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Chruščiov Budapešte Giriasi
Vengrų Tautos Pavergimu

Sovietų Vyriausybės Galva Pasakoja Budapešto Žmo* 
nėmą, Kad Rusų Tankai Juos “Išvadavo nuo Fašis* 

tų” 1956 Metų Rudenį; įspėja, Kad Kitam
Sukilimui Atsitikus Vengrai “Patys” Turės 

Sukilimų Malšinti; Vengrų Armijai 
Chruščiovas Nepasitiki.

Sovietų vyriausybės vadas 
Nikita Chruščiov, tik perė
męs valdžią is Bulganino, 
nuvyko savaitei į Vengriją, 
kur jis lanko įvairius mies
tus ir sako prakalbas. Buda
pešte 150,000 žmonių mi
nia, suvaryta valdžios pa
reigūnų iš dirbtuvių ir įstai
gų, šaltai išklausė Chruščio
vo pasakojimų, kaip rusų 
tankai “padėjo vengrų liau
džiai” išskersti vengrų lais
vės kovotojus 1956 metų ru
denį. Kalbėdamas kitur 
Chruščiovas įspėjo, kad ki
tą sukilimą vengrai komuni
stai patys turės malšinti, 
nes rusų armija nebesikiš į
VzinflPM vri/4 ano▼ vngi ajvzo v iviouo vniVolnc & --
Bet apie rusų ąrmijos iš
traukimą iš Vengrijos Chru
ščiovas neužsiminė nė žo
džiu. Rusų tankų dalys ir 
kitokią kariuomenė dabaj 
yra paskirstyta po visą 
Vengriją ir laiko kraštą sa
vo priežiūroje.

Šalia suvarytos minios 
Budapešte prieš Chruščiovo 
pražygiavo vengrų armijos 
daliniai, bet matomai rusai 
nepasitiki vengrų kariuome
nei, nes vengrų kariški da
liniai pasirodė su senais 
ginklais, kurie dabar jau 
yra išėję iš mados. Kelias
dešimt tankų- vengrų dali
niuose visi yra seni, rusų 
armijoj jau nebenaudoja
mi. Jokių kitų moderniškų 
ginkių vengrai neparodė. 
Stebėtojai sako, kad tai yra 
geriausias įrodymas, kaip 
rusai pasitiki savo “sąjungi
ninkais” vengrais.

N. Chruščiovas savo kal
bose užsiminė ir rusų pratė- 
tą propagandos karą dėl a- 
tominių ginklų bandymų su
laikymo. Chruščiovas siūlė 
Amerikos prezidentui “pa
daryti tokią pat propagan
dą”, kaip rusai, ir sulaikyti 
atominių ginklų bandy
mus. ..

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 47 Žmonės

Keleivinis lėktuvas su 47 
žmonėmis, skrisdamas iš 
New Yorko į Chicagą, nu
krito žemyn Michigan vals
tijoj prie Midland miestelio 
sekmadienį vėlai vakare. 
Visi lėktuve buvusieji žmo
nės žuvo.

Nelaimė atsitiko lėktuvui 
leidžiantis žemyn. Lėktuve 
įvyko koks tai dar neišaiš
kintas sprogimas, lėktuvas 
nukrito žemyn prie Mid
land aerodromo ir užsidegė.

Gaisrininkams nepasisekė 
nė vieno žmogaus išgelbėti. 
Tyrinėjimas dėl įvykusios 
nelaimės vedamas.

PAKELIUI I SOSTĄ

Aukščiausios Taryboj nariai patvirtina Nikitos Chruščiovo paskyrimą ministerių 
pirmininku visi pakeldami rankas, tik vienas Nikita sėdi akis į stalą įbedęs 
laukdamas jau iš anksto žinomų rezul'atii. Greta Nikitos kairėje Mikojanas, 
dabar ministerio pirmininko padėjėjas, dešinėje Sovietijos prezidentas maršalas 
Vorošilovas. Antroje eilėje paskutinis dešinėje nuverstasis Bulganinas.

Kongresas Vadovauja Kovai 
Prieš ūkio Negalavimą

Kongresas Skiria Dideles Pinigų Sumas Kovai Su Ūkio 
Knze, Bet Vyriaifcybė Nesiskubina Išlaidas Da

ryti; Darbo Sekretorius Pranašauja Ūkio Pa
gerėjimą; Vyriausybe Bijo Infliacijos.

Siūlo Tyrinėti
Fed. Kom. Komisiją

-------  i
Atstovų rūmų komisija ‘ 

jau paskelbė savo praneši-J 
mą apie Federalinės Komu
nikacijų Komisijos tyrinėji-' 
mą. Pranešime nurodoma, • 
kad kai kurie F. K. Komisi- • 
jos nariai elgiasi neleisti-! 
nai, ima iš privačios pramo-! 
nės šaltinių atlyginimą už
viešbučius ir kitokias išlai-1. _____________________________________________________________ ______
Atstovų rūmų tyrinėtojai Sovietų A-Bombos Kanados Rinkimai Prezidentas Vetavo
mano, kad reikėtų išleisti Labai Užteršė Orą Pasuko Į Dešinę j Farmų Bilių
įstatymas, kuris griežčiau ____ ___________________________ j ______
kontroliuotų federalinių “re-‘ . .
guliuo,ančių” komisijų vei-L Amerikoje, Europoje ir 
kln.

Dr. B. Schwartz, buvęs žymus padidėjimas ra- 
atstovų rūmų tyrinėjimo kS- dioaktyvnmo. Oras yra uz- 
misiios advokatas, siūlo nla- teretas- TaiP y™ del nese”™at“TKot Et <*"*>? Plata-
misijos veiklų ir nurodo 17 ^'mojimo atominių ir van-
atsitikimų, kur viešas tyri- demh?. .bombų ^-dymų. 
nėjimas būtų labai reika- Amerikoje oro užteršimas 
lingas. Tas advokatas nesu- radioaktyvumu pastebimas 
tiko su atstovų rūmų komi- 3^ vakarinėje krašto da-
sijos dauguma ir iš savo "te,P P31 lr Kanad* 
vietos turtjo trauktis, jis je-Is Europos praneša, kad
neteko vietos todėl, kad per- “?kada °*?s. nebuvo 
daug daug dalykų kėlė X ta*P «?terstas kaip po_ pa- 

® 6 skutimų sovietų bombų ban-
’dymų.

Rusai darė bandymus su

_______________ 1_• | i_•_  • į -1 i i_ •Japonijoje uaoar pasieni-; Rimai kovo oi u. įauoi su
stiprino konservatorių parti
ją, daugiau net negu kon
servatorių partįja~ tikėjosi. 
Rinkimai buvo paskelbti to
dėl, kad konservatorių vy
riausybė neturėjo parlamen
te daugumos. Paleistame 
parlamente konservatoriai

Kanados parlamento rin-j Prezidentas pereitą savai
te vetavo kongreso nriimta’C ----- - - ------ C3-----4--------- B
nutarimą pratęsti vieniems 
metams žemės ūkio produk
tų kainų palaikymą tame 
pat lygy>» kaip pernai. 
Prezidentas sako, kad pa
laikymas aukštų žemės ū- 
kio produktų kainų veda

sumon.

Sukilimas Paragvajuje
“nešvariomis” bombomis,

Paskutinė diktatūros šalis k^^s paleidžia daug ra- 
Pietų Amerikoje, Paragva- ^‘"aktyvių nuosėdų. Amen- 
j'us, užsikrėtė sukilimų ligaJk°Je, J®u senokai pradėta 
Ten irgi prasidėjo ginkluo- K"?11*1 atominės ir vande- 
tas sukilimas prieš generolo nl J? bombos, kurios mažai 
Stoessnerio diktatūrų. Su- radioaktyvių nuosėdų palie- 
.kilėliai veikia palei Argen- ka- •
tinos sieną.

Rusų paleistas į aukštybes 
žemės satelitas “sputnik II” 
jau baigia savo kelionę ap
link žemę. • Bėgyje savaitės 
laiko jis nukris.

PIRMAS ITALIJOJE

Garsųjį aktorių Frank Si
natrą Italijon vyriausybė 
pripažino šių metų pirmuo
ju vyro (man of the year). 
čia jis rodo rautąjį pripa
žinimo rakta

Ušteršę orą, rusai dabar 
skelbia, kad jie “atsisako” 
nuo atominių ginklų bandy
mų.

Hollyvroodo Žvaigždyne
Kruvina Tragedija

Balandžio 5 d. Holly 
woode įvyko nekasdieninė 
tragedija. Aktorės Lana 
Turner 14 metų duktė Che- 
ryl Crane virtuvės peiliu 
nudūrė savo motinos meilu
žį Johnny Stompanato. 
Duktė policijai aiškino, kad 
ji tą padarė todėl, kad 
Stompanato grasino nužu
dyti ar sužaloti jos motiną.

Aktorė Lana Turner, po 
4 legališkų vyrų, jau metai 
laiko buvo susidėjusi į drau
gystę su Stompanato, kuris 
policijai yra žinomas kaipo 
vyras “gyvenantis iš mote
rų”, jis “mėgdavo” skolinti 
iš turtingų moterų pinigus 
ir, žinoma, užmiršdavo juos 
grąžinti. Toks tipas buvo 
prisiplakęs prie aktorkos 
Lana Turner. Aktorkos duk
tė iš antrojo jos vyro buvo 
parvažiavusi iš mokyklos 
šventėms namo.

Nuo Bonos Iki 
Naujojo Orleano"

Lenkų komunistų dienra
štis “Tribūna Ludu” griež
tai bara lenkų rašytoją Ma- 
rek Hlasko už jo susidrau
gavimą su politine lenkų 
emigracija Prancūzijoj. Ra
šytojas dabar lankosi Pran
cūzijoj ir ten paskelbti du 
jo rašiniai, kurie kritiškai 
vaizduoja Lenkiją, kaip ji 
buvo stalinizmo laikais. 
“Trybuna Ludu” sako, kad 
rašytojo Hlasko raštai ke
lia džiaugsmo “nuo Bonos 
iki Naujojo Orleano”.

Lenkų rašytojų dauguma

Demokratų vadovaujamas 
kongresas daug jautriau at
siliepė į krašte besireiškian
čią ūkio krizę, negu vy
riausybė. Kongresas jau nu
tarė paskirti dideles sumas 
įvairiems darbams ir dar 
svarsto visą eilę įstatymų 
sumanymų, kurie numato iš
leisti daug pinigų kovai 
prieš nedarbą. Iš vyriausy
bės pusės jaučiama delsi
mas ir atidėliojimas. Vy
riausybės ekspertai mano, 
kad nėra reikalo bristi dar 
giliau į skolas ir vykinti vi
sokius viešuosius darbus, 
nes ūkio krizė greit praeis. 
Darbo sekretorius James P. 

linksta į “revizionizmą”, Mitchell sako, kad šios sa- 
arba baisiausią šių dienų kaitės pradžioje skelbiamie-1_____• •• nn . .z.. _ . .komunistų erezija. Tas ra
šytojų nusistatymas pasiro
do ir jų raštuose, nors Go- 
mulkos cenzūra stengiasi 
“netinkamus” raštus užslo
pinti. Tas pats dabar kei
kiamas Hlasko pernai me
tais gavo valstybinę premi
ją už savo raštus, bet šiemet

■Ji olroizJJo J orvin «ao/4oa«lac_ ji anaiviai ciįsiv pa’
rodys, jog darbai eina ge
riau, o bedarbių skaičius 
kovo mėnesį nepadidėjo.

Kongresas jau paskyrė to
kias sumas kovai prieš ne
darbą? $1,850,000,000 sta
tybai remti; $5,500,000,000 
pagreitintam kelių tiesimui; 
$1,500,000,000 upių regu
liavimui ir uostų gerinimui; 

.; $1,300,000,000 kariškiems

prie gamybos didinimo, o
turėjo 113 atstovų, libera- padidėjusi gamyba spaudžia jis baramas ir ujamas, 
lai 104, socialistai 25, sočia- įkainas žemyn- T°dėl vy-
linio kredito ir kitos gru- Gausybė nori, kad kainos ^lupiOS r eiįįKOS, 
pės 23. Dabar parlamente ^ūtų kiek žemesnės, kad Gresia Ptdvgmai'^^y^^^g^ii^i; į'<*
yra konservatorių 208, libe- barmenai mažiau visokių ----- __ ! tatymą apie žemės ūkio pro-
ralų 48 ir socialistų 8. j gerybių gamintų ir kad to- Velykų šventės šiais me- d įt A j palaikyma ta

Toks griežtas balsuotojų kalavimas maždaug Sny. ^Z^Sstij^ ‘me pac,ame Iygyje’ ka,p
pasis^imas jrra retas daly-gintlJ. Dėl lietaus šventė buvo
kas. Konservatoriai laime- ~
jo nežiūrint, kad krašte jau-

pemai metais.
Iš tų įstatymų preziden-Prezidentas pasirašė kon- kiek sugadinta. Apie lietin- . ... ... .... .

jo neziuniit, sau Masu; jau-ig,^go priimtų įstatymą a-gas Velykas praneša iš Mi- Į“ ko> kas pasmase tiktai 
mamas didelis nedarbas. je 1,850,000,000 ehigan, Wisconsin, Kalifor- |s^tyTn’
Konservatonams pavyko i-^o.eri sta, remti ir kitur Vandens gau- i mlm%.0 ,ste‘Sn?t,,eį ?c’

Lpra"^«*,A?: kartu vyriausybė patvarkė, Jmas gresia net potvyniais ">« ak'° „ k?'"«siveržti
nadą, kur nuo senų laikų veteranai galį
vyrauja liberalų partija. irkti namus ir auti mor. 
Smulkiosios partijos nnki- gičiam< paskolas nieko nej. 
raupsų labai nukentėjo. So- mokėdami (seniau reikėjo 
malinio kredito partija ne- jmokėtį 2'< perkamo namo 
pravedė ne vieno atstovo i
parlamentą, o socialdemo-__________________
kratai prarado 17 vietų ir 
pravedė tik 8 atstovus.

pakėlimo vetavo. Kiti kon
greso nutarimai dar svars
tomi.

Vyriausybės ekspertai ma-

kai kuriose vietose. Visa ei
lė upių yra perpildytos van
deniu ir jei lietingas oras 
užsitęstų, tai daugelyje vie
tų upių išsiliejimas gali pri- no, kad metus daug pinigų 
daryti žmonėms nemažai i į kovą prieš nedarbą gali
nuostolių.

VIRŠŪNIŲ TARIMASIS 
DAR SVARSTOMAS

Amerika, Anglija ir Pran- 
< v. cūzija pereitą savaitę pa-

nOmuniStų MUKIUS siuntė rusams pasiūlymą su- 
--------  .įkviesti užsienių reikalų mi-

Indonezijos vyriausybė i J P3?/1?1™1* j,r išsį’
praneša, kad ji nupirkusi'alskintl del‘viršumų pasi- 
ginklų bolševikiškuose kraš- Į^atym0- Rusai į tą pasiu
tuose. Esą nupirkta tankų, i b™* dar nieko neatsakė, 
lėktuvų ir kitokių ginklų |no^ viršumų pasi-
Čekoslovakijoje, Jugoslavi- matymą visą laiką pūtė. 
joje ir Lenkijoje. Ginklai Rusai iš savo pusės at- 
nupirkti be jokių politinių siuntė Amerikai pasiūlymą 
sąlygų. Indonezija sako, sustabdyti atominių ginklų 
kad ji pirktų ginklų ir Va- bandymus. Tą pasiūlymą 
karų valstybėse, jei galėtų Amerika skaito nerimtu da- 
dėl tokio pirkimo susitarti. ]yku’ nes rusai nesutinka 

Pilietinis karas Indonezi-. . . , _ . mybą ir nenori jokios kon-
joj vyriausybes kanuome- J
nei sekasi. Sukilėliai Suma- __________________
tros saloje laukia puolimo
prieš jų paskutinius du mie- Amerikoje Anglijoje ir 
stus, Padang ir Bukittinggi. Vokietijoje pacifistai ruo- 
Kol kas sukilėliai neparodė šia “taikos žygius”—protes- 
jokio noro kautis ir žada to keliones prieš atominius |

Indonezija Perka

GINA UNIJĄ

Automobilių unijos vadas 
W’alter Reuthcr liudyda
mas senato komisijai, kuri 
tyrinėja jau kelerius metus 
tebesitęsiantį Kohler bend
rovės streikę, kaltino tos 
bendrovės vadovybę, kad ji 
stengiasi sunaikinti unijų, 
leido išprovokuoti mušty
nes ir taip toliau.

tęsti kovą “partizaniniu”
'būdu iš Sumatros džiunglių, plakasi

ginklus. Komunistai prie jų į

vėl pasireikšti infliacijos pa
vojus. Kainų kilimas ėjo 
per eilę metų ir dabar dar, 
nežiūrint į ūkio krizę, kai
nos tebėra iškilusios ir nei
na žemyn.

Karas Kuboje
Ilgai Tęsis

Kubos diktatorius gene
rolas Fulgencio Batistą sa
ko, kad jam ištikima ka
riuomenė galų gale sutriuš
kins Kubos sukilėlius, bet 
diktatorius pripažįsta, kad 
karas ilgai užsitęs ...

Kubos sukilėliai skelbia, 
kad jie pradeda “visuotiną 
karą” prieš karišką diktatū
rą ir kai kuriose Kubos da
lyse sukilėlių būriai perėjo 
į puolimą. Bet Kubos dik
tatorius tikisi, kad visa Ku
bos kariuomenė (38,000 vy
rų) ir visa policija bus išti
kima jam ir todėl jis mano 
kelius tūkstančius sukilėlių 

[nugalėti.
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Propaganda ir tikrovė
Sovietų Rusija ką tik pabaigė visą eilę atominių 

ginklų bandymų. Ji išsprogdino didelių ir mažų bombų 
nemažą skaičių, bet apie tuos bandymus jokio prane
šimo niekas neskaitė, nes rusai jokių pranešimų ir ne
darė. Amerikos vyriausybė apie rusų daromus atomi
nius bandymus sužinojo tik iš savo stebėtojų instru
mentų, bet instrumentai ne visus atominių ar vandeni
lio bombų sprogdinimus parodo. Todėl niekas tikrai 
nežino, kiek visokių atominių ir vandenilio bombų ru
sai per paskutinius kelius mėnesius išsprogdino.

Paprastai po atominių bandymų mokslininkai ban
dymų rezultatus aiškina ir tik po kelių mėnesių ar po 
metų laiko daro naujus bandymus, jau pasinaudodami 
pirmiau vykintų bandymų rezultatais. Todėl ir Sovie
tų Rusija per kokius 10 mėnesių naujų bandymų ne
dalys. Tuo tarpu Amerika jau prieš kurį laiką pa
skelbė, kad ši pavasari ji darys eilę atominių sprog
dinimų Pacifiko salose ir net pakvietė kitų šalių ste
bėtojus atvykti tų bandymų pažiūrėti.

Pabaigę savo atominius bandymus, rusai staiga 
nustebino pasauli. Jie paskelbė, kad jie, nelaukdami 
Amerikos ir Anglijos sutikimo ir nebesitikėdami susi
tarimo su tomis šalimis, atsisako nuo tolimesnių ato
minių bandymų! Taip paskelbė ir visam pasauliui 
pasigyrė, kad jie tai daro iš taikos meilės... Kartu, 
rusai kviečia kitas valstybes pasekti jų pavyzdžiu ir 
atsisakyti nuo atominių bandymų, o jei kitos valsty
bės jų pavyzdžiu nepaseks, tai rusai “saugumo sume
timais” žada ir vėl daryti atominius bandymus...

Amerikos vyriausybė rusų vienašališką “atsisaky
mą” nuo atominių bandymų (po visos eilės bandymų) 
vadina propagandos triksu. Rusai nieko nerizikuoja 
atsisakydami nuo atominių bandymų, nes jie atsisako 
tik sąlyginiai... jei kitos valstybės tą irgi padarys, 
bet jų propaganda tą reikalą pučia, lyg tarsi jie tik
rai būtų atsisakę nuo baisiųjų ginklų bandymo.

Jokios inspekcijos rusai, žinoma, neįsileis ir nie
kas netikrins, ar jie savo “atsisakymo” laikosi, ar ne. 
Milžinišką daugumą savo atominių bandymų rusai iki 
šiol darė slaptai ir kas jiems gali drausti ir toliau tą 
daryti? Niekas. Jei jie bandys mažesnes bombas, tai

Pasikeitė laikai
susitikti ir sueiti į pažintį 
su lietuvių katalikų prelatu 
Juru. Išaiškinus reikalą ir 
mūsų misijos tikslą, piašiau Kas savaite

LAWRENCE, Mass., ko- ne tie, kuriems svietiški gar- kunigą mums padėti, o jei 
vo 9 d., centralinėje katali- senybės ir dvasiški dignito- negalės, tai kad mums ne- v. . . .
kų auditorijoje, įvyko sau-riai prie stalais apkrautų kliudytų. Jis nuoširdžiai pa- Į Atominė šeimynėlė Ką čia jau juoksis, bal
nus banketas tikslu pagerb- skanumynų, užkandžiauda- tara lapelių prie bažnyčios guvo seniau viena valsty- a .. - nerašo, ko
ti tekstilės unijos darbuoto- mi ir girkšnodami, sako nedalinti, nes praeityje bu- kurj turėjo atominių 8en0J1 Elzbieta išvyko į Ta-

ginklų. Tai buvo mūsų šalk Gal ji sumanė
Amerika. Paskui atsirado ap anS’ i “V° žlml“1“10 
antra atomine valdybe- & mano?
Sovietų Rusija. Vduui ir Įdomu bQtu Hnoti
vatt. ^lan“6 leWžia «

ją Frank Schaufenbil. čia komplimentus ir delnais plo- v£ visokiausių dėlto nesusi- 
susirinko virš 600 rinktinės ja. Tuos darbininkus orga- Prat’1Pll *r tuomi parapijie- 
publikos, kurioje be eilinių nizavo tokie, kaip August čiai tik piktinasi. Vietoj to,
.narių dalyvavo, galvas len- Belanką, Joseph Salerno ir patarė duoti jam, kiek nori
ke ir garbino darbininkų u- Anthony Jenkins, priešaky- išplatinti tų lapelių, o
nijos vadą šios apylinkės je su velioniu Sidney Hill- jis perduos katalikų moky- . acfMUIWi „ „
vyriausios katalikų bažny- man iš New Yorko, — visi klos vaikučiams, kurie par- Trumpa žinia iš Prancū- “Taryb£ senas kara-
čios galvos: mokyklų direk- Amalgameitų siuvėjų unijos sines namo ir kartu apda- - § prįneš« kad prancūzų Įien.es; bet neleidžia
torius kun. Francis McDo- darbuotojai, šitų vyrų pa- įns savo kaimynus. Taip ir ekspertai sakosi į tOhT*
nald; filosofijos daktaras ir stangomis ir jų unijos fi- buvo padaryta. Todėl zy- pasigaminę plutonijaus
Merrimack kolegijos prezi-nansiniais ištekliais tėkšti-™u s} faktą, kad dėl pir- aįar. Juk jau 15 metųjcaip So-
dentas vyskupas Vincent A. lės darbininkai buvo suor- mesnio tos parapijos kun. ~
McQuade; miesto majoras ganizuoti ir tas Amalgamei- Jasaičio klaidų nekristų se

tų unijai atsiėjo virš dviejų šėIis ant nekalto žmogaus.
Pasikeitė laikai. Taip, per 

20 metų labai daug kas pa

John J. Buckley, kongres
monas Thomas Lane, vaiz
bos buto prezidentas Timo- 
thy J. Scanlon, visi miesto

miiionų dolerių. 
Kuomet tekstilės darbi-

. vietai iš antro karto Lietu-
.F 1 v4 okupavo, bet per visą tąd,rbt, atominių bombų, o ,*il[a vfenag 

paskui, žinoma, ir vandeni- ,ietuvfe &kynis vien, Ma. 
1OKas"2kantis? Gal Belgi- ?kvos agent* Birab«’ nega’

•„v • sikeitė Lawrence tu milži- • t .. t v vo leidimo Lietuvą aplanky-^.J?P?n?ja:, JZI?eb5 9^’ti. Kodėl taip? Jei šaltasis
aldermanai, tūli valstijos ir sekančiais 1938 m., kai niškų korporacijų Ameri- jdija? Vokietija jau ginkluo- J“ “Tetr^kdo ^nomšIT.

can Woolen, Arlmgton! atominiais trinkiais Karas neiruKuo senoms na Mills Pacific ir tos “akme- i*3 31 P11“1*18 ^PWa1^ »*t ralienėms ir panašiem zmo-tokytf Soviętij,,. tai
lietuvaičių, ką tik atvykusių Jrikosg Vokietija gali tų i* Lfetuva"!?
m gražiosios tėviškės, sun- ir pati įminti. ’

Didiesiem bekalbant »pieip“Gai,Bimba ų paaiškins? 
“nusiginklavimą greitu lai- *
ku atominių “galybių” pri-

seimelio nariai ir daugelis • Philadelphijoj įvyko pirmo- 
mažesnių pareigūnų. Ta vi
suomenės smetonėlė susirin
ko pagerbti uniją ir jos dar
buotoją. Labai gražu ir įs-

ji steigiamoji unijos kon
vencija, tai tuo metu šian
dien labai gerbiamas Frank
Schaufenbil dar ramiai sau

pudingą. dirbo audinyčioje, Prairie kiai pelnė kąsnį duonos, tų
Deja, mums prisimena ne-j du Chien, Wis., ir apie uni-visų ir daugelio kitų prakai- 

labai sena praeitis, 1912 j ją visai nesvajojo. Jis uni- to sunkimo sląstų jau seniai 
metų streikas, tų pačių tek-i jon įstojo tik 1939 m., o nėra nė pėdsako. Tos kom-
stilės darbininkų pii----- --------------------------- kv
bandymas organizuotis,

dygs tiek, kad nusiginklavi- Tudmčevskis, Putna ir ko.

darbininkų pirmas aktingai pradėjo veikti tik pamjos mokėjo tik prakai-' mas pasidarys tik pasityčio- Sovietų spauda jau atvi 
tas organizuotis, ir 1941 m. Mes jam nepavy- tą sunkti iš bedalių darbi- įjmo žodis. rai rašo. kad Stalino nužu

nieKaš užsieniuose gaii ir nepasueucii tų jų bandymų.
O kodėl Amerika ir Anglija nesutinka nutraukti 

atominių ginklų bandymus? Ar tos valstybės negalė
tų pasekti rusų pavyzdžiu ir taip pat paskelbti, kad 
jos atsisako nuo atominių ginklų bandymų? Galėtų, 
bet kur garantija, kad rusai savo atsisakymo laiky
sis? Amerika ir Anglija visokius atominius bandymus 
daro atvirai ir sukčiauti negalėtų, dargi jei ir norėtų. 
O rusai, dėl savo diktatūrinės tvarkos ir dėl pilieti
nių laisvių krašte visiško nebuvimo, savo kariškus pa
siruošimus ir ginklų bandymus gali paslėpti ir niekas 
jų sukčiavimų negali iškelti viešumon.

Amerika seniai siūlo, kad atominių ginklų bandy
mas ir atominių ginklų gaminimo sulaikymas būtų su
tarti kariu. Amerika siūlė, kad atominiai ginklai būtų 
po griežta tarptautine kontrole paverčami į taikią ato
minę medžiagą, kurią galima naudoti taikiems tikslams, 
pavyzdžiui, elektrai gaminti. Rusai su tokiais pasiū
lymais nesutinka. Rusai tarptautinės kontrolės nenori 
Įsileisti Į savo kraštą ir kai tik apie tai pradedama 
kalbėti, rusai suranda visokių priekabių ir kalbos apie 
kontrolę greit nutrūksta. Dabar rusai nenori net tar
tis apie nusiginklavimą Jungtinių Tautų organizacijos 
rėmuose ir siūlo savo visokius sumanymus, kurie da
romi tik žmonėms akis dumti ir propagandai varyti.
"^Nusiginklavimas ir~ginklų bandymo sulaikymas yra 

pasitikėjimo klausimas. Maskvos diktatoriams nėra nė 
mažiausio pagrindo pasitikėti, nes jie yra didžiausieji 
internacionaliniai apgavikai, kokius kas yra matęs. To
dėl su jais darant bet kokį susitarimą būtinai tenka 
išsiderėti ir aiški kontrolė. O kontrolės rusai kaip tik 
ir bijo.

Taip ūsas klausimas ir sukasi į ratą jau per 12 
metų. Kalbama apie nusiginklavimą ir tuo pat metu 
ginkluojamasi.

Rusai lyg ir laimėjo propagandos lauke vieną mū
šį savo paskelbimu, kad jie atsisako nuo atominių gin
klų bandymo, bet galvojantieji žmonės žino, kad jų 
“atsisakymas” nėra vertas nė išėsto kiaušinio.

Propaganda yra didelis dalykas valstybių santykiuo
se ir Maskvos valdovai yra neblogi propagandos meis
teriai. Varžytynėse dėl “neapsisprendusių” tautų nuo
monės, ypač dėl Azijos ir Afrikos tautų palankumo, pla
čiai išgarsintas pranešimas, kad rusai vienašališkai su
laiko atominių ginklų bandymus, daro neblogą įspūdį. 
Bet propagandos “laimėjimai” nėra viskas. Kai žmo
nės geriau susipažįsta su klausimu, kai jie išgirsta ir 
antros pusės argumentus, tada iš tokių triukšmingų pro
pagandos “pergalių” dažnai nieko nelieka. Nieko greit 
neliks ir iš paskutinio Maskvos pasigarsinimo, ypač kad 
rusai ką tik užbaigė visą seriją atominių bandymų ir 
gerokai užteršė atmosferą ne tik savame krašte, bet 
Japonijoj, Amerikoj, Kanadoj ir Europoj. Tų kraštų 
žmonės jau žino, kad rusai “atsisako“ nuo to, ką jie 
tik padarė ir todėl nebeturi reikalo daryti.

jam nepavy
kaip tas streikas žiauriai dim unijos vado karjeros, ninku, bet kai jie susiorga- 
buvo sutriuškintas, o darbi
ninkų vadai Artūro Dziova- 
niti ir Joseph Etor tapo įkiš
ti kalėjiman ir ten išlaikyti 
6 mėnesius. To streiko lam- 
dymu bene daugiausiai rū
pinosi tas pats vaizbos bu
tas, tik, žinoma, kiti veidai; 
ta pati katalikų bažnyčia, 
tik irgi kiti veidai; airių kil
mės, šv. Marijos bažnyčios |>us netikslumas, jeinepažy- Betgi darbininkai pasili- 
galva Murfey labai pasižy- tmaAioii Vn in nrvvom m n Vocrliom.
mėjo demoralizavimu strei
kininkų ir ardymu jų vieny
bės; lietuvių bažnyčios va
das kun. Jesaitis irgi prie _____ _____ __
to nemažai prisidėjo,' kas kalbėjo Amalgameitų uni- vena geresniuose butuose, Elzbieta- ->au atšventė 8l-ą-

I • _ - • JI A 1___ ? . _ _ __ * •___ __A.* *__

priešingai, nuoširdžiai lin- nizavo ir pasiliuosavo išal
kime kuo geriausios sėk- ginęs vergijos, kai išsikovo- 
mės. Primenam šituos fak- j° teisę būti žmogumi, teisę 
tus tik todėl, kad tekstilės būti piliečiu ne vien politi- 
darbininkų kovos istorija nėj arenoj, o taip jau ir in- 
nebūtų taip fušeriuojama ir dustriniam kovos lauke, tai

jimo žodis. rai rašo, kad Stalino nužu-
O kas bus, kai atominiai dytasis maršalas Tuchačev-

,ginklai pateks į Nasserių, skis buvęs vienas iš žymiau- 
Batistų ir panašių tipų ran- šių Sovietų Sąjungos karo 
kas? vadų ir vadina jį didvyriu,

< o ne nacių agentu ir hitle-
Bimb* ir karalienė rine gyvate! Panašiai šlovi-

Antanas Bimba, lietuviš- m Nikit°s ,spauda £
kad darbininkai būtu atsar- ty milžiniškų fabrikų vadai , b- Orlovą, ir Putną ir
gesni su vaizbos buto pa- nemokėjo prisitaikinti prie įkitus Stalino nužudytus ge- 
rarbomis. naujų aplinkybių ir nuėjo į nKoje, sneioia jaomią zi- n€rolus^ maršalus ir admiro-

Iš mano pusės būtų stam- genimo užnomarMin. Ius- Prik«Ita.iš
viocsili- i __  ’ - • - . - ' T7A KOT Tll (TOnOmill VllflirTA-

mečiau dar vieno fakto: ko, jų gyvenimo kasdieni 
Pirmas organizacinio vajaus niai rūpesčiai gal tie patys, 
šūvis Lawrence buvo paleis- bet darbo ir gyvenimo sąly

senoji Belgijos fciratiene. T°- £>.?»
Golfuojatis Antanas rašo: J“.S“1.1 garb!nž°J 

J vietoj salia Lenino ir žinok
Nesijuokite, šiuo tarpu Ta- žmogus, kaip Nikita išsi-

tas, kai ruęėėm masinį susi- gos jau nepalyginamai kito- ,ryby Sąjungoje lankosi senoji gudrina ir budelį ii’ jo au- 
rinkimą miesto sode, kur kios. Darbo žmonės jau kyalienė. Jos vardas kas lygiai gerbti?

Tam tikrai reikia dialek- 
jį gimtadienį. tikos, ar gal geriau pasakius

“Iš Elzbietos galėtų daug ko veidmainiavimo, 
pasimokyti Naujienų ir Keleivio; Tarpe atgaivintų iŠ ko

buvo priežastimi ir pagrin- jos prezidentas Sidney Hill- kurie madingai įrengti, jau 
du suskilti lietuvių parapi- man ir angliakasių unijos kėdės prisėdus negirgžda,
jai ir įsisteigti tautiškai baž- prezidentas John L. Lewis. grindys padengtos, radijo .... ______......................—  
nyčiai, kuri gyvuoja ir po Tam tikslui buvo paskelbta ir televizijos aparatai, vai- redakt°rmi- Jie V1S dar Tarybų mUnistinio purvo yra ir lie- 
šiai dienai. 15,000 atsišaukimų. Tie la- kučiai eina į mokyklą jau zem.ę tebeskaito prakeiktu kam- įuvjg generolas Vytautas

šia proga mums taipgi 
tenka prisiminti ir 1937 me
tų tekstilės darbininkų or
ganizacinis vajus, kuriame se. 
ir šių žodžių autorius aktin
gai dalyvavo

pu ir savo vaikus ja baido? Putna. Apie jį rusiškų oku- 
i pantų dienraštis Vilniuje

buose ir darbininkų namuo- gidinti ir tėveliai jau ma- kas atsiekta sunkiais rūpės-! “Sovietskaja Litva” net ra-

peliai buvo dalinami prie ne basom kojutėm, bet gra- 
fabrikų, prie bažnyčių, klu- žiai aprengti, sočiai paval-

Pirmiau negu pradėjom gumas važiuoja automobi- 
dalinti plakatus prie bažny- lium i darbą. Taigi geriau 

Faktas yra, kad tekstilės čių, atsiklausėm kunigo. Ta gyvendami nors retkarčiais gyboje. 
darbininkus suorganizavo proga man pirmą sykį teko prisiminkime, kad tas vis-J

dingai puošiasi ir jau dau- Į čiais ir aštriomis darbininkų šo, kad jis buvęs “Lietuvos 
kovomis. Todėl budėkime'patriotas.” Taip ir rašo! 
ir būkime savo interesų sar- Keisti dalykai. Sušaudė ir

IBW BNOLAND ▼■LIPHONI ANO TILKORAPH COMRANV

TAI PAPUOŠIMAS IR PATOGUMAS

JŪSŲ VIRTUVĖJE 

ŠITAS PIGUS '

ŽINGSNIŲ TAUPYTOJAS

Draugiškai pasikalbėti, pasikeisti naujienomis, pakviesti 
į vaišes — visa tai galima padaryti telefonu. O telefonavi- 
mas yra daug patogesnis, jei jus turite telefono 
pratęsimą ten, kur jus daugiausiai dirbate. Jūsų virtavėj 
įsitaisykite vietą taupantį sieninį telefoną . . . 
spalvuotą. Kreipkitės į jūsų Telefono Biznio Ofisą.

apspiaudė, o dabar giria ir 
net vadina Lietuvos patrio
tu, o jo žmogžudį garbina 
Raudonojoj Aikštėj prie 
Kremliaus vartų! Tikras mi- 
šugan namas ta Sovietų dik
tatūra ...

Kanados rinkimai

Kovo 31 d. Kanados bal
suotojai nustebino visus ste
bėtojus. Jie pasiuntė į par
lamentą milžinišką konser
vatorių daugumą, gerokai 
aplamdė liberalus, iššlavė iš 
parlamento “sočiai credit” 
partiją ir iš 25 socialistų at
stovų parlamente vos bepa
liko aštuonius.

Kodėl taip atsitiko? Į tą 
klausimą girdėsime visokių 
atsakymų ir dar daugiau 
girdėsime visokių spėlioji
mų. Rinkimų rezultatai bus 
dėkinga medžaga visokiems 
“žinovams” aiškinti ir rody
ti savo gudrumą po įvyku
sio fakto...

Konservatorių partija da
bar ramiai valdys kurį laiką 
ir liberalams nelengva bus 
atsigriebti. Nelengva bus ir 
socialdemokratams atstaty
ti savo įtaką, ypač jei kon
servatoriai parodys sugebė
jimo kovoti prieš ūkio kri
zę, kuri Kanadoje jaučiama 
daug aštriau, negu pas mus.

X D.

Buklus ir žąsinu paariju

%25c4%25aeien.es
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE
Knygos “Lietuva budo1 
paminėjimas ir jos au
toriaus pagerbimas

visais, bet niekuomet jis ne
išsižadėjo savo įsitikinimų, 
savo idealų. Mums visiems 

biams Lietuva buvo praei- į*8 T1*8 pavyzdžiu. In-
tyje, jei Vincas Kudirka sa-ž.,n,.enal J,n,tIį ’r1?'''?9 P1?: į 
vo “Varpe” šauki visus vie-,8*nun*. SteP, Kairj dar ii 
nvbėn dėl tos Lietuvos ir savo jaunų dienų. Ir tada,

Kovo 29 d. Lietuvių Atle- .. ui Stepas Kairys jau veikė vi-
tų klube, 1332 Halsey St, jJ? vaizdžiai mums pa- 8UOmenės gretose ir ragino
Brooklyne įvyko gražus po-• . Lietuvos kaimo kitus imtis bendro darbo.!
būvis tarti žodį apie išėju- žmoeus ^anuomet veržėsi i Rašytojai Dovydėnas, Tys- 
si, knyg, “Lietuva budo” ir atewTrf labai *erai «vertino'
pagerbti tro knygos autonų papročiai kn«» bietuva budo> kuri°j
prof. inz Stepą -Kain. inebuvo vjsaj iš k Fir sudėta daug (domaus ir gra- 

Amerikos Lietuvių Inai- žm žįnojo yerU ziai parašyta Toji netoli-. 
menų ir Architektų Sąjun- gt d •> ]abiau .. moj musų tautos praeitis ne-;
gos New Yorko skyrius, De- kjna bfltinuI^<4 ra spaudoje plačiau nušvie-,
mokratinio Darbo Talka, if ir nusako kad sta tą spra^ dabai uzpi -
Lietuvių Darbininkų Drau-;£ j visuomenės k(o. do knyga “Lietuva budo
gijos ir Lietuvių Socialde- j 3usjranda vi- A""1 Tyslmvos: jei ikisiol
mokratų Sąjungos vietos • siems bendrf siekimai S. Kairysbuvo visų gerbia- į 
kuopų vadovybes sutarė,^ tiksj!as jr teda įma. mas, tai dabar - mylimas.; 
bendrai pasikalbėti apie noma izuota vi b4 Stilsonas sake,.kad Stepas:
naujai pasirodžiusią knyg, :nei&ižadant savų įsitikini-! k?v.°J° ^pavergto
‘ Lietuva budo ir kartu Pa- ’mu j žmogaus laisvę, tai kartu
gerbti jos autorių. S^irin-j pienas šiais'k0™jo jis..ir“v» la
kusius pasveikino J. Pakai-i turinill. vergtos salies laisvę. J. Au-

TIRIA VANDENS RADIOAKTINGUMĄ

General Electric bendrovės laboratorijoje Richiand. 
Wash., šiuo labai jautriu prietaisu tiriamas Columbia 
upės vandens radioalttingumas. Mat, iš tos upės Įmonė 
ima vandeni mašinoms šaldyti.

CONNECTlCUT KLONIUOSE
WATERBURY, CONN. Bastytė - Sidney ir konser

vatorijos studentė Elizabeth 
Jankauskaitė. Visa publikaKoncertas visoms lietuvių 

kolonijom* Conn. valstijoje įis anksto sodinama prie sta- 
l Balandžio 20 d. bus pub-ilų, nes po koncerto vyks ba- 
likos labiausiai mėgiamo i liūs su užgėrimu ir choristų

’dėnas pareiškė savo nuomo-ka. Jis paprašė pobūviui 
šeimininkauti
Inž. Na vietis prisiminė gra-. tokiu pačiu grakščiu «... . j • u i i
zų Lietuvoje buvusĮ paprotį kiekvienam prieinamu sti- J“ » te,s
baigiantiems namams staty-;,iumi mums kviestų toli-, Taip ir gera knyga
ti padėti vainikų ir ta l>ro- mesnius mūsų praeities gy- suranda skaitytojus. Lietu- 
ga pasivaisinti ir pasikal-, jmo ctapus/ Svarbu B va budo tikrai gera knyga ______
beti. Ir mes čia, sako, liasl‘lautorįaus išgirsti apie Didį-,11*?* susnas s Minėjo auksine ...a.kti

Iziusios knygos “Lietuva •• viimoiMiim, «tQ;~ not zms pasisakė, kad “Lietuva MineJ° auksinę sukaktį

inž. Navickį. '^“L^i^ine kad autorius”*’ kad £era Prek® nėra liks dar ir Literatūros Fon- 
pačiu’ grakščiu ir reikalinga reklamos. Pirkė-dui.

Hartfordo choro, vadovau
jamo gabaus muziko Jurgio 
■Fetkaičio, visai per trumpą 
laiką iš vyrų kvarteto iš
augusio koncertas. Cho
re yra 40 moterų ir vyrų, 

i iš visų aplinkinių miestų su 
{geriausiais balsais.
■ Kai kūne choristai jau 
eilė metų dainuoja solo ir 
iš spaudos susilaukia gra
žių atsiliepimų: Lilija Bas
tytė - Sidney, kelis kartus 
solo dainavo waterburie- 
čiams ir kitiems, Elizabeth 
Jankauskaitė baigia studi
jas konservatorijoje. Cho
ras turi iš vyro ir moteries 
stipru duetą, dar niekur ne-

Vietos lietuviai turi sko- gedėtą. Be to dabar paruo- 
n ingai Įrengtą klubą. Jo di- įtas naujas repertuaras. Iš-

J. Vlks rektorius Juozas česnulevi-, moko niekur negirdėtas dai-

vakarienė tarpe publikos. 
Gros Manchester’io stiprus 
lietuvių - latvių orkestras.

Koncertas - balius įvyks 
balandžio 20 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. šv. Juozapo 
parp. didž. salėje, John St., 
Waterbury. Pabaiga 12 vai. 
nakties.

Neužmirškite atsilankyti Į 
šį jaunimo linksmavakari, 
pabuvoti savo draugų bei 
pažįstamų tarpe ir užmegsti 
naujas pažintis. Iki drau
giško pasimatymo koncerte.

Joną* Gaidys

Mirė W. Jeseliūnas

Kovo 26 d. staiga širdies 
smūgio ištiktas mirė Wil- 
liam Jeseliūnas. Velionis iš 
Lietuvos atvyko prieš 56 
metus, visą laiką dirbo Cu- 
dahy mėsos perdirbimo ben
drovėj, bet prieš 10 metų 
buvo išėjęs į pensiją. .Jis 
priklausė ir Lietuvių Pilie
čių Politiniam Klubui. Wa- 
terbury paliko seserį Vero
niką Venclovienę ir Spring- 
fielde brolį Kazimiera. Bu
vo linksmas, malonus žmo
gus, visų buvo mėgiamas. 
Ilsėkis ramiai!

Antanas Dzimidas

HARTFORD, CONN.

čius papasakojo, kad salės 
pristatymas kainavo $40,-

nas.
v x j -• Bet nuvažiavęs į Hartfor-OM bet mudu nenorėjome K nį vieno> jokjo

tikėti, kad uz tą sumą butųįc^0fo neradau Tačiau au-
rouziusios Knygos i™a!jį Vilniaus šeimą, o taip pat '-----------’-------- ’ į buvę galima tiek daug pa-i pagavo nepaprastai
kyd? Pjoga susirinkome:if apje vainikuojantį auto- . 18 .kun$Į L.S.S. 4 kuopa kovo 29 d. daryti. rv-v ikiai dainuojamos lietuviš-
uzdeti vainiką. Iriaus ir jo kartos tauriųjų ^.7^’ *J!*" į Lietuvių Auditorijoj minėjoji. į’®??™ ' k°s dainos garsą... Bet iš

Rašytojas J. Pstrėnas pa-įpastangu vaisių — nepn-, . , „
darė Įdomų pranešimą apie klausomybės aktą, ant kurio'tuva Dufl0
knygą. Tos knygos autorius jis savo ranka padėjo savo 
Stepas Kairys pirmasis sa-ivardą ’ 
vo atsiminimais palietė 
kaip tik tuos metus, apie

nutraukiamai skaitai. “Lie-

laikotarpį. Tas laiko tarps
nis aprašytas dokumentuo- 

Dar

CHICAGO, ILL.

savo L.S.S. veiklos 50 metų
apima idomų^j^^į Kalbėjo dr. A.

Tais žodžiais pranešėjas' sklandjia ka>ba-
atspėjo visų bendrą lūkestį.

kuriuos ano meto net poe-i pirmuoju kalbėjo Vliko i ir Tz’. 
tai neįžiūrėjo bundančios pirmininkas dr. A. Trima-i Stepas Kairys įsklausęs 
Lietuvos. Ji jau ir tada ne- įas. Jis sakė, kad kai da- ĮY^ kajbų padėkojo už gra 
buvo tokia juoda ir tamsi, bar mes prisimename pa-^ius prisiminimus, gerus tos

TO. xj:i v ii-

ir tautines kapines, kūnų ir k , Sekant balsu buvo 
daug didesnes kolonijos ne- suskilusi durų.
tun. žodžiu, Nashua lietu- du^

laikė stiprių balsų ir suski
lo. Tai bent balseliai,—pa-

Montvidas, N. Gugienė, J. . .
Valaitis, A. Valaitienė, K. ,vlal 8eiai sus,tvark*- 
Mačiukas, E. Mikužiūtė, Dalyvaus J. Tamulionis

, & S: ke5"-=, in-KJS grasyti

' Kiši ES is™ » i ™»»,««•«. “i al?"“1“ --

knygos įvertinimus ir primi
nė, kad kalbos apie jo as
menybę nebuvo reikalingos, 
jam buvo įdomu išgirsti a-

kaip kam paviršutiniškai vergtas ir vergiamas tautas, 
atrodė. Stepas Kairys besą- tai prisimename ir profeso- 
liai, atvirai, dokumentuotai, rfų inžinierių Stepą Kairį,
sklandžiai mums parodo, visą savo gyvenimą kovoju- . . . ..................
kaip ano meto Lietuva bu- sj jr dabar tebekovojantį i Pie J® paties kūnnj ir įsgirs- 
do, kas skatino jos tą bu- dėl savo, lietuvių tautos iš- kritiškas pastabas, kas 
dimą ir kas to budimo buvo laisvinimo. Jis ėjo kartu su Vytina, kas prisimintina, 
tramdytojais. savo šalies žmonėmis ir dabar Lietuvoje nusle-

Jei ėjusio spaudos drau- jo kartu su visais kovojan- Piama toji netolimoji Lietu- 
dimo metais pirmojo Iaik- čiais dėl Lietuvos laisvės. !y°? P1^1^, jaunimas ma- 
raščio “Aušros” bendradar- Nors jis bendradarbiavo su zai aPle zino> todėl

Amerikos lietuvių socialde
mokratų veiklos apžvalgą.

Pokyliui vadovavęs M. i 
Gudelis susirinkusiems pra
nešė, kad J. Adomaitis LSS 
Literatūros Fondui paskyrė

nas Tamulionis iš Nashua, daipoB ritmą....................
j H., su savo grupe. Pabeldžiau ... Niekas ne- Ruošiasi rinkimams

J. Krasinskas i&i^i manęs. Pravėriau du- ir seimui

YUCAIPA, CAL.
ris ir stačiai Įsiveržiau vi
dun. Didelis kambarys pil
nas moterų ir vyrų. Visos

A.L.B. Hartfordo Apygar
da sparčiai ruošiasi balan
džio mėn. 27 d. rinkimams

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

J kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriam 
| vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 
£ trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
» valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai* 
£ rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
X kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
K vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
♦ Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padtib* 
> dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
» “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 
t šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
J $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus

ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KEiyVIS

636 E. Rrn«<lwn« So. Boston 27. Moi

Į
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas iš tikrai Aaierlkns valdikiu 
pripaiintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųoere, Worcester, Maas.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinio- ! 
; ką Vytautą Skrinską, 'ideal Pharmacy“ savininką. Čia ii- J 

“ * mi gydytojų receptai ir patarnanjama sveikatos reika* < 
Kreipkitės IS toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistas VISUR. Taria* « 
specialiniu vaistą noo džiovos ampulėse, i 
vaistų nuo aukito kraujo
reumatizmo, nuo širdimi ir nervų Ugų. < 
Vaistai siunčiami VISUR, r 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Rsg. Pkm.
Ktaal Phanaacy

Ir Notary
aanaaaaaaaa

> pildom 
» )UOM.

yra gyvas reikalas parašyti 
taip, kaip buvo, tos praei
ties įvykių neiškraipant, jų 
kreivai nenupasakojant.

Paskutiniuoju kalbėjo K. 
Bielinis. Jis nupasakojo 
kaip ir kuriems tikslams įsi
kūrė Literatūros Fondas, ku
ris knygą “Lietuva budo” 
išleido. Tai pirmas jo leidi
nys. Panašių leidinių numa
tyta visa eilė. Jau turima 
arba laukiama tiek medžia
gos, kad jos užteks 8 to
mams.
Svarbus yra lėšų klausimas. 

Literatūros Fondo nariu ga
li būti tiek pavieni asmenys 
tiek ir organizacijos. Džiu
gu, kad štai Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos New Yorko 
skyrius jau parėmė Litera
tūros Fondą. Tai pavyzdys 
kitoms įvairioms organiza
cijoms.

Telegramomis gauti svei
kinimai iš inž. švipo ir J. 
Leonavičiaus iš Detroit’o.

Pobūvio' vaišėms skonin
gas užkandėles paruošė vai
šių šeimininkės Mačionienė, 
Styrienė, Spūdienė, Pakal- 
kienė, Akerienė ir kitos.

Tas bendras visų pobūvis 
paliko labai jaukius įspū
džius ir besiskirstantieji 
šnekučiavo, kad tokie pobū
viai yra pageidautini ir atei
tyje.

Viso pobūvin atsilankė 
per 60 asmenų. Už kavutę 
surinkta 64 doleriai. IŠ jų

$100. Susirinkusieji ligoni- j _ . - • (-k_įmi1 i - • ‘moterys apsirengusios bal- ® .
nėj gulinčiam Dėdei Paša- : tomis palaidinėmis ir mėly- 1 tarybą ir j pasaulio betu-
rokiui sumetė $59. į Neseniai išvyko Monika ir! nais sijonėliais, o vyrai — vllI seim^- * įsose apylinkė-

Pokylis buvo bąigtas visų Antanas Orlauskiai iš Web- tamsiai mėlynais kostiu- se yra sudalytos rinkiminės 
sutartinėmis dainomis. Gra- ster, N. Y., kurie Kaliforni- mais Tai graži choro uni- kurios bendra-
žiausias buvo Povilo ir Pet- joje paviešėjo porą mėnesių forma. Moterys sėdi pirmo- darbiaudamos su apylinkių 
ronėlės Milerių duetas. ir per tą laiką aplankė daug se ir vyrai tolimesnėse eilė- 

įsavo pažįstamų ir draugų, ise nuo dirigento, bet visi 
Jie buvo atvykę ir i Yu- pečiais Į mane ir manęs ne- 

icaipą pas Mary ir John Ra-į mato. Dirigentas taip pat 
de- Čia Petronėlė Stašienė i dėjosi manęs nematąs, ir 

Rūpinasi kongresu iškėlė jiems gražią puotą, {tik moja, tik kerta ranka iš
Lietuvai Remti Dr-jos pir- kurioJe dalyvavo apie porą visų jėgų... Kartais netpa- 

masis skyrius kovo 30 d. su- dešimčių svečių. įšokėdamas. O kirsti yra
brinkime daug kalbėjo apie Oriauskiams Kalifornija
pasiruošimą Bostone birže- labai patiko. Išvykdamas 
lio 27-28 dienomis šaukia-; Orlauskis pasakė, kad jei 
mam Amerikos Lietuvių Jau jam reikėtų gyventi Ka- 
Kongresui, duota Vąsario ’ hformjoje, tai jis pasirink- 
16-sios minėjimo apyskaita. Yucaipą, kur gamta ir 
Šiomis dienomis iždininkas {žiemą krečia stebuklus.
J. Dvareckas Alto centrai Roman Stashis
pasiųs $964.65.

WORCESTER, MASS.

Pavykęs centinis

A. SNIEČKUS KALBA
Jei mūsų dvi parapijos su 

Bendruomene ir 50 organi- Atkelta iš 4 psl.
zacijų tiek surinktų ir pa- nesni kolūkiai patys pradė- 
siustų, tai Worcesterio įna- jo pirktis savas mašinas ir 
šas tikrai būtų gražus. galėjo nepalyginti geriau

Tame susirinkime Anta- tvarkytis. Reikia dėl to ma
nas Tomkus aukojo Lietu- nyti, kad ta “reforma” tik- 
vos laisvinimo reikalams rai i»eis kolūkių naudai. 
$5. Stotys bus paliktos vien kol

ūkių mašinų remontui.
Kad ir nedaug turime pa

grindo tikėti Sniečkų prane-
Kovo 29 d. Sandaros ’ 16 Šimams, vis tik atrodo, kad 

kuopa suruošė “Centinį iš- bent praėjusiais metais ta- 
pardavimą” “Laisvės Var- rybiniam režimui pavyko 
po naudai. Jis pavyko ne- daugiau išspausti iš Lietu- 
blogai. vos žemės ūkio, kaip anks-
n si u si u tyvesniais metais. Kiek tam
Buvau Namu*! N. H. padėjo geresnis darbo susi-

Kovo 29 d. su I. PigagR tvarkymas kolūkiuose ir ge- 
buvome nuvykę į Nashua, resnis žemės įdirbimas, dar 
N. H. Ten aplankėme daug būtų peranksti pasisakyti, 
lietuvių: V. Grigą, V. Aliu- Apie Lietuvos pramonę, 
konį, Svirnelius, J. Tarnu- transportą ir “liaudies ger- 
lionj ir kt Mačiau, kad Ke-! būvio kėlimą” — Teitą kar- 
leivis ten daugelio skaito- tą.
mas. | V.

tvirtas
yra

kaipkam: jaunas, 
ąžuolas.

Pagaliau dirigentas, tar
tum, griebė pilną saują oro 
ir visi nutilo. Pastebėjo ma
ne... Surado kėdę... Bet 
aš skubu prie reikalo.

—Sutinkame, — atsako 
vienas už visus,—jei mokė
site $300, tai dainuosime 
vvaterburiečiams. Ir pridu
ria :“Mūsų repertuaras ver
tas didesnio honoraro”. Pra
dėjau derėtis, sakydamas, 
kad siaučia nedarbas, gy
ventojai negalės mokėti po 
$3 už biletą. Be to mūsų 
parengimas turi kilnų ir 
rimtą tikslą: paremti lietu
vybės palaikytoją — šešta
dienio mokyklą ir atsilygin
ti už klasių apšildymą ir 
apšvietimą.

Ir tikrai nusiderėjau! Bi
lietus parduodame po $1.50 
ir moksleiviams tik 50centų. 
Waterbury, Hartford, New 
Britain, New Haven ir kitų 
miestų lituanistinių mokyk
lų mokiniams bilietai išduo
dami per mokyklas nemoka
mai, bet bus įleidžiami tik 
su tėvais ar vyresniais.

O dainuos du chorai: vy
rų ir mišrus. Be to dainuos 
solo visiems žinoma Lilija

valdybomis ir Apygarda su
darinėja rinkikų sąrašus.

Nuo kovo 17 dienos iki 
balandžio 27 dienos yra pa
skelbtas narių vajaus ir so
lidarumo mokesčio mokėji
mo mėnuo.

Bendruomenės idėjai po- 
pulerinti yra užkinkytos ir 
lietuviškos radijo valandė
lės. Hartfordo Apygardos 
vicepirmininkas Strazdas 
kalbėjo per Tėvynės Garsų 
valandėlę, vedamą Petkai- 
čio Hartforde, pirmininkas 
Bagdonas per tą pat valan
dėlę pasakė keliolika jaut
rių žodžių lietuvių bendruo
menės reikalu. Jis kalbėjo 
taipgi per Adomaičio ir 
Kolnienės vedamas valan
dėles Waterbury. Dar kal
bės dr. Vileišis ir kiti.

Iš Hartfordo A$rgardos 
į Tarybą yra pastatyti šie 
kandidatai: Devenienė Ele
na, Yla Stasys, Skrapskelie- 
nė Alina, Vileišis Petras, 
Žilinskienė Ksavera.

Į Pasaulio lietuvių seimą: 
Bagdonas Kazys, Čekanau
skas - Chase Vladas, Deve
nienė Elena, Devenis Myko
las, Yla Stasys, Kriščiūnas 
Bronius, Strazdas Zigmas, 
Skrupskelienė Alina, Šmulk
štys Vincas, Vaišnys Anta
nas, Vileišis Petras, Žilins
kienė Ksavera.

Hartfordo Apygardai pir
mininkauja Kazys Bagdo
nas.

D. O.

Kas ieško, tas randa.
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Šitaip rūpinasi vaikais Silkės,

Bolševikai ginasi, kad nie-; Aleksandra

Ar dar neisponėjai?
Lietuvoje nužudytas Matas Untulis

metais bolševikai,
vmcniiiT*

j 1957 metais bolševikai, —Į Žemaitiją retai tenu- 
Daujotienė Lietuvoje išleido knygą “Ta-važiuoji. Ylakiškiai ir žydi-

kur kitur nesirūpinama vai- ten rašo: rybų Lietuvos rašytojai”, kiškiai skundėsi man, kad
kais taip, kaip Sovietijoje. ‘ Prireikė man cukraus. Tai 63 asmenų pasisakymai tavęs negali prisiprašyti.
O štai gyvenimo tikrovei Užėjau j Krakių krautuvę, apįe save, lyg ir autobio- Pasidarei rašytojų pirmi-
pavaizduoti ištrauka iš se- paprašiau, ir man kuo man- grafijos. , Įninkąs, tai pas prasčiokėlius
serei rašyto laiško: uagiausiai paaiškino: į Pasisako joje ir Jonas ir nebesirodai.

Mudu abudu išėjome iš 
kavinės kartu. Jis pasuko

“Neilgai teko su vyru gy- —Cukrus parduodamas Šimkus, tarybinių rašytojų 
venti. Jis žuvo kąra metu. tik kartu su silkėmis. pirmininkas, kitaip tarus,
Viena likusi įstojau dirbti į Tebūnie vienas žygis: ir rašytojų politrukas. Jis čia Akademijos link. Buvau aš 
linų fabriką. Bet gyvenimas pravers, maniau. parašė gana įdomių dalykų jį belydįs, bet jis man tarė:
buvo nelengvas. Namuose Namuose mano šeimyna apie žymų lietuvį patriotą, 
patikdavau vienus mažus pasipiktino: silkės sugedu- žemaitį, lietuvių kalbos žo- 
vaikus užrakintus, vaikas sios. štai kur šuo pakastas, dyno bendradarbį, buvusį 
L uvo antra metų, o mergai- Prekybininkai galvoja, kad gimnazijos direktorių Matą 
teėjo ketvirtus. Buvo ir toks sugeuusias silkes pabarsčius Untulį. Šimkus sakosi bur- 
laikas, kad ėjau per žmo- cukrumi, jos vėl atgaus pir- žuaziniais laikais labai daug
nes su krepšiu prašydama mykštį skonį, 
išmaldos. AdaU pavirtusi į dramblį

X kolūkyje. Vaikai jau di-r Toj pačioj Šluotoj N. 
dėsni, bet su jais didesni ir Akmenės cemento fabriko 
vargai, taip ir liaudies pa-!vyr- Preklll žinovas Adas 
tarlė sako: “Maži vaikai— Gorodeckas aprašo, kaip jis
maži vargai, dideli vaikai— ieškojo adatos:

“Viskas prasidėjo nuo a-diueli vargai'.
Aš į kolūkį mažai einu

dirbti, nes dirbti jau nela
datos. Prieš trejus metus 
nupirkau žmonai rankinę

bai leidžia sveikata. Turi- siuvamą mašiną, žmona bu-
me pasitenkinti tuo, ką už- vo. patenkinta dovana ir
dilba vaikai”. meiliai žiūrėjo į mane. Ta-

Kt__ „„„i.;, * i čiau nei iš šio, nei iš to nu-Nemanykite, kad ta mo-:,.. , .J . u __ ; lluzo adata. Žmona papra-

gero gavęs iš Untulio. Net 
bOO litų pirmajam eilių rin
kiniui išleisti. Tos skolos jis 
negrąžinęs. Untulis buvęs 
vienas iš tų, kurie ne tik 
neskatino “į ponus” eiti, 
bet nuolat ir visokiom pro
gom įspėdinėjo likti žmo
gum. “O jeigu žmogumi no
ri būti, — ponu niekuomet 
nebūsi!” —filosofuoja Šim
kus. Deja, toliau pats Šim
kus prisipažįsta, kad neišli-

—Laiko gi neturi, nebe- 
lydėk. 0 aš vėl iškeliauju 
per žmones.

Keistai atsiskyrėm. Bene 
keisčiau, negu visad anks
čiau. Jis nepadavė rankos, 
tik kepurę truputį kilstelė
jo ir, sukdamas vis į kairę 
savo kupriukę, neatsigrįž
damas nuėjo po liepomis. 
Kažko pasidarė ir sunku, ir 
gaila, ir graudu, ir labai 
šviesu.

BIRŽŲ PILIES GRIUVĖSIAI

Tai kunigaikščių Radvilų būstinė, kori buką čia buvo ję 
kunigaikštijos centras. Pilis pastatyta šešioliktame šimt
mety, nekartą buvo sugriauta, paskutinį kartą 1704 m. 
Nuo 1804 metę pilis atiteko Tiškevičiams.

Iš elgetos perka lazdą
A. Sniečkus apie ž< ūkį

_... ... „ ... šių metų vasario mėnesio jusiais metais Lietuva galė-
• betuviskų žodžių byryje Vilniuje vyko Lie-jusi ne tik piinai ir laiku

nnkti u-... nebegrįžo. Kaz-ituvog komunistų partijos pristatyti Maskvos chanams 
kur Žemaitijoje kažkokį jQ_įs suvažiavimas. Kaip ir Lietuvai jų uždėtas duok

teriškė vra kokia buvusi .. , , - ,
buožės žmona. Nė iš tolo. f!’ WU-kc.au naują.
Ji, raso, seniau pas ūkinin- v'^, ’ /. . i • Akmenės parduotuves, takus tarnavusi, taigi buvusi .. , . r j tr
grvniausia proletare. Ir, ma- , . _ ,* 1 ’ sa mano nelaime, kad astote, kokį “rajų” ji turi.
“Šluota” juokiasi

Štai is vimiskes 
keli įdomūs “juokai”:

_ x_~n i

čiau adatos neradau... Vi- 
kad

dirbu prekių žinovu. Žmo
na pradėjo iš manęs šaipy
tis, esą, koks iš tavęs pre-
kių žinovas, jei nežinai, kur 
gauti paprasčiausią adatą 
siuvamai mašinąi. Įsižei-
H 715111 IT VlQ tlpV

-Kodėl praėjusi, pa.no- siu lšvažinįjau didelius ir 
ką tau už diktantą paiašė mažus respublikos miestus: 
gerai, o dabar labai gerai. Klaipėdą, Mažeikius, Šiau- 
auk klaidų tiek pat. į;^ Šeduvą, Kauną ir Vil-

. --atai, tuomet mano nl^ tačiau adatos neradau. 
tė\as buvo tik pavaduoto- paC|ėtis namuose pasidarė 
jas, o aabar jau direktorius. nepakenčiama. Žmona pra-
Frekybininko sūnus dėJ° dar pikdaU * mane

žiūrėti.
--vaikai, iš ko mes suži- Brangioji šluota! Jeigu 

n c m apie metų laikų pasi- tau rūpi sutaisyti mano paį- 
ke.tinią? rasią šeimyninę laimę, pra-

—ls vitrinų. šau, neatsisakyk man padė-
—Kaip tai? ti. Gal teko tau iššluoti iš
—Labai paprastai — pa- kokio nors užkampio nors 

vasarejant krautuvių ian- vieną adatą? Atsiųsk man 
j uose pasirodo kailiai ir —būsiu labai ir labai dė- 
veitmiai. o žiemop maudy- kingas. Jei neteko, pamė- 
mosi kostiumai ir šiaudinės gink pašluoti prekybininkų 
skrybėlaitės. kabinetus.

Ttvw ir diktantas

LIETUVIŲ KGLGRESO REIKALU

ninkyste. Kolūkių bandos
tik pamaži priauga. Blo
giausia yra su melžiamomis 
karvėmis. Ir kad pieno li
kis kolūkiuose stiprėtų, pati 
“partija” siūlo jų vadovy
bei pirktis iš ūkininkų jų 
privačiai laikomas karves 
ir imti iš jų prieauglį. Va
dinasi, pirktis iš elgetos jo 
lazdą. Kolūkiai labiausia 
vargsta dėl galvijų, nes ne
paruošia pakankamai paša
rų žiemai ir daug kur. neturi 
tinkamų ganyklų Vasarą. 
Tai “partija ir vyriausybė” 
ragina kolūkininkus, kad 
trečdalį dirbamos žemės 
skirtų pašarinėms žolėms 
laikyti. Atrodo, kad žemė 
Lietuvoje per ilgus tarybi
nius metus liko labai nua
linta, ir dabar “partija ir 
vyriausybė” nepaprastai su
sirūpino mėšlais. Ragina 
kolūkininkus stropiai tvar
kyti kolūkinį mėšlą, jį rink
ti, tvarkingai laikyti, kad 
galėtų išvežti kiekvienam 
ha po 10 tonų mėšlo. Ir 
šiuo reikalu norima vėl 
šauktis atskirų ūkininkų pa
galbos — pirktis mėšlą iš jų 
sodybų.

Ir Lietuvos žemės ūkyje 
pradėta dvi didesnės refor
mos: pradėta vėl mažinti 
didieji kolūkiai ir pradėta 
likviduoti mašinų ir trakto-

plešikai nudobė žmogų, ^ ankstyvesniais atsitikimais
kaimo į kaimą beeinantį, svarbiausias ir beveik vie- _ t______ ,__

, - - . , Rado 700 rublių—pasiėmė. njnte|js SUvažiavimo rūpės-nustatytą kainą..
kęs žmogumi ir išėjęs į bol- Rado mažų lapelių krūvą, buv0 Uetuvos akio rei-| Sniečkus suurantama 
sevikimus ponus... .lietuviškų žodžių prirašytą kalai Bent aoie tai dau- suprantama,

štai kain rašo ^mkus. na-—išbarstė Šit ir vkkas. ! • • P ® « • 1 padėkojo Dievuliui, kadšiai, Kaip raso smkus,pa įsoarste. s>k ir viskas. i giausia kalbėjo lr “vyriau-: nerna; metai buvo iš viso
šakodamas, koks buvo Ma- Tuo metu niekas ir nezi- SybėS” žmonės ir “deputa- p-erį metai ir visą nuopelną irių stotys, jų turimas masi-
tas Untulis bolševikų oku- nojo netmazyeio nekrolo- Apie UetIW08 *Ukio pašant kolūkiams.
PU“l°ril.,^.nUd?vk„ io (M 6 P » būklę ir "vyriausybės” su-;Jusį p^ną įr kiaulieną pa-To paties Nikitos patvarky-
TT / v v y «. T S- manymus padarė pranešimą gjęyrė vien “išmintingie-mu anais metais visoje Ru-
Untulio) pažiūros buvo la- Perskaičiau tuos J. Šim- Sniečkus, partijos pirmasis sįems” vyriausybės ir parti- sijoje, kartu ir Lietuvoje, 
bai humaniškos, o politiniu kaus atsimimmus ir pagal- sekretorius, Maskvos pati-;jos parėdymams, iš dalies mažieji kolūkiai buvo su-

les, bet dar galėjusi valdžiai 
ir parduoti, žinoma, už jos

ne-

atžvilgiu —liberališkos. Jis vojau, jog tikrai jis Stalino ketinis Stalinu nrarūcres iš- u i-v- - u 7 man laug yra pasakojęs,!premijos vedas už tokį at- N,!!ttoP^Sk^kOl^,n,n';U ,
i. v^ivira kr.k»v>!n: okupuotos norų vykdytoja/ i Bet neilgai truko, kadkokia graži ir gera bus ko-jvyą ouisevikų 

munistinė santvarka, kai:Lietuvos pavaizdavimą. Savo pranešime Sniečkus, šviesus Sniečkaus veidas
bus panaikinta nuosavybė, Juk sausą grikių košę fcaip ir visuomet, neiškėlė apsiblaustų: daug tebesama 
kai žmogus nebeišnaudos kramtąs, medpadžiais ap- nė vienos savos minties, ne- lr negerov*U- Dalis dirbamos 
žmogaus. Bet konkrečiai siuvęs, ubago terbą pasika- paro(įė kad ir bailaus pade- ^emės tebedirvonuoja. Dir-

mušti į milžiniškus po 4,000 
ha ir daugiau ūkius, tur būt 
pašokant Amerikos oavvz- 
džiu. Labai trumpu laiku 
paaiškėjo, kad tokie ūkiai 
dirbti tarybinės santvarkos 
sąlygose nesiseka — gaiši
nama daug darbo laiko irapie komunizmą statančią: binęs Matas Untulis jra ne ties vertininio ir tik berniš-;banu!ose lauku?!e Perdaug

larybų Sąjungą jis gana kas lotos, kaip bolševiką kai kartojo Kremliaus įpra- Pa'lekama. neišnaudojamo Kblo - reaultatai
dažnai pasisakydavo kntiš-nuskurdintos Lietuvos pa-stais žodžiais nuobodžius Pu^-Vmo ,r Ja.me <a.noI2a ^bar didieji UkS i“vė

veiks,aa Taip pabėgusio to^skus poterius apie 8a>VIJ“ ~ '“‘P PJ?“ 70 staddomi įZ 5M ha klr-
veido Matas Untulis, bet tarybinės vyriausybės ir metų Lretovoje. Tokiuose „ oC S 
kokios didžios, nepalūžu

Amerikos Lietuvių Tary- c>a noriu pareikšti mintį, 
la paskeilė, k?d šių metų kuria bostoniškiai gal pasi- 
birzelio 27-28 dienomis Bo- naudos.
stone Statler viešbuty šau- Pagalbon reik kviesti vi
liamas visos Amerikos Lie- sus Naujosios Anglijos lie
tuvių Kongresas. tuvius, visas jų organizaci

Kongreso įeikalingumas, jas. Ne vėliau kaip gegu- 
jo tikslas visiems sąmonin- *ės vidury reikėtų sukviesti 
r iems lietuviams vra aiškus, bent didesnį organizacijų 
to dėl jų pareiga susirapin- atstovų pasitarimą. Giįžę į 
ti, kad kongresas pavyktų, savo vietoves atstovai uo- 
kad jis būtu gausus ir dar- bau paragintų vietos ir apy- 
bihgds. . linkės organizacijas būtinai

■“ Aš prisimenu kongresą, pasiųsti į kongresą savo at- 
kuris įvyko New Yorke 19- stovus ir pasirūpinti jį pa- 
18, ra. kovo 13 d. Jame bu- remti ko didesne auka. 
vo^vtenuolika šimtų atstovų, Visi eikime nuoširdžion 
įeikalavom Lietuvai laisvės, talkon, jei norime, kad kon- 
Lietuva ir buvo kurį laiką gresas pasisektų.
laisva, bet šiandien ji vėl 
yra svetimųjų pavergta- Tai
gi visų mūsų šūkis tebėra 
senas: Laisvės mūsų gimta
jam kraštui. Ir juo tas rei
kalavimas vieningiau bus 
pareiškiamas, tuo jis 
veiksmingesnis.

Taigi Bostone turi

K. Jurfeliūnas,
A.L.T. narys

IŠĖJO “KULTUVĖ”

Tradicinė, 34 metus ei- 
dus nanti, ir šiemet pasirodė. Ra

šo visiems, šventiems ir pra
keiktiems. Jei atsiųsti 25būti

didelis kongresas. Jo pa-jcentus smulkiais pašto žen- 
įuošimu rūpintis pavesta A- klaj^ it Ku,t j na. 
menkos Lietuvių Tarybos(mus Ražvkit; KULTUVĖ, 
Bostono skyriui. Neabejoti- 373 So 2.nd SL> 6^^ 
na. kad jis padarys visą ką j j y y
galės, kad kongresas visais; __ 1_______________
požiūriais pavyktų. Bet aš Darbymečiu ir akmuo kruta.

pasisakydavo
kai.

•1940 metais M. Untulis 
užėjo į “Tarybų Lietuvos'’ 
redakciją, susirašęs ištisą 
sąrašą visokių “negerovių”. 
Pasitarę ir pasiginčiję, tą 
sąrašą perpus sumažinome.

—Ponu daraisi! — pagra
sino jis tada man.—Pas ta
ve net įeiti sunkiau darosi.

Bet tai buvo jumoras, ku
rio jis nedaug teturėjo, bet 
labai jį mėgo.

Praėjo sunkūs Tėvynės ka
ro metai. Kartą visiškai ne
tikėtai Vilniuje, vegetarinė
je valgykloje, matau: sėdi 
prie staliuko tarsi pažįsta
mas, bet labai pablogusio 
veido žmogus. Kramto sau
są grikių košę, užsisrėbda
mas rūgščiu pienu. Priėjau 
arčiau, žiūriu — Matas Un
tulis! Mane užplūdo gerų 
prisiminimų ir visokių kito
kių sentimentų banga. O jis 
sėdi, kaip iš medžio išskap
tuotas smūtkelis, tik akys 
šypsosi.

—Tai iš kurgi, kaipgi?— 
buvau bepradedąs klausinė
ti. O jis man:

—Ar dar neišponėjai?
Apsirengęs buvo pilkšvais 

milinukais, apsiavęs medpa
džiais, su kaimietiška neš- 
menėle, panašia į elgetos 
tarbą, su minkšta lapine ke
pure.

Buvau bebandąs teirautis, 
gal reikia kokios nors ma
terialinės paramos. Aš gi iš 
tiesų jam buvau visiškai 
konkrečiai skolingas už 
knygos išleidimą.

—Nesirūpink, — ramiai 
atsakė jis. — Pats žinai, 
kad man nedaug tereikia. 
Keliauju per Lietuvą, žodu- 
kus lasiodamas, dainikes už
rašinėdamas, žodyno me
džiagą papildydamas.

Truputį pagalvojęs dar 
pridūrė:

partijos nuopelnus, apie iš-
pūdymuose teaugančios pik- P° ha ūk.ius ir Į“?8

r dirbti skinama viena atski-sios, neišdavikiškosdvasios! hi nntvarkins a tažolės. Daug dar nenusau-Jis dtga kritiškai apie Ta- “r^in^Se?
rybų Sąjungą pasakyt., j.s 1 icvol įirbti ir skuMti nu^usmti tete^ov, neis- ’sulJtaHr atsakin-
paciam Sunku,, ak. rėžią, dirbti ir sku^. Sniečkus “a tuo tarpu sakoma,

darbams kol- 
Ji už

Kad išpenėjai.. Iš to bol- ir pl.anešim, pradėj0, džiugina Sniečkaus širdį. k d .. <<reformos,. 
rev,kimo pono, Jono šim- ateisuk^mas j jiJkv% D»r daugelyje JI derlu. ”™^ėji£U

al>S’ ■ ats.lsako t*1 koklos bolševikiškai persižegno- įe .?',a . ? a! I7len 38 .^e! Onm kolfiki»m. k„ 
materialines paramos, net vi«s nriklanndama !̂ kolukminkų kaltes — tingi Opus kolūkiams sasas bu-
skolos. Pagaliau, nepada- nrl J TarvbllP 20-oio suvT: dirbti, arba apsivertę savais vo iki šiol mašinų ir trakto- 

„o----- a _„£?_• Pnes lal>0ll ^-°J° smra-i reikalais. Net su tuo pačiu n<I stotys. Jos buvo visaivęs nė rankos, nė neatsigrį- ziavim0 nutarimus. 
zdamas, nuo Šimkaus pasi nuo kolūkių vadovybės ne

priklausomos. Arimui, der
liui nuimti, sėjai ir kito-

Savo pranešimą apie ben-: kuk“rūau- N‘kita
„ . a. ., arą Lietuvos ūkio padėtį, a- i laake gre- o Sovet'jos isga-
Gražų pavyzdį pateikė oi’ ios Dramone žemės n- nymo’ kolukluose nera , .

Šimkus, kaip lietuviai patri- 2-tvbas anil’dirbančiu rak Ne -vienas vėliau kalbė- kiems darbams kolūkiai iš
jotai stengiasi protestuoti ju’gel Jt kėbmą ir j^ kul-“^P^” • priminž’ Sį ^ka‘
pnes Lietuvos okupantus ,r {an*nius rejkalug’ Sn7ečkus kad ltukurmtąs geruma au-
jų bernus. 'nradėio linksmu veidu A-kolukminkų sodybi- nautojais ir uz jų darbą

Kaip išbarstyti Untulio su- ĮJGt sL-kaus Lietuva VDač niuose sklyPuose» ir Jau i»- bran«»1 mokėdavo.- Dažnai 
rinktų lietuviškų žodžių la- pastaraisiais 1957 metais 85^"3 Patinga praktika, negaudavo laiku pasisamdy- 
peliai, kaip nužudytas jis Laičiai Dažesrė i roiu pa. .kad kolūkiai atiduoda jį įta kai būdavo reikalinga, 
pats, taip bolševikai barsto įerėie žemesnio reikalai kolūkininkams pas DeI paties darbo kolūkiai
nežinion lietuvių kaulus pa- iavu nalvcinus su ir iš išau^nt^ vienu ^eJ0. stočių vedėjais«. ,ss-„s dss.n.s S

šalino.

Gaila, kad J. Šimkus ne--.1 «• . ,, giau. Cukraus runkelių pri- . j v •paraše, kokie plėšiką. M. tri bai PnmYžta ^au« darbo ,r 
Untulį nudobė Kaip jis ra-; ien0 daugiau. Gau- ~ ~
so. Jis juos urėtų zinoU, te daug daugiau mfeos ir
jei žino, kiek jie pas M. ypa^ kiau|įenos. Kad ir ne-
Untulį pingų rado ir pasiė
mė.

Sk.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

RAUDONIEJI VIDUR
AMŽIAI, parašė Jonas Gir
džius • Klausutis, išleido 
Santarvė (46 Aberdare 
Guns, London NW 6, Gr. 
Britain), 301 pusi., kaina 
$3 minkštais viršeliais ir 
$3.50 kietais.

Joje įdomiai aprašytos 
komunistinių heretikų, ki
taip tarus, “bolševikinių ra

daug padidėjęs melžiamų 
karvių kolūkiuose skaičius 
ir karvės pradėjusios duoti 
daugiau pieno. Anot Snieč
kaus, vidutinė kolūkinė kar
vė davusi per 1957 metus 
1,741 kg. pieno. Pieninin
kystė dėl to sustiprėjusi, 
kad pagerinta pašarai. Dau
giau sėjama pašarinių žo
lių, sukultūrinta kiek pievų, 
sodinamas ir į silosus suva
romas pašarui kukurūzas.

Kaip ir visuomet, bolše
vikų pranešimuose tik re
tai kur duodamos skaitli
nės; visi “laimėjimai” pa
žymėti nuošimčiais, ir tas

blogai attiktą ar ir nepada- 
priežiūra, ir to patys kolū- rytą darbą. Jau ir kiek ank- 
kiai nepadaro. sčiau turtingesni ir suma-

Panašiai yra ir su gyvuli- Nukelta į 3 pusi.

ganų” bylos už Geležinės 
uždangos, kurios geriausia į neduoda išsiaiškinti, kiekgi) 
atskleidžia visą komunisti-l(j]{rurnoje ko gauta ir kiek 
n&a fvarkns haisuma. )nės tvarkos baisumą. ___j laimėta. Kaip tikras Mas-

Menka žolė išdygsta ir nešė-;kvos bernas, Sniečkus tuo-
jama.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. M1CHELSONO važiuojant pažiūrėti

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

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

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

pasidžiaugė, kad praė- luaznnauaaj
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KURIS Iš JŲ LAIMĖS?MENUO tarp BRAZILUOS LIETUVIŲ
Rašo M. Krasinskas

(Tęsinys) ,
Besikalbėdamas su pažįs-kinskus, Kuncevičius, V. 

tarnais sužinojau, kad čia Navicką, mano pusseserę

—Alou, Maiki!
—Gera diena, tėve!
—Sei, ar tu žinai, ką aš 

per Velykas sugalvojau?
—Nežinau, bet spėju, kad 

tai bus kokia nesąmonė.
—Nu, jeigu nežinai, tai 

nesakyk, kad bus samanos. 
Aš išfigeriavau, kas mes tu
rėtume sušaukti seimą.

—O kas tie “mes”?
—Tai mudu du, aš ir Ul
—Tėve, seimus šaukia tik 

organizacijos, o ne pavie
niai žmonės. Be to, šiemet 
Amerikos lietuviai turės net 
tris seimus. Bostone yra 
rengiamas Amerikos Lietu
vių Tarybos Kongresas; 
Chicagoje bus S.L.A. Sei
mas, o New Yorke yra šau
kiamas Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimas. Taigi 
vieną vasarą trys seimai. 
Kam reketų dar ketvirto?

—Sakai, kam reikėtų ket
virto. O kokiems galams 
reikia trečio, kurį šaukia di
pukų Mandruomenė, ar kaip 
tu ten ją vadini?

—Bendruomenė yra orga
nizacija, nors ir labai palai
da, bet vis dėlto turi nema
ža šalininkų, ir jos vadams 
atrodo, kad jiems reikia su
važiuoti ir pasitarti savo 
reikalais.

—Maiki, kas tai matė, kad 
grinoriai šauktų suvažiavi
mus? Juk jie vos tik įkėlė 
koją Amerikon, tai kokių 
jie gali turėti reikalų? Ot, 
tu ir aš, tai kas kita. Mudu 
kalbamės apie tautos reika
lus jau 50 metų, tai mud
viem seimas tikrai reikalin
gas. Tūkstančiai žmonių 
klausosi mudviejų kalbų, 
bet patys baiso mudviejų 
diskusijose neturi. Taigi 
reikia sušaukti seimą ir vi
siems kartu išsikalbėti.

—Nekalbėk nieku, tėve, 
nes žmonės juoksis.

—Tai kas, jeigu koks vė
jo pamušalas juoksis? Žmo
nės su razumu nesijuoks.

—Bet kas į tokį seimą va
žiuos, tėve? Kas norės mė
tyt pinigus be reikalo?

—Maiki, šiais laikais žmo
nės pinigų nečėdija. Sako, 
jeigu laikysi juos banke, tai 
po kelių metų jie vistiek bus 
nieko neverti, kaip bolševi
kų rubliai po revoliucijos, 
kada už 100 rublių žmogus 
negalėjai nusipirkti pypkei 
makorkos. Jes, Maiki, da
bar tokie laikai, kad žmo-

viską praspendina: perka 
armobilus, važiuoja ant vi- 
keišinų, praleidžia ant ark
lių lenktynių, ant balių ir 
kitokių balabaikų. Visi nori 
gut taim. Taigi jie nesigai
lės pinigų ir į mūsų seimą 
atvažiuoti.

—Ne, tėve, lietuviai pini
gų be reikalo nemėto. Jeigu 
tėvas kviesi juos į seimą, jie 
paklaus, koks to seimo tiks
las?

—O koks tikslas dipukų 
Mandruomenei šaukti sei
mą?

—Jų tikslas yra kultūri
nis, tėve. Jie ugdo tautos 
kultūrą ir tuo būdu palaiko 
lietuvybę.

—O kas yra tautos kultū
ra, Maiki?

—Tai yra tautos kūryba, 
tėve. Muzika, literatūra, 
dainos, skulptūra, tapyba, 
vienu žodžiu — viskas, kas 
yra tautos sukurta, tai yra 
jos kultūra.

—Jei taip, Maiki, tai ir 
mes savo skodą galim pava
dinti kultūros seimu, {taisy
sim seime parodą ir parody
sim tautos darbus.

—Bet ką tėvas galėtum 
tokioje parodoje išstatyti? 
Gal sulopytas savo kelnes?

—Maiki, tu iš mano kel
nių nesijuok. Užlopyta kel
nių skylė taipgi yra kultūra. 
Ji parodo, kad mes jau mo
kam kiaurą skylę pakavoti 
nuo svieto akių. Jes, vai
ke, tas yra kultūra. Ot, jei
gu mano kelnės būtų neuž
lopytos, tai tada jau kalė
tum sakyti, kad aš nekultū
ringas. O dabar tu matai, 
kad aš savo tautai sarmatos 
nedarau; žinau, kad skylę 
reikia užlopyt Juk ir mo
kyti mūsų galvočiai, išėję 
Vytauto Didžiojo škulę Kau 
ne, dažrtai sako:
Būkim vyrai susipratę,
Kelkim tautišką kultūrą,
Ir ant lopo dėkim lopą,
Jeigu kelnės kam prakiūra.

—Tai vot kaip, Maiki. 
Kas lopo savo kelnes, tas 
kelia tautišką kultūrą.

—Kultūros parodai lopy
tos kelnės netinka, tėve. Be 
to, tėvo kelnės nėra Lietu
vos produktas. Jos yra A- 
merikoje pirktos ir čia sulo
pytos.

—Džiūsta minut, Malk! 
Aš turiu ir lietuviškas kel
nes, kurias iš Lietuvos atsi
vežiau. Jes, Maiki, čerka-

Anelę Kizaliutę - šeškaus- 
kienę ir kitus: Visi lietuviai 
čia turi savo namelius ir ne
blogai gyvena.

Sekmadienį, gruodžio 15 
d. sū M. Baranauskiene Li
sausko automobiliu nuvyko
me pas mano kaimynę iš 
Lietuvos, būtent Karvelnin- 
kų kaimo Genę Arbačiaus
kaitę - Černiauskienę, kur 
radau ir daugiau pažįstamų. 
Tai darbo žmonės, bet jų 
namų gali pavydėti net U- 
rugvajaus turtuolis. Čer
niauskai turi du sūnus, ku
rie lanko universiteto che
mijos skyrių, vieno jų sau
sio 4 d. tūrėjo būti vestu
vės, bet aš jų laukti nega
lėjau. Černiauskai mus nuo
širdžiai priėmė ir pavaišino. 
Pas lietuvius ūkininkus

Gruodžio Monika pakvie
tė mane vykti pažiūrėti už 
50 kilometrų nuo miesto gy
venančių lietuvių ūkininkų. 
Važiavome traukiniu, pas
kui autobusu, kol atsidūrė-

., a. me prieš didelius mūro var- 
Alovės, Alytaus apskr. Juo- tus> kuri„ buv0 Ge.
zas Jaruševičius su savo dinlino varty ^„1^ 0 var.

gyvena mano giminaitė, ki 
lusi iš Punios miestelio, Mo
nika Veautė - Baranauskie
nė, pas kurią vėliau nema
žą laiko dalį praleidau.

Tai nepaprastų gabumų 
moteris. Ji gyvenime viso
kių valgų turėjo, prieš ke
liolika metų liko našlė su 
maža dukrele, bet savo 
darbštumu ir energija viską 
nugalėjo ir šiandien, turė
dama kelis namus, gyvena 
vien iš nuomos.

Ji gerai pažįsta San Pau
lo miestą ir apylinkes, turi 
plačią pažintį vietos pažan
giųjų, demokratiškai nusi
stačiusių lietuvių tarpe, su 
kuriais ir mane supažindino, 
išvežiojo ne tik pas San 
Paulo, bet ir toli už miesto 
gyvenančius lietuvius ūki
ninkus. Už tai esu jai labai 
dėkingas.

Gruodžio 10 d. su M. Li
sausku nuvykau. į Lapa 
priemiestį, kur gyvena ma
no senas pažįstamas, su ku
riuo kartu tarnavau Lietu
vos kariuomenėj, kilęs įs

Anksti rytą su inž. Butke
vičių ir 2 brazilais puikiu 
Chevrolet firmos automobi
liu pasileidome Santos link. 
Iš sykio kelias buvo lygus ir 
tiesus, toliau prasidėjo vis 
didesni kalnai ir vingiai, 
tuneliai ir kitos žmogaus 
rankomis sukurtos įdomy
bės. Po 75 minučių buvome 
Santos mieste, pravažiavę 
75 kilometrus.

Santos, kuris turi apie pu
sę miliono gyventojų, arti
miausias prie San Paulo uo
stas, tarnaująs didmiesčio 
prekybai ir pramonei, nie
ko nepasikeitęs per 30 me
tų, kada aš jį, vykdamas į 
Urugvajų, pirmą kartą pa
mačiau. Miestas senas, ne
švarus, susisiekimas vis dar 
senais tramvajais (bondes). 
Bet pajūris labai pažengęs. 
Ten puikios alėjos, gražios 
aikštės ir dar gražesnės vį-
los, kuriose gyvena turtin
gieji. Yra ir naujų aukštų 
pastatų, kuriuose įrengti 
prabangiški viešbučiai, res
toranai ir kt.

Išgėrę Santos po puodelį 
juodos kavos, pajūriu trau
kėme į jėgainę, kuri buvo 
už 25 kilometrų. Inž. But
kevičius su vienu senyvu 
brazilu nuėjo mašinų tikrin
ti, o antrasis brazilas, pa
klausęs manęs, ar stiprus 
esu, pasiūlė nusivilkti švar
ką jr lipti į prie užtvankos

Kubos sukilėlių vadas ('astro iš savo būstinės Sierra 
Maestrą paskelbė manifestą, kviesdamas visus būti pa* 
siruošusius generaliniam streikui prieš diktatorių Ba
tistą. Viršuje dešinėj Arnaldo G. Barron, kurio vado
vaujami 35 ginkluoti vyrai buvo suimti Brownsville, 
Tex„ nes jie mėgino išvykti i Kubą. Jis nufotogra
fuotas 1955 metais kartu su sukilėliu vadu Castro, kada 
šis lankėsi Amerikoje.

KANADOS NAUJIENOS

žmonele Dame Kaminskaite, 'ųTvirauje didefėinis’ raidė- esanclus Kalnus. Ir prade
gusia iš Daugų, ir 6 metų m‘is palšas; ūkis Varpa.
sūneliu. Nonų čia pastebė- m - t. .ti, kad tai buvo Pi™oji!Sk^Um^7Smds užtvanką, tai mano vai^g-
šeima, kurioje sutikau taip 1- T ‘^1KUS UK1S- A^l sas hezuvelis ligi kelio iš- gražiai lietuviškai kalbantį Su“°įSo’ SkS tyS°'

vaik«- . . ... tūno svataė ŠL Graži užtvanka, kurioje
Pas juos pabuvau kelias tė ? susilieja dviejų nemažų kal-

dienas, kartu su Jaruseviciu = j k skvstmassu sa nl1 uPehlJ vanduo. Brazilas 
aplankėme Bieliūnus, Pu- vo žmor,k|p maPii»m-iturėj° eiti P»tiknnti sargus,

o as, vienas pasilikęs tuose
... .................. medžiais ir nepraeinamais

ir stovi po lova. Tai yra is- Pirrnajai pažinčiai išgėrus
toriškas štofas, Maiki, ba |>or^ ' braziliškų’, šeiminin- 
su tom kelnėm ir kamašais kas paklausė, ar as moku 
kasmet vaikščiodavau į Ši- sau^yti ir gavęs teigiamą 
luvos atlaidus. atsakymą, atnese 2 sautu-

—Vistiek, tėve, parodos iš vus “. pamainoms 
to nepadarysi. me Rliektl > Ka-

—Atsiras ir daugiau daik- <Įangi buvau seniai bešau- 
tų. Apgarsinsim gazietose, ?ę.s’ 53.1 1S sykl°. nesiseke ir 
kad Maikis su Tėvu rengia
kultūrinį seimą su paroda ir P^^immęs 
prašo kultūriškų kūrinių, tai Btetuvos 
atsiras ir tautiškų klumpių, sakymus gautus pagyrimus, 
ir juostų, ir kailinių, ir me- nuėjau seiminmkui nusi- 
dinių šaukštų, ir kitokių 'r "s dauK>au talkinn» 
daiktų. 0 jeigu to dar ne- šaudydavau, 
užteks, tai tu galėsi ką nors Vėliau šeimininkas paro- 
iš savo knygos pakaityti, o ūč apie tuziną pastatų. Jie 
aš galėsiu klumpakojį pa- buvo pilni vištų. Mat, jis 
šokti. Be to, mano gaspadi- augina vištas, kurių turi virš 
nė turi dar iš Iietuvos at- i0’000- K JM Jis turi gražių 
vežtą abrozdą “Baisybės pajamų, to dėl gyvena la- 
Dievo Sūdo”. Galėsim ir tą bai gražiai. Taip gerai įsi- 
pasiskolinti parodai. kūrusio lietuvio ūkininko

—Aš tokių paveikslų nie-;nebuvau matęs, 
kam nerodyčiau, tėve. Jie, Skystimai yra pažangūs 
daro lietuvių kultūrai gėdą. į žmonės, jų namuose besą ir 

—Bet tu sakei, kad dipu- i lietuviškų knygų ir laikraš- 
kai mėgsta pikčerius. čių, jų tarpe ir Keleivis. Jie

—Jie mėgsta modemišką geros širdies, daug padeda 
tapybą, tėve. ;ne Uk saviesiems, bet ir

—Nu, tai tu gali numale-svetimiesiems- 
vot kokį modumistišką pik- Šeimininkės gardžiai pa- 
čerį. vaišinti lietuviškais pietu-

—Kad aš to nesimokinęs, mis, buvome nuvežti pas už 
tėve. j 15 kilometių gyvenantį a-

—Maiki, šito biznio mo-'nykštėną Šaučiulį, turintį
-a* • a * • • Z**

šeimininkas laimėjo. Bet 
prieš 35 metus

Lietuvos kariuomenėje už

kytis nereikia Aš neseniai 
buvau nuėjęs tų modumistų 
parodos pažiūrėti, tai ma
čiau, kaip tos jų peckelio- 
nės atrodo. Reikia tik bru-

taipgi gražų ūkį.
Paminėsiu ir savo kaimy

ną, kilusį iš Pušėnų km., A- 
lytaus apskr. Bronių Raiš
ką, buvusį Lietuvos artileri-

krūrrtais apaugusiuose kal
nuose, ne kaip jaučiausi ir 
vis dairiausi iš kur išlys gy
vatė ar kuris kitas negeisti
nas sutvėrimas, o ginklo 
prie savęs neturėjau jokio.

Po valandos sugrįžo ir 
mano lauktas brazilas inž. 
Nelson Fereira da Rocha, su 
kuriuo jau kitu keliu per 
bananų plantacijas nusilei-i 
dome žemyn. Susitvarkę,i 
papietavome gražiame res
torane ir pasilsėję grįžome 
į Santos, o iš jo vėl tais 
pačiais vingiuotais keliais 
dūmėme tik jau ne pakal
nėn, bet aukštyn. Braziiie- 
čio gerai valdoma Chevro
let mašina nesumažindama 
greičio kopė į viršų. Pakilę 
500 metrų nuo jūros pavir
šiaus, matėme Santos mies
to su jo kanalais ir apylin
kėmis gražų vaizdą. Kai 
buvome netoli San Paulo, 
tai jau buvome pakilę virš 
750 metrų, buvo daug vė
siau negu Santos pajūiy. 
Ten buvo begaliniai kaista.

Už tokį malonų pasivaži
nėjimą aš esu dėkingas inž. 
V. Butkevičiui, kilusiam 
nuo Švenčionių.

(Bus daugiau)

VOKIETIJA

VAREL. OLD.

Mirė
Sausio 24 d. mirė Petro

nėlė Stanaitienė, 71 m., ki
lusi iš Šakių. Peniai lapkri-

K. L. Bendruomenės sky
rius. Jį sukūrė žmonės, ku
rie iki šiol beveik nieko 

SU tas apie Lietuvių Dr-ją bendra su lietuviais neturė-
Netrukus bus 3 metai, kai j°, npsilankyda\o lietuvių 

buvo įkurta Calgario Lietu- pobūviuose, nedalyvaudavo 
vių Dr-ja. Jos steigėjų tiks- Pa’siro(tymuose tarptauti- 
las buvo sujungti visus Cal- n®se parodose — tarptauti- 
gario ir apylinkės lietuvius parodoj, rusų pa-
į vieną organizaciją, nelai- ve^MJU> ^utų uesoj eise- 
mei ištikus sušelpti savo na- noJ’ kuri°J dalyvavo net 12 
rius. Draugijai dabar pri- tautų su savo vėliavomis, 
klauso daugiau kaip trys tautų šventėje, tautų meno 
ketvirtadaliai vietos ir apy- Paro<į°Je ir kt., net Vasario 
linkės lietuvių minėjimuose paskutinuo-

. ju metu jie nepasirodydavo.Draugija vasarą surengia T. i a-i i u.. . - Jis ka tik sukultas so-geguzinę, kurioje nanai nie- , . ‘ .. . . ... .
ko nemoka, nariai be mokė- k.0S1 ,c’ autl Vetos 1,etUV1U 
sčio įeina Vasario 16-sios vienybę rengdamas savo po-

• . buvius ta pačia diena, ka-mmejimus, ligoje na-iams , 7 J . .\ . y. .pasiunčiama ^lių, o miras da rw!«e lr k,etuvH» 
net vainikas. Didelę drau- Remdamas ją per la.kras- 

* .. cius ir t.t. Bet apie vienybę

šio, pento ir šmoto audeklo.1 jos karį, kuris netoli Vila 
Užkabink pento ant brušio i Celina turi gerai sutvarky- 
ir išmozok audeklą kaip pa- * ūkelį, o jo žmonelė rakis- 2? d

kienė, 71 m., kilusi nuo Ši-puolė. Viduiy padaryk pir
štu donacą, apačioje šuns 
vuodegą, ir bus modumis- 
tiškas pikčeris. Galėsi dar 
ir praizą gauti nuo modur- 
nistų susaidčs. Ai beč jur 
laif.

—Užteks, tėve. Pasimaty
sim kitą sykj.

kietė turi mezgyklą.
Viena diena Santuoae

M. Baranauskienės žen
tas naujakurys inž. Vytau
tas Butkevičius gruodžio 20 
d. pasiūlė man vykti į San- 
'tos, kur jam reikėjo važiuo
ti kartu su brazilais inžinie-

nės daug uždirba ir vistiek '«wės ir su vienu guziku. Tu- 
nieko neturi, ba nudavei r’u ’r l10’^ kamašų. Viskas soglasnas, tai gali sau eiti. tvos jėgainės mašinas.

—Well, jeigu tu toks ne- riais patikrinti vienos elek-

CALGARY, ALTA

gijos paramą pajutome li jo vadai daug kalba.

lutės. Gruodžio 4 d. mirė 
Barbora Pipirienė, 89 m.- 
kilusi nuo Plungės- ir Gert
rūda Kiošienė, 90 m., nuo 
Kretingos.

J. Karpavičius

Garsusis Ciceronas sakė: “Na
mas be knygų, tai lyg kūnas 
be sielos”.

mes, kai mus ištiko gaisras 
dūmais paleidęs visą turtą Baigdamas pastebėsiu, kad 
ir nemažai piniginių šutau- draugija nebodama jokių 
pų. trukdymų yra pasišovusi pa-

Draugija kiekvienais me- afetat?;ti ku"ame b°-
teis surengia Vasario 16-to- Renkamai vietos sa- 
sios minėjimą, pasiunčia au- loviams, lankiu,
kų Raudonajam Kryžiui, ka<? g! ganymas . butų
Vasario 16-sios gimnazijai, «,'e,.tal !'ykd>^ Tal butM 
Lietuvos laisvinimo reika- S^-azus „aliknnas musų pn- 
lams ir kt Vis tai gražūs, ka'ta1’.•>? maza‘
kilnūs darbai. Atrodytų^ <lal bsc"j ,'.r P8"
kad draugiją turėtų 'visi S1.1.VZU!',1^. te'^ įspūdingas 
remti. Deja taip nėra. pavežt \s.

Prieš metus čia sukurtas
J*XKt:xxx xx xxxxxs x .: u xxx x x >: x xx"xkx .-ow xjufx^oeeUM|

JAU IŠSPAUSDINTAS ",
KELEIVIO KALENDORIUS j

1558 metams S
Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me- S 

tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių I 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų į 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. -‘Keleivio” kalendo
riaus kjiina lieka ta pati—50 centų. Ihnšome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27. Mass.



Puslapis Šeštas

Nežaiskime savo gyvenimu
Gali atsitikti, kad kur Niekas negali pasakyti, 

nore jūsų apylinkėje šią va- kaip plačiai viiusas gali pa
šarą atvažiuos greitoji pa- sklisti per ateinančius mė- 
galba paimti vieną jūsų kai- nesiūs. Kol kas nors nesu- 
mynų, vaikų paralyžiaus au- sirgs jūsų apylinkėje, jūs, 

žinoma, nežinosit, ar viru-kos. “Vaikų paralyžius? 
jūs nusistebėsit, “juk ši liga 
jau nugalėta!”

Jūsų susirgęs kaimynas 
turbūt irgi taip manė—vai
kų paralyžiaus susirgimų 
skaičius nuo 28,900 1955 
metais sumažėjo ligi 5,894 
1957 metais. Plačios epide
mijos taip pat paskutiniais 
metais jau nebebuvo. Ne
laimės ištiktas kaimynas to
dėl nematė reikalo isiskie- 
pinti. Jis jautėsi saugus. 
Deja, dėl to netikro saugu
mo jis gali skaudžiai užmo
kėti, pasilikdamas visą sa
vo gyvenimą luošu!

Jeigu dar neisiskiepijot 
prieš vaikų paralyžių, jūs 
taip pat žaidžiat savo gyve
nimu. Faktas, kad milionai 
kitų isiskiepino, jūsų neap
saugo. Įsiskiepiję gal ir 
nesusirgs vaikų paralyžium, 
tačiau jie gali šios ligos vi
rusą perduoti kitiems — 
jums.

Daugelis tėvų greitai iš
reikalavo skiepus prieš vai
kų paralyžių savo mokykli
nio amžiaus vaikams, bet 
jie nežinojo, kad tie vaikai 
gali atnešti šią ligą j na
mus ir perduoti kitiems vai
kams ii- suaugusiems, ku
rie dar nebuvo įskiepyti 
Salk skiepais. Jūsų parei
ga savo šeimai ir sau yra 
dėti visas pastangas, kad 
visi būtų nuo šios ligos ap
saugoti.

sas yra pas jus Įsiviešpata- 
jvęs ar ne. Yra tik vienas 
kėlias apsaugoti jūsų vai
kus ir save — eikit pas gy
dytoją ar i jūsų apylinkės 
kliniką, kur skiepyjama nuo 
vaikų paralyžiaus, ir pradė
kite trijų skiepų seriją šian
dien. Nebūkit tais, kurie 
laukia tol, kol jau per vėiu.

Taip pataria Fondai ko
vai su vaikų paralyžių.

KNYGŲ DRAUGAI
Stella Miltinis iš Brook- 

lyno išsirašė S. Kairio kny
gą “Lietuva budo”, A. Kal
vaitis iš Hallowell, Me., M. 
Katiliškio “Miškais ateina 
ruduo” ir S. Kairio “Lietu
va budo”.

AR PATINKA?

Prezidentienė dėvi naują 
pavasarinę skrybėlaitę. 
Kaip ji jums patinka?

' ooos&soeeooooc

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų. 180 puslapių. 
Kaina .......................................... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................ $2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1939 - 19-55 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savieko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina__ _ $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
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

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelaonienčs parašyta; 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ... .$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ................................................. $1.00
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M- Valadkos parašyta knyga, 250 
pusi. Kaina ............................ $?JW>
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais ..................... $1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, I’. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, <67 pusla
piai, kaina .......................................... $4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komunistų rtiRtatū- 
J ra faktų šviesoje. Trumpa l>olševix- 
tno istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .............................-..................... 50c
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3X6

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi ' 
iš miefo. geriausia dovana kiek
viena prosra. gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di- 

formato. Kaina ........... $5.50
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne- j 

užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na- ; 
eių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
28o psl. Kaina ......................... $3.00

NEMUNO SūNūs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis. 420 pus
lapių. Kaina ............................. $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino?My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai, 031 puslapis. Kai
na ............................................... $0.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drą sutienė. O. Radaitienė. E. 
Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ......................... $7.50

anglų^jetuvtų kalbų žo
dynas. apie 20,000 žodžių, 308 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BŪDAS išmokti ang
liškai. Geriausias vadovėlis pra

vedantiems angliškai mokytis; duoda
Ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. 
Kaina ...................................................... 7St

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•96 Eaat Broadvray So. Boaton 97, Maaa.

KELEIVIS, SO. BOSTON

JOS VEDŽIOS IR AIŠKINS

Balandžio 17 d. Briusely, Belgijos sostinėj, prasideda tarptautinė paroda, ku
rioje bus ir didžiulis Jungtiniu Amerikos Valstybių pavilionas. Šitos gražuolės 
išvyksta i parodą ir ten vedžios lankytojus ir jiems aiškins Amerikos rodo
mus eksponentus.

PAVASARIO NAKTIS

Skambi lakštingala triukšmingai gieda, 
Alyvom kvepia senstanti naktis.
O žalias mėnuo per medžius atrieda 
Ir ima šviesti tiesiai į akis.
Atsiminimai skrenda mėnesienoj 
Kaip angelai, ir aš nebegaliu 
Užmigt nuo liepos silueto sienoj 
Ir nuo žalių mėnulio spindulių.
O laikrodis kartoja seną melą,
Kad laimė šypsosi, kad ji gera,
Ir bėga jo tiksėjimas per stalą 
Į džiaugsmą didelį, kurio nėra.

Henrikas Radauskas

Diktatorių pokalbis
Paskutiniais nepriklauso- sipareigojiiųą neturėti ka- 

mybės metais ir karo pra- riuomenes daugiau 100,000 
džioje Lietuvoje buvo ga- vyrų. Aš sukursiu naują Eu- 
na populiarus toks anekdo- ropą ...
tas: j —Ačiū.

Kartą vienas keturių Eū- —O už ką Tamstą, duče 
ropoję diktatorių, pats di-—klausė kito kolegos šeimi- 
džiausias ir pats žiauriau- ninkas— garbina, liaupsina 
sias, pasikvietė kitus tris ir kelia jums ovacijas jūsų 
savo kolegas į vaišes. žmonės?

Laike iškilmingų pietų po —O! — su pasididžiavi- 
iškeltų tostų ir pažadų, pa- mu atsakė dučė — Aš iš 
sikeitus linkėjimais ir dip- savo karalystės padariau 
lomatinėmis replikomis, į- imperiją, prijungdamas ki- 
tempimui atslūgus, šeimi- tas karalystes. Aš atstaty- 
ninkas paklausė vieną savo siu senosios Romos imperi- 
kolegų: i jos didybę ir garbę...

—Pasakyk, fiureri, už ką! —Leiskit paklausti jūsų, 
taip labai Tamstą myli ir šeimininke, —nepaliko sko- 
garbina jūsų tauta? dingas dučė. —Mes žinome,

—Nieko stebėtino — at- kad jumis ypatingai gerbia 
sakė fiureris. — Aš paliuo- ir myli jūsų tautų žmonės, 
savau savo tautą nuo gė- Jus vadina ne tik draugu ir 
dingos prievolės mokėti kai- mokytoju, bet ir tėvu, net 
mynams nepakeliamus mo- saule. Ar galima sužinoti 
kesčius už pereito didžiojo už ką?
karo nuostolius. Aš niekais —Prašau — sutiko šeimi- 
paverčiau mums primestą į- ninkas ir papūtė pro ūsus.

AZIJOS MOTERYS 
LAIMI

ANGLIJOS KARALIENĖ OLANDIJOJE

Neseniai Anglijos karalienė Elzbieta II (kairėj) an 
vyra lankėsi Olandijoje. Dešinėj Olandijos karalienė 
Julijana su dukterimi sosto įpėdine Beatria (pačioj de
šinėj).
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—Aš padariau daugiau, 
j Tą, ką jūs padarėte, yra lai- 
įkinumas. Aš saviesiems už- 
! tikrinau gėrį amžinybėje, 
i Kažin kada gyvenęs Moky
tojas, kurį daugumas nenu
stoja garbinę, nežiūrint ma
no griežto draudimo ir smar 
kių bausmių, yra pasakęs: 
greičiau kupranugaris išlįs 
pro adatos skylutę, nei tur
tuolis įeis į dangaus kara
lystę. Aš užtikrinau jiems’ 
šitą karalystę, padaręs visus I 
elgetomis.

—Bravo! Bravo! — pasi
pylė plojimai svečių, jų pa
lydovų ir visos svitos.

Peržvelgdamas plojsnči.ic 
sius primerktomis akimis, 
šeimininkas staiga pastebė
jo dar vieną, beveik užmirš
tą, savo mažą kolegą—sve
tį, kukliai sėdintį atokiau.

—Atsiprašau, Tautos Va
de, norėčiau sužinoti, už ko
kius nuopelnus ir Tamsta 
esi taip labai giriamas sa
vo tautos? Esi vadinamas iš
minčiumi ir tauta yra ragi
nama eiti tik Tamstos nuro
dytais keliais. Dėlko?

—Aš... Aš atsiprašai 
valandėlę. Aš tuoj paklau 
siu žmonos...

Irako parlamentas priėmi 
įstatymą, kuris po 4 mėty 
moterims suteikia balsavi
mo teisę, bet tik toms, ku
rios turi pradinį išsimoksli
nimą. Tai penktoji arabi 
valstybė, davusi moterims 
balsavimo teisę.

Tokias teises moterys jau 
turėjo šiose arabų valstybė
se: Egipte, Sirijoje, Tunise 
ir Lebanone.

Moterys dar neturi bal^a* 
vimo teisių šiose Azijos vąt- 
stybėse: Jemene ir SaudiA- 
rabi joje, bet ten ir jyjfci1 Įų 
teisių neturi, nesten^jM 
valdo neriboti valdovai

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

SAFETY HINTS
from the Red Crou

M l» eaRfcrom to teavo ^at
ties of pokoo wfcere chUdrea 
ean <et them. Ahvaya keep 
pairam rately eet «< cMMraaV

ADOMAS L. GIRINIS

Nuliekamo žmogaus užrašai
Ar ai galiu patekti į dangų?

Aš esu didelėj bėdoj. Bėda gal būtų nedidelė, jei
gu būčiau ne pensininkas, Mat, aš turiu permažai pi
nigų. 0 kai permažai pingų, jtai visas tavo gyveni
mas apsiverčia galva žemyn. Ana, kai buvau ne pen
sininkas, tai gyvenau daug plačiau, — gražus, geras 
gyvenimas! 0, kai reikia susiriesti, tai jau blogai. Jūs, 
vyručiai ir moterys, supraskit, kad man labai blogai. 
Blogai todėl, kad aš nežinau: įeisiu aš į dangaus kara
lystę, ar neįeisiu? Juoktis nėra ko. Jūs patys tuoj su
prasite, kokia mano nelaimė. Štai, mat.

Buvo čia toks balius. Parapijos galva, pats mon
sinjoras rengė, šventos mūsų bažnyčios—motinos gar
bei. Taip sakyt, pono Dievo didesnei garbei ir šlovei 
buvo skiltas baliaus pelnas? Nuėjau ir aš. Žmoną ir 
vedžiausi, nes pats monsinjoras liepė visai parapijai 
būti bankete, nes tai šventai intencijai.

Mano žmona norėjo neiti—perdaug išlaidų dviem, 
bet aš jai sakau: Kotryna, Cecilija (tokie žmonos var
dai), tu turi eiti, nes aš esu šios bažnyčios fundato
rius, o tu vargonų patrankos vardą nešioji. Nuėjom. 
Buvo pasakytos kelios kalbos, kažin koks magikas dak
taras rijo liepsną ir gulė ant vinių. Po to, buvom pa
kviesti prie bufeto. Gėrimų marios! Alaus, vyno, vi
sokių skysčių, saldžių ir rūkščių. 0 jau bufetas! Prastai 
kalbant, galėtum du šimtu mulų vienu ypu pagirdyti 
ir paėdinti. Stoviu prie bufeto, daug noris mums abiem, 
—nesgi tokiai intencijai gėriau, bet mes abu gyvenam 
iš mano pensijos, tai yra 87 dolerių per mėnesį, tai 
iš ko gersi. Po vieną alaus, po vieną sodės. Matom, 
kad pinigingi veržiasi prie bufeto: tik deda dešimtokes, 
dvidešimtokes. Vis prieš monsinjorą kloja ant bufeto, 
ir geria abiem lankom pakilnodami. Bet aš, kaip baž
nyčios fundatorius, vis dar stoviu prie bufeto. Tai yra 
su tais pačiais stiklais, nes gi ašen negaliu tiek išgerti, 
kiek graborius Stepanackas arba saliūnininkai, kurių 
kišenės sprogsta nuo pinigo.

Tai ir prieina prie manęs vikarėlis Kirskauskas, tai 
ir taria man ir mano leidei: “Prie bufeto, mielieji pa- 
rapijonys, negaii pnšimusii norintieji gOi vi ir valgyli, 
tai gal jūs malonėtumėt...”

Man žarijos pasipylė iš akių! Aš, vadinasi, prieš 
penkias dešimtis metų po saliūnus su kepure rinkęs baž
nyčios statymui aukas, aš, kuris buvau net muštas, kai 
girti parapijiečiai užpuolė mane, kad aš vis lendu su 
savo purvina kepure... garbės nuo prabaščiaus trokš
damas ... Dabar, regi, mane stumia nuo bufeto, kad 
iš negaliu tiek gerti, kiek skerdikas Noragas arba tas 
ledievis garborius, kurį jau minėjau.

Aš jau norėjau mesti tą balių, bet mano leidė: 
•Nežinia,” sako, “kurie geresni pono Dievo akyse: ar 
Je, kurie daug geria, ar tie, kurie geria kiek išgali”. 
Apsimalšinau. Ale širdis verda. Du kartu praėjau pro 
nonsinjorą, bet tik kartą palenkiau galvą. Tegu žino, 
;ad mano širdis verda — Bet vėl sau misliju: O gal 
.ik tas cibukas vikarėlis sava galva? Ar nenueiti tie
siai prie monsinjoro ir pasikalbėti. Su savo leide pa
sitariu. Ji, sako, kaip jau tu stačiai prie monsinjoro. 
Tokią asabą, tokiu metu, kai jis vis prie tų piniguočių: 
ai per petį paploja, kai tas geria dievai žino kelintą; 
ai pats su parapijos komiteto kokiu nariu užsako visą 
latalijoną Schenley ar Canadian Club, idant koks fab- 
ikantas Palubys - Palubb apmokėtų, tai, žiūrėk, kažin 
tą šnabžda į ausį saliūnininkei šmičkienei, kurios vy- 
as serga inkstais ir žada greit mirti, nepalikdamas jo
do vaikigalio.

Bet įsidrąsinau. Prieinu prie bufeto ir metu visą 
lenkinę (paskirtą elektros bilai apmokėti) ir geriu du 

;atu Four... tai yra keturias rožes supilu per du kar
ti. Monsinjoras matė. Dar ir alaus vieną stiklą (bran
dumas pekliškas — dvidešimt penki centai!).

Einu kartą pro monsinjorą — nieko. Ir galvos ne
palenkiu. Taip sakyt, lenkiu galvą, bet ne tiek kaip 
risada.

Prieina dziegarmeistras Pipirskas ir sako: “Tai ko 
u, Mėgini, taip galvą iškėlęs, kaip jaunas veršis pa
vasarį?” “Po savo namus vaikštau, kodėl nekelti galvos. 
Ar ne aš stačiau? ...”

Tuo metu prieina pats monsinjoras. O aš lyg ir 
uglumau. Tai ir sakau: “Gerai sekasi balius bus ge- 
o pelno”. 0 monsinjoras, tik pažiūrės piktai, tik tara: 

“0 pats, ar daug pelno davei su savo pora stikliukų?” 
Tai aš teisinausi: “Pagal išgalę, monsinjorėli. Esu gi 
aš pensininkas”. Tai atsako monsinjoras: “Regi, ana 
už stalo net pasviro pensininkas Striunka, jis gal pen-
kioliką išgėrė, o alaus, o užsikandimų...”

Tai man (nelaimingas liežuvis!) išslydo šie baisūs 
žodžiai: “Tai gal geriau būtų, kad jis apžerą būt 
padaręs?”

Čia ir buvo gaisro pradžia. Jau kad šoks, jau 
kad piktai pažiūrės: “Aš ne apieros noriu! Aš jums 
surengiau balių, aš jums good time duodu! Tu, galvi- 
jėli neraliuotas. Ar aš nesakiau, kad tai bažnyčiai—
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niai dirt. Suriyienijiniė Ir pažymėtinas buvęs Seimo *>■ ’SnST“ Ji 1£S2įUi"XjĮ&
rišusiai imo draudimo reikalus. narys socialdemokratas, mo- muši toj pačioj vietoj. tuose, kurie mirė pirm Kristaus atė-

lrvf/biflA Pranas Vilrnnia.hu- Ankščiau išvykęs MINAKIEVIŠAS, jimo! Nei negalima Ui pritaikyti 
ajvujoč iiauao nnuuio, ow #-n jono, gyvenęs toj pačioj vietoj, nesuskaitomiems milijonams, kurie 
Ve® caro armijos karinin- spėjama, kad dabar gyvena Urugva- mirė po jo atsilankymo. Tas tekstas 

_ , .... . nems ji£at8 DriUMiaomU pasai- „ T juj*. Pietų Amerikoj. gali Urėti tikros reikšmės tik ŪdaNew Hampshire valstijoj, bą draugiškoms tautoms?—. Sakoma, draugiškas vals- . 3 mirti„iu reikaIu Todėl ° Lietuvoje ginmnkas SLiora susys, »ūn. Bonifaco, gi- kai įvertiname palaiminu užtikrini-
_____ *x _x_£T____ «1TX ooc _^.x ____i ,.«{lzi„ ir Pon’ininlM reUUIlU. lo ael, Kamila Jūrelė nraeitu me- męs Puodžių kaime, Grinkiškio vai. mų, kad ateityje bus ana tikroji ap-

BUDEVIČIUS Juozas, sūn. AnUno, švietimo diena.
U die-

Žmonių balsas? kaip tos valstijos snūduruo- 
jančiuose miškuose gyve
nantieji žmonės reaguoja į 
aštrius dienos klausimus.

Esu dėkingas jam už gerą ir 
greitą patarnavimą mano gimi
nėms jiems priklausomų pašal-

vienas iš stambesniųjų dien-Į Už 326, prieš 287 — pasi-į tybes reikia, būtinai remti Jj perrinkti sek- ^1^^8 Paeitų me
radčių, Manchester Union ,sakė 57.9 nuošimčiai teigia- 
Leader, atsiklausė savo mai.

visomis išgalėmis, kaip eko- - rotoriaus pareigoms.• • • . • • _• --- * W
skaitytojų, kaip jie žiūri j 
opiuosius dienos klausimus, 
kuriuos dabar svarsto mū
sų vyriausybė Washingtone 
ir kuriais visa Amerikos vi
suomenė yra labai susido
mėjusi. išsiuntė 602 anke
tos lapų, gavo atsakymus 
nuo 561 skaitytojų. Tai la
bai didelis nuošimtis atsilie
pimų ir tas jau parodo, 
kaip visuomenė susirūpinu
si tais dienos klausimais. To 
laikraščio skaitytojai iš Bal
tais Kalnais apgaubtų slė
nių pasisakė sekamai:

1. Ar tu sutinki, kad įvyk
tų “viršūnių” konferencija, 
kurioje dalyvautų mūsų vy
riausybė su komunistais? 
Balsavo už 88, prieš 508. 
Reiškia, 85.2 nuošimčiai pa
sisakė prieš tokią konferen
ciją.

2. Ar tu sutinki, kad ko
munistinių kraštų vyriausios 
galvos būtų įsileistos į Jung
tines Valstybes dalyvauti 
tokioj konferencijoj? —Už 
105, prieš 490 — tam prie
šingi 84.4 nuošimčiai.
3. Artu sutinki su preziden 

to rekomendacija kongre
sui nekeisti prekybos sutar
čių politikos, kad pasiliktų, 
kaip buvo ligi šiol? — Už 
138, prieš 412 — pasisakė 
74 nuošimčiai prieš prezi
dento rekomendaciją.

4. Ar tu sutinki, kad mūsų 
vyriausybė teiktų militarinę 
pagalbą draugiškoms vals
tybėms? — Už 373, prieš 
186 — pasisakė 66.9 nuo
šimčiai teigiamai.

nommiai, taip ir militari 
6. Ar tu sutinki teikti mi-!®^ . O tokioms, kaip Len- 

Jitarinę pagalbą komunisti- WJa “* Jugoslavija neduoti 
nei Lenkijai? Už 12, prieš nįeko. Komunistinių valsty- 
579 — kone šimtas nuošim-i bių vadams neleisti nė ko
dų tam priešingi. Reiškia, Jos įkelti į Jungtines Valsty- 
duoti ginklą abejojančiam bes, tik paprastus žmones 
tipui, kuris kartais gali at-;galima įsileisti. Mukų klau- 
kreipti tą ginklą prieš tave sbnas (“Reciprocal Trade 
patį, nėra jokios prasmės irAgreement”) yra arčiausiai

Henrikas Valente
Cicero, IU.

LAIŠKAS IS LENKIJOS

‘Ke-Didžiai gerbiamoji 
leivio” redakcija!

Su nuolankumu kreipiuosi 
į Jus, gerbiamoji redakcija,

prie to, ar netaip buvo prieš Prie kišenės visiems Naujo-™Š,kraŠt° lietu_ 
II pasaulinį karą su Japoni-!sios Anglijos žmonėms ir V14 varau.
ja todėl pasisako prieš prezi-

7. Ar tu sutinki duoti eko- ?ent0. rekomendaciją, kad 
tas viskas tun būt pertvar
kyta, nes jau perdaug A- 
merikos rinkoje matosi už-

nominę pagalbą Lenkijai ir 
Jugoslavijai? Už 43, prieš
544 — priešingi 92.7 nuo-; . . , . ,
šimčiai. j siemo prekių, kuomet mi-

8. Ar tu sutinki duot. eko- darbo 
neminę pagalb, Indijai? |jankių
H? 71 f’ Pn^ 0 pasisa- nįajs Mausimais, ir vis gi 
ke 71.2 nuošimčiai pnesm-dato verta kiekįienam £
ga*' . . c- t, j sistoti, pagalvoti ir'kaip

9. Ar tu sutinki, kad mes pats, gerbiamas skaitytojau, 
atidengtum savo atomų ga- j tai atsakytum?
mybos paslaptis draugiš-; . . ,,
koms valstybėms? Už 186, ** Jeninna

369 —

Mes lietuviai, gyvenantie
ji Lenkijos teritorijoje, Su
valkų apskrityje, labai no
rėtume, kiek leidžia gali
mybės ir sąlygos, gauti jūsų 
laikrašti “Keleivį”. Dėl to,

pnes — tam 
66.5 nuošimčiai.

10. Ar tu sutinki su pre
zidento Eisenhower reko- Išrinkime žymios 
mendacija pakelti 6% algas visoomenininkus 
civiliams valdžios tarnauto-j ai mriataM ke|is žodijus
jamsypac pašto darbinin- S LA pildomMios Tarybos rin
itams? Uz 341, pnes 220— kim„ reikalu. Man b4„ 
pasisakė 60.8 nuošimčių už no džiaugsmo, jei būtų perrink- 
algu kėlimą. iti visi dabartinės Tarybos na-

Būdinga ta New Hamp-riai, nes jie visi našiai dirbo, 
shire’s valstija, kuri tūno Ypač noriu sustoti prie dr. S. 
ly g užsimetusiam ir pamirš-! Miežio ir dr. Viniko kandida
tam pasaulio kampely. Ro-itūn#-
dos tame 9,341 ketvirtainės' Dr; s- Biežis geriausias

pnesmgi

__ i:

tų Urugvajaus komunistų arba j© sūnus. Anksčiau jis gyveno Puikioje pranašystėje apie ,___
^^delegacijos” į T,ipt.yvą na- Ligmoniškių kaime, Va|binuškės vai. nų. apie tūkstantmetinį Kristaus k*.

• • ® * tv, x *x = Trakų apskrityje raliavimo laikų, yra duotas toks pa*riai RaSlkaS, Dlktoraite, 4ARKELE Laurynas, sūn. Povilo, ki- . žadėjimas; "nes žemė bus padaryta
Kurklietis ir Trinskis Naragėlių kaimo, Alytaus aps. • pilna pažinimo Viešpaties, taip kaip

. - v * , Ieškomieji arba kas juos žino pm- . rio nario iame riiumu *•, IevaMinČJimSS buvo menkas, šomi atsiliepti šiuo adresu:
nes net ne visi rengėjai su- lithuanian naturalization... e> #— , and SOCIAL CLUB
SlrUlKO. ■ 12 Vemon St. U’orcester, Mass.

Mes gerai suprantame,' Attention: Sec’y J. K. Shalaviejus

kokį tikslą turi komunistai fabbvomt fabmx 
Siūlydami “kultūmų bend-' Parduodu farmą 190 akrų žemės, 
raAirbiavima”. Bet nesu-;10 2 arkliai, trakto-

~ 1 rius. visos mašinos, tinkama pieno
ūkiui. Galiu priimti ir aąt pusės. Ra
šykite:

K. Žukauskas
Rivesville, W. Va. (17

prantame, kokį “kultūrinį 
darbą mano dirbti Kaselis 
ir Vikonis kartu su Lietuvos 
duobkasiais. M. Kraainalcas

Jieskoįimm
TEISMO DIENA

vanduo dengia jūros dugnų.”—Iza. 
11:9.

Sofonijas, savo pranašystėje, kuri 
jau dabar įvyksta visuomeninės tvar
kos panaikinime ir korių tvarkų 
Apaštalas Povilas pavadino "šituo 
piktu pasauliu,” sako mums, kad po 
šito suspaudimo laiko Viešpats “duos 
tautoms (žmonėms) nesuteptas lū
pas (skelbimų), kad visi šauktųsi 
Viešpaties vardo ir tarnautų jbm pe- 
tis į petį.” — Sof. 3:8, 9.

(Bus daugiau)

Reikalaukite veltui duodamos' "li
teratūros, gausit nemokamai. 'Rašyti:

LBSĄ, 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

(Biblijos Tyrioėtojų Garsiaims) 
______ Su Savo Tiesa

_ , Jėzaus pareiškimas, kad paskutinis
Irod mna liotnviai nia nchi Autose Baublytė iš Argentinos netikinčiųjų teismas bus daromas jo Kad mes lietuviai Čia netU- ieško savo brolio Vaclovo Baublio,' žodžiais gražiai sutinka su tuo, kis 
Time jokios lietuviškos spau- rimus*© 1895 metais Perlojos kaime, pasakyta mūsų tekste, kad palaimin-
dos knve-OS hei laikraščio !-i An?f”k* atv3^®.1914 metai® ,ir tuoju ateities teismo metu Viešpats 
UOb, KliygOb uei lai&nucio. ilgų laikų gyveno Bostone ar apylin- teis žmones su visa savo tiesa.” 
Taigi gal atsirastų ten A- k?*e- Ta*P P*t >eSko Jurgio Dekena-I (Psa. 9:9) Tai yra labai puiki min- 

• . , • » i v*čiaus, gyvena Bostone ar arti jo. tis, tiražus užtikrinimas. Tuo pasa-merikoje toksai geras zmo--Ieškomieji, ar kas juos žino, prašom kyta, kad visa žmonija bus apšvies-
gus, 'kuris galėtų UŽprenU-^pBra^^oaj“°^^^\ ___. I tk»a apie Dievų ir jo valių link jo
meruoti mums laikraštį Ke-1
leivį. Be to dar labai norė
tume su Amerikoje gyve
nančiais lietuviais asmeniš
kai susirašinėti. Tad, ger-

Antonia Baublytė De Gromada 'žmonių ir kad tuo apšvietimu jiems 
Poru 780, Vilią Martelli bus duota proga klausyti ir gyventi.
Buenos Aires, Argentina 

arba:
A. J. Paičius 
211 E. Broad St. 
Burlington, New Jersey

SKAITYTOJAI RAŠO Keleivio redakcija,
______ molonėkit paskelbti savam " ‘

laikraštyje šį mūsų laišką, 
gal kas iš lietuvių, gyvenan
čių Amerikoje, norės su mu
mis susirašinėti. Prašome 
laiškus rašyti šiuo adresu: 
Senda Motiejus, wies Jegli- 
nice, poszta Szypliszki, po- 
wiat Suwalki, Poland.

<17 Į Šitas garbingas faktas, kurs yra 
: atkartotinai skelbiamas Šventajame 
I Rašte, aiškiai nušviečia ir padaro su- 
'prantamais kitus Biblijos tekstus ir 
■ pažadėjimus, kurie pirmiau galėjo

-----Į atrodyti nesuprantamais ir priešin
ai otiejus Bagdanavičius iš j gaiš. Pavyzdžiui galime paimti pa- 

:o savo brolių Vaclovo ir i sakymų, kad Jėzus yra “tikroji švie- 
Kazimiero Bagdanavičių (Bagdonu).' sa apšviečianti kiekvienų žmogų, 
Jie išvažiavo į Amerikų prieš pirmų jį Į
karų. Jis susirašinėjo su jais kai 
Lietuva buvo nepriklausoma, bet pa
skui susirašinėjimas nutrūko. Jie pa
eina iš Vilniaus krašto, Žiežmarių 
valsčiaus ir parapijos. Jie patys ar 
kurie juos žino, malonėkite parašyti 
šiuo adresu:

Petras Lekavičius 
1326 Glyndom Avė.
Baltimore, 23, Md. (17

PAIEŠKO GIMINIU Iš LIETUVOS

URUGVAJUS

______ ______ _______ _ __ ___ kandidatas gydytojo kvotėjo paįnyiius Uiuvc menai nei RO . .. . .
:z reigoms, nes jis daug sutaupogyvena, nes niekad niekois o ......... ,, . .A . . j. , . . Susivienijimo lesų. Mat, dakta-ten nesigirdi, ekonominių

ginčų, politinių varžytynių
5. Ar tu sutinki, kad mesįir gyvybinių problemų tary- ____________ _ ___

duotume ekonominę pagal- tum ten visai nėra. Bet štai, kalba apie sveikatos^ reikalus, 
atskirą knygą

•<^1-rvė-rk MIaIzc

ras rašo vertingų patarimų Su
sivienijimo laikrašty “Tėvynė
je”, dažnai ir oro bangomis pa

su savo

yra parašęs ir
“Būkite sveiki”. Nariai tais 
patarimais pasinaudoja, ma
žiau serga, ilgiau gyvena ir tuo 1^ 

i būdu Susivienijimas sutaupo 
lėšų. Balsuokime už dr. S. Bie- 
žį!

Atkelta iš 6 psl.
motinai, kad tai Dievo garbei!... O jis • 
apiera!”

Tai čia išlenda tas pats Pipirskas, tas laikrodžių 
gadintojas: “Tu, Mėgini, visai suvaikėjai. Kalbi kaip 
girtas apie pernykštę tvorą. Argi nebuvo pasakyta, kad
tas balius bažnyčios ir Dievo garbei. Metas tau galvoti i^ymej^s 
apie amžinastį, o tu...”

Čia vėl monsinjoras, lyg tai juokaudamas, lyg tai 
piktai: “Ar ir tu tikiesi patekti į dangų? Ubagų ir 
danguje nėra kur dėti”.

Ir aš, ir mano leidė labai susikrimtom. Kam balius, 
kam good time, o aš nemiegojau kelias naktis. Neišeina 
man iš galvos visokios mintys. Draugai juokiasi, bet 
man jokio juoko. Nežinai dienos nė valandos, nes gi 
devintą dešimtį varau. Manyk taip, manyk šiaip. Kai 
tau reik daug gerų darbų, kai tau reik baliuje kaip reik 
pasirodyti, idant gerą darbą — dangui ir bažnyčiai, 
tai tau nebėra žaliųjų. Ir Stepanackas, ir Palubys - Pa
lubb, ir Pipirskas, dar, sakyt, jauni, bet jie gali gerti 
kiek nori. O aš? Fundorius, taigi, bet ar aš galiu tikėtis 
dangaus?

(Bus daugiau)

Dr. M. J. Vinikas yra pasi 
visuomenininkas,

Kviečia ėriuką su vilku

Vasario 23 d. Montevideo 
Cerro priemiestyje lietuvių 
komunistų klube įvyko iš 
anksto paruoštas lietuvių 
kūrimosi Urugvajuje 30 me
tų sukakties minėjimas. Jį 
suruošė Urugvajaus Lietu- 

Kultūrinio Bendradar
biavimo Laikinoji Komisi
ja, kurios pirmininku yra 
buvęs valstiečių liaudininkų 
atstovas Lietuvos seime Juo
zas Kaselis. Iš kitų narių

gavę laiškų iš Lietuvos su 
prašymu padėti surasti gimines gy
venančius užsieniuose. Paieškomi šie 
asmenys
KIEVIŠAS Viktoras .sūnus Mikolo, 
gimęs Karolinės km., Grinkiškio vai.!

maaa

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RA8TINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki

įpie SLA darbus ta* apdraudas galite 
tl knopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
kurijose ir SLA Centre. Rąžykite tokiu fdreeu:

«L M. J. VINIKAS
S07 W«t Mk SM, Nmr Yaefc L N. Y.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE 

ParaK J.T. KUČINSKAS 
Pažinosite, 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 L 
t. šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama 

pas T. J. KUČINSKAS 
740 W. 34tk Street, Chicago 16, IU.

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta aori 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 Ultrabez 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 Kelly Sq^ Worcester, Mass.
V. G. Skrinska (savininkas)

TIKTAI GRAMERCY
Licensed and Bonded by 

N. J. Banking Commission 
PASIŪLO JUMS 

ŠIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI | LIETUVĄ 

i Per 2 savaites—pakvitavimas | 
patikrinamas
100 RUBLIŲ —$10 

' Mokestis $S iki $50 kuom
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

'Reikalaukit mūsų 16 puslapių! 
|katalogų ir vaistų kainoraštį.* 
kMūsų 15-ti metai, tūkstančiai^

patenkintų klijentų. k GR A MERCY — Saite 025 ( 
1744 Broad SC, Neoark. N. J..

PASIRINK IŠ MOŠŲ KATALOGO IR UŽSAKYK 
PER PAŠTĄ SIUNTINI J LIETUVĄ

Nr. 3 — $14.90
10 svarų cukraus 
10 svarų miltu

Nr. 13 — $19.00 
Po 5 svarus taukų, cuk- 

’ raus, ryžių ir miltų.
1 Į kainas Įeina viskas.

MEDUS
Ar norite gyven- ; 

ti taip, kaip kara- i 
iius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- 
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus 75:4

centai už bonką; Liepos žiedui 
medus $1.25 už bonką; Kubos 
medūs, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam. 

A- Mizara 
414 W. Broadvray 
So. Boston, Mass.

Užeikite į seną Alexander’s 
vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Anglų-Lietuvių.

1256 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E.

So. Boston 27,

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO., INC.
13C W. l«h 91, NEW YORK 11, N. Y, TA CH »ZMŽ

LkeaMd py USSR
Pagal sutarti, mdaryta m Intarista, flnaa teisėta dęati siuntinius J visas USSR respublikas ir i Lie
tuvą. Visos išlaidos, įrfcaitant muito, apmokamos čia mūsų firmoje. Siųsti galima tik aaajus daiktas. 
Pristatymds garantuotas. Siuntinius galima atnešti arba atsiųsti paštu. Po kelių dienų siuntėjas į 
na Amerikos pašto kvitų, o siuntinį pristačius— asmeniškų adresato pakvitavimų. įstaigoj didelis

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
i nuo 9 vaL ryte fld 6 vaL valu Sokmaritentafo IU 4

ūrinkis

114 East 7th Street, NEW YOR K, N. Y. ToL YU 2-6386 
IUFFALO 6, N. Y. 896 LMorary M. 11386 Jos. Cane 632 W. Girard Avė.

Aro. CLEVELAND 13, Obto DETROIT 12, Mfch. PHILADELPHIA 23, Pa. M. TOeor 1-1461 ToL TOmonri 64666 TsL WAIeet 5-8678

Dvigubas — $26.80
20 svarų cukraus 
20 svarų 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.

Jau DEŠIMTIS METU MES SPECIALIZUOJAMĖS
MAISTO SIUNTIME. MES GARANTUOJAME GREI
ČIAUSIĄ PRISTATYMĄ IR MŪSŲ DAKTARŲ VAISTUvtvv? t n a rr« a U IX A 1

Mes galime pasiųsti Siuvamas Mašinas, 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 Bušą nuo Harvard Sųuare).

f“*“
KAS ei A KALBA?

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 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes
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 šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUUTAKN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- 
h ko:xtik 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. MARGERIS. 3325 So. Halsted St^ Chicago 8, III

i
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MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viakg 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis Kuo adresu:

-KELEIVIS”
27. Maas

t
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SMUIKININKAS L VASYUONAS

Mirė A.

Balandžio 20 d. Thomas Didelėj liaudie* šventėj 
Park mokyklos salėj bus jo 
koncertas, kuri išgirsti ver
tėtų visiems muziką mėgs
tantiems Bostono lietu
viams, nes tai bus vieno 
mūsų geriausių smuikininkų 
koncertas.

I. Vasyliūnas, be talento, .
dar yra išėjęs ir gerą mo- vauja ir Onos Ivaškienės va- 
kyklą, koncertavęs įvairiuo-į dovaujaau tautinių šokių 
se kraštuose ir visur muzi- šokėjai.

Balandžio 11-13 dieno
mis Tuffts universitete (Co- 
usens Gym.) Medforde ren
giama didžiulė N. Anglijos 
liaudies šventė, kurios pro? 
gramoje tarp 11 tautų daly-

kos žinovų aukštai vertin
tas. Jis tebėra pačiame sa
vo pajėgume, vos tik įžen
gęs i šeštąją dešimtį.

I. V. smuiku groti pradė
jo dar tik S metų vaikas, 
mokėsi ir baigė Kauno kon
servatoriją, vėliau tobulino-

šeštadienį, balandžio 12 
d. 2 vai. po pietų šoks apie 
40 mažesniųjų,o vakare 8 
vai. vyresniųjų lietuvių 
grupė.

Ta šventė jau rengiama 
kelolika metų ir visada jo
je dalyvauja ir Onos Ivaš-

Balandžio 3 d. miesto li
goninėj mirė drg. Albinas 
Smeižys, 80 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Klai- 
šių. kaime, Skuodo valsčiu
je, Kretingos apskr. ūkinin- 

Jkų!‘šeimoje. Prieš 58 metus 
jįa atvyko į Ameriką ir vi
są laiką gyveno Bostone ir 
jo apylinkėje. Jis iš jaunų 
dienų nevengė lietuvių vi
suomeninio sąjūdžio — su
kosi jame, labai mėgo dai
ną —- ir gilios senatvės su
laukęs lankė koncertus, bu
vo didelis pažangiosios 
spaudos rėmėjas, priklausė 
liet Socialdemokratų S-gai, 
Lietuvių Darb. Dr-jai, liet 
Pil. Dr-jai, buvo linksmas, 
malonus žmogus.

Jis paliko liūdinčius se
sers vaikus Bronių ir Petrą 
Strikaičius Bostone, Kostą, 
Bolių ir Bronę Kanadoje, 
pusseserę V. Vaškienę Quin

si Rygoje, Berlyne ir Bre- kienės šokėjai. Šventės ren-
mene.

Lietuvoje kurį laiką bu
vo radijofono ir Kauno o- 
peros koncertmeisteriu, sa
vistovius koncertus pradėjo 
rengti tuoj baigęs konserva
toriją ir su jais aplankė vi
sus didesnius Lietuvos mie
stus, o taipgi ir Latvijos so-, 
stinę Rygą.

Karo viesulų nublokštas į 
Vokietiją I. Vasyliūnas y- 
pač išvystė koncertinę veik
la koncertuodamas beveik į

gėjai stengiasi puoselėti 
tautinius šokius, liaudies 
dainas. Šventėje bus ir tau
tinių valgių stalai. Lietuviš
ku stalu rūpinasi Lietuvių 
Moterų Klubas su Irena Ga
linienė priešakyj. Įėjimas į 
šventę suaugusiems 90 cen
tų, vaikams 50 centų.

cy, Mass., vieną brolį ir dvi 
sesers dukteris, ištremtus su 
šeimomis į Sibirą.

Balandžio 5 d. velionio 
palaikai palaidoti N. Kalva
rijos kapinėse.

Ilsėkis, drg. Albinai, ra
miai! Giminėms šią skau
džią valandą reiškiame gi
lią užuojautą.

Akyla* skaitytoja*

Našlių

Sandaros Moterų Klubas 
balandžio 13 d. 5 vai. vak. 

visuose didžiuosiuose mies-įSan<taros salėje (124 F St., 
tUOęe jSo. Bostone) rengia banke-

1950 m. išvvkęs į Kolum-!$ karalienei Verai
1 ** ——i.— — nugini lraraliin

biją, I. Vasyliūnas buvo pa-: A ,r ,
kviestas profesoriauti Popa-, A; Vaškeliui bei jų palydo- 
yan universitete — vedė ve^s pagerbti.
smuiko klasę ir vadovavo va^anenes bus links-
mokrtojų kameriniam orke
strui, koncertavo Kolumbi
jos sostinėje Bogota, Mede- 
lline ir kt.

Nuo 1954 m. apsigyvenęs 
Amerikoj taipgi nesėdi ran
ku sudėjęs. Jis jau po du 
kartu koncertavo New Yor
ke, Chicagoje, Clevelande, 
Toronto ir daugelyje Nau j. 
Anglijos miestų, tik Bosto
ne lietuviai jo, galima saky
ti. nėra dar girdėję, nes iš 
tų mažų pasirodymų įvairių 
parengimų programose ne
galima pajusti jo meno gro
žio. Tas tegali atsiskleisti 
tik atskirame koncerte.

Apie jo buvusius koncer
tus visur muzikos žinovai 
amerikiečiai gražiai atsilie
pė. Nėra abejonės, kad ir 
sis koncertas bus tikra me
no šventė. To dėl nepraleis
kime joje nebuvę ir tuo sa
ve labai nuskriaudę.

Balandžio 20 d. pripildi- 
kim Thomas Park mokyklos 
salę sausakimšai.

Žemaiti.

moji dalis. Bilietai tik $1.50. 
Maloniai kviečia visus

dalyvauti

Svarbus susirinkimas

Tinklininkai į Clevelandą

i Jei tavo draugas ir kaimv- 
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS BUS BOSTONE ^ „skaito “Keleivio”, para-į 

gink išsirašyti- ~ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 27-28 DIENOMIS. RUOŠ

KIMĖS JAM! RINKIME ATSTOVUS!
tarnu tik 54. •I

NAUJIENA

tuva budo** galite gauti Ke-

MIELI KAIMYNAI — LIETUVIAI! 

Maloniai kviečiame atsilankyti į

Latvių Choro “Liga”
KONCERTĄ

$. M. BALANDŽIO (APRIL) 12 D. 7:30 VAL VAK 
DAUGUVOS VANAGŲ NAMUOSE 

23 Kenilworth St., Roabury, Mas*.
(Netoli Dudley požeminio stoties)

✓
Choras išpildys naujas, originalias latvių ir lietuvių 

autines dainas, latvių kalboje.
Choro dirigentas: JANIS AUSTRUMS 
Akomponuoja: pianistė MARA EFERTE 
Po koncerto

ŠOKIAI
Bufetas. Stalus rezervuoti Telefonu BI 4-8473 po 6 v. v.

Įėjimas į koncertą ir šokiu* $1.50, mokiniam* $1.00.
Vietos nenumeruotos, pirma atėjusieji sėda kur nori..

Maloniai kviečiame “LIGOS ŠEIMAn

BUTAS NUOMAI
6 kambarių butas su šiltu vandeniu 

ir automatišku apšildymu. Kreiptis 
11 Bigelow St., Brighton 35, Mass.

<16

ua $S.ff0.

Mūsų skaitytojas S. Jur
gelevičius iš Dorchesterio, 
pamatęs Keleivio Nr, 14 
paveikslą “Anykščiai su 
Šventąją”, tuoj pareiškė, 
kad čia klaida. Sako, toks 
namas paveikslo dešinėje 
prie upės tėra tik Vilkijoj. 
Ir tikrai jis yra teisus. Tai 
buvo ne Anykščių vaizdas, 
bet Vilkijos prie Nemuno. 
Ačiū S. Jurgelevičiui. 

Boston Sunday Globė

LAISVĖS VARPAS 
• • •

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL, 1430 kilociklų 
Medford, Mass.

WORC, 1310 kilociklų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto 

VEDfiJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS.

MAŽAS BUTAS NUOMAI 
2 kambarių butas (virtuvė ir kam

barys) antrame aukšte išnuomuoja
mas už $7 mėnesiui. Kreiptis:
18 Woodward St., off 1 Sayward PI.

So. Boston 27, Mass. (16

PARDUODU VEŽIMĖLI 
Hedstrom vaikų vežimėlis (Baby

Combination), sėdimas ir gulimas, 
beveik visai naujitelaitis. Visas chro
mu papuoštas. Parduodu už pusę 
pirkimo kainos. Kreiptis telef. AN 
8-8901. (15)

SIŪK IR TAUPYK 
Sumažink save pragyvenimo iš

laidas!
Protingos šeimininkės, kurios nori 

sinti ir taupyti
Perka savo medžiagas ir siuvimo 
priedus pas
M. J. BOROFSKY & SONS, Ine. 

Adara visą savaitę nuo 9 iki 6 vai. 
Telef. LI 2-9679

F. Vadeisa
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odą, 
lėlius, padus, vitpadžius siunti- 

j liams j užjūrius nupiginta kaina.
Atlieku visus batsiuvio 

4 greit, sąžiningai ir duodu patari-Įk 
’ mus apie odas. Adresas:
^173 Eighth SU So. Bosti
1 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
J rus trečiadienius ir sekmadieni 
3 Telefonas: AN 8-0055
A************************

‘“•t
r**>

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”—

'aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
5 ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839
12 Mt. Vernon.^ Dorshester, Mas 

feUEzzuzzAzuasszuaausaš

. PLEKĄ VICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge | 
St., Cambridge, KEPĖJAI g

BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką suraikytą duoną ne tik šeimoms, 

bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukit visur!

PAMALDOS UBTUVIAIIS 
EVANGELIKAMS

Ka* sekmadieni, 1:00 P. Mn 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir var
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis *

TaL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

S.L.A. 43 kuopos susirin
kimas bus šį trečiadienį, 
birželio 9 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėje. 
Jame bus renkami Susivie
nijimo seimo ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos kongreso 
atstovai. Visų narių parei 
ga susirinkime dalyvauti. 

Operavo J. Beisį

Jonui Beišiui praeitą sa
vaitę N. England Deaconess 
ligoninėj padaryta opera
cija. Ligonis sparčiai sveik
sta ir šią savaitę apleis ligo
ninę. Linkime jam greit vi
sai pasveikti.

Išvyksta J. Kačinskas

balandžio 6 d., laidoje pa
minėjo Gediminą Kuodį, 
Arlington (St. Agnės' 
School), laimėjusį antrą 
vietą Bostono moksleivių 
turnyre. Pažymėta, kad. šį 
turnyrą įvykdė George Nute, * 
Cambridge ir Kazys Merkis, 
South Boston.

šachmatai jaunučiam*

Sekmadienį, balandžio 13 
d. 2 v. p. p. So. Bostono 
L.P.D. klube įvyks šachma
tų popietė jauniesiems. Kas 
moka ar nori išmokti šach
matų lošimo, kviečiamas at
silankyti.

Įdomu* latvių koncertas

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.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir (ta
ranų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.**

Steponas

2-4 ir S-S 
Nedaliomis Ir temtatetalm

pagal susitarimą 

485 Columbia Road

DORCHE8TER. MA88.

I

i
*TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018 1

Dr. J. C. Seymour
(LANMIUB)

Uotovis Gydytojas Ir 
Vartoja ~

X-RA Y Aparatu 
Pritaiko

VALANDOS: aoo 2-4, ■
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. M A8B.

T-*

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus gątavus vaistus.

Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad.
iuuuiBaa«msaraBaMRUMMUMMMnmBHa«HBUĮ>

Bostono LSK “Dainava” 
tinklinio komanda, prieša
ky su jos kapitonu Vytautu 
Ei kinu, išvyksta į lietuvių 
sporto žaidynes balandžio 
12-13 d.d. Clevelande. Lin
kime sėkmės!

Kas norėtų įsijungti į 
“Dainavos” krepšinio ko
manda. prašomas kreiptis į 
klubo sporto vadovą Vytą 
Bi uzgelevičių, 56 Thomas 
Park, So. Boston 27, Mass. 
Tel. AN 8-7924.

Šį šeštadienį, balandžio 
12 d. 7:30 vai. vak. bus lat- 

___ __  vių choro “Liga” koncertas.
Kompozitorius Jeronimas aP)e žiūrėkite

Kačinskas apleidžia Bosto- skelbime. Kas tą chorą yra 
ną ir išvyksta į Whiting, ’ Spėjęs, sako, kad jis gia- 
Ind., prie Chicagos, kur jis i ziai dainuoja. Gražu butų, 
gauna geresnes darbo sąly-,Jel ?r ^^uvių didesnis būrys 
gas. Bostone jis ėjo šv. Pe-, nueitų pasigėrėti savo kai- 
tro parapijos vargonininko dainomis,
pareigas.

Mokytojų diena

Dr. Jasaičio telefonas

Daktaro S. Jasaičio nau
ją butą padavėme vietinėse 
žiniose pereitą savaitę, 581 
Adams St, Dorchestery, 
bet užmiršome paminėti, 
kad jo telefonas lieka tas 
pats: TAlbot 5-2394.

U ligoninė* grįžo 
J. Vaičaiti*

Balandžio 26 d. Bostone 
bus lietuvių mokytojų kon
ferencija, į kurią atvyksta 
iš Kanados ir rašytojas dr. 
H. Nagys.

Auka A. Lietuvių Tarybai

Bobeliai susilaukė 
antros dukrelės

Elena ir inž. Jurgis Bo
beliai balandžio 1 d. susi
laukė antros dukrelės Sigi- 
tos-Maį'dalenos.

Justinas Vaičaits praei
tos savaitės gale sugrįžo iš 
Camey ligoninės namo po 
gana sunkios operacijos. 
Linkime ligoniui greit pa

ls veikti.

Anthony Zelaitis iš Lin
coln, N. H., atsiuntė $2 Lie
tuvos lasvinimo reikalams, 
kurie perduoti ALT Bosto
no skyriaus iždininkui J. 
Arlauskui.

New. Yorke pašto ženklų auk- 
cijone Amerikos 1848 metų ke
turi pašto ženklai parduoti už 
118.300.

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, 

yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky
klų iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugų iš
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga
lima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už
sisakyti. lšnuomuojame su laisnių degtinei pardavinėti.

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

Telefonu: TAUNTON 2-3830 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Kas perka ar 
namus, ūkius, bizniu*

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BR0ADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
T«L: JA4-4576

L.
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8*8764

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

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KRElPKITtS LIETUVIŠKAI 
"Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar 
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su Inti'r’*to įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kdMien nuo S Hri 5 vnl. vak„ ketvirtadieniais nuo Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-248S 

• iki 7 vak vak. ir «oatadieaiaia ono S iki 2 v a L no oieta. <memamamMnBSMUUmmBBBSMSBSV

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Jostieenf the

598 B. Brosdvray 
Se. Boston 27,

Tek AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rndd

OPTOMETRISTAI

VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
SeAdomis—ofisai* uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAKAKSY
BBAL EBTATB A IN8URANCB

408 W. Broadoray 
BOUTB BOSTON, MASS.

Office TeL AN 8-0948 
Bau. St OBIOLB STRKBT

ToL FA S-5515

KETVIRTIS < CO.

Rapostingai taisomo
šiedu*, papuošatos

379 W. B®OADWAY 
SOUTH BOSTON 
TsL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas AN {(-4148

t


