar nusilenkti 
Nasseriui. Jie nusilenks.

Naujausias žemės sateli- . Taip Vakarų įtaka arabą 
tas svyruoja todėl, kad jis kraštuose ir nyksta. J. D.

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKA8 NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS tfEPRAiO

WORCESTERIO NAUJIENOS
WORCESTER, MASS.

Ragina visus dalyvauti 
kongrese

malonus ir nuoširdus lietu-' 
•vis. vos porą dienų prieš j 
mirt) jis per J. Šalaviejų į- 
teikė auką Lietuvos laisvi
nimo reikalams.Sandaros 16 kuopa, ku-, Il8ėkig lietuvi,

nos pirm yra J. Pupka, vi- j . &m0
cepirm. J. šalaviejus, sekr.i J
J. Krasinskas- ižd. K. Zur- Kitos naujienos 
lis, kovo 23 d. susirinkime! v oi j • _ ____ - : i
nutarė paskelbti atsišauki-S'
tu, Amerikos Lietuvių Kon- J Grigaitis, Ke-1
greso kuris bus Bostone ^t j B <
birželio 27-28 dienomis, rei- a . „Antanina Sausaitiene, 88 

metų senutė iš Varėnos apy-kalu.
Visos Worcesterio orga

nizacijos raginamos juo gy-’Į^K®8 nemažą mai-
vai susirūpinti, nes, sakoma.j°.s PacJ°s pririnktų ge- 
mūsų tautai laisvės niekas grybų savo dukterei
neduos, jei ir mes. laisvėje j Katinai ^aY^iel?el,T- 181
gyvenantieji jos nereika- ^unV Ve.^ teko ir Jūsų

KARAS VftSIUI

balandžio mėnesį Massachusetts valstijoje paskelbtas 
karas didžiausiam žmonių priešui — vėžiui. Bus vyk
domas didelis vajus. Gubernatoriaus Purcolo paskelb
tu deklaraciją jo padėjėjas Murphy (vidury) įteikia 
Kovai su vėžiu draugijos vajaus pirmiuiukui R. P. 
Tibolt, kairėj dr. €. L. Scamntan.

ILLINOIS LYGUMOSE
ROCKFORD, ILL. CHICAGO, ILL.

Už gražiausią marguti bus 
duodama dovana. Tik nesi- 
neškite barškančių ir kliun
kių.

Kurie turite paėmę bile
tus pardavinėti, prašomi ne a i Tarvbos veikla 
vėliau kaip balandžio 7 d.l ....
pranešti, kiek yra parduota1 Metiniame susinnkime pa-
biletų. Komisijai tas svar- ais^ejo, ka to skyrius . _
bu žinoti. Iki pasimatymo 1>er Paeitus metus daug ką įkopęs į devintąją dešimt).

* •* Lr A 6111 ___ i — ________ X 1   

Mirė J. Jesulevičius

Kovo 22 d. mirė Juozas 
Jesulevičius. pernai rudenį

nuveikė. Šių metų Vasario 
16 minėjimas irgi praėjo 
sklandžiai, daug aukų su
rinkta, bet jos vis dar te- 

Brooklvne gyvena buvęs beplaukia. Jau turime be- 
Lietuvos savanoris, laikraš- veik $700.
tininkas- buv. Kario redakto- C z ir energmg3 vei-
rius neseniai išleidęs atsi- Klą susirinkimas vienbal- dėjo leisti socialistinės min- ShnTknyM “VySi Ge- nutarė t, pači, skyriaus savaitraštį “Pi,myn”, 
dimino kalne”. valdybą palikti ir sekan-' vėliau perkėlė jį į Baltimo-

1 Balandžio 19 d. 7 vai. ^ems metams. Būtent:,re. redaktorių pasikvietęs 
vak. Lietuvių Piliečių Klube *J- Bacevičius, vice- dr. P. Grigaitį, o kai šis iš-
(280 Union Avė.) rengia- Pirm- A Pocius, ižd. P. Del- vyko “Naujienų” redaguoti,

margučių vakare.
Rengėjai

Pagerbs Stasį Buktų

Velionis rusų žandarų per
sekiojamas dėl politinės 
veiklos turėjo apleisti Mari
jampolės padangę ir 1898 
m. atvyko į Ameriką, dirbo 
anglių kasyklose, 1908 me
tais Minnersville, Pa., pra-

bendradarbiui. Ačiū uz 
taip skanius baravykus!

Kovo 23 d. Jonas Skeriš- 
kis- 90 metų, bet dar gana 
stiprus, “Laisvės Varpui” 
paaukojo $10, o J. Jurkėnai 
Lietuvos laisvinimo reika
lams $5.

laušime.
Neklausykime Maskvos a- 

gentų, kad Lietuva yra iš
laisvinta. Ji tebėra pagrob
ta ir paversta didele kon
centracijos stovykla ir da
bojama, kad iš jos į laisvą
jį pasaulį neprasiskverbtų 
nė mažiausias pagalbos 
šauksmas. Mūsų pareigą 
suvažiavus pasakyti vienin
gą žodį—laisvės mūsų gim
tajam kraštui.
V. Macį nubaudė už šmeižtą

Lietuvių Piliečių Klubo 
kovo 10 dienos susirinkime 
“Worcesterio Lietuvių Ži- 
nių” leidėjas - redaktorius
Vytautas Mačys nubaustas Musų kolonija seniau pia--

mas pokylis jam pagerbti. į tuva> se^r- P- šernas 
Biletų iš anksto galima gau- Tikėsime, kad ta valdyba

A. Montvidą.
Kai Pirmyn užsidarė, ve-

ti J. Ginkaus krautuvėje rir šiemet daug nuveiks, neslionis persikėlė į Filadeifi- 
'jos pirmininkas J. Bacevi-ją ir dirbo “Kovos” spaus-

CONNECTICUT KLONIUOSE
(495 Grand St.).
Pasiruošta paminklo 
statymui

Jau apie 18 metų.

•čius kaip tik išėjo į pensi
ją, ir to dėl turėdamas dau
giau laisvo laiko, galės dau- 

kai giau jo aukoti Altui.WATERBURY, CONN. nimo orkestras. Bufetų or-; Braukime 85 skyriaus veikla
.. v , • • i , • • ganizuoja mokinių tėvai, komitetas Bariui ir Girėnui i

šiomis dienomis minavo P<>‘v,nio “,k', ‘PI™1““* Putojantis alutis. įvairūs ir paminklui Lituanica aikštė- šiais metais Balfo 85 sky
1955 metais rugpiūčio mė- lietuviški užkandžiai, je pastatyti. Teko girdėti,gimtadienius: 

ras “esi0 1? di?n« Waterbury, eijaj Jie p^matoniaTrai- '^ Paminklo statymo dar- 
65 mt Ilsiausiu iiems metu’ Conn.. ir kitas pne upes Jn€’ P».ys maloniai vai bus pradėti šią savaitę,

. . , Naugatuck vietoves palietė su}asi» bet ir svečių neuz- bet kadangi dabar prastos
J. Krasinskas 'j. * i- • \t i miršta __ ___ i____  __i

CAMBRIDGE. MASS.

L.S.S. 71 kp. auka

didelis potvynis. Nukentėjo lni2^a- . ....
daug lietuvių. Buvo suda- . n?r! maloniai ir jau-
rytas L. B. Hartfordo Apy- ^!ai Paleista vakarą lietu-----
gardos Komitetas Nukentė- vjskoje aplinkoje, prašomi j 
jusiems Šelpti atsilankyti: bus įdomu irse- MuD1 kriminalistai

Komiteto piniginę apy- nimui ir jaunimui. Tad yi- 
skaitą (komitetas baigė S1 - Bendruomenes rengia-

oro sąlygos, tai gal būti jie 
bus atidėti patogesniam lai
kui.

tuvėje, o vėliau Čikagoje 
Naujienų raidžių rinkėju. 
Jis seniai priklausė L.S.S.

Mirė žmogus, kuris savo 
geriausius metus paaukojo 
sunkiam ir nedėkingam 
spaudos darbui.
Vis nauji kapai

Mirtis skina senąją kartą 
be pasigailėjimo. Kovo 22 
d. teko palydėti į kazimie-

$25 už klubo valdybos na- čiai garsėjo savo visuome-, j^bą 1958 metų vasario šaunų visais atžvilgiais 
rių šmeižimą. Gal tos pa- n^ae veikla, o dabar net Ya“įmėn. 22 d.) randu reikalo Hnksmavakarį esate kviečia-__ i__  • v. ionrn’n 1 tinVomoi norui. . ' _ . -*mokos jam užteks.• .- ’ -e ■* < •
Paminės V. Kudirką

Sandaros 16 kuopa ba-

sario 16-ji tinkamai nebe- 
paminima.

1 L.S.S. 71 kuopa kovo 23 
id. susirinkime Lietuvos lais
vinimo reikalamslandžio 20 d. bankete bus 1VHllI,lu 7™^ “J®? 

atžymėto ir Lietuvos himno kas?s. nut?re ’J.5. »
autoriaus V. Kudirkos gi- nar!a,..s^J? J.1?,’ 
mimo 100 metų sukaktis. P38'^1 “Keleivio redakei-

Mirė J. Rauktys
jai.

skelbti spaudoje. • 1111 aplankyti.
Aukų gauta per A. Sau- Valdyba

laitį iš: 1) Vyr. Skaut. O.---------------------------
Zailskienės (aukų lapas) j BRIDGEPORT, CONN.
$16, 2) dr. ir P. Mauručių ---------
$20, 3) Ed. Julenda Skru- Bedarbių skaičius vis didėja

S^P°,navičiaus Nora mūsų šalies prezi- 
<į,™ra’tvto dentas užtikrino, jog nedar-

Brooklyne jaunamečių nu
sikaltėlių skaičius labai di
dėja. Kol kas jų eilėse dar 
nepastebėta lietuviškos pa
vardės.

Kazys Žemaitis

DĖKOJA PARAŽINSKUI

riaus valdyba taipogi ne 
miegojo, o dirbo išsijuosusi.
Pora parengimų davė ne
blogą pelną, gavo daug au
kų rūbais, avalyne bei ki
tais daiktais. Per šių mėty j-įnes kapines Bernarda A- 
metini susirinkimų paaiskė-.^^ Be jo tą diena ten 
J“ ,kad Balfo centrui buvo atl <Uj() dar 3 mūsu 
pasiųsta pinigais $373, įs

Kovo 24 d. Tautinėse ka
pinėse palaidojome

įapas) v bas kovo mėn. pradės ma
$86.50 šiuos pinigus su do- ? . *. Dadė*tis tebeina

Kovo 20 d. mirė vos 45 PS. Pinigai gauti ir per- kumentais p. A. Saulaitis bloęyn Vėliausiomis žinio- 
metų amžiaus naujakurys duoti A.L.T. Bostono sky- perdavė komiteto kasinin: RrfHaonnrte įnsdmris.
Justinas Rauktys. Tai buvo riaus ižd. J. Arlauskui. Red.

. . T . n * mis Bridgeporte uzsiregis-kui p. J. Žemaitaičiui. Be- is. t . T A ..... travusių bedarbių yra lo,- tarpiai p. J. Žemaitaitis ga

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

Kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Aliclieisonienė. Knygoje sudėta apie pus-

j trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
> valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai-j 
į rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-! 
g kių naudingi) patarimų apie virtuvės saikus, apie 
* vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
j Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padtib- 
J dama apie šunta įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
J “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 
Z šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaine 
| $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymui 
r n pinigus i Tašome siųsti šiuo adresu:
| KEIKTOS
ę 636 E. 8roedw«v Se. Boston 27, Mes*
♦ jcRtaam

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins i5 tikrai Amerikos vaidilos 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squere, Worcester, Masa.

t Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės t registruotą vaistinio- ; 
; ką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininką, čia ii- j 
> pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- « 

luose. Kreipkitės iš toli ir iž arti.
Mes siuniėiaate vaistas VISUR. Tartare Į 
specialinių vaistą
vaistų aao aakito kraajo 
reumatizmo, aao širdie* ir 
Vaistai siunčiami VISUR. Raėyfcft 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm. 
lucai Pharmacy

ir Notary
mem

vo iš: 1) Valiukonio, Law-
rence, Mass.. (čekis) $43.26, U lietuvių retas kuris
2) Z. Strazdo, Hartford, Tiek iš senesnės kartos, 
Conn., (čekis) 250, 3) New ^jej- jr naujakurių lietu- 
Bntam lietuvių salpos klu- vių terpu retas kuris 
bas (čekis) $25. Viso $318.- dirba. Vieni jau gyvena iš 
26; iš viso $404.76. pensijos, kiti bedarbiai ir 

Aukos paskirstyta sekan- gauna bedarbių pašalpą;
čiai: fi. Gensienei $12.50.
Rr. Melnikaičio šeimai $100,
Strungio šeimai $37.50, Va
lio šeimai $50, Venclaųgkie- 
nės šeimai $117.26, Uogiu- 
tieaėi $12.50, Ulevičiaus 
šeimai $37.50- Lušienės šei
mai $37.50. Viso paskirsty
ta $404.76.

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdų lietuvišką ačiū.
Komitetui už atliktus dar- Nuoširdi nadėka 
bus ir Revizijos Komisijai . , . ,
už aktą tariu nuoširdų ben- Labai žemai pasilenkęs 
druomenišką ačiū. dėkoju visiems mano bičiu-

Dėl šios apyskaitoj neais- liams ir Pieteliams, kurie 
kūmų ar netikslumų galima ,nane aplankėte, kuomet bu- 
aiškintis, parašius laišką: ivau 108 nelemtos ligos taip 
K. Bagdonas, 804 Bank St., ūmai prislėgtas. Taipgi nuo-

kitiems likę tik keletas mė
nesių iki senatvės pensijos. 
Atrodo, kad netrukus senes
nės kartos lietuvių nebeliks 
dirbtuvėje dirbančių.

Nedatbas palietė skau
džiai visokias įstaigas, ir 
“biznius”, net saliūnus ir 
klubus.

Žmogus su ūsais

Balfo reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus atsiuntė šitokį 
laiškelį:
Didžiai gerb. redakcija,

Labai ačiū kad mums tal
kininkaujate, dirbant šal
pos darbą.

Šiandien gavome rezulta
tus iš Jūsų skelbimo. Būki
te geri ir išspausdinkite šią 
Balfo padėką, nes aukoto
jas yrą uolus Jūsų lėmėjas 
ir skaitytojas:

“Balfas nuoširdžiai dėko
ja tautiečiui Stasiui Para- 
žinskui, gyv. 36 Stagg St., 
Brooklyn 6, L. I.. N. Y., 
paaukojusiam penkiasde
šimt dolerių Balfo Centrui 
rašomai mašinėlei nupirk
ti”.

PITTSBURGH, PA.

kurių buvo $65 nario mokė-
Civili !*• cm Vii
pasiųsta į Vokietiją Vasario 
16 gimnazijai $25. Rūbų 
bei avalynės pasiųsta į cen
trą 835 sv. O per pereitus žinoraas asmuo. Jis buvo 
t. y. 1956 metus Balfo cen- pirmojo karo veteranas- to 
t™-1 Pim‘ dėl ir kapinėse draugų buvo
gaiš $25o ir rūbų 525 sv. kariškai pagerbtas. Giedojo 
Taigi Balfo centre gauta A Brazis, kalbėjo M. Gu- 
daugiau per 1957 m. pini- (jeiis> 
gaiš $120 ir rūbais 310 sva- * j. j. p .
rų. Visą tą padare skyriaus ______
valdyba savo darbštumu ir g į ą *eima» 
energija.

Skyriaus pirmininkas pra- S.LA. penkdešimtasis sei- 
nešė, kad šių metų baian- mas llePos ?l-25 dieno- 
džio 20 d. Lietuvių Kultū- m,s. Shennan viešbuty. Sei- 
ros Klubo didžiojoje salėje ;mui komitetas jau
bus gražus parengimas. At- pradėjo ruoštis, kaip daly-

Budraitį ir Augustą Barkų.
Velionis Barkus buvo pla

čiai Čikagoje ir apylinkėje

Waterbury, Conn.
K. Bagdonas

A. L. B. Hartfordo 
Apygardos pirminin.

NEW HAVEN, CONN.

Vakaras - balius
mokyklai išlaikyti

Linksmą vakarą - balių 
rengia balandžio 13 dieną 
7 vai. vakaro A. L B. New 
Haveno apylinkė.

šokiams gros lietuvių jau-

širdžiai ačiuoju, kurie ma 
ne lankėte ir apdovanojote 
gražiomis dovanomis!

Antanas Valinčius

BROOKLYN, N. Y.

L.D.D. 7-ji kuopa balan
džio 12 d. šeštadienį Atle
tų Klubo salėj (1332 Hal- 
sey St.) rengia margučių 
vakarą. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Biletus prašoma įsigy
ti iš anksto.

Lietuvių diena bus 
rugpiūčio 10 d.

Kovo 23 d. buvo V. Penn- 
sylvanijos Lietuvių Jungt. 
Organizacijų atstovų suva
žiavimas. Jis savo gausumu 
pralenkė visus kitus.

Vienbalsiai patvirtinta 
vadovybės apyskaita. į ko
mitetą išrinkti Pirm. adv. 
E. Schultz, vicepir. J. Nau
jokas ir G. Žilinskas, sekr. 
Julija Aleshunas, fin. sekr. 
S. Saulis- ižd. A. Chesna.

Šiemet Lietuvių diena bus 
rugpiūčio 10 d. Lithuanian 
Country Club (Clirton, Pa.) 
patalpose. Visos organizaci
jos prašomos tą dieną atsi
minti ir jai ruoštis.

Kitas suvažiavimas bus 
gegužės 25 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Pašalpinės Dr-jos 
salėje (424 Locust St., Mc- 
Kees Rocks, Pa.). Visos 
organizacijos prašomos at 
siųsti savo atstovus.

Frank Žilionis

vykę svečiai iš Čikagos su
vaidins vieno veiksnio ko
mediją “Raidės, o ne žmo
nės”, kurį režisuoja A. 
Brinką. O tautinių šokių 
gmipė pašoks gražių tauti
nių šokių. Tautinių šokių 
vadovas yra K. Ulevičius. 
Taipogi pranešė, kad buvo 
prašyti vietos meninės jė
gos programai atlikti- bet 
atsisakiusios. Po pranešimų 
buvo valdybos rinkimai. 
Valdyba vienbalsiai nutarta 
palikti ir sekantiems me
tams ta pati: Pirm. A. Po
cius, vicepirm. P. Savickie
nė, sekr. P. Deltuva ir kas. 
B. Kovaitis.

Po susirinkimo visi buvu
sieji susirinkime nariai gra
žiai praleido laiką besikal
bėdami ir išgerdami po a- 
lutį.

Sėkmės valdybai ir vi
siems nariams.
Klaidų atitaisymas

Mano korespondencija 
(Kel. Nr. 11) turėjo būti 
baigta sakiniu “Kas remia 
Balfą, tas remia savo bro
lius - seses, vargstančius Si
bire ir kitur”, o ne “Kibi- 
re”. Aiški korektūros klai
da.

Nr. 12 parašyta- kad Va
sario 16 minėjime dainavo 
J. šalučkienė, o turėjo būti 
-UĄopsA nuoųj ’TOfonms -f 
vo L. Jerošekas. Penriam

vius gražiau priimti.

AKRON. OHIO

nepriklausomy
bės paskelbimą

Vietos Alto skyriaus ba
landžio 13 d. 2 vai. p. p. 
šv. Petro parapijos salėje 
(1314 East St.) rengia Lie
tuvos atkūrimo jiaskelbimo 
40 metų sukakties minėji
mą.

Jo meninę dali atliks kle- 
velandiečiai — J. Kazėno 
vadovaujami “ąžuoliečiai”, 
kuriuos matėme ir girdėjo
me prieš 2 metus. Bet da
bar bus jau ne “Ąžuolo” 
oktetas, bet visi 16 “ąžuolų” 
su 8 akordionistais. Taipgi 
bus 40 muzikantų benas.

Kalbas pasakys geri kal
bėtojai. A. L. Tarybos sky
rius nuoširdžiai kviečia vi
sus dalyvauti.

V. T. Neverauskas

NAUJIENA

Stepono Kairio knygą “Lie
tuva budo” galite gauti Ke-

• • •
•JOJ.

New Yorke pašto ženklų auk- 
cijone Amerikos 1848 metų ke
turi pašto ženklai parduoti už 
$18,500.
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Iš Pavergtos Lietuvos Į MENUO tarp BRAZILUOS LIETUVIŲ
Rai© M. Krasinskas

“'“™ 'SUS,-" MSI -1"-“ s? uss*;„i ■«

Kaip “gerai” dabar ten gu tolimafg Ritate namuose’ lankydamas 8ra* bet. raudona kaip Brazilijos
statoma, apie 
iš

tai sužinome žius Urugvajaus paplūdi- laukų žemė. O per tuos klo-Jall£r conian no<ni i ta kraš- ®1 ojous po^iuui iauai( w mv-
10 pačių bolševikų, štai Tie- a .g., a ’ J. , mius, lietuvius ūkininkus ar- nius ir kalnelius jau ir ke- 
soje rašoma kad Varėnoje “ iSA A°v^ J eTa\.~JJ ba kaimyninėj Aigentinoj lias daugiau vingiuotas.
Valstybinis statybos trestas L^gę. teriojo kSų ir E“. «jmines, " draugus. I Po 9 valandų jau buvo- 
pastate ligoninę, bet centn- ” ** kūnų ten netrūksta. Argen-
nis šildvmas neveikė, nebu- “?? jo gyventojus. mums juk ranRa

kaikuriuo- ,L.le,t“vo^?P“_t?°6 “£ duoti, kitoje U Platos^- 
pės pusėje vos 8 valandos 
kelio. Urugvajaus piliečiui

vo skalbyklos, o
se skvriuose ir elektros. Vi-
.■a tas- ouvo zaoeta pei me- , .
«zw.; r-„ė,-oi-Vvrti* Ka* neoAio leiazia, nau lietuviuose

'me Urugvajaus - Brazilijos 
pasienio mieste Rivera. Pa-

<4.

nius tik prabėgomis prisi
menama. Matyt, rusai ne- 

ne-?rLTykSL^iP^! nuotaikų reikalauti «
kių kliūčių. To dėl ten esu 
buvęs kelis kartus ir gerai

11 pietai, O uunuuioi lįaUčįaUS Šiltį pHJUng'
salinti. . ti prįe Lietuvos. Mat, rusaiLigonines direktorius tre- , P pažįstu jos sostinę Buenos
stų .r geruoju prasės ir pro- tik jk™ tepriklausoma. A,res’ J° aPy|lnkes “• kitus 
Kuroru grasinęs- bet iki šiol J r
nieko negelbėję. “Ligoninė Ką reiškia ir tokie 
vis tiek šalta, durvs ir lan- uždarbiai 
gai persimetę, žodžiu, vis-

artimus miestus.

pas Dievulį”, tai yra dan
guje, bet šv. Petro su rak
tais nematėme.

Kai lėktuvas pakyla virš 
debesų, tai skristi yra dide- { 
lis malonumas. Atsileidęs 
diržus sėdi žmogus kaip sa
vo kambary minkštoj kėdėj, 
skaitai laikraštį ar žurnalą, 
kurių čia netrūksta, stebi 
vaizdus pro langą, snaudi 
ar su šalia sėdinčiais šne
kučiuoji

Po 6 valandų kelionės 
buvome San Paulo aerodro
me. Traukiniu būtų reikėję 
važiuoti 4 dienas, o lėktuvu 
2,700 klm. su nusileidimais ; 
aerodromuose nuskridome i 
per 6 vąlandaą.; > j
Pas San Paulo lietuvius

ANYKŠČIAI SU ŠVENTĄJĄ

Ten. kur šventoji kerta Panevėžio - Švenčionių geležinkelį 
yra gražus Anykščių miestelis. Jame ilgai gyveno ir mirė 
rašytojas Antanas Žukauskas - Vienuolis, iš jo yra kilęs 
poetas vysk. Antanas Baranauskas, netolimos apylinkės 
rašytojas Jonas Biliūnas.

sisamdęs taksį, vykau j Bra
zilijos pusėje esančią Santa 
Ana do Livramento geležin
kelio stotį. Kiek pavažia
vus paklausiau šoferį, kame 
yra muitinė- o jis man atsa
kė taip pat klausimu: “O 
kam Tamstai reikalinga 
muitinė, mes jau Brazilijo
je”. Atlikęs reikalingus for- j 

malumus, suradau kasteža-1 
rių kalbą mokantį šoferį, į- 
teikiau jam du adresu ir 
paprašiau nuvežti ten, kur 
arčiau. Jis nuvežė mane 
pas sesers vyro brolį Miką 
ir Marę Lisauskus, kurie 
mane nuoširdžiai sutiko. Li
sauskai- kaip ir šių eilučių 
autorius, yra Dainavos ša
lies sūnūs. Mikas ir jo žmo
na Marė Asakavičaitė kilę 
iš Plasapnikų, Butrimonių 
valse., Alytaus apskr., į 
Braziliją atvykę prieš 30 
metų.

Mikas yra geras šoferis, 
turi savo lengvąją mašiną 
ir ja duoną pelno sau ir sa
vo šeimai. Gyvena savo na
muose- o antrus išnuomoja. 
Kadangi kitą dieną buvo 
sekmadienis, tai su Lisaus
kais nuvykome į daugiausia 
lietuvių apgyventą San 
Paulo priemiestį Vilią Ze-

Praeitų metų atostogas 
nutariau praleisti Brazilijo- 

Ties Marijampole yra “Še- je, jos lietuvių “sostinėje 
•upės

vyzdingiausias visame rajo-du susipažinti su tenykščių
kas atrodo taip kaip ir prieš gUp^s” kolchozas. Jis pa- San Paulo mieste ir tuo bū- 
metus. Skirtumas tik tas,,.„„_u_____________ -------------------------------------------
kad neseniai lubos vienoje 
palatoje iškrito. Ką jau ką, 
bet sveikatą šioje ligoninėje 
tikrai galima prarasti”. Taip 
baigia ne koks “išdavikas”, 
bet pačių komunistų svar
biausio laikraščio bendra
darbis.

Elektra vištoms, o ne 
darbininkams

Pi\Jau minėtoje Tiesoje 
Šliuževičius rašo:

“Jonavos rajone yra dili

nę.
Pernai jis išmokėjęs kol- 

chozininkams už darbadie
nį po 3 kilogramus grūdų ir 
po *14 rublių.

Bolševikų nuomone, tai 
labai* daug, o iš tikrųjų tas 

(Uždarbis yra gerokai ma- 
Ižesnis negu tų pačių žemės 
[ūkio darbininkų nepriklau
somos Lietuvos laikais. Tą 
gali kiekvienas išskaičiuoti, 
rankose turėdamas dabar e- 
sančių Lietuvoje prekių kai

pių įmone “Didysis raistas”. į nas, kurios ir Keleivy daž- 
Šiame raiste mes ir elektrą i nai skelbiamos, 
turime. Ji padeda mums1

lietuvių gyvenimu.
Į Braziliją nuvykti jau

kiek sunkiau. Nuo Monte
video iki San Paulo yra 
3250 kilometrų (1 klm yra 
truputį daugiau kaip pusė 
mylios), iš jų 550 klm Uru
gvajaus teritorija ir 2,700 
klm Brazilijos. Pasiruošęs 
kas reikalinga- gruodžio 6 
d. 3 vai. ryto sėdau į 28 
vietų autobusą ir pasileidau 
Brazilijos link. Geru asfal
tuotu keliu mūsų autobusas

zemeje

Norėdamas geriau pama
tyti Braziliją, buvau nuta
ręs važiuoti traukiniu, to 
dėl ir į stotį vykau tuo rei
kalu pasiteirauti. Ten pa
aiškėjo, kad tarptautinis 
traukinys, turintis miega
muosius vagonus ir kitus 
patogumus- į San Paulo ne
beinąs, gavau vykti lėktuvu.

Nusipirkęs biletą “Savag” 
linijos lėktuve, dar turėjau 
gražaus laiko apžiūrėti du 
pasienio miestus: Rivera U- 
rugvajaus pusėje ir Do Liv
ramento Brazilijos. Iš tikrų-

Tikra bėda tiems 
komunistamsdirbti, kai kur šviečia. Ne

seniai įmonės viršininkas į-
vedė elektros šviesą ir į sa- Vasario mėnesį įvyko Lie- 
vo.... vištydę. Sako, nori, tuvos komunistų partijos 
kad vištelėms vakarais bū-j suvažiavimas. Ten kalbas 
tų linksmiau. Prie šviesos, j sakė visi vadai- bet ypač 
sako, jos ir kiaušinių dau-i įdomi buvo pirmojo sekre- 
giau sudės... I toriaus A. Sniečkaus kalba.

“Neblogi tie paukščių gi-! Pasirodo, kad dabar ko- 
minės padarėliai. Nieko; munistų pravadyriai negali 
pneš juos aš neturiu. Tik i užmigti dėl to, kad jiems 
kažin ar ne peranksti vis- J ir lovoj į akis lenda visokie 
toms elektros šviesa, kai ne J‘revizionistai”, nukrypėliai 
v’S” darbininkų butuose ji!nuo tiesiosios, iš Maskvos 
yra”. « nurodytos linijos. O nukry-
K-  ..................... . pėlis vra kiekvienas, kuris.ek žemes is miško 1
padariau ...

nesustodamas riedėjo visu jy tai.vienas miestas.Vargu 
smarkumu. Auštant pasie- kur Kitur galima rasti pana- 
kėme už 100 klm. esantį ste- šų pavyzdį, kad dviejų vals- 
buklais pagarsėjusį Flori- tybių miestai gyventų vieną 
dos miestą. Čia kiek stap- gyvenimą. Dieną ir naktį 
telėjęs jau nebeasfaltuotu, įten vyksta nepaprastai gy- 
bet gerai žvyruotu keliu jvas judėjimas visokiomis 
mūsų autobusas bildėjo pir
myn per neapmatomą lygu

turi proto ir nori pagal jį 
gyventi, kuris nenori šoki- 

“Sibire aš kol galėjau, į nėti pagal Maskvos batlai- 
ta*'p sunkiai dirbau, kiekįžių lazdelę, kuris nelinkęs 
žemės iš mišku padariau”, i garbinti “didįjį brolį”, pa
rašo savo dminaitei iš Si- skutinį sijonėlį maunantį
b’i o grįžusi sveikatą prara- savo seserei Lietuvai ir 11 
dusi, dabar vos galinti pa-! Sniečkus ir Venclova dėl 
e'ti. kurčia, suirusiais nėr-.tokių nuotaikų plitimo kal
iais moteris. tino “buržuazinius naciona-

‘Gržau ubagė, neturiu kouistus, išsidangenusius į už- 
: o* pasikloti nei apsideng-įsienius ir parsisamdžiusius 
t i. ka palikau, nieko nebe-; Amerikos imperialistams”, 
radau”. Dabar mezganti
Įdek galėdama, kitiems pa
gelbėjus įsigijusi karvę, 2 
Kiauli- turinti skolų, bet ti
kisi jas išsimokėti, “kad tik 
sveiki būtum”.

Ji esanti 6 vaikų motina.
Girdi, tokios gauna pašal
pą. “Gal ir aš gaučiau”, bet 
nemokanti prašymo para
šyti.

Ji norėtų daugiau parašy
ti, bet "trūksta popieriaus”.

KaraPaučiaus sritis ii 
I etuviu žemė

seno

ir ragino su jų plitimu grie
žtai kovoti.
J. Fetraičiui 60 metų

Bolševikinė spauda prane
ša, kad Žemės ūkio akade
mijos docentui Juozui Pet
raičiui sukako 60 metų. Jis 
_sąs parašęs 98 mokslinius 
darbus ir apie 250 straips
nių gyvulininkystės klausi
mais.

J. Fetraitis jau nepriklau
somoj Lietuvoj buvo pasi
žymėjęs žemės ūkio darbuo
tojas. Vokiečių okupacijos 
metu buvo Šiaulių rajono 
agronomu.
Ka* laimi, o kam garbė

Skelbiama kad Sovietijos 
krepšininkai laimėjo Prahos 
lungtynęs, o iš tikrųjų jas 
laimėjo du lątviai ir lietu
vis Stonkus, nes rusų ko
mandoj tebuvo vos 2.

Sako, Bulgarijoje sovieči- 
kai laimėjo stalo rungtynes, 
o teisybę pasakius tai buvo 
Saunorio Paškevičiaus ir 
vieno armėno laimėjimas.

Ir motervs stalo teniso 
Ra-

Karaliaučiaus (dabar va
dinama Kaiiningrado) sri
tyje darant kasinėjimus ra
sta daug žemės ūkio ir ama
tininkystės įrankių ir meniš
kų išdirbinių- kurie rodo to 
krašto gyventojus gyvenus 
kultūringą gyvenimą ir daug 
šimtmečių prieš vokiečių 
kryžiuočių įsibrovimą į Prū
su Lietuvą. Tuose pat žemės 
sluogsniuose rasta ir pinigų 
(Bizantijos, Romos, net a- 
rabųi iš 400-600 metų po 
Kristaus. Visos iškasenos 
patvirtina, kad Prūsų lietu
viai arba senieji “prūsai”,! rungtynes laimėjo tik 
to krašto gyventojai buvo manauskaitės ir armėnės 
ir civilizacijoje ir kui- dėka.

mą. Pro langą žiūrint tebu
vo matyti lygūs laukai, ku
riuose ganėsi milžiniški a- 
vių ir mėsai auginamų gal
vijų būriai, ir kur ne kur 
“gaučai”, tai yra raiti pie
menys, kurie vielomis ap
tvertuose laukuose prižiūri 
gyvulius.

Tų didžiulių žemės plotų 
savininkai daugiausia gyve
na miestuose, o jiems pri
klausančių neapmatomų 
laukų dvaruose tegyvena jų 
darbininkai, gyvulių prižiū
rėtojai. Ponai tik retkar
čiais iš nuobodumo atvyks
ta į savo žemes apsidairyti. 
Jiems terūpi ko daugiau gy
vulių priauginti ir iš jų ko 
daugiau pasipelnyti, milio
nus susikrauti, to dėl ir tų 
dvarų sodybos ne dvariškai 
atrodo.

Artėjant pne Brazilijos 
pasienio, vaizdas keičiasi. 
Čia jau daugiau kalnuota 
primena Dzūkijos laukus, 
tik žemė čia ne smielėta

Pagerbta* A. Krutuli*

Senas vilnietis mokytojas- 
visuomenininkas Antanas 
Krutulis buvęs pagerbtas 
Vilniaus Tallat - Kelpšos 
vardo dešimtmetės mokyk
los jo 70 metų amžiaus, 50 
metų pedagoginio darbo ir 
10 metų mokytojo darbo mi- 
nėtoj mokykloj.

Krutulio vyresnysis sūnus 
inžinierius gyvena Čikagoj. 
Kiek yra kolchozų

Bolševikų spaudos prane
šimu- dabar Lietuvoje yra 
1889 kolchozai, 98 tarybi
niai ūkiai (sovchozai), 134 
mašinų traktorių stotys ir 
20 melioracijų stočių.

Traktorių esą 19,400 ir a- 
pie 1,400 kombainų.
J. Janonio filmas

priemonėmis iš vieno miesto 
į kitą, ir niekas — nei ui*ug 
vajiečiai nei braziliečiai jo 
nekontroliuoja. Naujai at
vykęs negali pastebėti, ka
me yra Ittbežius- tik paklau
sęs vietinio žmogaus, gauni 
atsakymą: “štai šitos ave- 
nidos (alėjos) viduriu eina 
rubežius”. Tai gana plati 
gatvė, kurios vidury paste
bi stulpelius, žyminčius 
dviejų valstybių sieną.

Noriu čia priminti didelę 
ir gražią Tarptautinę aikš
tę, kokios aš Pietų Ameri
koje nebuvau matęs. Ta 
aikštė prieš keliolika metų 
įrengta abiejų valstybių lė
šomis ir iškilmingai atida
ryta. Ji yra Brazilijos pu
sėj, bet priklauso abiem val
stybėm. Joje yra didžiulis 
granito stiebas — Obelisco- 
iš abiejų pusių didžiuliai a- 
biejų valstybių žalvariniai 
herbai, jų apačioje tų vals
tybių prezidentų vardai ir 
pavardės ir jų parašai.

Giuodžio 7 d. 6 vai. ryto 
lėktuvo bendrovės automo
bilis paėmė mane iš viešbu
čio ir nuvežė į aerodromą. 
Brazilija yra kavos kraštas, 
todėl jos čia nesigailima. 
Ir mane vos išlipus iš ma
šinos tuoj ja pavaišino.

Po poros valandų pakilo
me ir skridome San Paulo 
link. Diena buvo ūkanota, 
lietinga ir to dėl trumpą lai
ką lėktuvas paskendo mig
loje, bet netrukus mūsų pil
kasis paukštis išnėrė iš tam
sos ir pakilo virš debesų. 
Tada pamatėme giedrą 
dangų ir meiliai besišypsan
čią saulutę.

Po poros valandų lėktu
vas nusileido Rio Grande 
do Sul valstijos sostinės 
Porto Alegre aerodrome. 
Sukant lėktuvui ratą virš 
miesto, galima buvo matyti, 
kad tai yra nemažas ir gra
žus miestas. Aerodrome 
persėdę į didesnį tos pačios 
linijos lėktuvą, tęsėme ke-

lina, kuriame yra Metuvrų 
bažnyčia, vienuolynas, mo
kykla ir kitos lietuvių or
ganizacijos.

Urugvajaus lietuvių Spor
to Klubas “Vytis” buvo į- 
davęs man laišką kun. Šeš
kevičiui, to dėl turėjau pro
gos užeiti klebonijon ir ten- 
neradęs kun. Šeškevičiaus, 
pasikalbėti su parapijos kle
bonu kun. Rągažinsku.

Pasirodo, kad ir katalikiš
koje Brazilijoje lietuviams 
kunigams neblogai sekasi, 
nes iš bažnyčios išėjo gana 
daug žmonių. Atrodo, kad 
esi kuriame nors Lietuvos 
bažnytkiemy. Sutikau daug 
dzūkų ir kt, kuriuos jau se
niai bebuvau matęs.

(Bus daugiau)

VYDŪNAS

Kovo 22 d. sakako 90 metę 
nuo musę filosofo, rąžytojo. 
Mažosios Lietuvos kovotojo, 
nuoširdaus žmoniškumo įdė
ję skleidėjo Viliaus Storas
tos - Vydūno gimimo, miru
sio Vokietijoje 1953 metais 
vasario 20 d.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Pradėtas sukti filmas iš 
poeto Juliaus Janonio gyve- į lionę.
nimo. * 1 Tą dieną pietus valgėme

UŽBURTI LOBIAI, lietu
vių liaudies sakmės, paluo
se Jonas Balys, Nidos knygų 
klubo leidinys Nr. 22, 95
pusi., kaina nepažymėta.

Leidyklos adr.: (4 Land- 
broke Gardens, London W 
11, Great Britain

Amerikos lietuviukongresas
Prieš Vasario 16 minėjimus Amerikos Lietuvių Ta

rybos Vykdomasis Komitetas išsiuntinėjo lietuvių ko
lonijoms pranešimus apie Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kuris šaukiamas š. m. birželio 27 ii* 28 dienomis Bostone, 
Mass., Statler viešbuty. Laikas bėga, todėl dabar mes 
šaukiamės į plačiąją lietuvių visuomenę, kviesdami ne
delsiant pradėti ruoštis Kongresui. Visos Amerikos lie- 
.uvių organizacijos ir draugijos yra kviečiamos sukrus
ti, nes nuo dalyvių gausumo ir nuo jų pasisakymų pri
klausys ne tik Kongreso pasisekimas, bet taip pat ir 
.cl.mesnis Lietuvos laisvinimo darbas.

Gyvename svarbų politinį laikotarpį. Sovietų Są
junga, darydama veidmainingus taikos siūlymus, sie
kia vienokiu ar kitokiu būdu. išgauti iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių “status ųuo” (esamosios padėties) Eu
ropoje pripažinimą. Ji nori “įteisinti” Lietuvos, Latvijos 
r Estijos pagrobimą, o taip pat ir vadinamųjų sateli
tinių valstybių pajungimą Maskvai. Jeigu šitie Rusijos 
norai būtų įvykdyti, tai ateitų galas Lietuvos žmonių 
troškimams atgauti laisvę^

Matant toki pavojų, reikia Amerikos lietuviams 
dėti visas pastangas, kad Sovietų siekimams būtų už
kirstas kelias.

Todėl Amerikos Lietuviu Taiybos Vykdomasis Ko
mitetas savo posėdyje vieningai nutarė kreiptis į Ame
rikos lietuvių draugijas, organizacijas, sambūrius ir 
sąjūdžius, o taip pat ir į visus, mylinčius savo kraštą ir, 
gerbiančius teisingumo principus, lietuvius, kad jau 
dabar jie ruoštųsi Kongresui: kad savo organizacijų su
trinkimuose tartųsi dėl delegatų parinkimo ir dėl lai
to sutvarkymo taip, jog numatyti delegatai galėtų iš- 
'ikti iš darbo Kongreso dienomis; kad svarstytų būdus, 
aip Kongresui suteikti daugiau reikšmės ir pasisekimo.

Renkant delegatus į Kongresą, prisilaikytinos tre
čiojo Amerikos Lietuvių Kongreso, kuris įvyko Chicago- 
;e 1953 metais, taisyklės:

Centrinės organizacijos, iš kurių sudaryta Amerikos 
'rietuvių Taiyba (Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracija, Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir 
\merikos Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas) ski-
a po 4 delegatus;

ALT skyriai ir tolygūs draugijų sąryšiai bei komite- 
ai kolonijose — po 4 delegatus;

Susivienijimų kuopos, organizacijų skyriai, lokalinės 
draugijos, klubai ir Lt. po 1 delegatą iki 50 nariu ir pol 
lapildomą delegatą nuo kiekvienų 50 narių arba didesnės 
ų dalies (pav. 25 narius turinti draugija skiria 1 dclc- 
:atą„ o 130 narių draugija—3 delegatus).

Pasidarbuokime, kad šis ketvirtasis Amerikos Lietu
mi Kongresas būtų galinga demonstracija už Lietuvos 
šlaisvinimą iš svetimo jungo!

L. Simuti*, prezidentas 
A. A. Oli», viceprezidentas 
Dr. P. Grigaitis, sekretorius 
M. Vaidyla, iždininkas

Chicago, Illinois
1958 m. kovo mėn.

BENDRUOMENĖS
RINKIMAI

J.A.V. Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimai 
bus balandžio 27 d. Viso 
labo išstatyta 76 kandida
tai, jų tarpe šie bostonie
čiai: dr. M. Gimbutienė- dr. 
B. Kalvaitis ir J. K. Kapo
čius.

Jo kandidatų yra 119, iš jų 
bostoniečiai: O. Ivaškienė, 
inž. J. Gimbutas, inž. V. 
Izbickas, J. Kapočius, V. 
Kavolis- dr. J. Leimonas, A. 
Matjoška, K. Mockus ir I. 
Vilėniškis.

Kartu bus renkami ir Ben
druomenės seimo atstovai, kitomis

Visokiomis progamla goriausia 
dovana yra "Keleivis’’. Išrašyk 
JI «vo pažįstamai

šveačię ir
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—Sveikas gyvas, tėve! reiškė, kad ji jau mirus.
—Vot- Maiki, už tokį pa

sveikinimą aš galėčiau tau 
užfundyti, ’ba sveikata man 
labai reikalinga. Aš pradė
jau bijoti ligos; bijau, kad 
graborius neužkastų Į žemę 
dar gyvo.

—Ką jau čia tėvas nukal
bėjai! Kaipgi graborius ga
li užkasti gyvą žmogų?

—Maiki, svietas dabar 
taip ištvirkęs, kad gali ta
ve ir gyvą užkasti. Ar tu 
negirdėjai, kas anądien at
sitiko Saubostone?

—Na- o kas gi? ,
—Ogi graborius vežė pa

laidoti gyvą motelį. Jesar, 
gyvą! Ir būtų palaidojęs, 
jeigu ji nebūtų pradėjus 
rėkti.

—Kažin, ar tėvas čia ne 
perdedi?

—Galiu pasibažyt, Maiki, 
kad vežė. Matai- ta moteris 
buvo apsirgus. Giminės su
sirinko ją aplankyti, o ji 
tuo tarpu miegojo. Pamatę, 
kad ligonė nejuda, jie rai- 
davei pašaukė graborių ir 
liepė ją arijop laidoti. Gra
borius atsiuntė traką ir tą 
moterį išvežė. Ale beve
žant draiverys išgirdo, kad 
moteris sunko. Jis sustojo 
pažiūrėt ir, bai gali mote
lis pasirodė dar gyva. Bet 
jos laimė, kad draiverys bu
vo neblogas vyras, tai ne
pribaigė. O jeigu būtų koks 
galvariezas, tai būtų davęs 
per galvą, ir dac oi. Jis pa
šaukė policiją ir ta moteris 
buvo nuvežta atgal j savo 
stubą. Ale jos stuba buvo 
jau tuščia- ba giminės viską 
išklynijo. Nebuvo jau nei 
lovos, nei pečiaus ir baigė 
jau karpetus lupti nuo flio- 
ro. Tat matai, Maiki, kodėl 
aš bijau apsirgti.

—Tėvas perdaug šitą atsi 
tikimą supainiojai.

—Ar tu bpie ji girdėjai? 
—Aš skaičiau apie tai 

amerikiečių laikraščiuose.
—Nu, tai kaip ten buvo? 

Ar ne taip, kaip as sakau?
—Ne- tėve, taip negalėjo 

būti.
—Kodėl negalėjo?
—Todėl, kad joks grabo

rius neveš žmogų laidoti 
kol jis nėra daktaro pripa
žintas mirusiu. Bet su ta 
moteriške, Mrs. Mary Mc- 
Guire, daktaras padarė 
klaidą. Jos širdis buvo tiek

Tik tada buvo pašauktas 
graborius. Tačiau ligonė 
tuo tarpu buvo jau truputį 
atsigavus ir graborius tatai 
pastebėjo. Jis čiuptelėjo jos 
pulsą ir pajuto širdies tvak
sėjimą. Jis pranešė apie 
tai policijai; buvo pašauk
ta pora daktarų ir moteris 
buvo atgaivinta. Policija 
nuvežė ją miesto ligoninėn. 
Taigi istorija su ta moteriš
ke yra visai kitokia, negu 
tėvo pasaka.

Maiki, tu manęs nekri
tikuok. Jeigu daktaras pa
darė tokią apmilką, tai ir 
aš galėjau padaryti mistei- 
ką. Ale visgi šitas atsitiki
mas parado, jog žmogus ne
gali būt šiur, kad jis nebus 
užkastas gyvas. O giminės 
tik ir laukia, kad kuo grei
čiau tave į duobę įmestų. 
Ai beč jur laif!

—Bet kiek aš žinau, tė
vas giminių neturi.

—Dac rait, kol kas aš jų 
neturiu. Bet tu pamatytum, 
kiek jų atsirastų, jeigu Ab
raomas prisiųstų man pa- 
viestką. Tu gal atsimeni, 
kiek anais metais atsirado 
Kielos giminių, kai jis mirė 
Chicagoje.

—Atsimenu.
—Nu- tai gerai ir sakyt, 

jei atsimeni. Žinosi, kad 
nemeluoju. Tas Kiela an- 
gelskai vadinosi Kelly. Kol 
jis buvo gyvas, jis neturė
jo giminių, nei frentų. Gy
veno apdriskęs purvinoj lin
dynėj. Ale kai jis mirė ir 
pasirodė, kad paliko pusę 
miliono dolerių, tai atsira
do visokių brolių, švogerių 
bei dėdžių, ir visi pradėjo 
reikalauti sau dalies. Ro
dos, keli Čikagos lojariai ir 
džėlos gavo už tai, kad pa
sidarė dokumentų savo gi
minystės įrodymui. Aš at
simenu, kad ir Bostono vie
nas lojaris trajino “susigi
miniuoti” su likusiais Kie
los pinigais. Dabar tas lo
jaris jau miręs, amžiną jam 
atilsį. Taigi tu matai- Mai
ki, kad patrajyk tik numirti, 
o giminių netruks.

—Kaip matau, tėvas pra
dėjai perdaug galvoti apie 
mirtį. Tas negerai.

—Maiki, ar tas gerai ar 
ne, bet nuo smerties žmo
gus neišsisuksi. Negali ži
noti kada giltinė pabarš-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Juodasis pavojus
skaičius

sumažėjo
Iš nereto amerikiečio lū- šimtmetį negrų 

pų gali šiandien išgirsti, pietų valstybėse 
kad Amerikai gresiąs nau- daugiau kaip per pusę. 
jas ir didelis pavojus. . Tą Pagerėję uždarbiai ir pa- 
pavojų baltiesiems sudarą lengvėjusi galimybė gauti 
negrai. Negrai nepaprastai darbo iš karto, pakeitė neg- 
greit dauginasi. Negrai pa- rų gyvenimo būdą. Dar la- 
plito po visą Ameriką. Ly- bai neseniai negrų mirtin- 
giai su baltaisiais privalo gumas dėl blogo maisto- ne
mokytas, jie vis labiau pra- sveikų gyvenimo sąlygų, dėl 
kunta ir nebesitenkina sunkaus- darbo buvo nepa
prastaisiais”, pigiausia prastai didelis. Trumpu lai- 
mokamais darbais- pratinasi ku vidutinis nėgių amžiaus 
dirbti vis geresnius ir pel- ilgis padidėjo net aštuo- 
nyjasi lygiomis su baltai- niais metais. Anksčiau at- 
siais. Vis geriau uždirbda- vykę iš pietų negrai apsi- 
mi, negrai nebesitenkina gyvendavo biedniausiuose 
gyvenę biedniausiuose mie- mietų rajonuose, skurdo ne
štų kvartaluose, prarūgu- sveikiausiose lindynėse, per- 
siuose laužuose, perkasi na- pildytuose butuose. Pradė- 
mus vis geresnėse miestų ję daugiau uždirbti, pradė- 
apylinkėse, o kur “pado- jo patys pirktis namus ar 
nam” ' kvartale atsiranda samdytis padorius gyventi 
bent vienas juodukų gyve- butus jau atskiromis šeimo- 
namas namas, iš ten baltie- mis. Pradėjo geriau valgyti, 
ji bėga galvotrūkčiais. Ir geriau rengtis, daboti šva- 
tuo būdu juodoji “pavietrė” ros, naudotis materialinės 
užlieja vis naujus Amerikos ir dvasinės kultūros laimė- 
miestus- miestuose vis nau- jimais. Pradėjo save gerbti, 
jus kvartalus. Dabartinis darbo sekreto-

—Kas gi bus toliau?—klau rius James Mitchell, turėjęs 
šia nevienas nejuokais išsi- progos lankyti Čikagoje va- 
gandęs baltasis. dinamus “juoduosius prie-

Pirmieji juodukai pradėta miesčius”, pasakoja, kad 
gabenti Amerikon šešiolik- ten dauguma nėgių šeimų 
tojo šimtmečio pabaigoje ir gyvena atskiruose namuose

PREZIDENTAS IR KOMIKAS KONCERTUOJA

Buv. prezidentas Harry Truman ir komikas Jack Ben- 
ny Kansas City filarmonijos orkestro repeticijos metu. 
Orkestras rengė koncertą turimam nedatekliui išlygin
ti, pasikvietęs diriguoti Trumaną ir smuikuoti Jack 
Benny, koncertas davė $50,000 pajamų.

Opieji SLA reikalai
Pasikalb ėjimas su S.L.A. prezidentu P. Dargiu

skaičių j vieną pajėgiausią 
ir turtingiausią lietuvišką 
organizaciją. O šiame dar
be pagrindinės svarbos rei
kalas tai vieningumas ir ge
ras -organizacijos vardas, 
kuris nebūtų mūsų visuo
menės akyse parodomas ne
tikroje šviesoje.

Atsiranda proga Povilui 
Dalgiui patiekti klausimą, 
kaip pasibaigė tas mažas 
triukšmelis dėl S.L.A. Pil
domosios Taiybos nomina
cijų.

—Jau darbar, — atsakė 
P. Dargis,—šį visą reikalą 
laikome visai baigtu ir ma
nome, kad apie jį laikas už
miršti. 0 nenorėdamas, kad 
vis tik nepasiliktų jokio še
šėlio- turiu priminti pačius 
pagrindinius faktus. Buvo 
taip. Iš įvairių srovių atsto
vų buvo sudaryta balsų 
skaičiavimo komisija. Ji sa
vo darbą atliko, bet jos ra
porte įsibrovė paklaidų, su
dedant balsuotojų skaičius. 
Kuopų skaičiai maždaug 
buvo teisingi ir todėl iš 
kuopų jokių nusiskundimų 
ir nebuvo. Komisija veikė 
savarankiai, į jos darbus 
negalėjo niekas turėti bet- 
kokios įtakos. Tad įtari
mams nėra vietos. Toliau, 
kai buvo pastebėtos balsų 
skaičiavimo paklaidos, jos 
artimiausiame S.L.A. orga
no “Tėvynės” numeryje bu
vo pataisytos. O kai buvo 
gautas skundas dėl minimų 
paklaidų- tuojau buvo su
šauktos Kontrolės ir Skun
dų ir Apeliacijų komisijos. 
Tai organizacijai nemaža 
kainavo. Bet tai reikėjo

Mūsų korespondentas tu- mas juos skatina aukotis 
pardavinėti vergais Ameri- ir atskiruose sklypuose. Na-'rėjo progos pasikalbėti su bendram lietuviškam dar
kąs pietų plantatoriams*Jo- mai ir sklypai taip atrodą, plačiai žinomu lietuvių vi- bui. Aš pats ir kiti S.LA.
kio įstatymo neginami, jie kad kiekvienas amerikonas suomenės veikėju P. Dar- veikėjai kuo galime pade-
čia dirbo medvilnės ir cuk- mielai sutiktų juose gyventi giu, dabartiniu Susivieniji- dame jiems, patarimais,
raus lendrių laukuose, tiesė ir kad priemiesčių gatvėse mo Lietuvių Amerikoje pre- skubia pagalba, kai kuri
kelius, tvarkė upes, dirbo nepaprastai ramu. Anksčiau zidentu. nors kuopa staiga sušlubuo-
patarnautojais namų ūkyje tirštai juodukų gyvenamuo- —Jums rūpi aktualūs mū- ja. Man pačiam teko ap- 
visiškoje jų savininkų va-^se kvartaluose buvo daug sų darbai? Į tokį klausimą lankyti eilę kuopų, kur val- 
lioje ir dažniausia menkiau erzelio- triukšmo, net nere- galiu atsakyti, jog S.L.A. dyboms reikėjo padėti per- padaryti, norint prasklaidin
vertinami už namų gyvulį, tų muštynių. Mušdavosi ne-gyva organizacija kasdieną sitvarkyti. Ir tos kuopos po ' ti atsiradusius abejojimus.
Kai vergija juodukams bu= grai su baltaisiais, didėjo a- turi vis naujų problemų ir nedidelių pastangų vėl atsi- Šios , komisijos susirinko,
vo panaikinta, jie dar ilgus Abipusis kerštas, nepasitikė- rūpesčių, kuriuos mums ten- stojo ant kojų. reiKaią nUOuUgmai . i^yre
dešimtmečius būrėsi Ameri-jimas ir vienas kitų baimė, ka tvarkyti. Didesnės apim- šisai darbas būtų neišpa- urrado, kad skundai netu- 
kos pietuose- gyveno var- Čia tuose, “juoduose prie-ties reikalus tvarko Pildo-sakytai sunkus ir sukeltų Tėjo pagrindo ir apie na
gingiausiose sąlygose, men-miesčiuose” tas viskas išny- moji Taryba- bet reikšmin- daug rūpesčių, jeigu nejau- Jas nominacijas ir S.L.A. 
kai mokami ir tik palengva ko. ,, “ * gus kasdieninius darbus ti-'stumei greta savęs šimtų konstitucijoje numatytos
sklido į šiaurę. Bet ir čia Daug padarė ir švietimas, krūmo je atlieka kuopos ir darbininkų- kurie gyvena procedūros laužymą nėia ir
jiems buvo pradžioje priei- Amerikoje jis visiems pri- kuopų veikėjai, apie ku- tomis pačiomis idėjomis ir kalbos. Nes nei vienas kan-
nami patys sunkieji ir pa- valomas ir prieinamas. Ne- riuos, labai gaila, mes ne- susirūpinimu dirbti šian- didata\usių į Pildomąją Ta-
tys menkai apmokami dar- grai sparčiai tuo pasinaudo- daug kalbame ir rašome. Iš dien prasmingiausią lietu- ^ką nebuvo nuskriaustas ir
bai. Daug negrų ėjo ir čia! jo. Jau 1956 metais iš šim- esmės kuopų veikėjų darbas j vybės išlaikymo darbą. niekieno teisės nebuvo pa
namų ūkio patarnautojais, to vaikų — juodukų mokėsi tai yra tas rimčiausias pa- , Povilas Dalgis toliau bu- žeistos, visi galėjo savo var- 

Antrasis pasaulinis karas 98. Ir tik 16-je valstybių iš grindas, kuriuo mūsų orga- vo paklaustas, kaip šiuo y. 1 balotas* kurie pa-
ūmai ir iš pagrindų pakei- 48 negini vaikai dar mokosi nizacija remiasi. Todėl kuo- metu sekasi naujasis S.LA. ka* laktiną , balsų skaičių 

turėjo teisės. Lengva sir-pagrindų pakei- 48 negrų
tė Amerikos negrų būklę, atskirose mokyklose. Kitose pų nuopelnai turi būti pa- 
Milioninės Amerikos armi- valstybėse mokyklos jau statyti viso ko priekyje. Aš 

bendros. Nepaprastai spar- lenkiu galvą prieš tuos vei- 
čiai didėja negrų studentų kėjus, kurių nei niekas ge- 
skaičius aukštose mokyklo-■ rai neįvertina nei <_i<iziai 
se. 1930 metais universite- padėkoja. Tiktai nuostabus 
tus ir kolegijas lankė 27,141 mūsų žmonių sąmoningu- 
negras studentas. 1956 me----------------------------------

jos- jos laivynas ir aviacija 
labai paretino darbininkus 
fabrikuose, geležinkeliuose, 
miestų ūkyje. Pramonei, 
transportui ir kitoms krašto 
ūkio sritims prireikė naujų
darbininkų, ir tas iš karto tais jų buvo jau 196,000. j ik šiol “baltasis” pasau- 
plačiai atidarė negrams ne Kad ir nugalėdami pradžio-jUs laikė visus spalvuotuo- 
tik fabrikų vartus, bet ir je nemažus sunkumus, auk-isjus jr ypač negrus Chamo 
suteikė visą daugybę naujų štuosius mokslus baigę neg-į vaikais. Laikė juos žemes- 
uždarbiavimo galimybių ly- rai pradeda gauti jų pasi-; nės rasės žmonėmis, maže- 
giomis su baltaisiais. Prasi- ruošimui tinkamą darbą snių už save gabumų ir ma- 
dėjo masinis negrų bėgimas pramonėje prekyboje val-įnė būsią teisinga skirti 
iš pietų valstybių į šiaurės džios įstaigose, kariuomenė-jiems mūsų žemelės gyveni- 
pramonės miestus. Per pir- je ir mokyklose. Prezidento jniG posūniu viOv<į. L>ct hci* 
mąjį nuo karo pradžios de- Eisenhowerio laikais pirmą mo vaikai ne tik Amerikoje, 
---------------------------------- kaitą Amerikos istorijoje'

negras tapo ministerio pa-

silpna, kad daktaras nega-|kins į tavo duris. ....
Įėjo girdėti jos pulso ir pa-1 —° as teve’ nieka(l »Ple: dangaus karalystę.

tai negalvoju.
—Kai aš buvau tavo me- vaduotojas, o apie 300 neg-,baltųjų sau skiriamą padė

tų, Maiki, aš irgi negalvo- 1<U užima valdžioje atsakin-^tį ir reikalauja sau teisių 
jau. Rodėsi, kad gyvensiu ir gas vietas.
gyvensiu- kol danguje saulė Sparčiai didėja negrų fi- 
švies. Ale dabar atrodo, nansinis pajėgumas. Skai-
kad saulė jau leidžiasi že- tomą, kad visi Amerikos ne-i Mūsų senelius dar baudžia- 
myn, ir gal jau nebetoli ta grai uždirba dabar per me-,vai esant, bajorai—vergėjai 
valanda,- kada reikės paša- tus apie 17 bilionų dalerių.'kitaip nevadino kaip cha- 
kyti šiam svietui gudbai. Negrai yra sukūrę savas mais. Ir jų paliekuonys, kai 13 
Todėl gyvenu ir bijau. draudimo bendroves, savus

—Tėve, gyvenimas bus bankus, taupymo - skolini- 
daug ramesnis, jeigu apie mo kontoras- prekybos fir-
tokius dalykus negalvosi, mas, smulkesnias pramonės'esame vaikai ir nesugebėsi- 
Todėl nežiūrėk į vakarus- įmones, savus laikraščius ir me kitų vytis. Mūsų pirmo-, 
kur saulė leidžiasi; žiūrėk į knygų leidyklas, savas mo-
rytus, kur ji teka. Be to, kyklas, savas ligonines. Ne
patarčiau nusipirkti gerą grai tikrai įsigali ir iš bu- 
knygą, kad protas turėtų vusių vergų siekia virsti 
kuo gėrėtis. žmonėmis, vytis baltuosius

—Kad dabar gerų knygų visose gyvenimo srityse ir 
jau nėra, Maiki. Turėjau pasidaiąli lygūs baltie-
seną Sapnininką, ale kažin siems. Bet ar tai sudaro bal-
kas pavogė. Tai vot- trau- tiesiems pavojų, su kuriuo įžangos kelias bus daug sun- «
kiu pypkę ir dūmoju apie 'reikėtų vienu ar kitu būdu kesnis ir daug ilgesnis.

vajus.
—šis naujas vajus apla- <ižia «alinl?1 J°S

mai paėmus, tenka piipa- r?*.kal« lalkas u?-
žinti sekasi neblogai. Mes "'J*1 V" P'““ tolimesnių 
iau turime kelete nauju S I'"\ darb!i’ , kune. ..‘“P 
kuopų, ir mūsų organiza!.,- 5’arh?s vlsal Plačiajai lieta-
riai,' kurių priskaitome arti vlĮ?uomen®1’ 
šimto, dar tik įsismagina į Toliau Povilas Dargis bu- 
savo darbą. Jie- neabejoju, v0 paklaustas apie tuos kon
sulas dar daug naujų narių. krečius darbus, kuriuos da- 
Ypatingai, kad šiame vaju- ,)ar S.L.A. vadovaujantieji 
je jiems jau padeda vadi- omenys laiko pirmutiniais, 
namieji centriniai organiza- —Mes viltingai žiūrime į 
toriai, kurie turi galimumų jaunimą. Mes jieškome sa- 
daugiau laiko skirti Susi- yo įpėdiniu ir savo pasekė- 
vienijimui ir todėl iš jų ti- jų- Ne svarbu, kad jau šian- 
kimės geresnių rezultatų, ’l’cn jie darbą pradėtų, bet 
Ne tik mums reikalinga pa- būtina, kad jie pamažu įsi- 
pildyti organizacijoje vyks- jungtu į mūsųo ir savo gimtinėje Afri-Įpildyti organizacijoje vyks-jungtu į musų orgamzaci- 

koje keiia “buntą” prieš itantį nuolatinį narių pasi- j°s veiklą. -Juk ir praeityje 
keitimą, bet, kas dabar svar-taip būdavo. Kai S.L.A. ve- 
biausia, mums rūpi sutelkti terar.ai pajuto savo metų 
kiek galima didesnį lietuvių (Nukelta į 7-tą psl.)
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JAU IŠSPAUSDINTAS

būti žmonėmis. Mums, lie
tuviams, atrodo, nebūtų 
sunku suprasti “juodukus

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams -

mūsų tauta pradėjo atbusti, 
buvo greiti mums pranašau-| Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
ti, kad žmonijos pažangoje h tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 

skaitymų ir plati kalendorinė dalis.
Kalendoriuje yra Įvairių informacijų, naudingų 

ji emigracija Amerikoje ;x patarimu, eilių, juoku, atsiminimu ir kitokių idomių 
pradžioje gyveno ir dirbo g iv n,auriinCT dįivku. '
panašiose kaip juodukai są- | Nežiūrintkad viskas brangsta, -Keleivio" kalendo-
mfOSnugalėję '' didžiuosius S riaus kaina lieka Pa:i—«nt«- IVašome jį užsi- 
va,-gus g ^pagailėkime « sakyti. Užsak5-mus ir pinigus prašome siųsti šiuo 

nėgių pastangoms sėkmės g adresu;
tapti žmonėmis, nors jų pa

kovoti^ J. K.
X • X

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27. Mass.
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PALMYRA, N. J.

BALSUOKIME UŽ GERAS MOTERIS

Netekau savo gyvenimo 
- draugo

Prieš 3 savaites Arlingto
no kapinėse (Delair, N. J.) 
supiltas naujas kapas —tai 
mano gyvenimo draugo 
Bernardo Yatužio. Mirė sa-

------------------ įvo namely, kuriame išgyve-
S.L.A. rinkimai yra svar- nas jų šulas pasakė Gugie- nome 22 metus. Ligoninės 

blausias organizacijos rei- nei prie manęs: ‘‘Nora, aš nemėgo ir nenorėjo i ją ei- 
kalas ir jis turi rūpėti kiek- ne prieš tave. Tu esi gera ti, net kalbėti apie ją ven- 
vienam jos nariui. Visi, ku- ir gabi moteris. Aš tave gė po to- kai jis 1921 me
lde tik moka mokesčius, ar gerbiu, bet aš noriu- kad tais susilaužęs koją joje iš- 
jie vyrai ar moteiys. turi S.L.A. iždininku būtų vy- gulėjo 13 savaičių, 
rūpintis organizacijos gero- ras. mano partijos žmogus*’. Velionis buvo tvirto bu
vę ir ateitimi. Tą atsiekti1 Tai tau ir logika! Gerai, do žmogus, geras tėvas, my- 
galima tik išrenkant tinka- kad nevisi nariai tokio nu- Įėjo savo gimines, kurių tu- 
mą Pildomąją Tarybą. To-sistatymo, ką patvirtina di- rė jo gana daug, nebuvo 
dėl būtinai turime visi bai- dėlė dauguma balsų, paduo- tvirtuolis iš jaunystės, vė
suoti. tų už Norą Gugienę nomi- liau gavo dusuli- širdis ir

Mūsų susivienijimas yra nacijose. Aš tikiuos- kad inkstai sunegalavo. Sirgo 
demokratiška organizacija- tokia pat dauguma balsų ji misį. o metų, bet lovoje te- 
kurioj visi nariai turi lygias ;v’ėl bus išrinkta. ^le 'akndų, ne-
teises balsuoti ir kandida-^ apie tų dviejų veiklių bekauejo apie 4 \alanda>.
tuoti i Pildomąją Tarybą, 
ar jie būtų vyrai ar mote
rys. Pereitą terminą Pildo- 
mojoj Taryboj mes turėjom 
išrinkę dvi gabias moteris, 
kurios pavyzdingai ėjo sa
vo pareigas. Tai Nora Gu- 
gienė, dabartinė iždininkė, 
ir Euphrosina Mikužiūtė, iž
do globėja. Juodvi ir vėl 
dauguma balsų nominuotos 
tom pačiom pareigom. Man, 
kaip ilgų metų S.L.A. narei, 
rūpi, kad jos ir vėl būtų iš
rinktos. Ir tai nevien tik 
dėl to, kad jos yra mote
rys, bet ir dėl to, kad tin
kamesnių kandidatu tom 
pareigom mes neturim.

Prieš Norą Gugienę yra 
opozicijos vaioma stipri a- 
gitacija. Kai nekurie 
laikraščiai ją net pravar
džiuoja. Jiems pikta, kad 
moteris turi tokių gabumų 
ir taip tvarkingai moka 
vesti milionini S.L.A. iždą. 
Jie norėtų Įstatyti jos vie
ton savo srovės žmogų, ne
žiūrint, ar jis tom pareigom 
tinka, ar ne. Atsimenu, kaip 
prieš pereitus rinkimus vie-

ir talentingų moterų gabu- Jo paskutinieji žodžiai bu
mus ir nuopelnus dabar ne- vo: ‘'Neapleiskite Benio 
kalbėsiu, nes apie tai buvo Rutkūno”. Nebegalėjome 
plačiai rašyta anksčiau. No- gerai suprasti, bet, atrodė, 
riu tik priminti, kad Noros* prašė kad Senas Vincas pa-; aasasss 
Gugienės paskutinis rapor- sakytų prie kapo kalbą. Jis 
tas Apdraudos Departamen- tą padarė. Ačiū Tau, Vin
tui buvo priimtas su pagy-.cai, už tai. Ačiū laidotuvių 
rimu; tas valdžios žmogus direktoriui, ačiū visiemsda- 
gėrėjosi, kad ji taip tvarkin-; lyvavusiems paskutiniame 
gai ir aiškiai veda visas at-. atsisveikinime ir palydėju- 
skaitas. įsiems i amžino poilsio vie-

Taigi tie S.L.A. nariai, i tą. Ačiū kaimynams, drau- 
kurie dai* nebalsavote, ati-gams, giminėms- seserims ir 
duokite savo balsus už Norą' broliams, marčioms, žen- 
Guffienę Į iždininko urėdą' tams, anūkėliams, dukte- 
ir už Euphrosiną Mikužiūtę rims ir sūnums.

Ypač nuoširdžiai dėkoju 
sesers dukterei Mrs. Alice 
Donn ir jos dukterei Mrs. 
Alice Bennett ir jų vyrams 
už nepaprastą paramą man 
ir mano vaikų sunkią gyve
nimo valandą ačiū Mrs. G. 
Church, kuri pati neseniai 
išgyveno panašią gevenimo 
tikrovę.

Ačiū visiems už gėles ir 
už mišias, iš kinių vienos 
žento Wondleskio giminių 
buvo užpirktos net 30 die
nų.

Prieš visus lenkiu savo 
seną žemaitišką galvą ir dė
koju.

A J. Yatužiene
PS. Mūsų ilgametei bend

radarbei A. J. Yatužienei,
LIETUVA BUDO, Stepono Kairio SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 Įvairių netekusiai SaVO mylimo Vy-į 

ro, reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu su ja liūdime.

Redakcija 

NORA GUGIENfi

i iždo globėjos pareigas. 
Jos yra nepavaduojamos!

M. Michelsonienė

i ikviena penktoji cIkiis:- 

Meksikos žemės tetinka žemės 
ūkiui.

Arabų priežodis sako: “Ge
riausias draugas nelaimėje yra 
knyga’’.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $4-

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti trumpų pasakojimų. ISO puslapių.
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi Kaina ............................................ $2.00
iš miejro. geriausia dovana kiek- BARABAS. Paer Lasn-rkvisto istori-
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoj-. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėju i Nobelio 
premiją. Kaina .........................$2.25DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne

užmirštamas aprašymas, ką jis ir ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
jo nelaimės draugai iškentėjo na-! 1939 - 1915 metų. kurios au-
cių koncentracijos stovykloje. 483 i torius karo metais gyve- 
puslapiai. Kaina .................... $5.00 i no Prancūzijoje. pirmoii da-

MISKAIS ATEINA RUDUO. Ma-| 453 psl. Kieti virša;. Kaina $4.50

riaus Katiliškio romanas. Ištisa ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašą’ an- 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija.; tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50 
514 pusk. kieti viršai. Kaina $5.00 .__ __ _

1 ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū-
NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- : sų rašytojos pirmojo kai o metu

lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą. Pirma dalis 
28o psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SūNū's. Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ................................. 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. laibai įdomi kny
ga. Kaina ................................. $1.20

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- CEZARIS. Mirko .Jesulič romanas tri- 
kolaičio romanas trijose dalyse.' jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Autorius, patš buvęs kunigas, ap- . Galima dalimis pirkti arba visas 3 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- l knygas už $6.00.

». .»?•
5’ WeU. |CTS.“ ‘‘jS

i ivtitvii’ TTAiiTYTirc - KOKIUS DIEVUS ŽMONES GARLIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo BIXO RENOVWE. Dievų yra vi-
meninių formų plėtojimosi pagTin- įvairiuose kraštuose ir įvairino
dai. laukus Galaune, didele kny- laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
ga su daugybe paveikslų, gerame kie buvo .senųjų lietuvių dievai?

popieriuje. Kaina ................... $8.50 i Kaina ...............................................$1.00
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke- POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

turios namų ūkio agronomės: E. M V»|»<lkos parašyta knyga, 250
Drąsutienė. O. Radaitienė, E. I nusi. Kaine .......................
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio % KISS JN T„K I)ARK j jRzmi. 
formato, su daug paveikslų. Lieti, no ans.|,, kalba sodrūs vaizdeliai, 
apdarai. Kaina ....................... $7.50 j5q pusi. Kaina kietais viršeliais $2,

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO- <nink«ais ▼«*Kais .....................$1-00
DVNAS. apie 20.000 žodžių, 368 pu- ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

slapiai. redagavo V. Baravykas, manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
pigiausias ir naujoviškiausias žo- eities. Kietais viršeliais, 467 pusla- 
dyna*. kieti viršai. Kaina .. $4.00 piai, kaina ......................................... $4

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu-j RU3IJ4. arba komunistų diktatū
ros ir iš Amerikos gyvenimo. 178 r» faktų šviesoje. T runų m bolševiz- 
puslp.. įdomi knvga. Kaina.. $2.00 mo istorija ir valdymo uraktika. La- 

. - - - - ■ ._ _ bai daug medžiagos. 96 puslapiai.
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG- kaina T.......... 77................. ....TTfiOe

LĮSK AI Geriausias vadovėlis pra-

E
 tiems angliškai mokytis; duoda MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
ma, angliškus pasikalbėjimus, svarbiausia’ veikalas, išvertė M.

........................................1S(J Miškinis. 290 posl. Kaina... .$3.2$

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:
KELEIVIS

Broaduray Se. Boston 27,

KELEIVIS, SO. BOSTON
ŽUVĘS FILMŲ GAMINTOJAS

Kovo 22 d. garsus filaay gamintojas Mike Todd (jis 
pagamino ir garsųjį filmą “8® days around the world”) 
skrido su keliais palydovais į New Yorke jam ruošia
mas iškilmes ir lėktuvai patekus į audrą žuvo. Jis 
čia su savo antrąja žmona aktore Elizabeth Taylor 
ir dukrele.

PAVASARIS

Ak- tas pavasaris!
Viešpatie, kas per gražumas!
Dienų šiltumėlis, dangaus žydrumėiis,— 
Saulutė—žeme ritinėjas.
0 gi vakarai kad užraus, kad užpliškins- 
Tai, rodos, nemigtum per kiaura naktelę,— 
Taip gera ant lauko— - 
Po sprogstančiu bei-žu—
Bedaliui!

. :

0 rytą—tik džiaukis- gėrėkis!
Jauni žalumėliai net glosto blakstienas,
0 sodai kaip roj’us!
Kur žiūri—pražydusių puokščių pusnynai. 
Kiekvienas medelis bepūpso papuręs, 
Kiekvieną ratuota bitutė apzvimbia,
O dar tie rėksniai—tie špokai, tie strazdėnai 
Kad čirška, kad klega—
Net nemiela!

Tai visą mūs laimę ir džiaugsmą 
Pavasario žemė savy išmaitino—
Diegais išsprogdino- žiedais išžydėjo 
Ir duoda visiems, kad tik myli jos buitį.
O mums tai ir miela, kad viskas atgijo, 
Pražydo, pakvipo- linksmai suklegėjo—
Ir minta ir auga—
Ir džiaugias, ir puošias—
Ir mylis.

Putinas

Ji savo darbu yra įrodžiusi, 
kad yra tinkamiausias kan
didatas S.LA. iždininko pa
reigoms. Visi balsuokime už 
«•

LAIŠKAS IŠ LENKIJOS NAUJAS ADRESAS MO
------------  SV ATSTOVO ANGŲ JO.’

Gerbiamoji Redakcija, “Keleivio*’ ir “Darbo” atsto 
Kreipiuosi Į gerbiamąją vo adresas pasikeitė. Jis dabai' 

Keleivio redakciją su svar- wart St., Bellshill - Mossend 
biu man prašymu. yra toks: J. Venskūnas, 8 Ste

Esu lietuvių kalbos moky- i^inarsliire, Seotland. 
toja, gyvenanti Lenkijoje,
Suvalkų apskrity. Man la
bai Įdomu būtų susirašinėti 
su lietuviais mokytojais, gy
venančiais Amerikoj, jeigu 
ten nėra tokių, tai bent su 
kokiu lietuviu iš Amerikos.

Labai prašyčiau apie ma
no prašymą paskelbti “Ke
leivio” laikraštyje, kas gal 
palengvins surasti tokį žmo
gų, su kuriuo galėčau vesti 
korespondenciją.

Siunčiu Jūsų Redakcijai 
širdingus pasveikinimus nuo 
lietuvaitės iš Lenkijos.

Mano adresas: D. Niewalis 
p-ta Szypliszki, pow.Suwal- 
ki, woj. Bialystok, Poland

Indonezijoj yra apie 79 mil. 
gyventoju, jie gyvena 3,000 sa
lų ir kalba Įvairiomis 40 kalbų.

KARALIENfi TEATRE

Anglijos karalienė Elzbieta 
II atvyksta į Old Vie tea
trą, kuriame vaidinamas 
Šekspyro veikalas.

VELTUI KELIONĖ
P. Bičkienė kopia įJohanesburg mieste (Pie

tų Afrikoje) mirė turtinga meno aukštybes 
moteriškė, kuri pagal testa
mentą paliko $33,600 dviem Naujoji ateivė Prudenci-
draugėm, bet keista sąlyga: ja Bičkienė, sopranas vis 
Tuos pinigus jos turi išleisti skina naujus laimėjimus. A- 
per2 metus kelionėse. Ki- merican Opera Audition 
tiems tikslams paliktieji pi- darė geriausių dainininkų 
nigai draudžiama naudoti, atranką ir ją išrinko vieną 
Jei tos draugės (viena 74, iš 8, kurie šią vasarą bus 
antra 47 metų) nenorės pasiųsti j Italiją gilintis dai- 
svieto pamatyti, tai pinigai navimo mehe ir dainuoti 
bus atiduoti vietos naciona-į Milano ir Florencijos ope- 
listų partijai. rose.
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J. VLKS

IŠAUŠO VELYKŲ RYTAS
-- ■ *

Tai buvo seniai. Tai buvo ne čia, ne Amerikoje. 
Tas gražusis pavasario rytas išaušo ten, kur vaismedžių 
soduose skendėjo Žalvedarių kaimo žemės ūkio sodybos.

—Ei, tu, begėdi jau Griškabūdžio varpai atsiga
vėjo, o tu dar tysai lovoje. — saulei tekant Įbėgęs Į 
svirną sušuko mūsų pagrandukas, tai yra pats jauniau
sias mūsų broliukas Vincas. Atmerkiau akis. Saulės 
spinduliuose maudosi sodas, gaudžia Griškabūdžio var
pai.

Ar jūs turite supratimą kas tai yra Griškabūdžio 
medinės bažnytėlės varpai? Juos Įtaisė trys broliai 
Marmai, kurių vienas tuo metu buvo Griškabūdžio kle
bonu. Bet kokie varpai? Tokių didelių varpų tikrai 
neturėjo jokia kita Zanavykijos bažnyčia, o gal visa 
Lietuva? O kas žino- gal visame pasaulyje didesnių 
varpų nebuvo? ... Taip didžiavosi zanavykas savo baž
nyčios varpais. Pamanykite, tuos varpus gaudžiant ga
lėjai girdėti už keletas mylių! Ir jie buvo tikri oro 
pranašai. Jei girdi Griškabūdžio varpus gaudžiant, 
Žalvedarių apylinkės zanavykas buvo tikras, kad bus 
lietaus. Ir neklydo.

Bet kas čia? “Šiek, tiek”... viščiukas ciepi. Ugi 
Velykų senelė padėjo man po lova pintinėlę su margu
čiais Į pūkus Įveltus, o ant jų tupi trys viščiukai po 
mano kepure pavožti. O ta mama- mama! Tikrai, tokių 
velykaičių iki šiol dar nebuvau gavęs, nė jų matęs. 
Verba nuplakti ją apsimokėjo. Šoku iš lovos, skubiai 
rėdausi. O brolis Vincas stovi ir šypsosi.

—Kokios čia tavo dovanėlės... Eikš pamatysi ką 
aš gavau.

Einu. Ogi pas jį po lova pintinėje tupi višta su 
viščiukais! Koks gražumėlis, koks didis džiaugsmas! 
Tai bent Velykos!

Pareina šeima iš bažnyčios. Stalas nukrautas val
giais jau laukia jų. Margučių virtynės. Bet ir reikia! 
Ana mūsų skerdžius Domeikas gali praryti nesukram- 
tęs ne vieną, o kelis kietai virtus kiaušinius. Tik duok 
jam sočiai giros išsigerti. Gira! Tikras skanumėlis iš 
apipelėjusių duonos plutų užraugta. Dominikas- dar 
jaunas vyras penkiasdešimties metų nesulaukęs, gimęs 
gal Agurkiškės ar kitose giriose ir be piemenavimo kitu 
darbu nesivertė. Jis vienais metais pas mus atėjo pava
sarėjant, dar kai žemė nebuvo atsipalaidojusi nuo pa
šalo, o jis atėjo iš tų girių visai basas. Dominiką kaip 
kas laikė protu nuskriaustą, o mūsų vaikų akyse jis 
buvo mokytas, nors skaityti ir rašyti nemokėjo. Bet 
kas kitas taip pažino visus medžius, žinojo jų vardus 
;r skaitė jų metus- kaip tai mokėjo Dominikas? Mes 
vaikai negalėjome surasti tokios žolės, piktžolės, ku
rios vardo Dominikas nežinojo. Dar daugiau, jis nusi
manė, kurios žolės žmogaus sveikatos lopimui tinka.

—Vaikai, nesijuokite iš manęs- kad ši žolė gali pil
vą pagydyti! Ana šuo, kai suserga, nieko neėda, o iš
bėgęs i laukus uostinėja, ieško žolių pasigydyti ir su
radęs jam reikalingas žoles- jas ryte ryja,—taip aiški
no mums Dominikas. Suaugę iš Dominiko tokių pa
sakų juokėsi:

—Ką jis piemuo išmano, — o mums, vaikams jis 
buvo tikru mokytoju. Ne iš ko kito, o tik iš jo mes 
išmokome vyriškai nusikeikti, kad net suaugusiems au
sys svildavo, o mama bėgdavo ranka mums burnas už
čiaupti... Vargšą tą Dominiką visi visaip pajuokė:

—Dominikas valgo už tris- o dirba tik už pieme
nį,—mums vaikams dėl tokios skaudžios jo pajuokos 
ik širdis sopėjo. O kas kitas taip gražiai mokėjo is- 
margyti margučius, kaip juos margino Dominikas? Kas 
galėjo atrinkti stipriausią margutį, jei ne Dominikas? 
0 kas kitas mokėjo padaryti kiaušiniams iš visokių me
džių žievių, šieno pakratų dažų, kaip žinojo Dominikas. 
Met mūsų mama- kaip kada atsiklausdavo iš kokių žie
vių reikia padaryti vaiskūs dažai ne vien tik kiauši
niams, bet siūlams dažyti. Nesityčiokie iš to sakuot- 
nugario, girioje gimusio, girioj augusio Dominiko! Jis 
daug daugiau žinojo už kitus negu bet kuris kitas besi
didžiuojąs, puikuolis, tuščiaviduris bernas! Dominikas 
pajuokiamas nepyko- o toks bernas kreivą žodį išgirdęs 
tuoj šoko Į krūtis jukos ištroškęs paleisti.

Kas taip puikiai galėjo atpasakoti bažnyčioje gir
dėtus pamokslus ir juos pamėgdžioti, kaip Dominikas? 
Aną kartą parėjęs iš bažnyčios, kai “galiufkos” proga 
buvo pamaldos, Dominikas mums gieda:

—Nesudarė, nesudarė ant peretkų visa suiro ir su
biro— o ar žinote ką tai reiškė, kas buvo pajuokiama? 
Ugi rusų kalba per tas “galiufkas”, carų šeimos var
duves buvo giedama: Gosudarine, gosudarine impere- 
trica...

Kai Griškabūdžio mokyklos vedėjas Gylys vieną 
kaitą mane iššaukė atmintinai pasakyti visus rusų ca
ro šeimos titulus, tai aš prisiminiau tą Dominiko “gies
mę” ir nesusilaikiau iš juoko. Gavau dvejetuką, kokių 
iki tol neturėjau. Tai buvo smūgis, bet nors buvo kal
tas Dominikas- ne aš, pikto žodžio jam neturėjau. Tai 
tokiu garbingu žmogumi mano atmintyje pasiliko Do
minikas.

Nukelta | 7 nei.
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šitokį sveikinimą:
“Keleivio” redakcijai, 
administracijai ir visiems

baigmines rungtynes, kurio- laikraščio bendradarbiams
se dalyvaus ir kitų miestų 'Brangūs tautiečiai. 
Massachusetts moksleiviai. | jg tirpstančio sniego nu- 

Marija Gimbutienė Har- Algis Makaitis uždirbo 8 klotų Alpių kalnų papie- 
vardo universitete skaitė taškus ir gavo dovaną už džių, siunčiame Jums, lietu- 

laimėtą partiją prieš vieną vį^0 žodžio platintojams, 
iš pirmųjų šešių (O’Keefe). ko širdingiausius Velykų 
Buvo dar įsiregistravęs A. švenčių sveikinimus. Linki- 
Manomaitis, bet jis nepasi- “Keleiviui” ir toliau na

tų protėvynę. Vėliau ji skai-į rodė rungtynėse. Ged. Kuo- galėti visas gyvenimo aud- 
tys paskaitų kitais klausi- dis, tarp Jčitų įveikė John sukeltas putojančias bei 
mais.

Tos paskaitos įeina į žino
mo kalbininko Roman Ja- 
cobson skaitomą kursą ir 
tuo būdu klausytojai turėjo 
progos išgirsti apie anų tau
tų protėvynę iš kalbininko 
ir archeologo.

VIETINES ŽINIOS
Dr, 9$- Gimbutianas

paskaitas apie Indoeuropie
čių protėvynę ir jų veržimą 
si iš Azijos į Europą, apie 
slavų protėvynę ir apie bal-

Vilkas, 17 metų jaunuolį iš gelstančias bangas ir sulauk- 
East Bostono. Jo tėvai ne- ti dar daug, daug auštančių 
daug bekalba lietuviškai, jis pavasariu!
visai nemokąs. *

,m. gyvendamas Varei prie-, veikėjai- kurie būtų pajėgūs Kas kitam kilpas spendžia, 
glaudo j džiovininko pašai- toliau šį darbą varyti. Bet P*18 įkliūva, 
pos nesu gavęs. Skaičiau mes nesiremiam tiktai gra ———————

vadovybės valymų pradžia, 
kad ją vykdant nugalabyta 
dešimtys tūkstančių kari
ninkų, kad iš 5 maršalų žu
vo .3, iš 15 armijų vadų iš
liko vos 2. iš 16 armijų ko
misarų neliko nė vieno, iš 
85 korpusų vadų išliko 28 
ir 1.1

Įdomu, kad ir iš tos by
los 8 teisėjų tik vienas Bu- 
denyj bėra gyvas ir vienas 
mirė savo mirtimi, o visi glaudoj, gavo po 65 markes riantiems savo gyvenimą,

“Europos Lietuvy”, kad 19- žiais žodžiais. Mes jauni- 
57 metais gauta $500 džio- mui duodame ką galime, 
vininkams šelpta, bet man Mes remiame lituanistines 
nėra tekę nė cento. mokyklas, šelpiam jaunimo

organizacijas ir jų patrioti
nę Veiklą, mes pasirengę 
paremti ir asmeninį jaunuo- 

Kalėdų švenčių proga visi lių gyvenimą, suteikiant 
jugoslavai, kurie yra prie- jauniems žmonėms, suku-

Jugoslavai rūpinasi 
savaisiais

J ieškojimai

Ypatingai gerai besimo
kantieji studentai kiekvieno 
semestro gale surašomi vadi
namame “Dean’s lisL” Bo
stono universitete paskutinį 
semestrą į tokį sąrašą pate
ko Ę. Januškienė, Jonas 
Vaičaitis ir Frank Petras.

Tautinikų vadovybė

Tegul “Keleivis”, lyg tas 
švyturys, rodo Bostono ir 
pasaulio lietuviams tą tik
rąjį kelią ir vieningai jun- 

Komitetas p. T. Tattan gia visus į darbą brangin- 
pagerbti šiomis dienomis su- sios Tėviškės labui. Nepa- 
vedė sąskaitas ir likusį iš mirškime, jog lietuviais esa- 
sausio 26 d. surengto ban- me mes gimę—lietuviai tu- 
keto perviršių sumoj $91.60 rime ir būt... ' 
pasiuntė per BALF’ą į Vo- “Lapinų Klajūnų” Skautų 
kietiją lietuvių vargo moky- Vyčių Būrelis (United Sta
ktoms paremti. Komitetui tęs, Armed Forces). 
vadovavo p-nia Kathryn į Romualdas A. Bričkus 
Namaksy. Transatlantic Council, BSA

--------------------------- Scoutmaster Troop Nr. 154
Ui gecą mokymąsi J----------------------------------------

V. PUTNA JAU “KOSĖK

Auka Vargo Mokyklai

99

99

iš Amerikos jugoslavų orga- paramą kiek galima pigiau- 
nizacijos ir po 15 markių iš šių paskolų pavydalu ir L t. 

Tokia yra bolševikų tvar- jugoslavų, tarnaujančių A-; Susivienijimas eina kartu 
kos masinos prigimtis: ji merikos ir Anglijos darbo su Amerikos Lietuvių Tary- 

kuopose. To dėl jugoslavai ba ir su visa patriotine lie
čia geriausia aprūpinti. į tuvių visuomene. Neabejo- 

Kaip džiaugtųsi seneliai, jame kad iš visų nuoširdžių 
jei ir mūsų vyrai, esantieji lietuvių sulauksime tvirtos 
darbo kuopose, atsimintų paramos.

luti 6 buvo vėliau sušaudy 
tL

pngi
negali sustoti kam nors gal
vų nekapojusi, kol galų ga
le pati save sunaikins.

HAMILTON, ONT. 

Uolus “Lietuva budo”

Pa ieškau brolio Antano Babravi
čiaus (ir Marės Kulikauskaitės) vai
kų. Sūnus Charles Bobb - Babra
vičius gimė Chicagoje 1914 m. rug
pjūčio 1 d. ir duktė Aldona Bobb- 
Babravičiūtė gimė 1917 m. balandžio 
24 d. Des Moines, Iowa. Gyveno 
Des Moines mieste, o kur dabar 
gyvena nežinau. Jų tėvas yra mi
ręs. Jie patys ar kas apie juos žino 
prašau pranešti man:

Joe Kabravich
520» S. Ricbmond St.
Chicago, III.

(14)

Duktė Zofija Truikienė paieško 
savo tėvo GULBINO BRONIAUS, 
seniau jis gyveno Chicago, III. Ju 
paeina iš Onuškio parapijos. Jis pats 
ar kas ji žino prašom atsiliepti šiuo 
adresu:

.M r. I.. Strikauskas 
P. O. Box 272
Monument Beach, Mass. (14

Dabartinę tautininkų Bo
stono skyr. vadovybę suda
ro: Pirm. J. Vaičaitis, vice- 
pirm. A. Matjoška, sekr. K. 
Adomavičius, ižd. J. Dačys, 
namų fondo vald. A. Dilba, 
namų admin. A. Vilėniškis 
ir R. Jasiūnas.

G. Kuodis antroj vietoj

L. Januškienė, Bostono 
universitete studijuojanti 
psichologiją, pakviesta į 1937 m. birželio 11 d. bu-
„ . t. x rr ■ . vo sprendžiama garsioji
Phi Beta Kappa organizaci- maršalo Tuchačevskio ir 7 
ją, j kūną priimami tik tie raudonosios armijos genero- 
studentai, kūne gerai moko- ,ų torpe buvo 2 lfe.

tuviai — Uborevičius ir Vy
tautas Putna, byla. Žinoma, 
'visi jie buvo pripažinti kal
ti sąmokslu nuversti Stalino

K. Lukoševičius uoliai pla
tina S. Kairio knygą “Lie
tuva budo”. Gautąjį kiekį 
jau baigė ir paprašė dau
giau atsiųsti. Linkiu jam 
sėkmės ir ateityje. Knygos 
pirkėjai nebus jo apvilti, 
nes “Lietuva budo” yra ti
krai gera knyga.

J. V.

VAREL. OLD.

savo tautiečius, nebegalin
čius savimi pasirūpinti.
Atvežė naujų gyventojų

Sausio mėnesį iš Diephol-1 
zo atvežė 130 asmenų, iš jų 
31 lietuvis. Bet, sako, kadį

And. Rybokas Vedybos

si.

Vakaras technikos 
mokyklai praplėsti

Saleziečiai balandžio 12 ir visi tuoj sušau-
d. 6 vai. vak. Irvington St . __ .

_____  Armory Patalpose (netoli Pernai vasarą Komsomol-
BestoRo moksleivių kovo Mechanics namų) rengia di- skaJ? Pravda įsspausdmo 

2 d. (Schoolboy) šachmatų delį išpardavimą (gala straipsnį, Kuriame įsKėiė 
turnyre dalyvavo 20 jau- buy) su laimėjimais, kurio Tuchačevskio nuopelnus 19-

pelnas eina Don Bosco tech- Į7 metų revoliucijos metu 
nikos mokyklos praplėtimui. ?Ute. « Pavyzdžiu Sovie- 
Įėjimas nemokamas. tų jaunimui.

__________________ į Yra žinių, kad kosernu
GRAŽUS SVEIKINIMAS l£" pripažintas ir Vytautas 

Putna, bet nėra žinių apie

nuolių. 1-ą vietą laimėjo Fe- 
lix Schlaepfer, 17 metų, 
šveicarietis, atvykęs vie
niems metams į šį kraštą. 
Jis sukorė 4-0 taškų, antrą 
vietą laimėjo lietuvis Gedi
minas Kuodis, 13 metų, su 
4-1 taškų. Pirmieji šeši iš 
šio turnyro kvalifikavosi į

R. Bričkus, bostonietis, 
dabar atliekantis karo tar-

Ubarevieių.
Putnos žmona su sūnumi

Esti našlys 00 metn, paieškau gy
venimui draugės ne jaunesnės kaip 
60 metų. Turtas ir amžius nesvarbu. 

M. J. W.
602*2 North 23r7i Street 
Omaha 2, Neb. (14

pAaouoor farmą
Parduodu farmą 190 akrų žemės, 

10 galvų galvijų, 2 arkliai, trakto
rius, visos mašinos, tinkama pieno 
ūkiui. Galiu priimti ir ant pusės. Ra
šykite:

K. Žukauskas
Rivesville, W. Va. (17

KRISTAUS BAŽNYČIA
Gyva, ta iš Dangaus, Gal. 4:26. 

Tarnauja dvasios reikaluos® be pi
nigų. A. A. (M

jaunimas ne pavieniais as-{ 
menimis, bet šimtais ir tūk-

jie čia ilgai nebus, išveš ki
tur, bet dar nežinoma kur.

J.
I

OP1EJI SXA. REIKALAI
Atkelta iš 4 psl. 

naštą, jie jau turėjo naujus! 
energingus veikėjus. Mes į 
laukiame ir trokštame, kadį

TIKTAI GRAMERCY
I-i.-er.; ed and Eonded by 

N. J. Banking Cornmission 
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI J LIETUVĄ 

,Per 2 savaites—pakvitavimas 1 
patikrinamas 
100 RUBLIŲ —$10 

Mokestis $5 iki <50 san 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Reikalaukit mūsų 16 puslapių j 
| katalogų ir vaistų kainorašti.
| Mūsų 15-ti metai, tūkstančiai į 

patenkintų klijentų.
. GRAMERCY — Saite 9251 
' 744 Broad SL, Nevark. N. I.

Išrinko Šalpos* komisiją
Vasario 20 d. mūsų prie

glaudos seneliai rinko Šal
pos komisiją. Lauksime kad 
ji drabužius ir kitką dalins 
teisingai, kad gaus pirma 
tie, kuriems labiau reika
linga ir neduos tiems, ku
riems nereikia, kad dalin
dami atsižiūrės, kad drabu
žis tiktų gaunančio ūgiui. 
Kaip ji veiks, parašysiu.

Čia turiu pastebėti, kad 
mūsų prieglaudos “vadams” 
K. Vaitukaičiui ir S. Motu
zui labai nepatinka “Kelei
vis”, nes jame yra žinių ir 
apie mūsų prieglaudos ne
geroves. Matyti, jie jaučiasi 
dėl jų esą kalti.
Negaunu pašalpos

Esu nuo 1942 m. džiovi
ninkas. Gyvendamas kitose 
stovyklose gaudavau atitin-

stančiais pas mus ateitų ir < 
4

< PASIRINK K MŪSŲ KATALOGO IR UŽSAKYK

pasirengtų tam svarbiam 
lietuviškam darbui, kuris jų 
laukia. Bent keltos lietuvių 
patriotų kartos sutelkė ka
pitalus, dideliu pasišventi
mu sukūrė plačiausią lietu-j 
vių organizaciją, kuri dirba 
tik tuo vienu tikslu ir už- J 

savo tau
tos žmonėms. Reikalingi

PER PASTĄ SIUNTINI I LIETUVĄ
Nr. 3 — $14.90

10 svarų cukraus 
J 10 svaro miltų

Nr. 13 — $19.00
Po 5 svarus taukų, cuk
raus, ryžių ir miltų.

Į kainas Įeina viskas.

i Dvigubas — $26.80
20 svarų cukraus 
20 svaru miltų

Dvigubas — $35.00 
Po 10 svarų taukų, cuk
raus, ryžių ir miltų.

Pasirink viena iš mūsų 26 Maišo
Paketų. Taip pat specialiniai paketai sveikstantiems,

ė .. DEŠIMTIS METU MES SPECIALIZUOJAMĖS
simojimu—padėti savo tau- < maisto siuntime, mes garantuojame grei- 

reninu, LIAUSIĄ PRISTATYMĄ IR MŪSŲ DAKTARŲ VAISTI-
- ■ NINKU PATARIMĄ.

Mes galime pasiųsti Siuvamas MaSinas, Dviračius, A- 
kordionus. Armonikas, Peilių Stiklui Piauti, Kompasus ir 
Skaičiavimo Lenteles (Sliding Rule).

Reikalaukite pavyzdžiu mūsų geriausiu anglišku vilno
niu medžiagų ir NAUJŲ SPALVŲ MEDVILNĖS ME
DŽIAGŲ.

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Busą nuo Harvard Sųuare).

nybą Vokietijoje, atsiuntė A1«?"lu. es?nti ižtrem‘i N°- 
vosibirske ir gaunanti pen
siją.

šia proga galima primin
ti, kad Tuchačevskio byla

IŠAUŠO VELYKŲ RYTAS

Atkelta iš 6 psl.
O paskui, kai prie stalo visi atsigavjom, sočiai pa-'^uvo didelių kariuomenės karną pašalpą^ o nuo 1955 

valgėm, tai kas ėjo mušti kiaušiniais, kas juos raičio

MEDUS
Ar norite gyven- i 3 

ti taip, kaip kara- ' 1 
liūs? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- 
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span- j 
guolių medus 75 3

centai už bonką; Liepos žiedų 
medus $1.25 už bonką; Kubos' 
medus, kuris turėtų būti iš vi-'|f 
sų geriausias $2.00 už bonką J 
Trejankos pakelis $1.00..

KAS ČIA KALBA?

ti, mainikauti. Tik tada prasidėjo tas tikrasis išausęs 
Velykų rytas- visais pašaliais pavasario žygiuojantis ry
tas ir mūsų vaikų didžiulis džiaugsmas! Ana, net kai
mynų vaikai subėgdavo ir nuo mūsų klyksmo, nuo mūsų 
juoko suaugusieji net ausis užsikimšdavo ar kartu įsi
jungdavo į mūsų žaidimus. Žaidimus margučiais.

Ne! Kaip jūs sau norite, bet pavasario šventė be 
margučių, tai ne šventė, o tik pilka pilkutėlė kasdienybė!

Margutis... ir dabar už jūrų-marelių- toli nuo Lie
tuvos, kai užuodi kietai išvirtą kiaušinį, tuoj akyse at
sistoja auštantis pavasario rytas Lietuvoje, visą suima 
šiltas jausmas ir ilgesys lūkesčių dabinamas varsto šir
dies dureles... akys dažniau mirksi, drėksta.

Tame margutyje glūdi neišsprendžiamas gyvybės 
slėpinys!

■■51

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungta Netartas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
vas dėi Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS 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 pf*y*r**f iki $325 į mėnesį.

SLA apdranda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau tinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuosa, kurias yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro- Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
807 W«t m Stroot. I8ow Yodk 1. N. T.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE 
Parašė J.T. KUČINSKAS

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo
nėjimas savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su mergaitės dora darė biz
nį bažnyčioje, susipykus dėl pinigų, Dievas mergaitę išvadino pa
leistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t 
t. šimtai biblijos prieštaravimu. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama

• pus T. J. KUČINSKAS
740 W. 34th Street, Chicago 16, III.

Medaus per paštą nesiunčiam. 
A- Mizara 

414 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Užeikite į seną A!exander’s 
vieta.

i Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį Įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabe* Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 KeHy 9ą„ Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

ŽODYNAS
A. LALIO

Ltetuvtų-Anglų ir
Anghj-Lietavh).

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pmigus silpti kartu su

Dr. D. PILKA 
E. Braadway

Sau Boston 27, Mass. 
svvvvvvsvssvvvvvvvvvvvvvvv

Siuntiniai j SSSR, Uotavą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžiea ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
1SS W. 14th SL,* NEW YORK 11, N. Yn ToL CH 3-2383 

Umbs«1 hy USSR
Pagal sutarti, sudarytą su Inturistu, firma teisėta dusti siuntiaius | visas USSR respublikas ir j Lie- 

Visos iilaidos, Įskaitant muitą, apmokamos čia mūsą firmoje. Siąsti galima tik aasjas daiktas.
Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneūti arba atsiusti paitu. Ps keliu dienu siuntėjas gau
na Amerikos palto kvitą, e siuntini pristačius— asmenišką adresato pakvitavimą. įstaigoj didelis pa
sirinkimas prekių-

KIBKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
Adam kasdien auo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak. Sekamdbašais iki 4 valandos 

Mtoų kNjantų patogumui mm atidarėme skyrius Home miestuose:
11$ East Tth Street, NBW YOR K, N. Y. TeL YU 2-0390 

JBUFFALO 0, N. Y. 900 Literary Rd. 11319 Jee. Caanaa <32 W. Girard Avė. 
*332 Fillmore Avė. CLEVRLAND 13, OMa DETROIT 12, jĄęĮk PHILADELPHIA 23. Pa.____________ 12,

TH. T0wer 1-1401 TsL TOnaasad TsL WAbmt 5-887$

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygos! (Kurie siųsite
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nea 
myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi sir- 
£ dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449

puslapiai, kaina $4-00. Iliustruota.
ŠL1H1TARN1A1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa. 

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. ’

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARKERIS. 3325 Sta. Habted SU Ckkaga 8, H

£K»«wow9exx3eoeoeseciOoexxx360«seoooooooeoeoooooo8eoooM

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIIJETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

-KELEIVIS”
836 East Broadvvay. Sooth Boaton 27.

■t
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Pirmaaia atstovas

Vietinės Žinios
PABAL Į IEČIŲ KONCER- Legionieriai pagerbė 
TAI BUS IR KITAIS S.
METAIS

St Dariaus legionierių

|domi K. Žoromskio paroda

Bostono studentai santa- Birželio 27-28 dienomis 
neciai vykdo labai gražų Bostone, statler viešbutyje, 
sumanymų: Jie suruošia jau pog^įkug Amerikos Lietu-
ket'±,T° par0<?* JKo:!vių Kongresas. TSS 71 kuo
ro 29-30 dienomis jie davė ’ c^bridge, Mass., bus 
progos pamatyti Kazimiero £irmoji organiza<aja> kuri

J. Kapočius įteikė premjią ‘ Lietuviai didelėj šventėj
l 2% 
atskiros

PARDUODU NAMĄ
5-5-8 kasteriu.

Pabaltiečių Dr-jos jau postas savo patalpose kovo 
dvejus metus rengti koncer- 30 d. pagerbė savo buvusį 
tai bus ir ateinančią žiemą.'vadą Steponą Janeliūną.
Piimas koncertas bus rug- Svečių prisirinko pilna jau- 
sėjo 26 d. estės Irene Loo-ki legionierių būstinės salė. 
seberg (mezzo sopranas) < Po gardžios Vareikienės su 
sausio 16 d. latvių pianis^ savo štabu paruoštos vaka- 
čių Karin ir Ingrid Gutberg rienės prasidėjo kalbos, ku- 
ir kovo 16 d. smuikininkės rias tvarkė inž. A. Čaplikas. 
Elenos Kuprevičiutės - Ber- Kalbėjusieji dabartinis 
gen. posto vadas Adams ir keli

, buvusieji, a$lv. J. Grigalius,
i M. Venys, J. Arlauskas ir 
kt. pažymėjo Stepono Jane- 
liūno nuopelnus postui, jo 
nesigailėjimą savo jėgų dir
bant postui naudingą dar
bą, jo indėlį įsigyjant ir 
įruošiant posto nuosavas pa
talpas. • ,,

St. Janeliūnas visiems 
nuoširdžiai padėkojo ir vi
sus ragino dirbti posto la
bui. w

Pokylio komitetas įteikė 
Janeliūnui kuklią dovanėlę 
—gražius legionierių ženk
lelius, o pokylio šeimininkių 
vadei Vareikienei prisegė 
gražų korsažą.

Viskas buvo gerai ir gra
žiai, tik vienas dalykas ne
buvo tvarkoje, ir į tai at
kreipė dėmesį buvęs posto 
vadas, čia gimęs ir augęs, 
bet gražiai lietuviškai kal
bąs Stasys Drevinskas. Jis 

įgavęs žodį, pasakė, kad čia 
esame susirinkę lietuviai, to 
dėl jis kalbėsiąs lietuviškai. 
Mat, kaž kodėl programa 
tvarkyta angliškai ir ang
liškai kitų kalbėto, nors ne-

Nuoširdus ačiū

Nuoširdžiai dėkojame šei
mininkėms : O. Stonkienei, 
S. Jonuškienei, Z. Petkaus- 
kienei, M. Simonavicienei, 
M. Strazdienei- O. Adomai
tienei, K. Valentienei, M. 
Jalmokienei, S. Mikėnienei 
ir M. Anestoitei, kurios taip 
gardžiai pavaišino L.S.S. 
60 kuopos kovo 16 d. poky
lio svečius.

Ačiū J. Vinciūnui ir E. 
Biazaičiui, negailėjusiems 
automobilių pokylio reika
lams.

Nuoširdus ačiū visiems po
kylio dalyviams ir tiems- 
kurie negalėdami jame da
lyvauti atsiuntė sveikinimų, 
kai kurie jų net pridėdami 
po penkinę (A. Alekna, P. 
Mankus, J. Paknys).

Rengeisi

Per šachmatus įgijame 
draugu

James A. Burgės, Mass. 
Stote Chess As’nn vadovy
bės naiys šitaip apibūdina 
lietuvius:

“Nuo to laiko, kai Lietu
vių šachmatininkų Klubas, 
Kazio Merkio vadovauja
mas pasirodė Bostono sce
noje. be dvejojimo šachma
tų aktyvumas gavo reikia
ma paskatinimą. Lietuvių 
Š.K. pateikė mums meiste
rius (Tautvaišą, Škėmą ir 
Merki) sudarė stiprią kon
kurenciją visose Metropoli
tan lygos klasėse, dabar 
grasina su savo prieaugliu 
po kelerių metų paglemžti 
visus šachmatų titulus. Lie
tuviu Š.K. vra kaltininkas, 
kad Massachusetts’o šach
matininkai turėjo malonu
mo pažinti Kanados ir tarp
tautini meisteri Povilą Val
ion]. Per Lietuvių Š.K. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija paskyrė didingą 
dovaną Didžiojo Bostono 
piimenybėms. štai kodėl aš 
radau reikalo “Boston Sun- 
day Globė’’ eilutėse apibrė
žti Lietuvių šachmatų Klu
bą kaip stiprų, veiklų ir kle
stinti. Dabar gi turiu prie 
šio apibrėžimo prijungti žo
di “būtinai reikalingą” to
dėl. kad Lietuvių Š.K. yra 
reikalingas ir būtinas orga
nizuotiems šachmatinin
kams Bostone plėtoti ir stip
rinti”.

Lašas po 
pri lašina

lašo ir jūra

Žoromskio 38 kūrinius. Da
lis jų jau yra buvę įstaty
to Amerikos meno parodo
se, į kurias ne bet kas ga
lėjo patekti. Tai sako, kad

jau išrinko į tą Kongresą 
savo delegatą. Juo išrinktas 
Juozas Vinciūnas.

Ir kitos organizacijos tu-
K. Žoromskis yra aukšto ly- ,!avo • smukimuose tokius atstovusgio menininkas. Tačiau jo vipv kuri oreariiza-
kūriniais gali džiaugtis ne . J“
tik tie, kire sakosi “paži- «Ja»tetoy? 1 Kongresų gal. 
nę visas meno siaptyb^, fTl
bet ir visi, kieno siela nėra 
sausa kempynė.

Parodą atidarė V. Bruz- 
gelevičius trumpai pristaty
damas K. Žoromską, kuris į 
parodos atidarymą atvyko 
iš New Yorko.

V. Kavolis įdomiai pasi
kalbėjo su menininku, da- 1- • • v _ •_ i_i__ •__ ’ 5L

Lietuvių Enciklopedijos' £".55

$500 Mariui Katiiiškiui Tuff*?

io knvca “Miškais ateina Onos Ivaskienesmd^o” Dov^os įteikknas vadovaujami tautinių šokių 
yvko “Terros” leidyklos su- sokeJai» ° tautinių valgių 5£lm^r kow 30 stal* Parūpins Bostono Lię- 
d. Chicagoje. Kh\bas’

Iškilmių programoje da- £a Galinienė.
lyvavo ir rašytojas A. Gu-’________________________
staitis iš So. Bostono. Į parduodi vežimėli

kos Lietuvių Tarybos atsi
šaukimo, kurį spausdiname
šiame “Keleivio” numeryje.

1 Hedstrom vaikų vežimėlis (Baby 
Pre~, Combination), sėdimas ir gulimas,Rašytojų Draugijos

miia savo Gražina TulaU- beveik visai naujitelaitis. Visas chro-
ok-oi+A 1W Ai1a«wiSAiii MmlrivU mu papuoštas. Parduodu ui pusę Skaitė UZ eilėraŠCių rinkinį pirkimo kainos. Kreiptis telef. AN 
“Rugsėjo žvaigždės.” . —.

Gros J. kūrinį

8-8901. (15)

IR

Bostoną nr Cam. 
pirmam aukite:

ir sumainyti j 
bridge. Savininkas 

Mr. M. Niek
26 Ames St, Montello, Mass. (15

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M., 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.TAUPYK 

pragyvenimo ii*
SIŪK 

Sumažink 
laidas!

Protingos šeimininkės, kurios nori 
siūti ir taupyti

! Perka savo medžiagas ir siuvimo

savo

Dr. B.
Gegužės 16 d. Bostono: priedus pas 

konservatorijos orkestras at-ivuJ,' nio
Dr. St. Jasaitis persikėlė; liks Juliaus Gaidelio kūrinį!Telef- u 2-9679 
kitą butą Dorchesteryje:! p u č i a mųjų instrumentų

Dr. S. Jasaiti* naujame bute

ve jam įdomių klausimų 581 Adams St. 
meno reikalais. Tai labai um 
geras sumanymas. Jis duo
da progos geriau pažinti 
menininką ir jo kūrinius 
geriau suprasti.

i kvintetui.
untr

Bus ypatingas koncertas

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; S

Balandžio 20 d. 3 vai. po 
pietų Thomas Park mokyk-) 
los salėje bus Izidoriaus, 
Vasyliūno koncertas. Tai 
vienas geriausių mūsų smui
kininkų, bet kurį mažai kas 
mūsų tėra girdėjęs grojant 
Tokia proga išgirsti mūsų 
garsųjį smuikininką bus ba
landžio 20 d.

Iš anksto pasiruoškime, 
kad tą dieną galėtume atei
ti pasiklausyti, kaip Vasy
liūno smuikas verks, dai
guos ir juoksis, o kartu su 
juo ir mes tai ašarą brauk-

.. , .- osime, tai linksmai šypsosi-
zinia ar čia būto lietuviškai -ynės

Bilietų iš anksto galima 
i a "čia gimusio lietuvio gauti ir “Keleivio” ofise. Jų

pastaba įsidėmėtina. Lietu- kainos nuo $1 iki $3. 
viškose organizacijose, sa- __________ _______
vuose pobūviuose turėtų vi- iViena> priei ^p(yni,
sur ir visuomet vyrauti lie- ____ _
tuvių kalba. Ypač t, turėtų- s„. Bostono L p D khl.

Izomerui!, ,kune be užpraeitą sekmadienį
ginklu kovojo ir už Lietuvos 
laisvę.

Čia nenorima sukelti min
ties, kad legionieriai yra 
prasti lietuviai, bet atkrei- 
piamas dėmesis į vieną Karosas ir R 
svarbų dalyką, kuns jų kaž
kodėl šitame pobūvy buvo 
pamirštos.

Žemaiti*

S. Jasaitienė išvyko

Sofija Jasaitienė, kelias 
savaites viešėjusi pas savo 
sūnų daktarą S. Jasaitį, pe
reitą ketvirtadienį išvyko 
aplankyti New Rochelle, 
N. Y., gyvenančios dukters 
Valiūnienės su šeima ir 
iš ten grįš į nuolatinę gyve
namąją vietą Tampa, Fla., 
kur jos vyras yra džiovinin
kų ligoninės gydytoju.

‘Proletariato diktatūra”; 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;

Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie HolĮywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis*; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Bas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

636 East BroadwaV So. Boston 27, Mas*.

PL^CAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge g 

|SL, Cambridge, KEPĖJAI gi

BALTIC RYE BREAD
Turime šventėms pyragų, 

j Prašome įsigyti.
šližikų, barankų ir krustų.

t
►

LIETUVIS BATSIUVIS f
ODA SIUNTINIAMS ►

Parduodu pirmos rūšies odę, au- r 
elius, padus, vitpadžius siunti-^ 
liams j užjūrius nupiginta 
Atlieku visus batsiuvio 

^-.-reit, sąžiningai ir duodu patari- 
nūs apie odas. Adresas: 

ji73 Eighth St„ So.
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-G 

įrus trečiadienius ir sekmadienius.! 
Telefonas: A N 8-0055

V. Vadeiša
M3

cmn
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberia
Atlieka visokius “plumbing”-

'aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
S ir taisymo darbus, kainos priei- 
j narnos. Pirm negu ką darote, pas-i 
ikambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839
Į12 Mt. Vernon. Dorshester, Mai

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: mm g fld 4 

tr mm T U S
846 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1810

T«L AV

Dr. John Repshis
UETWnS GYDYTOJAS

S-4 ir 04 
ir tvutoteaiaia:

įtarimą

Gediminas Kuodis lošė si
multaną prieš septynis jau
nučius šachmatininkus (8— 
12 metų). Kuodis laimėjo 
prieš visus, tačiau Gintaras !

Barimas sti
priausiai jam pasipriešino.

Lošimo metu įvyko įdo
mus nuotykis. Kuodis už- 
matovo Joną Daugirduką 7 
ėjimais, šisai priėmė šią pa
moką giliai į širdį. Bet kiek 
džiaugsmo turėjo Daugirdu- 
kas, kai jis netrukus tais pa
čiais ėjimais užmatovo su
augusį ir patyrusį šachma
tininką A. K.

Susirgo P. Preibu

Petras Preibis, gyvenan
tis Norwood, Mass., kovo 19 
d. išvežtos į Pondville Stote 
ligoninę Norfolk miestelyje. 
Ligonis yra Julijos Vinciū-

iš “Constitution”! ntenės iš Cambridge brolis.
______ Linkime ligoniui greitai pa-

Velykų sekmadienį, ba- sveikti.
landžio 6 d. 10 vai. lyto te-

Pamaldos

levizijos stotis WBZ kana
las 4 transliuos pamaldas iš 
istorinio karo laivo Consti-

Kovo 1 <i. suėjo 5 metai, 
kai Bostone teisininkai 
teigė Būrelį Vasario 16 Gi
mnazijai Remti. Jam tebe
vadovauja teis. J. Vembrė, 
bet narių teisininkų jame 
mažai beliko.

Būrelis per 5 metus surin
ko $1,555, iš jų gimnazijai 
pasiuntė $1.320, o kitą dalį1 
jo šelpiamai mokinei Val
dai Siugždaitei.

V. Strolios koncerte*

Vytautas Strolia šį pava- 
tution Charlestown karo lai-sarį baigia konservatoriją, 
vyno bazėje, kurios vargo-1 Gegužės 19 d. 8:30 vai. vak. 
nininku jau 3 metai yra Bostono universitete bus jo 

K“ Vytautas Strolia. ‘baigiamasis rečitalis.

Mieliem choristam 
RAPOLUI VALADKAI 

IR
VACIUI VALATKEVICIUI

fu motinai Lietuvoje mira*, reiškiame gilią užuojautą 
BOSTONO LIET. VYRŲ CHORAS

i R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do- 
?anų' krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponu Minkus.

pagal
498 Cohunbia Rofcd 

Arti Uskte'a 
DOBCHE8TER. MA

*reL AN 8-2712 irte BĮ 4-8011

Dr. J. C. Seymour
(LANunnu

U-Sį ir

X-RAT 
Pritaiko

VALANDOS: nuo 2-4,
SM BROADWAT 

BOUTH BOSTON.

M

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ii turime visus gatavus vaistus.

’i u rime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir 
anauaEBUugnanHU

i tii

COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, } 
yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky- » 
kių iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugų iš- t 
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga- } 
įima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už
sisakyti. lšnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti.

Pagal susitarimą, darbo dienom parengimams vietą ga
lima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

į PATOGI VIETA PARENGIMAMS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broaduray, So. Boston 27, Mas*. TeL AN 8-6764

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

iš naujų rūbą, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 r 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

(STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITŪS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su I n turisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien ano 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo 
• iki 7 vai vai. ir initsdieniaU nno S iki 7 vai. po p*et«.

tzmarnuBa

I

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADUTAT
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887

mnmsnnmBv

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Slreet 

Jamaica Plain,
TeL: JA4-4570

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polis, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
J na t ice of the 

598 E.
Su. Boston 27,

eL AN 8-1761 Ir AN 8-2485

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr, Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS: 

Ni iki 6

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
.UAL E8TATB * INSURANC* 

468 W.
SOUTH BOSTON. MASS.

Officn Tel. AN 8-0948 
Bm. ST CB1OLB STUKT

TnL FA B-5515

KETVIRTIS A CO.

žiedus, pnpuošahm 
279 W. HB0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

A J.

Telefi
_ r, _ 
AN 8-4148

*


