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Jingtitis Tautos Svarsto 
Piktą Sovietą Skundą

Rusai Kaltina Ameriką, Kad Jos Lėktuvai Daro “Pro
vokacinius Skraidymus** Arti Rusų Teritorijos;. Ame

rika Kaltinimus Atmeta Ir Sutinka Aptarti 
Klausimų Jungtinių Tautų Saugumo Tary

boj; Sį Pirmadienį Ginčas Svarstomas;
. Koks Sovietų Tikslas? Derybos

Dėl Viriūnių
Pereitą savaitę Vakarų 

valstybių ambasadoriai Ma
skvoje pradėjo pasitarimus 
su Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų ministerija dėl “vir
šūnių pasitarimo”. Sovietų 
ministeris tariasi su kiekvie
nu ambasadorių skyrium ir 
aptaria tik tuos klausimus, 
kuriuos rusai nori aptarti— 
būtent kada, kur ii* kokia
me sąstate sušaukti užsienių 
reikalų ministerių pasitari
mą, kuris turės paruošti 
“viršūnių pasimatymą”. A- 
pie esminius klausimus, ku
rie kelia neramumą pasau- 
lvie. rusai visiškai nešikai-•r < - z --
ba — palikdami tą 
nėms”.

Besikalbant apie “viršū
nių pasimatymą” rusai nu-_ 
stebino pasaulį savo skundu 
prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes. Rusai parašė 
skundą Jungtinių Tautų or
ganizacijai ir reikalauja J. 
T. saugumo tarybą tuoj pat 
susirinkti ir aptarti “iš A- 
merikos gresiantį pavojų”. 
Pagal rusų skundą, Ameri
kos karo lėktuvai su atomi
nėmis ir vandenilio bombo
mis dažnai skraido virš 
šiaurės Lediniuotojo vande
nyno ir dažnai prisiartina 
prie Rusijos sienų. Rusai sa
ko, kad tokie lėktuvų skrai
dymai yra “provokaciniai 
žygiai” ir gali iššaukti ka
rą, jei kada nors koks ka
rininkas padarys klaidą ar
ba koks technikas, žiūrėda
mas į RADAR aparatus, pa
darys klaidingas išvadas iš 
jo matomų aparatų sietely
je ženklų...

Amerikos vyriausybė tuoj 
pat atsiliepė į Sov. Rusijos 
skundą ir sako, kad jokio 
pavojaus iš Amerikos lėk
tuvų skraidymo niekam nė
ra. įsakymą lėktuvams skri
sti Į Rusiją gali duoti tik
tai Amerikos prezidentas ir 
niekas kitas, apsirikimo pa
vojaus nėra.

Amerikos vyriausybė pa
brėžia, kad ką ji daro, tą 
visas pasaulis žino, bet a- 
p;° rusų kariškus pratimus 
ir visokių raketų bandymus 
pasaulis nieko nežino. Pa
saulis gyvena netikėto puo
limo pavojuje ir tokį pavo
jų galima pašalinti tiktai į- 
vedus aiškią naujausių gin
klų inspekciją. Amerika tuo 
reikalu darė eilę pasiūlymų, 
bet rusai visus pasiūlymus 
arba atmetė, arba apstatė 
nepriimtinomis sąlygomis.

Amerika sutinka visą tą 
klausimą aptarti Jungtinių 
Tautų organizacijos saugu
mo taiyboje. Toks saugumo 
tarybos posėdis sušauktas 
šiam pirmadieniui. Rusai

«virsu-

norėjo, kad saugumo tary
bos posėdis būtų sušauktas 
jau pereitą šeštadienį, bet 
daugumas narių nutarė, kad 
jokio skubaus reikalo nėra 
ir posėdis buvo nutarta 
šaukti šios savaitės pra
džioje.

Sovietų Rusijos “skundas” 
remiasi Amerikoj paskelb
tomis žiniomis, kad Ameri
kos karo lėktuvai yra visa
da paruošti skristi į priešo 
žemę. Per 15 minučių A- 
merikos greitieji bomberiai 
gali pakilti į orų ir lėkti į 
priešo teritoriją daužyti pa
skirtus kiekvienam lėktuvui 
miestus, uostus, geležinke
lių mazgus ir kitas, vietas.

Amerikos spaudoje buvo 
aprašymų, kaip kartais RA
DAR aparatai parodo savo 
sieteliuose neišaiškintus žen 
kius. Dažniausiai tokie 
ženklai pasirodo dėl mete
orų skridimo erdvėje. To
kiame atsitikime karo lėk
tuvai pakyla į orą, bet jie 
neskrenda į “priešo teritori
ją”, o laukia įsakymo iš sa
vo vadų, ką toliau daryti. 
Be aiškaus įsakymo nė vie
nas lėktuvas negali skristi į 
priešo teritoriją.

Rusai pasinaudojo Ameri
kos spaudos aprašymais ir 
skundžiasi, kad Amerikos 
lėktuvai “daro provokaci
nius skraidymus”, bet rusai 
visai nemini Amerikos spau 
doje paskelbtų aprašymų, 
kaip lėktuvai yra tvarkomi, 
kad jokio “nesusipratimo 
ar klaidos neįvyktų.

M

Padangėse Gimė Kūdikis

Skrendant per Atlantą 
Trans - World Airline lėk
tuvui, 19,000 pėdų aukštu
moj jauna moteris pagimdė 
kūdikį. Orlaivis skrido iš 
Amerkos į Paryžių.

VAIŽGANTAS

Balandžio 29 d.
25 metai nuo žymaus 
rašytojo, visuomeninin
ko kun. Juozo Tumo- 
Vaižganto mirties, kurią 
bostoniečiai rengiasi pa
minėt i gernžės 4 Hiena.

ĮDOMU PAŽIŪRĖTI, BET PAVOJINGA LCKTI

Laivyno lėktuvai manevruose rodo labai įdomų, bet pavojingą numeri. R® 
Grumman Tigers tipo lėktuvai skrenda labai arti vienas kito ir vienas iš ją 
lekia galva žemyn.

Ar akio Krizė Bus 'išsėdėta', 
Ar Valdžia Turės Veikti ?

Senato Daugumos yadas Ragina Vyriausybę Veikti Ir 

Sako, Kad Kongresas Neleis Kraštui Nusmukti J 
Depresiją; Vyriausybės Kalbėtojai Sako, Kad 

Recesijos Dugnas Jau Pasiektas, Olos Tuoj 
Pradės Kilti; Kurie Čia Teisūs?

Nori Šauti Prancūzų Krizės Kuboje Šiuo Tarpų
Žmogų Į Erdvę Gresia Režimui Batistą Laimėjo

-------  i ■------- -------
Rusai išleido savo sput- Pereitą savaitę nuvirto Kubos kariškas diktato- 

niką į orą su šuneliu, o A- Prancūzijos vyriausybė, ve- rius Batistą šiuo tarpu lai- 
merikos karo aviacija sako, dama radikalo Gaillardo. mėjo. Jo žinioje esanti ka- 
kad ji gali paleisti erdvėn Prezidentas Coty dabar ta- riuomenė ir policija, iš viso 
žmogų. Ji žinanti kaip tai naši su partijomis dėl su- 38,000 vyrų, pasiliko ištiki- 
padaryti ir yra pasiruošusi darymo naujos vyriausybės, ma diktatoriui ir padėjo 
tuojau šitą planą įvykdisti, Vyriausybės krizė buvo iš- iam užsmaugti karišką su- 
jeigu tiktai vyriausybė duo- šaukta tuo, kad dešiniosios kilimą, kurį maištininkai iš 
tų leidimą. Vyriausybė kol koalicijos partijos nenorėjo rytinės krašto provincijos 
kas nieko nesako. Savano-'Drjtarti vvriausvbės derv- buvo paskelbę visame kraš- 
rių tokiai kelionei esą jau boms su. Tunfea dėl ginčija-te-
daug. žmogus būtų uždą- mų klausimų išsprendimo i Maištininkai dabar trau
kytas į tam tikrą kapsulę: prisilaikant amerikiečio di- kiasi į Oriente provincijos 
kapsulė būtų įdėta į rakė plomato Murphy ir anglų kalnus persiorganizuoti ir 
tos galą ir iššauta oran. Ji diplomato Beeley pasiūly- tęsti karą prieš diktatorių 
suktųsi aplink žemę 150 m0. i toliau. Ramybės Kuboje ne
myliu aukštumoje, lėkdama Sąryšyje su nauja krize ’3US’ nors diktatorius dabar
5° _myl,'U.,p€r, ValaV- kalbama, kad Prancūzijos i,’stenęiasi1 maištininkus vi-
dą. Paskirtu laiku kapsule demokratinis režimas siskat išnaikinti, 
atsipalaidotų nuo savo ve-vis didesniame pavojuje ir1. Mairtininkųgenausias są- 

nuknstų j vande- K bati pakeistas kokiu jungininkas jra masių skur- 
das ir beviltiška

žimo” ir
nyną, kur jos lauktų laivas. Autoritariniu režimu?das ir ^vikiška daugelio 

Dažnai minimas generolo Kubos žmonių padėtis, 
de Galle vardas, bet tūo
tarpu ministerių kabinetą 
sudaryti pavesta Georgės 
Bidault, krikščionių demo-

Afirė Pagarsėjęs
Generolas

Pereitą savaitę Paryžiuje,. . v ... 
mirė gem Maurice Gustave i kuris yra
Gamelin. Jisai pagarsėjo £"e2 0s .P?1*?1!08 Tun,so 
per pirmąjį pasaulin! karį. salininkas.
Per eilę metų jisai pranaša
vo, kad vokiečių invazija » ,
Prancūzijon eisianti per Lenkų (jomulkū
Belgiją, bet vyriausioji ka 
ro vadovybė su tuo nesu
tikdavo. Ir kai prasidėjo 
pirmas karas, vokiečiai įsi
veržė Prancūzijon per Bel
giją, taip kaip Gamelin spė
jo. Jis tą invaziją sulaikė 
ties Mamos upe ir atmušė 
vokiečius atgal. Tuo būdu 

'Paryžius buvo, išgelbėtas. 
Tačiau per antrąjį karą Ga- 
melinui nepasisekė. Jis bu
vo pašalintas iš vadovybės 
ir dargi kalintas. Jo repu- 
tačija buvo sugriauta.

F. B. L Areštavo
H»rv.rdo Mokslininką

Federalinė policija (FBI) 
šį pirmadienį paskelbė, kad 
mokslininkas Mark Zbrows- 
ki suimtas sąryšyje su šnipo 
Jack Soble (Sobolevičiaus) 
byla. Suimtasis kaltinamas

Laikosi HLinijos”

Lenkijos komunistų par
tijos vadovybė juo toliau, 
juo labiau linksta ar yra 
verčiama sekti Maskvos po
litinę “liniją”. Pereitą sa 
vaitę Wl. Gomulka profesi
nių sąjungų (darbininkų li
nijų) suvažiavime paskelbė, 
kad darbininkų tarybos į- 
monėse nebeturės spren
džiamo balso aptariant į- 
monių reikalus ir vietoj jų 
bus sudaromi nauji orga
nai, kiniuose darbininkų ta
rybos, unijos ir komunistų 
partija spręs svarbiausius 
įmonių klausimus.

W. Gomulka taip pat pa
skelbė, kad nepriklausomų 
darbininkų unijų komunistų 
valdomoj valstybėj negali 
būti ir unijos turi būti pri
klausomos nuo komunistųdavęs kreivą priesaiką, jis 

gyvena Brookline, Mass. i partijos.
Jack Soble ir jo žmona . Partijos griežtesnė “lini- 

sėdi kalėjime už šnipinėji- ją” pravedama ir kultūri- 
mą rusų n Aid ai. Jie prisipa- niame gyvenime — spauda 

ir knygų leidimas yra vis 
griežtesnėje cenzūros prie
žiūroje.

žino ir išdavė visus savo 
bendradarbius. J. Soble ki
lęs iš Vilkaviškio.

Sovietų Blokas
Boikotuoja Titą

šį antradienį Liublianoje 
renkasi posėdžių Jugosla
vijos komunistų partijos 
kongresas, bet nė viena ko
munistų partija iš sovietų 
bloko neatsiunčia į tą kon
gresą savo .“broliškų dele
gatų”.

Jugoslavijos komunistai 
buvo rezervavę užsienių de
legatams geriausius kamba
rius viešbučiuose ir iki pas
kutinės dienos laukė, kad 
užsienių delegatai pasiro
dys.

Neatsiunčia savo delegatų 
nė komunistų partijos iš ki
tų kraštų.. Kviesti dalyvau
ti socialistinių partijų at
stovai irgi atsisakė vykti, 
nes Jugoslavijos diktatūra 
neseniai įkišo į kalėjimą be 
jokios kaltės tris senyvus 
serbų socialistų vadus.

Komunistai boikotuoja 
Tito partijos suvažiavimą 
todėl, kad partijos priimtas 
programos projektas komu
nistams yra ne košer.

UŽDARYS 45
GELEŽINKELIO STOTIS

Tarp vyriausybės ir kong
reso vis dar nėra vieningu
mo pažiūrose dėl kovos 
prieš ūkio krizę. Vyriausy
bė linksta laukti ir žiūrėti, 
kas čia bus, o kongrese vy
rauja nuomonė, kad reikia 
veikti. Veikti drąsiai ir ryž
tingai ir tik imantis visų 
priemonių ūkio krizė bus 
nugalėta. Tokią pažiūrą iš
reiškė senato daugumos va
das šen. Lynden Johnson. 
Jis sako, kad ūkio krizės ne
galima “sėdėjimu” praša
linti, bet reikia veikti. Ne
užtenka seniau išleistų įsta
tymų kovai prieš ūkio kri
zę, bet reikia tuos įstatymus 

i gyvenimam Senato-| vykdytiI milo Tzil*

Atidaryta Briuselio 
Pasaulinė Paroda

Pereitą ketvirtadienį Briu
selyje, Belgijos sostinėje, 
buvo atidaryta didžiulė pa
saulio paroda, kurioje daly
vauja 50 tautų. Parodą jau 
lanko šimtai tūkstančių 
žmonių kasdien. Laukiama, 
kad iki spalio 19 d., kada 
paroda užsidarys, ją aplan
kys 35 milionai žmonių iš 
įvairių kraštų.

Amerikos paviljonas pa
rodoje vaizduoja Amerikos 
žmonių gyvenimą. Paviljo
nas kainavo 15 milionų do
lerių pastatyti. Sovietų Ru
sijos paviljonas rodo “sput- 
nikus” ir didelius nišų lai
mėjimus kiašto industriali
zacijos srityje.

TYRINĖJA SUKTYBES 
VEŽIKŲ UNIJOJ

Senato komitetas rake- 
tams tirti pereitą savaitę 
pradėjo kamantinėti Phila
delphijos vežikų unijos vir- 
šinikus. Pasirodo, kad uni
jos pinigai buvo vagiami 
klastotais čekiais ir kito
kiais būdais, ir kad tuo bū
du kažkas yra gavęs $10,- 
297.75. To vežikų skyriaus 
vadas yra pagarsėjusio Hof- 
fos sėbras. Finansų sekre
toriaus užlaikymas unijos 
skyriui kainavęs per metus 
$250,000.

Boston & Maine geležin
kelio kompanija nutarė už
daryti 45 to geležinkelio 
stotis ir nuimti 100 trauki
nių, kurie aptarnaudavo gy
ventojus į šiaurę nuo Bosto
no. Kompanija aiškina, kad 
dėl padidėjusių tarnautojų 
algų ji negalinti tų stočių ir 
traukinių išlaikyti. Tais 
traukiniais kasdien važinė
davosi apie 25,000 žmonių. 
Dabar jie pasiliks be susi
siekimo priemonių, Be to, 
kompanija atleidžia 350 
tarnautojų.

TRUMANAS SIŪLO

Buvęs prezidentas Harry 
Truman liudijo atstovą rū
mą komisijai, kad norint 
kovoti su ūkiniu atoslūgiu 
reik sumažinti bent 5 bilio- 
nus mokesčią ir padidinti 
išlaidas.

nūs JchRger. nieko neįvar
dijo, bet visiems aišku bu
vo, kad jis griežtai kritika
vo vyriausybę už jos delsi
mą ir tupciojimą vietoje.

Tuo pat metu vyriausy
bės kalbėtojas, prekybos se
kretorius Weeks, užtikrino 
kraštą, kad ūkio krizė jau 
yra pasiekusi dugną ir po 
kelių mėnesių ūkis pradės 
gerėti, atsiras darbų, gamy
ba kils ir krašto ūkis bus 
pergyvenęs visus negalavi
mus. Pagal prekybos sekre
torių, reikia tik kantrybės ir 
šiek tiek palaukti, o gerbū
vis greit vėl pasirodys.

Tokias dvi skirtingas pa
žiūras į dabar gyvenamą ū- 
kio krizę pareiškė vyriausy
bės ir kongreso kalbėtojai. 
Kas iš jų teisus?

Rockefellerių fondacija 
darė savo tyrinėjimus dėl 
ūkio krizės ir priėjo išvados, 
jog vyriausybė turi skubiai 
veikti. Ji turi ne tik pati 
veikti, bet turi skatinti ūkio 
vadovus imtis priemonių ko
vai prieš ūkio recesiją, ša
lia kitų priemonių Rockefel
lerių fondacijos tyrinėtojai 
siūlo tuoj pat mažinti mo
kesčius, kad paskatinus ū- 
kišką veiklą

Siaurės Afrikos
Vadai Tariasi

Balandžio 27 d. Tangier 
mieste pradeda posėdžiauti 
Maroko, Tuniso ir Alžyro 
maištininkų atstovai. Pasi
tarime dalyvaus vadovau
jančių partijų atstovai iš 
trijų kraštų* Laukiama, kad 
ten bus sudarytas Alžyro 
maištininkų politinis komi
tetas, kuris eis lyg ir vy
riausybės pareigas ir tokiu 
būdu bus organas, kuris rei
kalui esant galės vesti de
rybas su Prancūzija dėl Al
žyro nepriklausomybės.

Tokio komiteto sudarymą 
remia ir Ameriką nors .ofi
cialiai ji dedasi nesikišanti į 
Alžyro ir Prancūzijos san
tykius.

I



Poslapis Antri!

Anglijoje rūgsta
Del konservatorių politikos gyvenimas vis sunkėja. Jie 

“papildomus” rinkimus pralaimi darbiečiams. šie
tikisi laimėti ir 1960-ų metų rinkinius. ,. . .konservatoriams

Anglų konservatorių par-1 jo Anglijos stambiąją pra-(Stebuklais, 
tija, nugalėjusi darbiečius ’ mon£ savais valstybiniais 
1955-ų metų parlamento,1 užsakymais. Vyriausybė, 
l inkimuose, nesigailėjo daug 'J101^ ir pasižadėjo daboti, 
ko pažadėti anglų tautai.
MacMillano vyriausybė, tu
rėdama parlamente užtik
rintą daugumą, jau treti me
tai valdo Angliją ir turėjo 
laiko pažadus paversti dar
bais, laimėdami bent tautos 
daugumos pasitikėjimą.

Atrodo, kad ji bus pasie
kusi priešingų
Anglijoje, kai
šiaip dėl ko pasitraukia iš 
parlamento kuris jo narių, 
jo vieton ir jo rinkiminėje 
apygardoje tuojau renka
mas naujas atstovas. Tokių

I

tautai nepaprastias naudin-, 096,000, mokesčių sumokė- NEW BRITAIN, CONN.
gas žygis, kuris išpirks vi-; ta $1,106,000, taigi liko vi-l ---------
sus jų “griekus”. Tai būtų dutiniškai kiekvienam'Darbininkai laimėjo 
panašu j stebuklą. Pagaliau, $990,000 arba 47.2%. Nėra
kai dabar įvykių raidoje mažiausios abejonės, kad Hamilton Standard Divi- 
tiek netikėtumų ir Įvykiai tie “vargšai” dar turėjo ne- sion United Aircraft bend- 
taip sparčiai vystosi, valia maža pajamų, kurios mo- rovės (Windsor Lock) 7,500 

kesčiais neapdėtos. Be to, darbininkų atnaujino sutar-tikėti ir

V. Kimanta*

No. 17, Balandžio 23, 1958

Kas savaite
ETS5

kad nekiltų kainos kasdie
nio reikmenims ir kartu kad 
darbininkai nereikalautų .

267 M1UONIERIA1

sau didesnio atlyginimo, ti- <
krumoje ji dauginusia bojo, skundžiasi dėl didelių 
kad darbininkai būtų “ra- ,mokesa'Į !r ^.na senus
mūs”. Prekių kainoį kilo la!k<1?’ kad« « b*ye‘k n€’ 
nevaržomos; fabrikantams ™*ejo mokėt Tokių‘ varg- 
buvo leista pelnytis kiek tik 1955 metais pa-

m,ts“ “ d Judbno mok.ji. dėmaitd. Pdįdmd. d, tdrtd.
» Inimo oolm zii

Prancūzai be Vyriausybės riausybės pasiūlymui pasi-
. . .. ............................ - , — „ Prancūzijoj' eilinė vyriau-Priešino' Vyriausybė nu-

via didieji “vargšai savo tj ir laimėjo nuo 9 iki 14 krizė. Farlamenta8nu-,«n“vo-
turtus tun .tokiose vertybe- cen.ų valandai ir S švenčių verfž v^.iausybę dil klaugi. 
se, nuo kūnų mokesčiai ma- dienas. Sutartis pasirašyta
žiausi, to dėl nors pajamų 3 metams. Sutartis liečia

Kas toliau? Prezidentas 
mo vesti ar neZstf tiesiai-1 C°ty dabar ieško naujosvy-
nes jtTvljŠ^h
santykių pagerinimo. ’ eifeprfgti kjausimai į.

Tunisas atsisakė leisti ne- v^į jgjęjjg prieš naują kras- 
utrahzuoti savo sieną su to šeimininką ir vieningo 
Alžyru. Kitaip sakant, pa- daugumos sprendimo jiems

kad jis sumažėjo, nes 19o0 Srovėj dirba arti 950 dar- ^įk^į ^gi^ą^adarą Alžy- nebus- Ir teiP be S8’ 
metais imliomenai sumokė- bininkų. Bendrovė siūlo nej“ maįSnintan^ranSL10' ' '

mokesčio imama iki 91%, taipgi tos bendrovės Broad 
7 -bet, kaip matote, “vargšai” Brook darbininkus.

Amerikoje esama ‘varg- jo tesumokėjo 52.8% paja
mų. Palyginus tą procentą Nutarė skelbti streiką 

su 1950 metais, matome, New Britain Machine ben-

jo mokesčių 60.1', pajamų. pakeĮti atlyginimus, bet ™ vyriausybė
Tų “vargšų” pajajnos nė- juos sumažinti. !nežiūrint visko reikia kai-: Balandžio 18 d Maskva

ra algos. Jos nesudaro nė. Buvo sušauktas visuotinis su Tunisu tiesiogi kad maižaias in-
2 S. Didžiausios jų paja- darbininkų susinnkimas, ku- naudoja„t derybų pagrindu k“t dviXbas Skietu di- 
mos — tai dundentai ir pa- ns 664 balsais pnes 63 nū- flrnPrikipčni ir andu “tar- *ova?’ avi^u°^s .
jamos K. kapitalo prieaug- tarė skelbti streiką, atmetė pininkų- pasiūlyk Nusitari- a^į ftad jSTpr'imaŠ 

; Uo, o nuo tų pajamų mokės-1 bendrovės pasiūlymą ir nu- į,0 p^. pSnL KoV taTS

Dalis vyriausybės palai- nežinoma, ar maršalas yra 
Pr. Naunčikas kančių atsovų manė, kad Maskvoje ar paprašytas iš-

-------------- -------------------- tokiofe derybos, negavus ga- važiuoti Į kurį nors Sovie-
P>lf»Ibi wlr i me draugu* ir mantijos dėl sienos neutrali- tijos užkampį.
•-----------žavimo, tik užtęs Alžiro ka-1

kad Žukovas į atsargą

kuris, ašku, buvo daug di- mai, pabranginti pusryčiai , &
mokiniams mokyklose. e8^' (( M „

Ypatingai skaudžiai už- asi._.°’ a Itis yra mažesnis, negu nuo i tarė skelbti streiką,
gavo vidurinio . sha^o papmMo užitarino.1950 metais milioną ir dau-V-O KMUOUWJU«i7« V CSS- » • JI* _ 1_

tris pastaruosius metus yra
vidutinės

papildomų” rinkimų per žmones tarnautojus, vai
hnvp ian kpliolikfl ”ir konZ žmones—valdžios išleistas v0 219 asmenų. 
bu\ę jau keliolika, ir kon- . istatvrnas butu nuo_ Šitų “vargšų’ vidutines Meksi 
servatonai tik is nedauge- jsunymas outų nuo- naiamos . ūkiui,
lio ju galėjo pasidžiaugti. ,maX™° r.<;lkalul tvarkyti. I- metlnes pajamos buvo 
Eilėje rinkiminių apygardų,.b1.?01 velk^ l^™8. ne~
kurios pastoviai rinko savo 
atstovais konservatorius, da-

Tiktai viena penktoji dalis į 
Meksikos žemės tetinka žemės kaimynus užsisakyti 

vj”. Kaina metams
“Kelei-
$4.

bar per papildomus rinki
mus buvo išrinkti darbie
čiai. Tai yra rimtas įspėji
mas valdančiai partijai.

Paskutinieji papildomi 
rinkmai vyko šių metų va
sario mėn. viduryje Kelvin- 
groves rinkiminėje apygar
doje, kuriai ilgus metus 
atstovavo parlamente Wal- 
ter Elliet, konservatorius. 
Jam mirus ii- orą vedus Da--  .— X «.
pildomus rinkimus, juos 
laimėjo Mary MacAlister, 
moteris - darbietė. Laimė
jo didele balsų dauguma, 
nors jai teko varžytis su 
mirusiojo atstovo žmona, 
energinga ir protinga mote
rim. Suprantama, kad po 
kiekvieno tokio pralaimėji
mo į konservatorių partiją 
papučia šaltas vėjelis.

Kas ir šį kartą padėjo 
laimėti Mary MacAlister?

Atrodo, nepaklysime teig
dami, kad didžiausiu jos 
padėjėju buvo pati konser
vatorių vyriausybė. Kelin- 
groves rinkiminė apygarda 
yra Škotijos sostinės, Glas- 
govo miesto priemiestis. Jo
je vi a visokio plauko rinki
kų. Apygardos nemažą dalį 
užima puošnios turtuolių vi
los, ir jų gyventojai metų 
metais buvo tvirčiausia kon
servatorių atrama. • Yra ir 
mažiau puošnių namų, ku
riuose gyvena vidurinio vi
suomenės sluogsnio žmo
nės. Yra pagaliau ištisi 
kvartalai drėgme ir bakteri
jomis prarūgusių namų-lau- 
žų, kuriuose “kirmija” 
biednuomenė. Tokiais na
mais - laužais, slums vadi
namais, iki šiol tebėra tur
tingi ypatingai Škotijos did
miesčiai

Dabartinė MacMillano vy
riausybė per tris valdymo 
metus spėjo visai paaiškėti. 
Ji daug prarado visuomenė
je nevykusiu savo žygiu Su 
eco kanalui atgauti, sukel
dama prieš save net dalį 
savos partijos. Tačiau, kas 
daugiausia atgręžė nuo kon
servatorių paitijos vidurinį 
visuomenės sluogsnį, tai e- 
goistiška vyriausybės politi
ka turtingųjų naudai, dėlko 
gyvenimo sąlygos visą laiką 
sunkėja ir Anglijoje. Mac
Millano vyriausybė ne tik 
perleido privačioms pramo
nės bendrovėms užsienio 
stambius užsakymus, nors 
tie užsakymai galėjo būti 
padaryti

leido namų savininkui keis
ti buto nuomą savo nuožiū
ra. Dabartinis įstatymas 
nuomos už butus kontrolę 
palieka tik blogiausiems na
mams. Geresniųjų namų 
savininkams dabar leista 
reikalauti iš nuomininko to
kios nuomos, kokios savi
ninkas nori. Butai iš karto 
pabrango dvigubai ir pen
keriopai. Prasidėjo nuomi
ninkų kraustymas gatvėn, 
jei su šeimininku nebuvo 
susitarta, arba jei 
kas iš viso nepanorėjo il
giau turėti nuomininko sa
voje pastogėje. Tas viskas 
sparčiai pabrangino pragy
venimą ir tam pabrangimui 
nesimato galo.

Pokariniais metais, esant 
darbiečiu vyriausybei, bu
vo užmiršta, kad žmogus 
gali netekti darbo. Dabar 
ir tas pasikeitė. Nedarbo 
klausimas dar nėra Angli
joje opus; bet apie jį jau 
kalbama ir jo būkštaujama. 
Pagaliau Škotijoje ir Wales 
provincijoje nedarbas jau 
jaučiamas: ten iš kas šim
to darbininkų 15 jau nedir
ba. Kas bus toliau ir kas 
kaltas, kad taip jau dabar 
yra? Aiškus daiktas, kad, 
plačiosios visuomenės aky-; 
se kalta yra vyriausybė.

Visa ta dabarties, būklė 
padėjo rinkimus laimėti ir 
Mary MacAlister, nors be 
konservatorių jai teko per 
rinkimus kovoti dar ir su 

— su Nepri
klausomos Darbininkų Par
tijos kandidatu. Ta, netilpu
si Darbo Partijoje grupė, 
laiko save vienintele Angli
joje socialistine partija.

Daug kas rodo, kad daug 
kas iš 1955 metais balsavu
siųjų už tory-partijos kandi
datus, dabar gailisi padėję 
konservatoriams atsisėsti 
vyriausybės suoluose. Žino 
tai ir Darbo Partija. Būda
ma beveik tikra, kad arti
miausius parlamento rinki
mus ji laimės, ji per savo 
paskutinį suvažiavimą per
eitais metais jau nustatė vi
są planą, kaip tvarkys tau
tos gyvenimą, valdžią atga
vusi. Darbo Partija norėtų, 
kad dabartinis parlamentas, 
kuriam laikas posėdži&uti 
baigiasi 1960 metais, būtų 
tuojau paleistas ir būtų nau
ji rinkimai. Taip ji Mac- 
Millanui nekartą yra jau ir 
siūlusi. Tačiau konservato

a»ąWEEK
modern

Z BURNERWITH 
THEBRAIN

Caloric’s Thermo-Set 
giv« you temperature- 
controlled top burner 
cooking... enda gueaa- 
work and pot-watchir?.

K m-AMUVER BROILBB
l ' 8M«oat amoothly..« 
r » eeay to aeo and turo 
i I vkatyou’recookinf.

——... ’____
PORCELAINENAMEL 

OVEN t 
Full size for family 
baking ... rounded 
corners.easy to keep 
sparkling dean.

oston Gas'Co.
riai neskuba. Jie dar tikisi, 

suvalstybintuose.kad per dvejus likusius me- 
f a brikuose, bet ir pati penė-jtus jiems pavyks atlikti toks

Taip baigė savo karinę 
rą neribotam laikui ir vy- karjierą vienas tų, kurio 
--------------------------------------------------į Chruščiovas turėjo pagrin

do bijotis. Įdomu čia tas, 
'kad pats Žukovas padėjo 
Chruščiovui į sostą įlipti ir 
jame tvirtai atsisėsti, o pa
tį save sumurdyti, 

i Jau 1953 metais, kai 
^Chruščiovas su savo genge 
sumanė sunaikinti Beriją, 
maršalas Žukovas suvaidi
no žymų vaidmenį, o per
nai birželio mėnesį, Chruš
čiovui pasišovus sunaikinti 
Molotovą, Malenkovą, Ka- 
ganovičių ir kitus, Chruščio- 
;vui atrodančius pavojingais 
kamunistų vadus, visą rei
kalą nulėmė maršalas Žu
kovas, tada krašto apsau
gos ministeris. Jei jis nebū
tų metęs kariuomenės svo
rio ant Chruščiovo svarstyk
lių, šiam nebūtų pavykę ap
sidirbti su taip pavojingais 
ir įgudusiais priešais. Žuko
vas padėjo Chruščiovui, o 
ko susilaukė iš jo? 

j Gi vos po kelių mėnesių 
i pats Žukovas buvo pravary
tas iš krašto apsaugos mi
nisterio pareigų ir iki šiol 
kažin kur tabalojos, o da
bar gavo paskutinį spriktą. 
Gerai dar nors tiek, kad 
Chruščiovas savo nugalė
tiems priešams leidžia gy
venti nors užmarštyje, o ne 
galvą kerta, kaip darė Sta
linas.
Posėdžiaus pavergtieji

Praeitą savaitę į Europą 
išvyko 9 pavergtųjų tautų 
delegacijų pirmininkai ir 5 
internacionalų atstovai. Jų 
tarpe ir lietuvių delegaci
jos pirmininkas V. Sidzi
kauskas. Jie dalyvaus ba
landžio 25 d. Strasbourge 
(Prancūzijoj) prasidedan
čiuose Europos Pavergtųjų 
Tautų atstovų posėdžiuose.

Lietuvių delegacija, be V. 
Sidzikausko, juose sudaro: 
V. Banaitis ir dr. P. Karve
lis iš Vokietijos, E. Turaus
kas iš Prancūzijos, J. Lans- 
koronskis iš Belgijos ir J. 
Vilčinskas iš Anglijos.

Posėdžių tikslas priminti 
visiems pavergtųjų kraštų 
likimą ir koks pavojus gre
sia iš Sovietų dar laisvam 
pasauliui, pareikšti savo nu
sistatymą, kad viršūnių kon
ferencijoje būtinai būtų iš
keltas ir Rytų Europos, o 
ne vien tik Vokietijos liki
mo klausimas; atkreipti vi
sų dėmesį į tą baisų Sovietų 
kolonializmą, kuris grobia 
ir naikina ištisas tautas ne 
tik ūkiškai, bet ir dvasiškai.

Iš viso darbotvarkėje bus 
bent pustuzinis svarbių klau 
shnų.

J. V.

MODEL CP26PT '

MATCHLESS MODERN >
$189.90 wtth oW stovą eltovroace. 

Compare-” and You’H Choose GAS! !

GMgives you the fastest cooking of any kitchen 
•.. the widest choice of top burner heats... 

tfae eoaiest rangės to keep clean . • . the mosi
automato features •. • and ONLY Gas gives you j 

broiling, with no smoke! -f

w*^*'tee all the ' Matchlesa Modemą į 
GAS KITCHEN HEATING RANGĖS that

100 ARLINGTON 
BOSTON
JAMAICA 4-6000

STREET
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Atsisveikinant su Kazhnierine
II i lūnai” pasiėmė draugijos

Bostono “Kazimierinė” įsi- knygas, kokios jos buvo, ir 
kūlė 1889 metais liepos 4 paskui, kai teismas pripaži- 
d. Jos įkurtuvės buvo pas no dabar užsidarančiai 
Juozą Kavaliauską, kuris draugijai teisę į turtą ir

išleistus “apšvietos reika
lams, nukentėjusiems nuo 
(pirmojo pasaulinio) karo, 
Lietuvos nepriklausomybės 
iškovojimui, Klaipėdos rei
kalams ir šaulių oi-ganizaci- 
jai”. Tiek pinigų vienu ar 
kitu pavadinimu skilta tau
tiniams i eikalams. čia vie-

tais laikais turėjo siuvyklą knygas, naujai susikūrusi : ^oje draugija yra aukojusi
$400 lietuviškų vasarinių 
mokyklų palaikymui, $500 
So. Bostono Labdarystės 
Draugijai, iš kurios vėliau 
išsivystė dabartinė So. Bos
tono L ietuvių Piliečių Drau
gija. Steigiant Št. Petro pa- { 
rapiją So. Bostone, draugi-!

339 W. Broadvvay, So. Bos- atskalūnų draugija taip ir 
tone. Pirmame steigiamąja- pasilaikė Draugijos knygas, 
me Draugijos susirinkime o gal jas kur ir išbarstė. To- 
dalyvavo šie įsirašę nariai: dėl jubilėjinėj knygutėj pa- 
Juozas Kavaliauskas, Pra-minėta tiktai 30 metų drau- 
nas Kavaliauskas, Vincas gijos piniginės apyvartos, o 
Kaunas, Jurgis Pečelingis,'dabartinė likvidacinė valdy- 
Jonas Pečelingis, Jonas ba per Petrą Remeiką pri-,. .
Žvairaitis, Motiejus Žioba, davė skaičius nuo 1939 me-Ua aukojo $300.
Petras Čaplikas, Antanas tų iki likvidacijos. II paramą Lietuvai reikia
Spurga, Kazys Bartkus, Juo- Paėmus bendrai, nuo 1909 įskaityti nepriklausomai Lte-
zas Kažėmėkaitis, Kazys metų rugsėjo 3 d. iki 1958 
Ambroza, Jonas Jakštas ir metų piadžios Šv. Kazimie- 
Motiejus Oškinis. Jie užsi- ro Draugija savo nariams 
mokėjo po $2 įstojamojo yra išmokėjusi 119,000 do- 
mokesčio ir pasižadėjo mo- į lerių pašalpų ligoje ir $74,- 
kėti po-50 centų mėnesinių 600 pomirtinių. Pomirtinių 
duoklių. 14 narių įkūrė mokėjimas po 1939 metų
draugiją, kuri vėliau išaugo 
iki kelių šimtų narių ir da
bar baigia savo veikimą tu
rėdama dar 194 narius. Pir
mas draugijos vardas buvo 
“Draugystė Broliškos Pašal
pos vardu Švento Kazimie
ro Karalaičio, Lietuvos Pat
rono”.

Jau minėjau, kad draugi
ja duodavo nariams ligoje

žymiai pakilo, nes nariai ė- 
jo senyn ir mirimų skaičius 
didėjo. Nuo 1909 m. iki 
1939 m. pomirtinių išmokė
ta (mirė 170 narių) $33,- 
200, o nuo 1939 iki 1958 m., 
taigi per trumpesnį laiką, 
pomirtinių išmokėta $41,- 
400 (mirė 207 nariai). 

Draugijos administravimas 
(algos valdybai, mirusių ne-

tuvai kuriantis paskolintus 
$1,000, už kuriuos pirkta 
Laisvės Paskolos bonų. Iš 
tų pinigų $500 gauta atgal 
1935 m., o kitus $500 drau
gijai likviduojantis nurašo
ma į nuostolius ir bonas 
grąžintas Lietuvos pasiunti
nybei Washingtone.

Kada Kazimierinė kūrėsi 
Bostone 1889 metais, čią 
lietuvių buvo tik kelios de
šimtys. Vėliau ateivių iš 
Lietuvos atsirado vis dau-

Iš TRYLIKOS BELIKO PENKI

Tai Susivienijimo Lietuviu šv. Kazimiero Draugijos auksinio jubilėjaus (1939 mt.) vaidyba. Iš kairės j dešinę sėdi: 
Albinas P. Neviera, Juozas Guzevičius, Jonas Palaima. Stasys Mockus, Vaclovas Balutis. Vincas Valatka. Stovi ta 
pačia tvarka: Vincas Zaleckas, Andrius Zaleckas, Vincas Papiauskas, Jonas Glineckis. Aleksandras Ivaška, Vincas 
T. Savickas ir Jonas. L. Petrauskas. Iš ju šiandien dar gyvi: A. Neviera, J. Guzevičius, V. Balutis, V. Valatka ir 
J. Glineckis.

draugijos mirusių narių po-, 
mirtines. Kaipo S.L.A. or-į 
ganizacijos dalis Kazimie- ■

WAT£RBUR1O ŽINIOS

po $5 per savaitę, o nariui j rių aptarnavimas, spauda, 
mirus išmokėdavo įpėdi-'nuoma ir kitokios smulkios 
niams ar palaidojimui $100. .išlaidos) per 48 metus (nuo 
Kiek gi iš viso Draugija per i 1909 iki 1958 metų) siekė 
savo veikimą išmokėjo na-:$28,500.
riams pašalpų ligoje ir “po- ’ Šalia tų išlaidų draugija 
miltinių?” Deja, pilno at-'išleido $1,815 suvargusių 
sakymo duoti negalima. narių šelpimui. Tai padary- 

Draugija 1939 metais!ta ne iš pareigos, bet iš rei- 
šventė savo įkurtuvių 50 kalo.
metų sukaktį. Ta proga Tiek dėl ekonominės pa- 
Draugija išleido jubilėjinę gal bos savo nariams, kiek 
knygutę, kurioje savo veik-ta pagalba reiškėsi pinigi- 
lą aprašo, bet ir tame jubi-iniais išmokėjimais. Be to, 
lėjiniame leidinyje Draugi- draugija dalyvavo lietuviš- 
ja nepajėgė apžvelgti visos
savo veiklos. Mat, 1907 me
tais Draugijoje Įvyko skili
mas, apie kurį kalbėsime vė
liau. Skilimo metu “atska-

VINCAS KAUNAS

kame kultūriniame ir poli
tiniame gyvenime ir tam 
reikalui yra išleidusi šiek

skelbti. Visiems aukoto
jams ir paminėjimo daly
viams, kurie savo aukomis

rinė siųsdavo savo delega-; WATERBURY, CONN. , tininkų Kongregacija, M. ir dalyvavimu prisidėjo prie
tą į S.L.A. seimus, kurie; -------- ' I Kašėtaitė, A. Kilmann, Lietuvos laisvinimo kovos,
tais laikais būdavo kasmet. Aukos Altui Kausyla, P. Krugelis, I. Ku- Waterburio .L.T. Skyriaus
1907 metais į seimą Cleve- m ar, o? ri t • r te^s» K* Kiaunė, Lapinskas, Valdyba reiškia nuošir
landė buvo keli kandidatai/ Ncpriklausomvbės*40 V- Lisauskienė, Lipeika iš
Kas nors turėjo rinkimuose J’iLitehfield. .Lietuviu, R. K.

... , . Temetu sukakties minėjime, o . ,, , »pralaimėti ir štai pralaime- kuri suruoš6 vietos A L T Susiv. Amerikoje 11 kp., A. 
ji^eji, ar vienas isi jų, nu- gk-rf Lj iš,aisvini.
bego i valstijas draugijų .
priežiūros skyrių ir ten pa- p F

Matonis, A. Melninkas, Ma
joras, Miklinevičienė, Marū-

uhcz,iuiuo snvim u vcu p<»- T-»„ tt>j or xi •nai, B. M-HUlTltlS, J. 1UUI1L-

šnibždėjo, kad Š.UA. daro dr p vjuįsįs Lietuviu vidas’ Maldos Apaštalavi- 
biznį Massachusetts•ftvalsti-; p *n j’n? " 1 - mo Vyresniųjų Skyrius, Ma-

nors ji čia nėra įregis Bendruomenė. žosios Lietuvos Bičiulių D-
truota ... Prasidėjo aiškini
mas ir, žinomą, įsipykimas^

Po $25: T. A. Matai, V. - . .. . n -
Šidlauskas, Ateitininkų Dr-v •Mylėtojų D-ja, Taruškevi-iiioa n, z.iiiafiu<i, ^ipyn.iiii<*j» • Sandaros 11 kn ir T ip J

narių tarpe. Kazimierinė tu- j’, čius, J. P. Trečiokas B Mu
Vienas iš Kazimierinės stei
gėjų, jos pirmosios valdybos
vicepirmininkas, į Ameriką ... »»um,
atvykęs 1886 m„ kilęs iš Pa- mokėjimo, o įsipykimas na- terų Klubas,
partiniu km., Sintautų par
Šakių apskrities.

rėjo nutraukti savo sutartį 
su S.L.A. dėl pomirtinių

tiek pinigų. Draugijos apy- *r draugijos narių skail__ r’ z\z\ niito /lislo-in 1007 m O.skaitose užtinkame $2,500

» *
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

» kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
į 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. Kuygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus; 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 

» “Nauja Valgių Knyga’’ turi 136 puslapius. Ji para- 
$ šyta aistriai, visiems suprantama kalba. Jos kairu 
J $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 
► ir pinigus prašome siiisti šiuo adresu:
f KEI JįlVIS

R So. R*wton 27. Ma*»*»•a

1
♦%►*
t»
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžias

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųoare, Woreester, Maaa.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės 1 registruotą vaistinin- 
; ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savkiinką. čia ii- 
• pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatoa reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siuničiame vaistas VISUR. Turime 
specialinių vaistų aao džiovos ampaKae, 
vaistų nuo aukšto kraajo upoodima, aao 
reumatizmo, non širiies ir nervų 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit moms 
visais sveikatos klaasimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

Ir Notary
aam

čius irgi didėjo. 1907 me
tais, kada draugija skilo, 
narių jau buvo apie 200, o 
didžiausias narių skaičius, 
koki draugija turėjo per sa
vo gyvavimą, buvo 1931 
metais, kada draugijos kny
gos rodo 623 narius, o drau
gijos turtas buvo pasiekęs 
čiukuro 1933 metais — tais 
metais draugija turėjo $17,- 
244.73.

Antrojo karo metu drau
gija buvo nusipirkusi karo 
bonų už $4,000.

Draugijos tuitas susidarė 
iš narių įstojamojo ir mėne
sinių duoklių. Prie to prisi
dėjo nuošimčiai už bankuo
se laikomus pinigus ir pel
nai iš įvairių draugijos pa
rengimų. Draugija ruošda
vo savo balius, iš kurių pa
prastai likdavo šiek tiek 
pelno, o baliai, dabar saky
tume banketai ar “pobū
viai”, buvo gera proga 
traukti į draugiją naujus 
narius.

Jau kelis kartus paminėjo
me draugijos skilimą, įvy
kusį 1907 metais. Kodėl tas 
skilimas įvyko? Aiškaus, 
protingo atsakymo į tą klau
simą nėra. Skilo ir jau. Ju- 
bilėjinė knyga sako, kad 
skilimas buvo nereikalin
gas, bet jis ir reikalui ne
sant įvyko ir tiek. Skilimo 
istorija tokia.

Nuo 1902 metų Šv. Kazi
miero Draugija buvo prisi
dėjusi prie S.L.A. ir pagal 
tam tikrą sutartį S.L.A. už 
sutartą atlyginimą mokėjo

rių tarpe ėjo tiek toli, kad 
keli desėtkai narių susibūrė, 
pasiėmė draugijos knygas ir 
vadino save teisėta draugi
ja. Narių dauguma atskalū
nus pasmerkė, o kad kny
gas ir pinigus atgautų, ėjo i 
teismą. Teisme byla buvo 
laimėta, bet visi draugijos 
pinigai buvo išleisti bylai 
vesti ir draugija turėjo pra
dėti savo gyvenimą vėl iš 
naujo. Bylos vedimas kai
navo $1,400... arba veik 
tiek, kiek draugija išleido 
per visą laiką suvaliusiems 
savo nariams šelpti!

Atskalūnai, negavę pasi
savinti draugijos vardo ir 
turto, susibūrė į naują drau
gijų, pavadinę ją “švento 
Kazimiero Rymo Katalikų 
Draugija”.

Bendrai pasakius, draugi
jos skilimas buvo iššauktas 
lietuviško “peštukizmo”, 
linkimo tąsytis po teismus, 
pavydo, keršto ir lietuviško 
palinkimo įtarinėti savo ar
timą visokiais būtais ir dar 
daugiau nebūtais nusikalti
mais ... Draugija sumokė
jo duoklę toms mūsų tautiš- 
tiškoms ypatybėms", jei tai 
yra tik tautiškos VĮiatybės, 
o ne bendros žmogiškos 
silpnybės. Kai iždas ištuštė
jo, reikėjo pradėti gyventi 
iš naujo. Ir su naujai at
skilusia draugija vėliau san
tykiai buvo išsilyginę ir bu
vo visai kaimyniški.

Apie Kazimierinės nerei
kalingą skilimą geras rašy
tojas galėtų visą istoriją pri
rašyti, maždaug kaip rašy
tojas L. Dovydėnas aprašė 

Brolių Domeikų” bylinėji-

tovių Piliečių Nepriklauso, siūlaitis? M. Nagurskis, Nor-
.S, • ,, keliūnu šeima, E. Navickas,

Po $2C: Waterbu„o Mo- A Orantas. Paškevižills. j.
Paliulis, K. Paliulis^ J. Puo
džiūnas, Juozas Puodžiū
nas, V. Rauba, J. Raugalis, 
J. Skruzdys, O. A. Saulai- 
čiai, K. T. Seliokai, Mrs. 
Snyder, M. Švelnytė, J. Ša
tas, J. Teraila, J. Toleikis, 
A. J. Gyliai, Gaižutis, Gy
vojo Rožančiaus D-ja, P. 
Kevinas, S. Urbšaitienė, D. 
Venšlauskaitė, G. V. Valiu
liai, B. Vasinauskas, J. Va
lys. K. M. Varneckai, Valai
čių šeima, A. Vaišnys, T. 
Visockis, P. Jakubauskas, 
Waterburio Moksleivių At
eitininkų kp., J. Zujus, K. 
Žilinskienė, Žemaitaičių šei
ma.

Po $4: Bajeliai ir E. C. 
Bogužai.

Po $3: J. Gelumbauskas,

Po $15: J. Pagareckas. 
Waterburio A.L.R. Katali
kų Federacijos 22 skyrius 
ir • Waterburio Lietuvių 
Sporto Klubas.

Po $13: Skladaičiai.
Po 10: A. J. Brazauskai, 

A. K. Campes, A. O. Dir
gėlai, dr. -M. A. Deveniai, 
Krikščionių Demokratu Są
jungos Skyrius, A. Kudirka, 
Karių Ramovė, L. Kuzmic
kas, Levanų šeima, Lietuvių 
Motetų Klubas, Lietuvių 
Darbininkų S-gos 5 kp., 
Laukaitis, J. Muraška, A. 
J. Madeikiai, J. Mazulaitis, 
A. K. Petrauskai, dr. A. V. 
Šmulkščiai, S.L.A. 11 kp., 
Stepulionis, M. J. Taruskai, 
J. Trečiokas, dr. V. Vilei
šis, V. Vaitkus, J. V. Puo- 
dziukaičiai, Žukauskai, J. 
Bruogis.

Po $7: Petruškevičius, J. 
Srugis.

Po $6: Ed. Bazėnas, Pesių 
šeima, O. M. Tonkūnai.

Po $5.75: Waterburio Li
tuanistinės Mokyklos Moki
niai.

Po $5: A. Aleksis, Ame
rikos Lietuvių Tautinė S-ga, 
A. Bartkus, K. Budvilas, J. 
Bendleris, Bogušas, J. E. 
Dravininkai, J. A. Daviči- 
kai, A. Dzimidas, M. Gu- 
reckas, Karmuzų šeima, Z. 
Klevecka, Kaniausiai, Ka- 
tarskas, J. Kazlauskas, ‘V.

A. Jazukaitis, Antanas Ja- 
zukaitis, B. Grušaitienė, A. 
Mazurkevičius, L. Kogelis, 
P. šikšnius.

Po $2: Bajorinas, A. Ba- 
linsky, Balandžiai, A. Bal
sys, E. Mačiulat, A. Mauru- 

Jtienė, V. Malinauskas, J. 
Paliūtis, V. Petruškevičius, 
Rederiai, Grunvaldai, M. 
Stankevičienė, šeštokaitie- 
nė, P. Navadauskas, I. G. 
Vildžiai, P. Valantiejus, J. 
Kanapka.

Po $1: M. Andrikis, Ber
tulis, Z. Delininkaitis, Kru- 
klevičienė, Kuzmickas, A. 
Kazlauskas, A. Kušlis, R. 

_r . , _ Kasidas, Lesūnaitis, O. Le-
Kuzmickas, Kiemaitis, Tre- sanaitienė, P. Juodsnukis, 

D. Vičius, Jasiulevičius, Z.
mąsi ir kerštavimus...

Apie pašalpinių draugijų
Mileris, A. Choucket, Oran- 
tas, Povilaitis, Pranskietis,

veiklą ir reikšmę ryšium su a. Taruska, Racevičius, 
Kazimierinės mirtimi dar NOrsa, Urtūnas.
teks pakalbėti vėliau. Kiti aukojo po mažiau ir

J. Sėlainis tdar kiti nenorėjo pavardžių

džiausią lietuvišką“ttčiū.
A.L.T. Waterburio Sk.
Pirminikas ir Valdyba____ __________ > 1 1

HARTFORD, CONft

Degtinės pardavėjas 
“dovanojo” $1.050 -

Į vieną svaigiųjų gėralų 
krautuvę vakare prieš,, už
darant atėjo pirkėjas, pa
prašė kelių butelių ir užsi
mokėjęs jau ėjo pro duris, 
bet krautuvininko- sūnus 
jam sušuko: “Tamsta, pa
miršai savo maišeliuką”, ir 
parodė jam ant stalo padė
tą maišiuką. Pirkėjas jį pa
siėmė ir išėjo.

Tuoj grįžo krautuvės sa
vininkas, kuris buvo išėjęs 
užsivilkti apsiausto, o tos 
dienos pajamas buvo sudė
jęs į maišelį ir palikęs ant 
stalo. Grįžęs jis žiūri čia, 
žiūri ten, bet maišelio nebe
randa.

“Kame mano maišelis su 
pinigais”, klausia jis sū
naus. Tada sūnus suprato, 
kad pirkėjui atidavė jam 
nepriklausantį maišelį su 
tėvo pinigais. Abu suskato 
ieškoti to pilkėjo, bet kol 
kas jis dingo kaip kampa
ras. Pr. Naunčikas

BRIDGEPORT, CONN.

Pasikeitimas Lietuvių Klube
Liet. Jaunų Vyrų Drau

gystės pirmininkas Petras 
Baranauskas išrinktas klubo 
šeimininku, to dėl pirmi
ninku automatiškai tapo bu
vęs vicepirminikas Feliksas 
Mockaitis. Tai yra jaunas 
gabus vyras. Geriausios klo
ties jam! Žmogus su ūsais

DETROIT, MICH.
Svarbus susirinkimas

LS.S. 116 kuopos susirin
kimas bus šį sekmadieni, 
balandžio 27 d. 1:30 vai. 
p. p. pas drg. Alfonsą Naką 
(12084 Yosemite St.).

Visi nariai prašomi būti
nai dalyvauti ir atsivesti 
naujų narių. Turime pasi
tarti vasaros veiklos ir ki
tais reikalais.

Sekretorė Amui
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Iš Pavergtos Lietuvos Į
“Delegacijos” matė tą, kas šiai brangūs ir to dėl viską 
buvo numatyta parodyti suėda. Bendrai, sako, išlai-

...... . • dos yra daug didesnės už
Musų bičiulis atsiuntė darbius. Jis uždirbąs 20 

mums jo iš Lietu\o& gautą ^biių per dieną, bet, sako, 
laišką. įdomų dalykų ten k^ reiškja> jeį cukraus 
yra- *i svaras 5 rubliai, duonos 75

Lima SO. BOSTON

vių 347, o 251 buvo kioa- tai Ind 
kai (kilnojami stalai, būde
lės).

Nepriklausomoj Lietuvoj 
1939 metais prekybos įmo
nėms patentų buvo išpirkta 
25,527.
Žemės ūkis atsilikęs

savo tikslo siekia nuošir-
me paairiti, kas mus skiria, džiai ir ne saunaudiškai, y- 
o laikytia to, kas mus visus ra geros ir kad tų grupių 
jungas. Pavyzdingą ekspe- atstovai gali dirbti vieni su 
rimentą čia parodė mūsų kitais kaip broliai, kur rei- 
Amerikos Lietuvių Taryba, kalas liečia visus kitus in- 
įrodžiuai, kad aukštesniam teresus pranešantį aukštesnį 
tikslui yra galima savo as- tikslą, būtent, kad salum pa- 
meniaius ideologinius, par- trixae summum bonum ėst 
tinius, draugijinius ir klubi- (tėvynės gerovė yra auks-' 

reikalus palikti namie čiausioji gerybė). Namie,Komunistai nuolat skelbia
m . •— —— - mė^ ūky118 (Tris^dėlto iki i“* *ueiti I bendrą rimtą dar- savo draugijoje, vienminčių
Mes jau esame j^eipę kapeikos, medžiagos metras šiol y ’ n pasiekti prieš-iktip vieno# didelės šei- grupėje.ir įsitikinimų sam- 

skaitytojų dėmėsi, kad kol iki keturių ir daugiau šira-: kari2iu iJL PV{rio §tai ūe “0* nari*i- A.L.T. eksperi- būryje toks prie tokio trau
kas i Lietuvą nuvykusios tu Gerai gyv€na girdilt SiZT™ mentas žymiai paveikė ir kia ir nuo kitokio skiria?
delegacijos pamato^ tik tik viršūnės, taigi nauji po- ^^1, kad 1956 metais pie- bendią Amerikos lietuvių bet kai tenka stotis prieš

tą, ką jiems nori parodyti.
Tą patvirtina ir minėto laiš
ko autorius. Jis rašo, kad Kauniečiai bijojo potvinio 
tos “delegacijos” pabuvojo
“Ukpavyzaingiausiose vieto .bPre"d?‘ant ,s kaa’
se kur viskas iš anksto bu- nieclM laiškų, ten bijota di- ____se, rui viskas is anksto du potvinio nes Nemune'kai reikės nasišnausti~kol tarine «stema ne tik vate- vergais neouaunvo paruosta ir laukta. Bet °euo nes Nemune kai įeikes pasispausti, Kol tvarkant bet ir na- naudodamiesi i
iei ios būtu navaikščioie ,edas SIemet buvo labal sto- j bus pasiektas 1939 metų lvarKanl; . Dėt ir pa- 1jei jo„ dūlu pa\aik^cioję tz- , rUVtr» nridorn 1 vemta tauta laisvinant vra miesi diažiausupavieniui kur kuriam patin- įas. Kiek pikto pndare po- lygis.
ka, tai gal būtų pamatę vi- įv “us’ nežinome, bet žinia, ^.rba kiaušinįaį_ Komuni- 
sokių trūkumų.” k.ad Nemunas kovo 22 d. sako 1956 metais kiau.

Iš to laiško matyti, kaip ?es, *\aunu buvo užsikimšęs šįnįy surinkę 58 milionus
atidžiai ruoštasi “delegaci- jr ,kad šiemet pirmą kartą
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PROTESTUOJA PRIEŠ BOMBAS

Londone, Trafalgar aikštėje darbieėiai ir unijistai 
monstruojs prieš atomines bombas, reikalaudami 
stabdyti jų mėginimus ir jas sunaikinti.

sugyvenimą ir jų tarpusa- ultimatyvį klausimą —- kas 
vius santykius. Kas norėjo visų svarbiausia? Atsaky- 
matyti, per tuos 18 metų mas ir veiksmas seka — 

buvo*pridėta'499,297°£ «a‘ej‘’ "“‘yti ir isitikinti, noriu, ted lietuvi, vūurfau
nos pieno. Taigi dar gero-lkad demokratine parlamen- »M L*“T*Į**"*

- - - - tarine sistema ne tik vate- vergai* nebusun! Patys čia
ir džiaugda-

vergtą tautą laisvinant yra mieži didžiausia gyveninio 
praktiškiausia sistema. A- dovana — laisve, norime 
menkos Lietuvių Taryba sa- padėti visomis _ išgalėmis, 
vo santvarka, darbais ir ii- kad ir mūsų sesės - broliai 
gu amžiumi įrodė, kad tik- senojoje tėvynėje ją ko 
rai vienybėje yra galybė, greičiausiai atgautų! 
kad visos grupės, jei tik jos (Bus daugaui)

no surinkta 385 tūkstančiai 
tonų, o tuo tarpu 1939 me-. 
tais Pienocentro pieninėsna

smių
(1953 metais 71 milioną, 
atseit, einama atgal), o tuo 
tarpu nepriklausomoj Lietu
voj 1939 metais buvo vien į 
užsienį išvežta 103 milio
nai štukų.

Ne geriau ir su gyvuliais. 
Jie giriasi 1956 metais pri
valomos duoklės surinkę 54 
milionus gyvo svorio, o 19- 
39 metais buvo eksportuota

jas” sutikti. “Kur dele|aci- ledus ne bombomis sprogdi- 
ja važinėjo, ten visko buvo .no’ tirpdė iš lėktuvų
pilna ir visai kitomis kaino- barstoma tam tikra druska, 
mis, o kai išvažiavo, vėl Tas buvo daroma nuo Kau- 
tie dalykai pražuvo". n? ,kl pat.Jurterko.Kiek-

Vadinasi, bolševikai pasi- v,enu buvo isbars-
rūpino, kad krautuvėse bū- tCma J tonos druskos, 
tų daugiau prekių tada, ka- jr kompozitoriai turi 
oa toj vietoj lankėsi užsie- komunistiškai kurti
nio svečiai. “ _ ______ ________ ______

Laiško autorius savo gi- Komunistų partijos cent-• g raguočių ir 173,223
minaičio buvo paklaustas, 10 komitetas paskelbė įsa-. gyvos kiaulės ir mėsos bei
ar pataria jam grižti. Ir.kymą kompozitoriams taip gaminių 40,370 tonų. 
kaip jis atsakė? kurti, kad jų kūriniai iš-

Visus, sako, traukia gim- įeikštų tarybinio gyvenimo, Gavo Maskvos medalius 
tasis kraštas ir grįžta, jei kovos už komunizmą turinį. Maskva nesigaili visokių
via gaiima, bet jis patarti preĮ.vbo* istaiaoa įmedalikų tiems, kurie jai
bijąs, kad “nebūčiau kai- ’ 1 ® ištikimai tarnauja. Neseniai

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
nė, Trobiškių km., Marijampo- nius.
lės apskr. Grubliauskaitė - Ruseckienė,
Kajokaitė - Grumber, Ieva, iš'Magdė, iš Vidotkų.

tas • t, 1957 metais Lietuvoje bu- ji Lenino ordinus užkabino 
Ir tame laiške pakartoja- vo 5,4C9 prekybinių įmonių. Paleckiui, Sniečkui, Niun- 

ma, kad didžiausia bėda y- Vilniuje jų viso labo buvo kai, Šumauskui, Matuliui ir 
ra su drabužiais — jie bai- 598, bet iš jų tikrų krautu- kitiems.

Amerikos liduviu kongresas
ŠAUKIAMAS LABAI RIMTU METU

Rašo J. Pr.

spauda visuose J.A.V. mies
tuose ir kolonijose susijun
gė į vieną organą Lietuvai 
gelbėti ir per 18 metų išli
ko ištikimas savo pašauki
mui — visomis legalinėmis 

_ priemonėmis veikti J.A.V. 
ji ir pasaulio politiką Wa-Amėiikos Lietuvių Kong- liau teisingumo organai 

resas ivyksta š. m. birželio paima už pakarpos. Bet te- shingtone ir per jį Jungti- 
27 ir 28 dienomis Bostone, gul tik vagiui pavyktų teis- nėse Tautose, kad tarptau-

____ ____ Vnrl izi v/vrfoc V — s_

Amerikos Lietuvių Tarybos siliks to daikto savininkas tos bolševikų pavergtostau- 
Vykdomojo Komiteto atsi- visam laikui arba kol kas tos būtų vėl išlaisvintos, 
f aukime i didžiųjų Susivie- nors kada nore aukštesnėje,
ruj:mu kuopas, A.L.T. sky- nstancijoje jam iškels nau- Seniausias Amerikos 
r u- ir draugijas bei klubus ją bylą ir įrodys, kad va- lietuvių parlamentas 
rVams Amerikos krašte gis pasilieka vagis, nežiū-i . . . ..
prašoma nedelsiant pradėti rint kaip ilgai jis, vogtu i .,Tai P°!lt}ka’ !?Įp tol. polb 
raošris Kongresui ir pasi- daiktu naudojasi. Bet ar toi^ą, kūnai susibūrę visos to 
riengti, kad Kongresas išei- laiko daikto savininkas be-!P^?^ tlksl° siekiamos po- 
!p rim as, Įspūdingas ir at- sulauks, arba jei ir sulauks,; 1 ,nes grupės 11 jų gausin
si ovautu ritą Amerikos lie- gal būt jo pavogtas daiktas^ oi^amzacijos — atsta-

creanizuotają yisuo- hus ligi to laiko sunaikin- To

lrric laukia Kongreso ap- Tautų vogimo bylos daž- 1 70 neįmanoma pas
tarimo ir sutarimo, yra la- nai trunka dar ilgiau, ir vFJįJSi'iilmk kad ir tUk is. 
l ai rimti. čia tikrai vagis kartais is- .

lošia “isisenėiimo teise” iei Pudingomis demonstraclJ<>
.p-

i nejudinama. ‘O kas kitas P’?"* °gan,za'1Ja- aM™-
Šiemet Amerikos lietu-'judins pagrobtos ir skriau-1 1 ..

viams teks vėl pavartoti vi-Įdžiamos tautos bylą, jei ne .J Rn & -j kra^j pi.
ras savo jėgas ir padėti vi- pirmoje eilėje jos pačios S^l kunTvS-
ras pastangas užkirsti kelią žmones, kūne, gyvendami , ealimTkalbėtf ir kong- 
Sovietu Rusi ios gudriai su- laisvuose kiastuose, turi tei- u n-n.,?
ralvotam siekimui išgauti iš sę ir sąlygas savo tautos"**' lr senate’ ,r Baltu°- 
kitų valstybių vadinamo bylą palaikyti gyvą ir ją

‘e’alu* quo” grėsmė 
Lietuvai

Kongresas, kurį šaukia Amerikos Lietuvių Taryba, 
įvyks Bostone birželio 27-28 dienomis. Jo technikiniu 
paruošimu rūpintis pavesta A.L.T. Bostono skyriui, ku
ris, kiek girdėjome, netrukus per visą spaudą paskelbs 
smulkesnių informacijų, čia spausdiname centro sekre
toriaus dr. R. Grigaičio pranešimą delegatų skyrimo ir 
sumanymų pateikimo tvarkos reikalais.

Visos veiklesnės organizacijos turėtų jau tuoj skir
ti savo atstovus ir raginti kitas, mažiau veiklias tą pa
tį daryti.

TVARKA DELEGATAMS SKIRTI

Centrinės organizacijos, iš kurių sudaryta Amerikos 
Ljetuvių Taryba (Amerikos Lietuvių Romos Kataliku 
jedeiacija, Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
ga, Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga, Amerikos uie- 
.uvių Tautinė Sandara, Susivienijimas Lietuvių AmerK 
xoje ir. Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Susivieniji
mas), skiria po 4 delegatus; .

A.L.T. skyriai ir tolygūs draugijų sąryšiai bei ko
mitetai kolonijose — po 4 delegatus;

Lietuviškų dienraščių redakcijos — po 3 delegatus, 
1 kitų laikraščių — po 1 delegatą;

Susivienijimų kuopos, organizacjų skyriai, loka- 
inės draugijos, klubai ir tt. — po 1 delegatą iki 50 
iarių ir po 1 papildomą delegatą nuo kiekvienų 50 na
rių ar didesnės jų dalies (pav., tokiu būdu 25 narius 
urinti organizacija skiria 1 delegatą, o 130 narių or
ganizacija — 3 lelegatus).

Delegatai turi būti aprūpinti reikiamais mandatais.
• • •

Organizacijos ir asmenys, kurie nori pateikti suma
nymu ar pasiūlymų Amerikos Lietuvių Kongresui, yra 
įrašomi juos atsiųsti į A.L.T. centrą ne vėliau kaip 
\ m. birželio 10 d. A.L.T. centro adresas yra: 1739 
'outh Halsted Street Chicago 8, III.
~hicago, 1958 m. balandis.

• • •
Pavyzdys

MANDATAS
Šiuo ......................................................................... įgaliojamas at-

(de lr pa to vardas, pavardė ir adresas)
•••«•••••» ..«**•«.«. «.«•..«..* ...*...• 19&S m. 

fortran i zacijos pavadinimas, adresas ir narių skaičius)
birželio 27 ir 28 dienomis Bostone, Statlerio viešbutyje, įvyk- 

lančiiime Amerikos Lietuvių Kongrese.
.................. Pirmininkas Sekretorius

(data
(Organizacijos antspaudas, jei toks yra)

Kalvarijos. Jasbutienė, Filomena, gyveno
Kalinauskienė - Girniutė, Ane- Detroit, Mich.
lė, jos sesuo Vileikienė, Ona, Kalnietis, Juozas, Kazimiero sū-
ir brolis Girnius, Antanas.
Loveika, Bronius, Juozo sūn., 
gyvenęs Brazilijoje.
Martinkienė - Miklovaitė, Basė, Klevickaitė, Nina. 
iš Alsėdžių vai. j Martinkėnas, Kazys,
Miklovaitė - Martinkienė. Basė,ikm» Saldutiškio vai.
iš Alsėdžių vai.
Noreikis, Jonas, Rozalijos Ža- 
ronskienės sūnėnas.
Petniunienė, Genovaitė, ir sū
nus Vytenis.
Petrušonis, Juozas, Silvestro sū
nus, iš Baranotiškio km., Ro
kiškio apskr.
Poškus, Zigmas, iš Varėnos. 
Puskunigis, Antanas, gydyto
jas, ir jo sesuo Marijai Stasio 
ir Petrusės Balsytės Puskunigių 
vaikai.
Skalandžiunas, Antanas, Jonas, 
Marytė ir Pranas.
Straigis, Andrius. Antano ir 
Marijos sūnus.
Valcngevičius, Adolfas.
Vežinas, Vladas, Igno sūnus. 
Vileikienė - Girniutė, Ona, jos 
3esuo Kalinauskienė, Anelė, ir 
brolis Girnius, Antanas. 
Viliumas, Vladas, Juozo sūnus, 
gyveno Rumford.

vesti iki galo.
A.L.T. įsisteigė 
rimties metu

“status quo pripažinimą, 
apie kuri jau pilna kalbų 
diplomatų sluogsniuose ir 
pasaulinėje spaudoje. “Sta
tus ouo” reiškia “padėti to-į Amerikos Lietuvių Tary-
kią, kokia yra šiuo metu”, ba buvo įsteigta kai tik Lie- 
ir tokią priėmus reikštų, tuva atsidūrė pražūties pa- 
kad mūsų tėvų žemei Lietu- vojuje. Ji įsisteigė Lietuvai 
vai viltys beatgauti laisvę pagalbos šaukiant Nekaltas 
ir nepriklausomybę būtų a- tautos kraujas ir ašaros bū

riuose Rūmuose. Ir su 
džiaugsmu galima konstan- 
tuoti, kad tas Amerikos lie
tuvių “parlamentas” per 18 
metų gyvavimo yra labai 
daug pasiekęs.

Pavyzdingas mėginimas

Mes lietuviai šiaip nega
lime pasigirti didele vieny
be,*ir mūsų ginčų bei riete
nų organizacijose ir spau
doje yra daugiau, kaip ki-

SKUDURŲ NESIŲSKIT kio kolegijoje nušliaužė ran 
-------------- ką, kuri gipse turės išbūti

Ralfo sandėlių vedėjas 9.12 mėnesių.
Kulpavičius džiaugiasi, kad __________________
į sandėlius prisiunčiama ge- KONSULATO IEŠKOMI
ri kiekiai knygų. Dalis jų ______
persiučiama Punsko lietu- Girnius, Antanas ir seserys Ka- 
viarns. P. Kulpavičius pra- linauskienė, Anelė, ir Vileikie- 
šo nesiųsti suplyšusių laik- nė, Ona.
rasčių ar žurnalų, jų nėra Globienė, Birutė, vyras Stanis-
kur dėti. *°vas’ duktė Sihrijs-

Taipgi prašo nesiųsti dra- Grinkevičiūtė-lonikaitiene. Bro- 
bužių, kurie nebetihka dė- Tr®b,ikių km., Manjam-
ūŽti-ir <"^U8n\apdŽW - Kajokaitė, Ieva. ii
kesnu (C.O.D.). Kalvarijos.

Gužas, Vladas, Igno sūnus, išridėtos neribotam laikui ar- vo tvirčiausias cementas A 
ba amžinai palaidotos. įmerikos lietuvių visuomenei 

Sovietai šiandien turi Lie- suburti į bendrą politinį vie- tų, sakysim, mūsų kaimy 
tuvą savo naguose, bet jie netą. Visos keturios ideolo-!nų latvių ir estų. Ir pačioje ' sūnus, iš Krekenavos,
turi neteisėtai. Ir vagis turi ginęs Amerikos lietuvių sro-1 Lietuvoje nepriklausomy- Naujosios Zelandijos Lie-{Jakštas. Alfonsas/ Jono sūnus, 
savo rankose pavogtą daik- vės su savo didžiausiais su- bės laikais daug kas buvo tuvių Bendruomenės pirmi- iš Stramylių km., Rokiškio ap. 
tą ir kartais turi gana ilgą si vienijimais, organizaci jo-nepavyzdingo. Bet vienu i ninko Česlovo ir Elenos Liu- 
laiką. kol anksčiau ar vė- mis, draugijomis, klubais ir dalyku galime pasidžiaugti/tiku sūnus Jurgis žemės ft-

N. ZELANDIJA 

J. Liutikas
Rokiškio apskr.
Jakaitis, Kazimieras,

nūs, iš Buteikių k., Rokiškio 
vai., gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje. 1 ,

iš Dūdų

Mituzas, Juozas ir Mituzaitės, 
Ona, Stasė ir Vincunė. 
Nemanis, Rapolas, Antano sūn. 
Noreika, Zigmas, veter.gydyto- 
jas.
Pilkauskas, Albinas, iš Rokiškio 
ap.

- Grubliauskaitė 
Magdė, iš Vidotkų.
Savickas, Jonas ir Juozas, Juo
zo sūnūs.
Stanislovaitis, Stasys, Martyno 
sūnus.
Statkus, Mečys, Vaclovo sūn- 
nus.
Tamulionienė, Antanina, Simo 
duktė, ir jos sūnūs Adolfas, 
Antanas, Juozas ir Simas. 
Taučius, Balys, Leonas, Pranas 
ir Taučiutės, Kazimiera, Ona 
ir Petronėlė, gyveno Brighton, 
Mass.
Triponas, Vitalis, iš Kulokinės 
k., Salako vai.

žaronskienė,. Rozalija ir jos sū- Vaidokauskienė, Antosė, Miko
nėnas Noreikis, Jonas. 
Zinkevičius, Petrė, 
žiupsnienė - Stankevičiūtė, Zo
fija, gyvenusi Kybartuose. 
Baliutavičius, iš Piliuko.

duktė.
Varžinskienė Virbalaįtė, Moni 
ka, ir Virbalas, Mikalojus, iš 
činelių k., želvos vai.. Ukmer
gės ap.

Budrys. Kazimieras, iš Žarėnų 1 ^asermanas, Vytautas Joha- 
val., Telšių ap., ir jo sūnus Jo-!nas"
— ~ 'Venckus, Juozas, gyvenęs Bos-
Budzys, Jonas, gyveno čikagoj. ^^’ Grand Street.
Danenienė, Anastazija, Marty
no duktė.
Daugelavičius, Algirdas Jonas, 
iš Rokiškio ap.
Fridrichas, Hugo, Emilis, Eižin, 
ir Maksas, bei seserys Elena ir 
Greta, Otto vaikai., kilę iš Vir
balio, Vilkaviškio ap., išvykę 
1912 m., gyvenę Vokietijoje. 
Kairaitis. Jonas ir sesuo Ona, 
Kazio vaikai.
Girnius, Ignas, Karolio sūnus. 
Glinskis, Bronė, John ir Sta-

Vinickas, Adomas ir Ignas, Be- 
nado sūnus.
Virbalas, Mikalojus ir Virbalai- 
tė - Varžinskienė. Monika, įš 
Cinelių k., želvos vai. Ukmer
gės ap;

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu: 
CONSULATE GENERAL OF

LITHUANIA 
41 West 82 nd Street
New York 24, N. Y.

nvmvnnvtmmmsvnvrr

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai mm Atlanto iki Pači Tiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; ' 
įspūdžiai iš Kalifornijos:
Apie Hollywoodo žvaigždes;

nn»uu»»

Raudonmedžių imperija;

Jokūbo

Jeseviėienė. Ona, iš Kalvarijos. 
Joniksitienė-Grinkeviėiūtė. Bro-

Kaip lietuvis vyną daro; j
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; S 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; ( 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Fžeras, kuriadie žmonis neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai: Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
(r daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslak*. 

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

“KELEIVIS”
636 East Bro*dwa; So. Boston 27, Mass.
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MENUO tarp BRAZILUOS LIETUVIŲ
Ražo M.

(Tęsinys)
aerodrome Fliorenapolis, vė
liau Rio Grande do Sul val-

Pora dienu nrieš Kalėdas s05**11*8 Porto AleSre
irQ»i aerodrome ir tos dienos va- praleidau pas draugą Kazj Rare buvome 2oo kilometrų

nuo Umgvajaus rubežiaus 
Pėlotas mieste.

Išskridus iš Sao Paulo, po
rą valandų iš lėktuvo tesi
matė dideli kalnai ir tik 
perskridus Minas Geraes 
valstijos gražią sostinę Belo 
Orizonte, pasirodė lygesnių

Kalėdos ir Naujieji 
tarp Brazilijos lietuvių

Ambrazevičių, kuris seniau 
yra gyvenęs Urugvajuje, o 
dabar gyvena Sao Paulo 
priemiesty Mooca. Jis yra 
dailininkas ir čia yra gerai 
įsikūręs — turi gražų namą, 
automobilį, augina du sūnus 
moksleivius.

Jo simpatiška žmona yra
t laukų, o Santa Catarina vaiLietuvių Sąjungos vicepir-

—Ei, tėve, kas atsitiko?
—Niekas neatsitiko.
—0 kodėl šlubuoji?
—Koją užsigavau.
—Turbūt perdaug “gyva

tinės” patraukei?
—Ne, vaike, gyvatinės aš 

jau seniai neturiu. Pernykš
čių išgėrė mano gaspadinė, 
o šįmet per šv. Kazimierą 
buvo šlėktas oras, tai kitos 
kirmėlės negalėjau • sume
džiot. Matai, gyvatė turi 
būt kazimierinė; kitokia lie- 
karstvom netinka.

—Na, tai kodėl šlubuoji?
—Šunį spyriau ir koją už

gavau į saidvoką.
—Tas negražu, tėve. A- 

merikoje žmonės šunų ne
spardo.

—Sakai, negražu! Bet ar 
lu misiini, kad jis gražiai 
prie mano durų padarė?

—Aš, tėve, nemačiau ką 
jis padarė.

—Nu, tai turėtum pama
tyt. Vos išėjau per duris ir 
tuoj visą koją įmaklenau. 
Dar nebūtų tokia zlastis, 
jeigu tai būtų amerikanckas 
šuva, o dabar italijanckas. 
Grinorius atvažiavo iš Itali
jos ir atsivežė. Nu, pasakyk, 
kokiems galams jis tą bes
tiją čionąį vežėsi?

1_naies

mininkė. Juodu mane nuo
širdžiai priėmė, kaip įma
nydami vaišino ir pavežio
jo po Sao Paulo apylinkę.

Kūčias ir Kalėdas pralei
dau Casa Verde (Žalio na
mo) priemiesty pas Lisaus
kų žentą Leoną ir Anelę 
Kriaučiūnus. Leonas kilęs 
nuo Švenčionių, iš lenkų a- 
nuomet užimtosios Lietuvos 
dalies, į Braziliją atvyko 
prieš paskutinįjį karą, čia 
vedė Anelę Lisauskaitę, au
gina 6 metų gerai lietuviš
kai kalbantį sūnų, turi dve
jus namus. Niąko netrūko

stijoje ir visai lygių. 
Pelotas mieste pernakvo

jęs (tai senas, nemažas su 
didelėmis ir gražiomis aikš
tėmis miestas), kitos dienos 
6 vai. ryto sėdau į nedidelį 
12 vietų autobusą ir po 3 
valandų buvau paskutinia- 
jabie Brazilijos mieste Ya- 
guaron, o pervažiavęs Ya- 
guaron upę (kaip mūsų Ne
munas) patekau į Urugva
jaus Rio Branco miestą, nes 
upė skiria abi valstybes.

Vykstant per Rio Grande 
do Sul valstiją, matėsi gra 
žūs lygūs laukai su daugy
be juose besiganančių avių

IR CHRl ščIOVAS MOKA VAIDINTI

Esame matę daug nuotrauką, kuriose Stalinas bučiuo
ja vaikus, o vaikai reiškia jam savo dėkingumą už ją 
“laimingą jaunystę”. Panašias scenas vaidinti moka 
ir jo įpėdinis Chruščiovas, čia matome, kaip “dėkin
ga” vengrė jam įteikia tautiniais drabužiais papuoštą 
lėlę, kai Chruščiovas lankėsi Vengrijoje.

MASSACHUSETTS VALSTUOJE
WORCESTER, MASS.

Paprastos naujienos

sirinko gani daug žmonių. 
Buvo gražių dainų ir gerų 
kalbų. ,

vis, davęs 82.41 dolerių
pelno.

t Centrui pasiųsta $80 pini
gais ir apie 600 sv. rūbų. Iž
de šiuo metu yra 40.46 do
lerių.

Skyriaus susirinkimas nuo- 
įširdžiai dėkoja kun. kleb. 
F. Nor butui už paramą rū
bų vajuje, skyriaus rėmė
jams už rūbus ir pinigines 
aukas, visiems skyriaus na
riams, prisidėjusiems darbu 
rūbus tvarkant išsiųsti.

Metiniam susirinkimui val
dybos neišrinkus, senoji 
valdyba lietuvių parapijos 
salėje šaukia antrąjį susi
rinkimą balandžio mėn. 26 
d.,- šeštadienį, 6 vai. po 
pietų.

Dienotvarkė: Valdybos
rinkimai — jos neišrinkus, 
skyriaus likvidacija.

Visi skyriaus nariai ir vie
tos lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai atsilankyti ir 
neleisti žlugti šiam kilniam, 
artimo — juo labiau lietu
vio, šalpos darbui.

Skyriaus Valdyba

GARDNER, MASS.

OVCMfcl-

gal jis geriau paaiškintų.
—Aš noriu, kad tu, Mal

ki, šitą biznį man išvirozy- 
tuml

—Gali būt, tėve, kad iš 
tikrųjų šitos apeigos ir yra 
biznis, nes kas atsiveda sa
vo šunį, katę ar kitokį ke
turkojį, kiekvienas paauko
ja pinigą, kai kunigas tuos 
uodeguočius pašventina ir 
palaimina.

—oaKai, ir 
na?

—Šventina kates, asilus ir 
kitokius gyvūnus, bet dau
giausia žmonės atsiveda šu
nų. Italai, kurie uždarbiau
ja vaikščiodami gatvėmis 
su “šeina - katerinkom” ir 
vedžiojasi beždžiones, nusi
veda ir jas pašventinti. Ir 
kunigas jas šventina; šven
tina ir laimina.

—Tai jau tas, Maiki, bū
tų regli monki - biznis, o 
ne atlaidai.

—Bet tokius biznius, tė
ve, kunigai vadina atlaidais, 
nes kitaip lengvatikiai jų 
nelankytų ir pinigų neauko
tu i. W

—Aš, Maiki, negaliu iš- 
figeriuot, kaip tas galėtų 
būti. Juk atlaidai reiškia

Nieko ypatingo, bet gyve- Pasižymėjusi lietuvė 
nimas eina savo keliu, daug

pas juos ir per pne švenčių ir kitų galvijų, kurių Brazi-1 bedarbių ir kas dieną jų 
stalo. Buvo ir apie ką kal-jjjog giiumoje nėra, ypač a-
bėtis, ką prisiminti, ypač su vių.

Merelice Kundraitytė Law-

Mirė trys lietuviai

Balandžio 14 d. vietos li
goninėje mirė ilgai sirgusi 
Ona Paliulytė -Škerksnienė,

skaičius dar didėja. Daug T®?“ ?"k^S2.^,°1gŽ'L73. m,t: amžiaus, kilusi IS
j, jau baigė išimti savo pa- ^Š^k^s^nė. ji Lei'>ali^io' Garin^ 
aa pas, nelinksmos jų nuo- ». Radcliffe ko_ 
taikos. As pnsimenu 1929- . P. . . .. ,5i bedarbio.leglją .ir studijuoti anglų ________ _ __

‘kalbą ir muziką. Ji buvo pažįstamų, to dėl jos kars- 
Meno mokyklos metraščio redak- tas skendo gėlėbė. Liko liū- 

torė ir Lawrencian redakto-jdinti duktė hbsflnusr Velio- 
riaus pavaduotoja.

M. Lisausku, su kuriuo kar-, Būnant Paulo teko
ta kovėmės su lenkais pne:patirti, kad daugumas lie- 
Širvintų, Giedraičių ir kt. ■ tuvių nuo atvažiavimo die- 31 metus, žinau 

Naujus metus sutikau ma- nos j dar nėra ra. dalį ir atjaučiu juos.
lomoj ir linksmoj draugijoj avienos* mėsos, o tuo Balandžio 12 d.
pas pusseserę Domicėlę Kra- Argentąaoje ir Urug- Mėgėjų Ratelio nariai Mai
sinskaitę ir jos vyrą Kava- vajuje lietuvių gegužinėse ronio parke suruošė šokius, 
liauskus ir jos sūnų Jpną iškepama., ir suvalgoma po Tą dieną Vyčių 126 kuopa 
Dudavicių. gft avinų iš kaito, šoko Lietuvių Piliečių Klu-

Domicelė su savo vyru iš RioBranco vykau grei- bo vasarnamy. Visur jauni*
Juozu Dudavičiu, abu kilę tuoju traukiniu.'Vėl mačiau m° netrūko. -
išKružiūnų km., Butrimo-tuos pačius ‘'lygius laukus, ’ Balandžio 14 d. ;L. P. Klu- volunS° 
nių valse., į Braziliją atyy-’pilnus avių iv ritų gyvulių, i bo patalpose turėjau progos 
ko prieš 30 metų laimės ieš-^Neapmatomi plotai! Tik re-.į? jytt

o . aciau netrukus juos tai kur toliau nuo kelio tar- j AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS BUS BOSTONE 
pe medžių matėsi vadinamų- į 
jų estancijų (dvarų) pasta-, 
tai ir pakelėse ^gyvulių pri-! 
žiūrėtojų (gaučų) menkos 
bakūžės. ’i

ištiko nelaimė—po septyne- 
rių metų Juozą gatvėje už
mušė automobilis. Palikusi 
su 6 metų sūnumi, Domicė
lė sunkiai dirbo ir vargo. 
Vėliau ji ištekėjo už antro

venusi 45 metus.
Velionė buvo malonaus

būdo, turėjo daug draugų ir

griekų atleidimą, kad žmo-
-Negali žinot, tėve. Galjsaus dūšiai būtų lengviau 

'savo rokundą po smerties 
išduoti. Taigi atlaidai rei-jis pašventintas.

—Kas pašventintas?
—Tas šuo.
—Ar tu suvarjavojai! 

Kas gi šunis šventina?
—Ar tėvas to dar nežinai?
—Ne, Maiki, aš jau bai

giu amžių gyventi, o tokios 
durnystės dar negirdėjau.

—Tai reiškia, kad tėvas 
dar nežinai visų apeigų, ku
rias katalikai praktikuoja.

—Nu, tai pasakyk, kur 
tokios apeigos daromos?

—Jos daromos Romoje, 
kur popiežius gyvena.

—Maiki, aš tam netikiu.
—Gali, tėve, tikėti ar ne

tikėti, tai nepakeičia žino
mo fakto. O faktas yra toks, 
kad sausio mėnesio 17 die
ną, Romos šv. Antano baž
nyčioje kasmet būna dideli 
atlaidai ir didžiausia tų at
laidų iškilmė būna uode
guotų keturkojų šventini
mas.

—Ar šventino ir šįmet?
—Taip, tėve, šventino ir 

šįmet.
—Nu, tai pasakyk, kam 

juos šventina?
—Šito tėvas turėtum 

klausti

kalingi tiktai žmogui, kuris 
turi dūšią. Bet kam gali 
būt reikalingi atlaidai ko
kiai monkei, kuri dūšios 
neturi?

—Tėve, čia jau yra teolo
gijos klausimas, kurios aš
nesimokinau ir neapsiimu. 
aiškinti. Turėtum kreiptis Campo de Congones aero-

i nė ilgus metus skaitė “Ke- 
Miesto savivaldybės pra-ileivį” i;E:

Pasitraukė iš>gyvųjų tar
po ir Pianas Pattiauskas. 79 
metų, taipgi .senas..“Kelei
vio” skaitytojas, palikęs liū
dinčias 2 dukteri^ir 2 sū
nus. Įfj Į*

Balandžio 9 d. mirė Pra
nas Ališauskas; 79 metų.

Garnišlds

nešimu, peniai mirė 957 as 
menys. Iš jų Čiurlionio lai
dotuvių namai palaidojo 31,

M. S.

ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 27-28 DIENOMIS. RUOŠ
KIMĖS JAM! RINKIME ATSTOVUS! MIAMI; FLA,

lnw» dvioin moti, j valandų buvau Mon- J pasikalbėti su Jurgiu Palu- 
*£*«*?_ tev.ld.eo. sekzinkel>o cento-iįjnskiu ir Valentinu Endru-

užmušė fabrike. Dabar ji y- 
ra ištekėjusi už trečiojo vy
ra Kastanto Kavaliausko, 
rimto, pažangaus žmogaus, 
su kuriuo gražiai gyvena, 
turi porą namų.

Kavaliauskai ir Dudavi- 
čiai Naujųjų metų proga su
rengė tikrą banketą. Teko 
pažinti daug naujų žmonių 
ir susitikti 9enų. Galima su
prasti, ką raiškia po 30 me
tų toli nuo Lietuvos sveti
mame krašte susitikti sa
vuosius ir pažįstamus.
Atgal į Urugvajų

Sausio 2 d. rytą draugu ir 
pažįstamų lydimas Ambra
zevičiaus, Banio ir Lisaus
ko mašinomis nuvykome į

į savo kleboną.

BALFO SEIMAS

Balfo Centro Valdybos ir 
direktorių nutarimu 1958 m. 
Balfo Seimas bus šaukia
mas Newark, N. J., lapkri
čio 22-23 d.d. Balfo aktyvi
stai Neuarke mielai sutiko 
Seimą globoti ir delėgatus 
vietos jėgomis pavaišinti.

Seimo atstovams kelionės 
išlaidos nebus atlyginamos, 
nes didysis Sibiro ir Lietu
vos kankinių vargas verčia 
Balfą labai taupyti.

Visokiomis
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 
jį savo draugui, pažįstamai 

pa_ vardintą, gimimo, iveučią ir
pas savo kleboną, progomis.

dramą. Griaudu buvo atsi
sveikinti su draugais, su ku
riais augome, jaunystės die
nas praleidome, šu kaiku- 
riais kartu ir už Lietuvos 
nepriklausomybę kovodami 
mirčiai į akis žiūrėjome. 
Griaudu, nes kiekvienas 
galvojo: o gal daugiau ne
pasimatysime. Jie man, o 
aš jiems linkėjome sveika
tos ir ilgo gyvenimo.

Lėktuvas vėlavo, o ir pa
kilęs pradėjo “šlubuoti” 
vienas dviejų motorų, to dėl 
davęs porą ratų aplink Sao 
Paulo miestą, jis vėl nusi
leido ten iš kur pakilo. Pa- 

1 laukę dar valandą laiko ir 
persėdę į kitą didesnį lėk
tuvą, pasileidome Urugva
jaus link.

NORVVOOD, MASS. Religinis susirinkmas

nėj stoty, o po pusės valan- škevičiu, kuris užsisakė Ke- Argi leisime uždaryti
dos ir savo namuose Urugu-;leiv| Balfo skyrių?
ayana 3121.

(Pabaiga)

BROOKLYN, N. Y.

Klube yra ir knygų

Lietuvių Piliečių Klube a- 
tidarytas spaudos kioskas. 
Kioske galima gauti įvairių 
knygų, žurnalų ir laikraščių. 
Ten galima gauti ir prof. 
St. Kairio “Lietuva budo” 
ir žurnalas “Darbas”,

J. Klevas

Padėka

Šių metų kovo 29 die- 
į vykusiame pobūvyje,

Balandžio 27 d. 1 vai. p.p. 
6101 N.W. 32 Avė. įvyks 
Evangelijos tyrinėjimas — 
įkas buvo ir kas dar bus a- 
teityje. Visi kviečiami atsi- 

1 lankyti. Įėjimas nemoka-

Evangelijos komitetas 

CUSTER, MICH.

ną
knygai “Lietuva budo” pa 
minėti ir jos autorių prof. 
St. Kairiui pagerbti užkan
džius paruošė ir prie stalų 
patarnavo Br. Spūdienė, A. 
Buivydienė, . Akelienė ir 
Styrienė, o kitos moterys 
paruošė namuose užkan
džius ir nemokamai dovano- 
dų, bet pavardžių prašė ne- 
sekimui ir sutaupymui išlai- 
jo geresniam pobūvio pasi
skelbti. Joms visoms tenka 
didelė padėka už pobūvio 
pasisekimą.

Rengimo Komisija

“Lietuva budo’ 
bibliotekoje

Balandžio 12 d. čia lan-
įkėsi Pranas Šveikauskas, . Kovo mėn. 23 d. parapi- 
iFlavor Seal indų bendrovės Jos salėje įvykusiame Bal- 
atstovas, labai malonus f° skyriaus Nr. 22 metinia- 
žmogus, tik gaila, kad mes me susirinkime iš 35 narių a ‘ 
buvome užimti pokylio rei- subrinko tik 12 (įskaitant 
kalais ir negalėjome žmo- valdybą).
niškai išsikalbėti. Taip mažam skaičiui dū

šiomis dienomis mirė Ona lyvaujant, nepavyko suda- -——
Butkevičienė, kun. Kazimie- H*’ nauJos valdybos ir sky- Sudege bažnyčia 
ras Yankus, Stasė Cook - praeityje padaręs įspū- Vasario i d nakti sude.
Šniukšta Liudvikas Mankė- dingą įnašą vargstančio lie- _ ' ... \ -Šniukšta, Liudvikas Mankė fe t ge Romos katalikų bazny-
vicius, Margareta btankevi- "es saipoje, sravi ani
čienė ir Jurgis Kamiskas. likvidacijos slenksčio. Nuo 

Šiomis dienomis savo gim- įsteigimo 1944 m. iki šiol u u
tadienius minėjo vietos vei- skyrius pasiuntė virš 3,500 kavo jį Jokubaitienė. 
kėjai Juozas Pupka, Anta- žolelių pinigais ir apie 
nas Kriaučialis ir Jieva 3,000 sv. rūbų.
Krasinskienė. Praėjusiais metais daugu-

Vvtautas Mačys buvo iš- ma norvvoodiečių palietu-

čia, kurioje klebonavo kun. 
B. Marčiulionis, vikaravo 
kun. J. Rauba ir šeiminin-

Peter Spurgu

Jei tavo draugas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio’

ivykęs į Toledo, Ohio, pas šiam streikui ilgai užsitęsus, išsirašyti.
savo brolį daktarą

Amerikos Lietuvių Kong
reso Bostone rengėjai turė
tų atskirais raštais paragin
ti visas draugijas atsiųsti į 
kongresą ko daugiau atsto
vų.

Netrukus išteka Aldona 
Dėdynaitė, V. Kielienės ir 
mano krikšto duktė. Jos tė
vas buvo geras socialistų * 
bendradarbis, vėliau įsijun- « 
gė į sandariečių eiies, jau 
seniai yra miręs.

J. Krasinskas

LAWRENCE, MASS.
S. Kaino knygą “Lietuva * r. • . . ,

budo užsisakė Amenkos J
kongreso biblioteka Wa-' Balandžio 12 d. I.iet. Pil. 2 

Po kurio laiko nusileido- shingtone ir Mrs. F. Rokus Klube buvo šv. Onos Dr-jos * 
me Santa Catarina valstijos įš Richmond Hill, N. Y. metinis banketas, į kurį su-

Kaliu
surengtas tik vienas pobū- tams tik $4.
*XXXXXXXXXXXXXXX>3O: XXXUXXX5. X XXX XX X:: X"XXX XXXXXXXX*AM«m<

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams o 1 »

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

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

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi- 

$ sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
x adresu:
g “KELEIVIS”

636 Ea»t Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS
3 —I.U

THE Y ALL_GOT VACCINE
EXCEPT DAD...

DON'TTAKE A CHANCE...
TAKE YOUR POUO SHOTSt

/ - .THE NATIONAL FOUNDATIOH FOR INFANTILE PARALYSIS

VISI ĮSKIEPYTI PRIEŠ VAIKŲ PARLYŽIŲ, 
IŠSKYRUS ‘TĖTI...”

('pasakyti visiems tėvams ir 
5 motinoms. Žiūrėdamas iš 
j geležinių plaučių į savo 
| žmoną ir tik neseniai gimu- 
3 si vaikuti ir susirūpinęs šių 
I astuonių žmonių ateitim, 

kurių gyvenimas yra taip 
žiauriai sukrėstas jo nelai
me, jis maldauja visų tų, 

! kurie dar neisiskiepino:
• “Nedelskit, nerizikuokit, 
skiepinkitės DABAR, kol 
dar nevėlu!”

(The National Founda
tion of Infantile Paralysia, 
301 E. 42-nd St., New York* 
17, N. Y.).

GALIMA VISAIP ILSĖTIS

Šio straipsnio “tėtis” yra 
James Wood, 36 mt. am
žiaus iš Charlotte, Mich. Jis 
buvo vienas iš pernai susir
gusių vaikų paralyžium. 
Šiandien jis guli geležiniuo
se plaučiuose vien tik dėl to, 
kad “vis ketino” isiskiepyt, 
bet niekad neprisirengė.

Tėtis žinojo apie vaikų 
paralyžiaus pavojų. Savo 
šešis vaikus jis tuč tuojau 
nuvedė įskiėpint, o pats su 
savo žmona planavo jsi- 
skiepint prie pinuos progos. 
Vieną balandžio vakarą jie 
net buvo besirengią eiti iš 
namų į vietinę skiepyjimo 
kliniką/bet nei iš šio nei iš 
to tuo momentu atėjo jų ap
lankyti keli/.draugai ir skie
pus vėl atidėjo. Po to vis 
kas nors atsitiko, ir tėtis 
taip niekad ir nebuvo iskie-

pintas. Rugsėjo mėn. jis la
bai smarkiai susirgo vaikų 
paralyžium, jis buvo vienin
telė šios ligos auka iš visos 
šeimos.

Milionai tėvų ir motinų 
mėgina savo laimę su vaikų 
paralyžium. Jie vis neturi' 
laiko, per daug užimti, per 
daug visokių svarbesnių da-! 
lykų turi atlikti. Tačiau jie1 
nesupranta, kad toks papra
stas dalykas, kaip įsiskiepy-

i^UgUS, gre?£a& np-J1IUČU3
skausmingas ir nebrangus— 
gali juos apsaugoti nuo luo
šumo visam gyvenimui. Ne
galėdami paaukoti kelių 
minučių savęs apsaugojimui 
DABAR, jie gali. prarasti 
galimybę visam gyvenimui 
aprūpinti savo brangius vai
kus.

Tėtis dabar jau žino, ką

žmogui yra reikalingas 
poilsis ir kievienas mūsų ki
taip poilsiauja.

Vieni ilsisi golfo lauke, 
kiti po darbo skuba namo 
ir pavalgę važiuoja j teatrą, 
mūvi ar šokių salę. Dar kiti 
suranda poilsi—tingiai už
kandžiaudami gerame res
torane ir t.t. Sakykime, kad 
taip ieško poilsio daugiau
sia vyrai, bet ir moterų tar
pe yra daug tokių, kurios 
poilsi suranda kurioj nors 
nepaprastoj veikloj.

Nėra mažiausios abejo
nės, kad kasdieninės aplin
kos pakeitimas, kasdienių 
rūpesčių pamiršimas, koks 
nors naujas veikimas yra 
gera priemonė pailsėti.

Bet galima ilsėtis ir tokiu 
būdu, kuris nereikalauja jo
kios energijos, jokio plana
vimo, jokio skubėjimo. Taip 
sakyti, pakanka vieno tūno- 
jimo. Atsigulei į hamaką 
kieme, sode, paupėj, pajū
ry ar kur nors kitur ir vis
kas.

Galime pamėginti dar vie
ną poilsio būdą, būtent per 
tam tikrą laiką bent vieną
dieną pagulėti lovoj ir nie- ------------------- ;---------------
kuo nesirūpinti. Pasiimk ge- Watertown, Conn., A. Gaigalas, 
rą knygą, jei mėgsti skaity- Detroit, Mich., G. Lokamas, ei
ti, paprašyk ir valgyti i lo- tnaha, Nebr., A. Macevičius, Ni
va atnešti ir taip pagulėk ^es’ Krauchelis, Tor- Kada dar žaisi?
tart dieną. Jei daug dirbi S"*1.0"' Con> A\Ra„dT'lch’'
ir esi pavargusi, tai tikrai tis Chicago. Ilk, M. Batvinis,!ler žaidė golfą. Jo smarkiai 
nenuobodziausi tą dieną lo- §t. James, N. Y., M. Valikonis, smogtas kamuolys pataikė j

VILIAUSIAS KARALAITES PORTRETAS

Tai vėliausia Anglijos karalaitės Margaretos fotogra
fija, lyiri dabar kabo jos rūmų svečių kambaryje.

SIDABRINIAI LIETŪS LYJA

Begaliniai, sidabriniai, 
Krištoliniai lietūs lyja,
Laisto rūtą, laisto mėtą, 
Laisto rožę ir leliją.
Laumė juostą pakabina 
Kaip vainiką — danguje. 
Versis šokdamas mėgina 
Nuo dangaus nutraukti jąt 
Piemenėliai, į miškus 
Į lankas ir j laukus 
Bėkit, rėkit ir dainuokit,
Su jaunom karvvtėm šokit.
Su lakštingalom giedokit:
Jau pavasaris pas mus!

Henrikas RadauskasH-

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

JUOKAI

Milionierius John Rockefel-

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių 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 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SCNŪs, Andriaus'VahJ^ 
ko romanas antroji dalis. 426 pus
lapiu. 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. 631 puslapis. Kai
na .............................................. $6.00

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 Banių ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė, E. 
Starkien* ir šližienė. Didelio 
formato,-, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ žO- 
DYNAŠ. apie 20.000 žodžių, 368 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 pasikalbėjimas. 

.....................................................78e

SUŽADĖTINĖ. .1. 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 - 1945 metų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko 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. Labai 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- 
chclsonients parašyta; 250 įvairių 

receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 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 
ousl. Kaina .......................... $2.60
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, 467 pusla
piai, kaina ....... ............• $$
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3IJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. Lo- 
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .....................................................50c
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 pusi. Kaina.... $3.25

voj ir atsikėlusi jausies ge
rai pasilsėjusi.

Žinoma, namiškiai tą die-

Sioux City, Ia., P. Benys, Milli- galvą negriukui, kuris buvo
nocket, Me., D. Margis, Nashua, 
N, H., P. Petronis, Central Falls,

ną pajus, kad namuose R. I-, A. Valinčius, Bridgeport,
daug trūksta, bet geras vy- Conn., J. Krauzaitis. Manches-
į’as ar vaikai, žinodami, kad ter’ Conn., A. žemaitis, Mont-
motinai reikalingas poilsis, rea1’ Canada- Mrs- P- Žukas,
sugebės tą dieną išsiversti. Sharon> Pa- D: Shaknaitis, U-
Už tai motinai pasilsėjus jie T 9>n" ’ į 'T’”n' 
4. - j-j • i-- J J Phila., Pa., J. Bartnik, Worces-turės didesnio džiaugsmo. ter Mass A Knulch Grcat

Neck, N. Y., M. Milbut, Tama- 
MAIKIO KRAITIS qua, Pa., Wm. Jonaitis, Dor-

_______ chester, Mass., J. Gailius, Ix>-
Mūsų skaitytojai kartu su cust Valley, N. Y., Mrs. B. 

prenumerata atsiuntė ir dova- Sadauskas, Scranton, Pa., Mrs. 
nų: M. Akelaitis. Hudson, N. Y., T.

Po $1.50: Geo. Marcinka, Supinsky, Shadyside, Ohio, A. 
Seymour, Conn., P. Papucka, į Žolynas, Verona, N. Y., D. E- 
Kingston. Ont., Canada, P. vans, Rockford, III., J. Mickū- 
Grigas, Chelsea, Mass., K. Bil- nas, Chicago. III., J. Brajus, 
evičius, Chicago, III. Toronto, O.. Canada, V. Boziene.

Po $1.25: Mrs. M. KezelevicH, Reading, Pa., J. Pundin, Miami, 
Union City, Conn. Pla., V. Klibas, E. Arlington,

Po $1.00: Mrs. V. Taut, Chi- Vt, J. Gugis. Phila., Pa, E. 
cago. Ilk, A. Venskus, Eliza- Borden. Elizabeth, N. J., P.

golfo lauke. Vaikas parkrito 
ant žemės. Rockefeller atskubė
jo prie jo manydamas, kad vai
kas užmuštas. Bet vaikas ra
miai atsikėlė ir krapštė galvą. 
Rockefeller davė jam penkinę.

Vaikas pažiūrėjo į ją ir šyp
sodamasi paklausė:

—Kada Tamsta vėl žaisi gol
fą?

Ne Šuo kaltas

—Kada jūs galų gale pašalin 
site savo šunį? Jis kliudo 
mums. Vakar vos mano žmo
na pradėjo dainuoti, Tamstų 
šuo pradėjo kaukti.

—Mums labai gaila,—atsakė 
kaimynas, — bet mes nieko ne
galime padaryti. Jūsų žmona 
pirma pradėjo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

-$• So. Boston Z7.

bet h, N. J., M. Raugas. Sanora, 
Wis., J. Tamašauskas, Brook
lyn. N. Y.. St. Obrikis, Milli- 
nocket. Maine, J. Jurkšaitis, 
Brooklyn, N. Y., A. Stočkus, 
Montello, Mass., M. Petrilla, 
Bayonne N. Y., J. Zomlauskis,

Kersis, Worcester. Mass., J. 
Valashimas. Montreal, Canada; 
A. Versinski, Montreal, Canada, 
A. Markevich, Keamy, N. J.

Po $0.30 A. Rimkevičius, 
Baltimore, Md.

Po $0.25: J. Grabauskas, Fair-
Gibbstoun, N. J., A. Zelaitis, view, N. J., J. Zirlis, Great 
Lincoln, N. H., J. Machonis, Neck, N. Y., L. Maliauskas, 
Moundsville. W. Va., R. Yaka- Southwick, Mass.
vonis, Bristo], Ct., A. Garbes, Visiems, atsiuntusiems laik- 
Toronlo, Ont., Canada, B. Pa- raščiui aukų. širdingai dėkoja- 
ramskas, VVashington, D. C., me.
O. Slegaitis, Schenectady, N. į Administradia
Y., Mrs. K. Koncas, Barrington, ____________________________

"!;;/• M naujas adresas mo-(n Ii f.. M. Mnlakas, Rsymond,
Wash„ J. Yackus, Montreal, 5V ATSTOVO ANGLIJOJ
Canada, K. Raudonis, Sioux Ci- *
ty, Ia., J. Putramentas, Camb- "Keleivio*’ ir "Darbo** atsto*
ridge, Mass., P. Wosylius, Wil- vo adresas pasikeiti. Jb dabar
low River, B. C., Canada, S. Pa- . o ~____ -«
ražinskas, Brooklyn, N. Y. Wart

$0.80: & A. Narvish, Ocala, /™ toks! J- VeaaMaaa, 8 SU- 
Fla. Po $0.75: J. Yokubaitia i Laaarshlre. S

GIMfi SU DANTIMIS

Dviejų savaičių Ampero 
l’rrea iš lz»s Angeles pro
testuoja, kai norima ki
tiems parodyti jos tris dan
tis.

ADOMAS L. GIRINIS

Nuliekamo žmogaus užrašai
Kaip mes rinkom pinigus

Dabar, matai, bepiga monsinjorui dvylikoj klebo
nijos kambarių šiaip ir taip vartykis, padedant dviem 
vikuriukarii. Tada taip nebuvo, kai mes, jau minėtieji 
Jokūbas Kolieka, Simonas Pratašimas ir Pianas čeba
tauskas (tas, ką sūbankrutijo su likerštore) ir ašen pats, 
ėmėm po saliūnus rinkti, kaip sako, kolektuoti pinigus 
pono Dievo namams. Tada dirbdavom po dvylika va
landų dienoj, o nueiti ir grįžti iš kasyklos tekdavo ge
ra valanda, nes buvo dvi geros mylios.

Būdavo gerai vasarą, tuoj pat kur nors upeliuke 
ar saliūno vyrų kambaryje prasimazgoji akis, nes gi 
jokių dušų, jokių nusiplovimų kasyklos valdžia nelaikė, 

šeštadienio- vakare, tada sakydavo subatos, mes
}4asileisdavom iš saliūno į saliūną. Kas duodavo, o 
kas jau tada sakydavo, kad ponas Jėzusas neturėjo 
nei klebonijos, nei bažnyčios. Iš tokio, žinia, negausi. 
Buvo visokių ųutikimų. Vieną kartą, taip jau buvau 
pavalgęs, kad ėmiau ir užmigau saliūne, pas Mikulį. 
Buvau, regis, jau keletą dolerių surinkęs, kai Niko
demas Korka prikalbėjo ir man išgerti porą stikliukų. 
Užsnūsta. Pabundu už stalo saliūne. Nėra kepurės! 
Nėra pinigų! Ir pats tik buvau gavęs pėdę, aštuonius 
dolerius su puse. Klausiu Mikulį, klausiu vieną ir kitą, 
kurie irgi snūduriuoja apie bufetą suvirtę.

Po trijų dienų tas pats saliūnininkas Mikulis rado 
kepurę sąšlavų dėžėje. Pinigų nerado. Tai aš pats 
savo dvi pėdės, savaitines, atidaviau pono Dievo namų 
statymui. Bet žmonės visaip ėmė kalbėti, girdi, aš 
pralakęs saliūne. Širdies neišimsi. Net verkiau, teisy
bę pasakysiu. Kartą saliūne, pas tokį slavoką Burkeckį 
surinkau gal net septyniolika dolerių. Buvo žmonių, o 
ašen mokėjau polskai, o ten beveik vieni paliokai buvo. 
Tai mane po tos rinkliavos pasišaukia vieną į atskirą 
kambarį Burlecko bartenderis ir sako: “Atiduok pini
gus, o jei ne... snukį paversiu į steiką. Tu, gyvuli, 
neraliuotas, iš mano kostiumerių surenki pinigus”. Ir 
jis man per veidą. Du kartu. Matai, sakau, vyruti, nori 
nuštis... Juk ponui Dievui renku. Bet, kur tau, jis 
zėl man siekia duoti į veidą, jau gal bent kelintą kar- 
ą. Užvirė kraujas. Kirtau... Iš peties. Dievo garbei, 
akau, gyvuly, tai dabar žinosi...

Buvo užpakalinės durelės, aš pro jas ... Gi pats 
lurkeckas su tokiu geležgaliu. Spėjau sugriebti . . . O 
>urkecką nustūmiau į kampą ir bėgau, kiek kojos neša. 

\Tet sidabrinius išbarsčiau.
Taigi, saliūnininkai labai nemėgo kolektų, nes jie 

kaitė, kad žmogysta turi pas juos visus pinigus palikti.
Ir taip mes, kaip jau minėta, Jokūbas Kolieka, Simo- 

las Pratašimas, Pranas Čebatauskas (tas, kuriam labai 
irastai baigėsi likerštoro biznis, nes perdaug pradėjo 
aikščioti į bažnyčią—biznį apleido) ir aš pats, ir dar 
:eli geri katalikai, surinkom dvidešimt tris šimtus dolerių. 
?uomet buvo dideli pinigai, nes gi steikas kaštavo pen
kiolika, dvidešimt centų, didelis snapso stikliukas nikelis. 
Taigi, kai jau turėjom dvidešimt tris šimtus dolerių, kaip 
iau minėta, jau pas mus .apsigyveno kunigas Juodveršis, 
aunas, vikrus kunigėlis, tik atvykęs iš anapus, dar kve

pėjo geru muilu, kurį pirkdavo dvaro panelės ir kuni
gai aptiekose Merkinėje arba Alytuje pas Pirskį. Mūsų 
kunigėlis labai nudžiugo, kai pasakėm, kad jau dvide
šimt trys šimtai auksu ir sidabru. Tai jis ir sakys! Tai 
ką, mieli parapijonai, gerą pundamentą galėsim uždėti. 
Tai jau mes pas jo šviesybę vyskupą”. Vyskupas, pa
ardė Hobanas, turėjo mums duoti tokį raštą, kad mes 

esam dori katalikai, ir kad jo mylista leidžia mums 
tuos pinigus išleisti Dievo namų statymui.

Bet prieš eisiant pas vyskupėlį, mūsų kunigas ir 
sakys: “Kurgi jūs pinigus laikote?” Tada, žinote, bu
vo tokie prasti bankai, kad jais nieks nepasitikėjo. Tai 
mes ir sakom: “Nugi, pas saliūnininką Petrą Plaktu
ką”. Tai kunigėlis ir sakys: “Kaip jums negėda pono 
Dievo garbei surinktus skatikus nešti pas girtuoklystės 
apaštalą. Aš gi turėsiu tuos pinigus parodyti jo švie
sybei”.

Kai taip, tai mes ir atidavėm kunigėliui. Ir laukiam 
:ada, kada eisim pas jo šviesybę. Aš ir gero muilo nu
sipirkau ir eilutę man šilta ranka pasiuvo siuvėjas Gal- 
kauskas. Kaip sakiau. Ir laukiam. O laikas, žinote,, 
bėga, o mūsų kunigėlio kaip ir nematyti. Būdavo, daž
nai jis nueina pas tokią gyvanašlę Feliciją ant High 
parko. Jau, ragim, nebesimato ir tos Felicijos. Ir dvi 
savaitės, ir du mėnesiai. Jau mes, kaip sakiau, ir Jo
kūbas Kolieka ir Simonas Pratašimas ir tas Čebataus
kas kartą sakys: “Neateina ir pas mane kunigėlis... 
seniau, būdavo, po du kartus per dieną, vis po porą ar 
trejatą gero štofo išsigerdavo”.
' Dingo. Kur mums dėtis?! Tie, ką aukojo, spiria 

prie sienos: “Kurgi bažnyčia”. Teismu grasina. Vieną 
kitą kartą mus ir apmušo. Kenčiam, ką gi, pono Dievo 
garbei. Po viso to nutarėm eiti pas jo šviesybe vysku
pą. Apsakėm, o tas, beveik bedievis, Simonas ir pra- 
užrūstinom jo šviesybę: “Kas aukojo pinigą Dievo gar- 
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Pasikeitė laikai
Gražios sidabrinis vestuvės

Sofijai ir Steponui Kiliu* 
liams balandžio 19 d. San*

loja, dabar gyvenanti Ho- 
bokene, N. J., buvo ištekė
jusi už Vinco Jankausko, 
buvusio imigracijos inspek-

Tokia antrašte A. Jenkins mėjimo prisidėti. Manau, daros salėje buvo suruošta‘ toriaus New Yorko uoste_ •___• i___  _•»____j. , i i ,• __ •» ._straipsnis buvo isspausdin- kad dar esantieji gyvi* tų labai maloni, jauki vestuvi- 
tas “Keleivio” 15 Nr. Jis laikų audėjai tų prisimena. |nė puota jų vedybinio gy- 
jame priminė gana seno- Z. Jankauskas jvenimo 25 metų sukakties
kus, bet svarbius faktus iš 'proga. Joje dalyvavo ke-
Lawrence miesto darbinin-1 SUVALDYTŲ FLORIDĄ į bos dešimtys asmenų, puo-
kų judėjimo. Savo rašiny-! -------- j tos programą gražiai tvarkė
je A. Jenkins sumini 1912! Mokslininkai sako, kad A. Andriulionis, 
ir 1937-8 m. audėjų kovas ’bus toks laikas, kada žmo- Šeimininkės svečiams pa- 
už aukštesnį atlyginimų ir gus pajėgs ir orą valdyti, ruošė tikrai karališkas vai- 
kitų darbo sąlygų pagerėji- galės jį keisti pagal savo šes, svečiai vienas po kito 
mų. Toje kovoje ir pats Jen- nuožiūrų. j reiškė savo nuoširdžius tin
kins su kitais darbo žmonių Kai toks laikas ateis, tai, k ėjimus Kiliuliams, pabrėž- 
yadais ir nrganizntnriaia sakysim, bolševikai, paskelbdami ju kuklumų, lietuviškų 
veikliai dalyvavo. Tas ge- be “oro karų” Amerikai, reikalų supratimą ir jų rė- 
rųi. įgalės sušaldyti Floridų, pri-; mimų. Buvo sveikinimų ir

Kaip visada skaitau A. berdami į Meksikos įlankų iš kitur, vienas jų net iš Lae- 
Jenkinąo raštus Keleivyje atitinkamų chemikalų, ku-!tuvos — Kiliulienės mamos 
su pasigėrėjimii, taip ir šį rie sugers saulės spindulius ir sesers telegrama, 
kartų, tik man nėra supran- ir padidins išgaravimų. | Sudėjo svečiai ir nemažų 
tama, kaip A. Jenkins ap-' Jie galės sukelti sausrų krūvų įvairių dovanų. Ki- 
silenkė nepaminėjęs nė vie- Vakarų vidurio juostoj, ku-j liūliai nuoširdžiai visiems 
nu žodžiu T^ayrence, Mass., rioj yra labiausia išvysty-' dėkojo už linkėjimus ir do- 
audėjų streiko 1919 metais, tas žemės ūkis, priberdami vanas.
kuris, galima sakyti, buvo į Meksikos įlankų kitokių 
žiauriausias, kovingiausias chemikalų, kurie sulaikys 
kaip iš darbininkų, taip iš išgaravimų ir lietų, 
darbdavių ir vietinės vai-f Jie galės paskandinti net

Puota tęsėsi iki vėlumos.
2—ia

Petronėlė šimkaitė, augusi pas 
Žombienę, Girdėnų kaime, Ylakių pa- j 
rapįjoj, ieško savo brolio Julijono' 
Šimkaus, gimusio 1897 m. Jis patsBalandžio 26 d. Boylsto- ar jj žinantieji prašomi rašyti: Mrs 

no Chess Clube bus Massa- Madaline Bretanus, 658 E. 8th St.,

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtoju Garniaima)

. , Bet šitoje vietoje Povilas nenau-
' *’ doja zodj “išganyti” apibudinimui

n, D c • Antoaė Baublytė iš Argentinoj !?££?> i^kTSnS.u8 S-h’
Dalyvaus Bostono, Spnng- ieško savo brolio Vaclovo Baublio, 

ištekėjo už inžinieriaus Ed-'fieldo, Worcesterio, Attle-ym^io ’^meu^Pedojo^u^e.;^ valia yra kad vi^ kii. 
vino F. Riemano. Gyvenda- boro ir kitų miestų parinkai figą įai.į jįveno Bostone ar aPyiin-{^

— ,, ... i arta** tarp'^žmonių^per^kuri^in^

Prieš kiek laiko jisai mirė 
ir šiomiB dienomis Amelija

chusetto moksleivių baigmi
nės šachmatų rungtynės. '•

So. Boston 27, Mass., U.S.A.

ma Bostone, ji vedė “t>ai- moksleiviai. Bostono daly- 
nos” chorų. Jai išvykus, vių skaičiuje yra, anot B. 
tas choras mirė. Dabar ji Sunday Globė, Merkio pro- 
žada kurių nors dienų at-.teguojamas Gediminas Kuo- 
važiuoti Bostonan savo se- dis, 13 metų, iš Arlingtono. 
nų draugų aplankyti.

Mergina išdavė 
gaujų plėšikų

Boston Sunday Globė

vičiaus, gyvena Bostone ar arti jo. 
Ieškomieji, ar kas juos žino, prašom 
patašyti šiuo adresu:

Antonia Baublytė De Gromada 
Peru 780, Vilią Martelli 
Buenos Aires, Argentina 

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

Suimta plėšikų meilužė iš
davė visų jų gaujų, kuri 
neseniai apiplėšė People’s 
National Bankų Marlboro 
miestely, pagrobdami $10,- 
557. Tris jų policija jau su- stovi labai dūkstai
eme. Jų tarpe vienas yra dar kitame_Chess Review

- . t ... j.l Brolis Motiejus Bagdanavičius išŠachmatu Skyriuje įvardi- Į Sibiro paieško savo brolių Vaclovo ir 
no praeitų sekmadienį iš'*C.a2‘?5e.r? Bagdonavičių (Bagdonu). 

National Chess Ratmgs o'kart. Jis susirašinėjo su jais kai 
šešius Massachusetts valsti-'^6^3 buY? ”epriklaT-T’i SĮ{U, susirasinejimas nutruko. Jie pa

eina iš Vilniaus krašto, Žiežmarių 
valsčiaus ir parapijos. Jie patys ar

jos ekspertus, jų skaičiuje 
'Kazį Merkį iš South Bosto
no. Pabrėžta, kad Kazys

kurie juos žino, malonėkite parašyti 
šiuo adresu:

džios pusių, nusitęsęs net 
šešis mėnesius laiko? Šio 
streiko metu, kaip prisime
nu, keli darbininkai buvo 
užmušti, daug daugiau vie
tos policijos ir kitų muštu
kų buvo sukruvinti ir sun
kiai sužaloti.

. 1919 metų streikas buvo 
daug kovingesnis už A. Jen
kins minėtus du, nes bolše
vikų revoliucijos laimėji
mas Rusijoje didžiai pavei
kė ir čionai atvykusius dar
bininkus lietuvius, lenkus, 
rusus, italus ir kitų tauty
bių, kurie sudarė Lawrenco 
miesto audinyčių darbinin- i 
kijos daugumų. Tuo laiku 
(tikiu ir dabar) miestų val
dė išimtinai airiai, kurie ra- 
dikalizmui buvo aršiausi 
priešai; tokiais jie yra ir 
dabar. Tęsiantis streikui ir 
kovai aršėjant, mieste, ro
dos, buvo paskelbtas karo 
stovis, todėl jokis iš kitur 
darbininkų vadas ar orga
nizatorius negalėjo įvažiuo
ti ir darbininkąms kalbėti. 
Tiesa, 1919 m. A. Jenkinso 
Lavvrence jau nebuvo, bet 
jis gerai iš lietuvių ir ameri
konų spaudos galėjo matyti 
kas ir kaip streiko laiku 
dėjosi. Tų žinių netrūko, 
rodos, ir Keleivyje.

Susidėjus tokiai aštriai ir 
žiauriai padėčiai, kiekvie
nos tautybės darbininkai 
turėjo tenkintis vietiniais 
veikėjais, kad ir ne unijis- 
tais, streikuojančių darbi
ninkų ūpui, moralei ir ryž
tui laimėti palakyti. Vis dėl
to po ilgos ir aštrios kovos 
buvo laimėta 10 centų va
landai.

Teko tada ir man kalbo-

Times aikštę New Yorke ir 
visų rytų pakraštį, atitinka
momis priemonėmis ištirp-

A. Taftaronytė ištekėjo 
antrą kartą

su lietuviška pavarde, My
kolas Binkevičius. Kiekvie
nam skirta $50,000 užstato.

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

Pbstal Chess Ratings,—ku
riame jis ketvirtas iš be
veik tūkstančių ’

J ieškojimai

Petras Lekavičius 
1S26 Glyndom Avė. 
Baltimore, 23, Md.

Amelija Tataronytė, 
dę šiaurės ir pietų ašigalio rai žinoma muzikos moky-'knyga 
sričių ledynus. ,

Tuo būdu vandenyne pa-! 
kils vanduo ir užlies dabar! 
žaliuojančių pakraščių plo
tus.

Ir kitokių “zbitkų” galės 
padaryti, jei jų 
bus kur nors.

Arabų priežodis sako: “Ge
ge-Iriausias draugas nelaimėje yraiP*r»P

Nuliekamo žmogaus užrašai
Atkelta iš 6 psl.

tada~ dar sitarė, kad gal per teismų 'paieškoti kunigėlio, čia jau 
bei ir šventai intencijai, tai ne jums spręsti, kur, kaip 
tas pinigas nuėjo. Dievui aukota, Dievas jums ir at- 

' lygins.”
Taip sustiprinti, sakysim, kaip levai drūti, einam 

inuo vyskupėlio ir kone verkiam iš džiaugsmo — kaip 
įsunki girna nuo kaklo nukrito. Dabar, sakau, mes už- 

fcuvome praeitų sek- kimšim burnas visiems rėksniams paties jo šviesybės 
madienį Bostono dideli ir žodžiais. Taip ir buvo,—visus nutildėm, sugėdinom. 
I11^. v®ikėjai, buvę ir esu Bažnyčių, kaip sakiau, dar didesnę, dar gražesnę 
inžinieriai, daktarai, visokį pastatėm negu buvo užmanyta. Tas kunigėlis su Feli- 
aukšti ir žemi valdininkai, cj:a jr dvidešimt trimis šimteliais nusidanginęs _į Vir-
bizmenai, pnaugancioji kar inij atid 1}On Tokia, sakysim, gal visoga- 
ta — jaunimas ir visa kita f. >. » »
viptos liptų vi akosios visuo- VHlia.
menės smetonėlė, jei j mūsų .. Šventinant bažnyčių aš jau gerokai mokėjau ang- 
žymiojo smuikininko Izido- hškai, tai paėmiau vyskupo žiedų, 'pažiūrėjau, ne kar- 
riaus Vasyliūno koncertų tų, bet du kartu pabučiavau. Ir sakau: “Nice, beauti- 
teatsilankė... ak, nesinori fui ring”. Tai vyskupas ir sako: “You, my dear Chiefs 
nė skaičiaus minėti?! head”. 0 visoki atskalūnai ir pavydelninkai (tokių tuoj

Pasisakykime, kodėl į atsiranda, kai tu, žmogus iškyli) sako, jog šviesybė 
koncertų nėjome ir ko nori- mane pavadinęs sheep’s head — avingalviu. 
me. Juk žinojome, kad kon- į • . - — _
certas bus geras (toks jis
ir buvo), kad jo tikslas la
bai gražus — išleisti mūsų 
kompozitorių kūrinius. Ko 
norime? Ar tik kugelio? Ar 
tik afrikoniško džazo? Ar 
galų gale nič nieko?

2—is

Priminė kongresą

Vietines žinios
Kur buvome, ko norime?

JAVU

Laisvės Varpas šio sek
madienio programoje labai 
gražiai nusakė Bostone bir
želio 27-28 d.d. šaukiamo 
Lietuvių Kongreso uždavi-

mis audėjams prie to jų lai- į nius ir jo reikšmę.

SUStVIENUfMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

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

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

Ir dvideHmčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—malamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai. - '

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

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

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

«7 Wost
DR. M. J. VINIKAS

York 1, N. Y.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parade J.T. KUČINSKAS

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

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

rmenai uaKnasB

Ar Neri Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

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

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Vltrabex 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 Są„ Worcester, Mass.
V. G. Skrfriska (savininkas)

į turime būti išganyti, bus pabudinti 
! iš mirties ir gaus progos ateiti i 
' tjesos pažinimą. Kitaip sakant, Po- 
, vilas vartojo žodį “išganyti” api- 
! budinimui to ką Jėzus žadėjo są- 

GT'kydamas, kad visi, kurie yra ka
puose išgirs jo balsą ir išeis.

Didžioji tiesa, kurią visi turi pa
žinu norėdami gauti amžinąjį gy
venimą, yra t*. kad Jėzus Kristus 
Dievo maloningumu paragavo mir
ties už “kiekvieną žmogų”. (Žyd. 2: 
9) Povilas kalba apie tai kaip apie 
“atpirkimą už visus ’, ir apip šitą 
svarbią tiesą “bus liudijama (skel
biama) tinkamu metu”, žodžiai “tin
kamu metu” turi labai didelę svar
bą. Jie parodo, kad meilingasis Die
vo planas žmonijos atpirkimui Įr 
išgelbėjimui įvyksta tvarkingai ir 
sulig anksčiau pažymėtu nutarimu 
arba planu, kuriame yra Dievo “pa
skirtį laikai”, {vykimui kiekvieno jo 
meilingo sumanymo. Dabartinis am
žius ir dabartinis gyvenimas kailsu- 
riems yra “tinkamas laikas” supras
ti tiesą įr dėlto turėti tikros pro
gos tikėti ir klausyti. Tūkstantme
tinėje gadynėje, po t® kai jau bus 
pažadintas iš mirties miego neap
šviestasis pasaulis, bus “tinkamas 
laikas” jiems “liudyti” arba skelbti 
Evangeliją suprastinu būdu, ir tuo
met bus jiems “tinkamas laikas” 
klaosyti ir gyventi.

(17

šeimininkė Ieško Darbo 
Nešlė moteris nori gauti darbą už 

gaspadinę. Rašyti;
Mrs. Marta Maneovski 
26 Star Street 
A n sonia, Conn.

Ieškau pusbrolio Juozapo Yociaus, 
kilusio iš Žebenkių km., Vaiguvos 

Šiaulių apskr. Seniau dirbo i 
Maine valstijos miškuose. Prašoma 
rašyti: Joseph Milickis, 350 The 
Brooklands, Akron, Ohio.

Ona Vinickaitė ieško Prano ir Juo
zo Steradumskių jr Mikalinos Ste- 
putienės. Rašyti: Lithuanian S.S.R., 
Varnių rajonas ir paštas, Barstegą 
apyk, Ona Pocienė.

(21

PARDUODU FARMĄ 
Parduodu farmą 190 akrų žemės, 

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

K. Žukauskas
Rivesvįlle, W. Va. (17

(Bus daugiau)

Reikalaukite veltui duodamos li
teratūros, gausit nemokamai. Rašyti:

LBSA, 3444 S. Lituanica Ava. 
Chicago 8, III.OaaMOMMMM09aOMMMO

PASIRINK IŠ MŪSŲ KATALOGO IR UŽSAKYK 
PER PAŠTĄ SIUNTINI J LIETUVĄ

Gal kas žino, kame yra Bronius 
Sliekus, tarnavęs prancūzų svetimša
lių legione, buvęs Indokinijoje. Pra
šau pranešti: M. Schlickus, P. 0. 
Box 151, Hendersonville, Pa.

Motina Lietuvoje ieško savo sū
naus Kazio BURBOS, sūn. Petro, 
jrimęs 1919 m. kovo 1 d. Šiauliuose. 
Jis pats ar kas jį žino prašom malo
nėti patašyti motinai

Ona Burbienė 
Eimučio gatvė Nr. 17

V S. IL USSR (181;

MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- 
medaus 65 cen

tai už bonką; Span
guolių- medus 75,

centai už bonką; Liepos žiedų j 3 
medus $1.25 už bonką; Kubos.'* 
medus, kuris turėtų būti iš vi- £ 
sų geriausias $2.00 už bonką. £ 
Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam.

A. Mizara 
414 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Užeikite į seną Alexander’s; 
vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

114
gus siųsti kartu su

Dr, D. PILKA 
546 E. Broaduray 

So. Boston 27, Mass. 
Raus e s t s ssssvvsvsvvv vvss v

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

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0. INC.
135 W. 14Bi St, NEW YORK 11, N. Y„ TeL CH 3*2383

Licenaed Py USSR
Pagal sutartį, sudaryta au Intariatu, firma teisėta siųsti siuntinius | visas USSR respublikas ir i Lie
tuvą Visos išlaidos, iškaitant muitą, apmokamos mūsų firmoje. 8iųsti galima tik naujom daiktus. 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti. atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogiu būdu. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitą, o siuntini pristačius—asmenišką adresato pakvitavimą. Turime didelį pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak. SeknukHenlaia iki 4 valandos

Mūsų klijentų patogumui mos atidarėme skyrius šiuose miestuose:
1I« Eaat 7lk Street, NEW YORK, N. Y. Tek YU 2-9380

BUFFAIO 6, N. Y. 900 Literary Rd. 11339 Jos. Camaaa 632 W. Girard Avė.
332 Flllmore Avė. CLEVELAND 13, Ohla DETROIT 12, Mich. PHILADELPHIA 23, Pa.fl

TeL TOtrer 1-1461 TeL TOtraaend 9-3999 TeL WAInnt 5-8878

Nr. 3 — $14.90
10 svarų cukraus 
10 svariį miltų

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

Dvigubas — $26.80
20 svarų cukraus 
20 svarų miltų

Dvigubas — $35.-00 
Po 10 svarų taukų, cuk
raus, ryžių ir miltų.

{ kainas įeina viskas. Pasirink vieną iš mūsų 26 Maita 
Paketų. Taip pat speciahniai paketai sveikstantiems*

Jau DEŠIMTIS METU MES SPEClALIZUOJAMfiš 
MAISTO SIUNTIME. MES GARANTUOJAME GREK 
ŠIAUŠIA PRISTATYMĄ IR MCSŲ DAKTARŲ VAISTĖ 
NINKU‘PAT AK IMĄ. ..»a!

Mes galime pasiųsti Siuvamas Mašinas, Dviračius, Ą- 
kordionus, Armonikas, Peilių Stiklui Piauti, Kompasus ‘ir 
Skaičiavimo Lenteles (Sliding Kūle).

Reikalaukite pavyzdžiu mūsų geriausiu angliškų vilhti-1 
niu medžiagų ir NAUJŲ SPALVŲ MEDVILNĖS ME
DŽIAGŲ.

Taznb of London ;
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: Kl 7-979$

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti HueM^AR^
nue Bušą nuo Harvard Sųuare).

KAS ČIA 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. Diustruota.

ŠL1UPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už I tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.06.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted St^ Chicago 8, II

; •
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MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jri tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms vkką 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Praėome kreiptis Šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
636 Eaat Broadaray, South Boaloa 27.

I t



Poslapis Altuntsi < .H IMJVB3, SO. BOSTON

LAISVĖS VARPO SUKAKTIS
f' • i

Bendruomenės » KAZIMIERINĖS DRAUGUOS SUSIRINKIMAS.

Kovo 7 d. sukako ketve-' programa, tai tikrai riębūių
ri metai Laisvės Varpo ra 
dijo programai, kuri dabar

prasmės jos perduoti per 
dvi radijo stotoj nes antro

perduodama sekmadieniais-jsios radijo stoties pajungi-
8:00 - 8:30 vai. ryte is ra? 
dijo stočių: WHIL iš Med- 
fordo banga 1430 ir WORG 
iš Worcesterio banąa 1310.

Laisvės Varpo sukaktis 
bus paminėta banketu, ku
ris įvyks ši sekmadienį, ba
landžio 27 d. 5 vai. po pie-
tu So. Bostono Liet Pilie-*.
čių Draugijos auditorijoje, 
368 W. Broadvay, So. Bos
tone. Ten susitiks progra
mos vadovybė, jos rėmėjai 
ir klausytojai. Ta proga Jū
sų korespondentas kreipėsi 
į Laisvės Varpo pirmininką 
ir programos vedėją P. Viš
čini eile klausimų, į kuriuos 
jis taip atsakė:

1. Kas paskatino prieš ke
tverius metus organizuoti 
lietuvių kultūrinę radijo 
programą, kokia dabar yra 
Laisvės Varpas?

—Radijo programų įtaka 
gyventojams, lietuvių domė-

mu pajamos tiek nepadidė
ja, kad jomis galima būtų 
apmokėti tą radijo stotį, 
bet mums rūpi ko plačiau 
paskleisti mūsų gražiąsias 
dainas, ko plačiau prabilti 
mūsų tautos opiausiais rei
kalais.

5. Kokię asmenys ir ko
kios organizacijos yra dau
giausia Laisvės Varpą parė
mę?

—Iš atskirų asmenų dau
giausia Laisvės Varpą yra 
parėmęs Petras Vaičiūnas iš 
Brocktono. Jis yra įmokė
jęs Laisvės Varpui virš $500. 
Už tai Laisvės Varpas jį 
laiko savo mecenatu ir am
žinu nariu. Jis yra pažadė
jęs taip pat tolimesnę para
mą. Po to eina J. Tuinila, 
J. Arlauskas, E. Mozūrai- 
tienė ir kiti. Iš organizacijų 
pirmoje vietoje yra A.L.T.

Šį sekmadienį, balandžio 
27 d. nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vak. Tautinės S-gos 
namuose (484 Fourth SL, 
So. Bostone) įvyks Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Centro Tarybos ir Seimo 
rinkimai.

Teisę balsuoti turi visi na
riai, kurie jau užsimokėjo 
tiario mokestį. Galės balsuo
ti ir tie nariai, kurie mo
kesčio dar nėra sumokėję, 
bet jį sumokės atėję į baisa-1 
vimo vietą. Galės balsuoti, 
ir visi kiti lietuviai, kurie 
atėję pareikš norą įstoti į 
Bendruomenę ir sumokės 
nario" mokestį.

Visi nariai atlikite savo 
pareigą, ateikite balsuoti, o 
kurie dar nesate nariais, pa
sinaudokite šita proga nariu 
tapti ir tuo būdu paremti 
lietuvių tautos kultūrinių, 
vertybių ugdymą išeivijoje.

Rinkimo Komisija 

Tarsis mokytojai

Šį šeštadienį, balandžio 
26 d., Bostone susirenka 
lietuviai mokytojai ir tarsis, 
kaip savo darbą padaryti 
našesnį, kaip geriau vaikus

i Irena Jurėnaitė - Mickū- 
Inienė gavo daktaro laipsnį. Į 
Ji yra aukštesniosios moky-t

No. 17, Balandžio 23, 1958
NAUJIENA

Pranešu, kad Susivieniji- mūsų 194-riems nariams ,, r mokvtoia žinomos vei- !t»v» hmU” nafta mauti Ka- mo .Lietuvių Sv. Kazimiero kiekvienam ii draugijos tur- kėjog j. T^vįaenė8 duk-'u^. r.u

Dr-jos narių paskutinis su
sirinkimas bus sekmadienį, 
balandžio (April) 27 die
ną. Prasidės 2 vai. po pietų 
ir užsitęs iki 6 vai. vak. Vie
ta: So. Bostono Liet. Pilie
čių Dr-jos nahuose, 368 W.
Broadway, So. Bostone.

Kaip žinote, metiniame 
susirinkime 1958 m. sausio 
27 d„ buvo nutarta Draugi- „ ~~
» likviduoti, o vasario H^okegg, knygSęmių k£, , „
d. nepaprastame susirinki-. n^igįjog nariui Peter Remei- butai po 4 kambarius (2 miegamieji

to išeina po $39.65. Po tiek (gj
ir bus visiems išmokėta pas-F PARDUODAMI BALDAI
kirtimame draugijos SUSinn- Parduodanti seni baldai (fomičiai) 
kime balandžio (April) 27 antlk\viso buto arba tik vai-gomojo greitai ir pigiai. Teirautis
dieną. Prašome atsiminti, p«s Masiikmį, w g sl ar^a 421 
kad be mokesčių knygelės.*- Bost”- M— 
nė vienam nebus jo dalis reikalinga moteris 
išmokama. Todėl prašom Reikalinga moteris, kuri galėtų 

atsinešti savo mokesčių kny- ; norėtų, turėtų ir kambarį. Kreiptis j 
gėlę. Kurie negalėsite atei- ; ^^’aStoį Mk"6“ 421 Sixth
ti, tai prašom prisiųsti savoj------------- ---------------------

-1 PARDUODAMAS NAMAS

-;>4S lemo administracijoj. Kai- 
$5,50,

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

__ __  _____ _ _ A. Jurėnas yra Harvardo
me buvo išrinkta komisija, ka 41 k p pi-fth Onnth tkiekvjename), pajamų per metus universiteto doktorantas ir ver- 
kuriai buvo navesta likvida- -7’ -th! kaina 37,000, yra butas pirkiniai buvo pavesta likvida
cijos darbą atlikti. Dabar 
komisija savo darbą lliigia. 
Ji išskaičiavo, kad visiems

Boston, Mass., o jis pasiųs . kėjui, geras investavimas. Kreiptis 
jums čekį.

Sekretorius John Glinecki*

Atidarymo išpardavimas

Sigmat Realty, 33 Massachusetts 
Avė., Boston 15, Mass., tel. CO 
6-7736.

PARDUODAMA BARBERNfi
Per 56 met.us toj pačioj vietoj vei

kianti kirpykla parduodama. Priežas
tį pardavimo sužinosite vietoj. Kreip
tis: 349 E. Eighth St., So. Bostone, 
pirmame aukšte. (19

F. Vadeisa
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
J Parduodu pirmos rūšies odą, ai 
4 lėlius, padus, vitpadžius siunti

Duodama 25-50% nuolaidos medžiagoms ir pamu- 1,iams » užjūrius nupiginu

či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Sandaros pirmoji apskritis 
jimasis joms, noras išgirsti Į j* ^opa Worcestery 
per radiją galimai daugiau
ir geresnių lietuvių dainų,
reikalas pateikti informaci
ją aktualiais lietuvių reika
lais buvo -tikrasis akstinas, 
kuris paskatino 
Varpo suorganizavimą.

toliau — S.L.A. antroji ap
skritis. Labai gaila, kad čia 
dar negaliu suminėti nei A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
skyrių, nei Lietuvių Bend- 

Laisvė? ruomenės apylinkių, nei 
jęe! Balfo skyrių. Kitose kolo

nijose, 
v v

kaip Rochesteryje,biznio ir ne programos tiks
iu, bet lietuviškų reikalų po
puliarinimo sumetimais įs-! ra įsijungusios j visuomeni- 
teigta. Laisvės Varpo radi- nio ir kultūrinio pobūdžio 
jo programa. • 'lietuvių radijo programų iš-

2. Koki. yr. Ufarf, 0 •>“ laisvės Var
po r.dųo propano. or,.- Pas taekvlen’ sekn.»<H«ų 
nizacija, kas sprendžia jos 
reikalus, kiek visuomenė

oizvs ruvronitfo/n TZ\Q

gali turėti įtakos Laisvės 
Varpui?

—Laisvės Varpas yra Su
organizuotas panašiai, kaip 
kitos lietuvių draugijos. Jis 
turi savo narius, kurie va
dinami sprendėjais.. Šie 
sprendėjai tvarko visus Lai
svės Varpo reikalus, renka 
valdybą ir kontrolės komi
siją. Programos vedėją ski
ria valdyba. Šiuo metu yra 
virš 50 sprendėjų. Sprendė
ju gali būti kiekvienas as
muo, kurio vardu įmokama 
.$50 pagrindinio įnašo ir po 
$10 mokama metinio įnašo. 
Sprendėjais gali būti atskiri 
asmenys ar organizacijų at-

savo programomis kelia 
tuos klausimus, kurie įeina 
į tų organizacijų tikslus.

6. Kiekvieną sekmadienį 
girdime per Laisvės Varpą 
vis naujas dainas, atlieka
mas geriausių solistu ir cho-

išmokyti Lietuvos istorijos, 
literatūros ir bendrai kaip 
geriau mokiniuose sustip
rinti lietuvybės kibirkštį.

Iš Kanados atvykęs dr.1 
H. Nagys šeštadieninėj mo
kykloj duos pavyzdinę pa
moką. 1 vai. p.p. Tautinės 
S-gos namuose bus bendri 
pietūs ir Bostono mokytojų 
susirinkimas, o 3 vai. p. p. 
ten Dat kitoi salėj iwks N.< ----------------m-----------------«r • ar---------

Anglijos lietuvių mokytojų 
konferencija, kurioje trum
pas paskaitas skaitys V. 
Kulbokas, Pr. Pauliukonis 
ir sesuo M. Elzbieta.

Svarbus S.L.A. 308 kuopos 
susirinkimas

šeštadienį, balandžio 26 
d. 6 vai. vak. Sandaros sa
lėj (124 F St.) šaukiamas 

rų iš čia ir dabartinės Lie-iS.L.A. 308 kuopos susirin-
fuvos. įdomu, kokiu būdu 
surenkate visas tas dainas?

Tenka naudoti įvairius 
būdus, kuriais galima pro-

kimas. Jame bus renkami 
Susivienijimo Vykdomoji 
Taiyba ir delegatai į Ame
rikos Lietuvių Kongresą, ku-

gramai laimėti tai, ką turi-j ris bus Bostone birželio 27 
me geriausio. Tai sunku bet 28 dienomis, 
vis dėlto įmanoma, kai vra Po susirinkimo bus arba

tėlė ir bus galima pašokti. 
Visi nariai prašomi daly
vauti ir atsivesti savo drau-

noras ir ryžtas. Dabar jau 
tiek esame prisirinkę dainų 
plokštelių, kad per visas
metus galime išsiversti, ne- gtis. Visi bus priimti, 
pakartoję tos pačios dainos. į A. Andriulionis, pirm. 
O kiekvieną programą duo-

. o . . dame 4-5 dainas Šiuo at-'Kalbės rašvtoiasstovai. Sprendėjais nepn mes ,ahai J/
imami tik tokie asmenys, 5iame ••
kūne yra pnesingi Laisves

H. Nagys

. ... : krašte kita lietuvių įstaiga,\ arpo tikslams, L y, Lietų, |kuri 
vos is aisvinimta, lietuvy- ? Koį,u, 
bes palaikymui ir tautines ,
kultūros ūgdymui. Stodama 
į Laisvės Varpą spredėjais, 
visuomenė gali pilnai jį vai
dyti. Sprendėjų skaičius nė
ra aprėžtas. Todėl kiekvie
na proga kviečiamos orga
nizacijos ir atskiri asmenys 
stoti i Laisvės Varpą spren
dėjais.

3. Kai kas nusiskundžia 
dėl dabartinio Laisvės Var
po programos perdavimo 
laiką. Ar nėra galimybės jį 
pakeisti?

Kol kas ne. Daug radijo 
stočių neįsileidžia programų 
svetimomis kalbomis, o tos, 
kurios Įsileidžia bent tuo 
tarpu neturi mums patoges
nių valandų, bet pažadų tu
rime. Reikia kantrybės pa
laukti.

4. Ar yra prasmės duoti 
Laisvės Varpo programą 
per dvi radjo stotis, kaip 
dabar daroma?

—Jei
ty bizniu

—Laisvės Varpo vado'y

Rašytojas dr. Henrikas 
Nagys šį šeštadienį, balan
džio 26 d. 7:30 vai vak. 
Bostono Lietuvių Kultūros 
Klubo susirinkime kalbės

bės noras, kad visųom^ė tema: “Dvylika metų (1945 
galimai plačiau klausytoj .57 mūsų benamės pro-
mūsų programos, popufia- zos”. Susirinkimas bus 
rintų ją tarpe tų lietuvių, Tarptautinio instituto patai
kūne jos neklauso, o taip 
pat visais galimais būdais 
prisidėtų prie Laisvės Var- 

ipo išlaikymo. Visiems įsi
jungus į darbą, didžiausi 
sunkumai palengv ės. O Lai
svės Varpą galima paremti 
auka, įstojimu į jį sprendė- 
ju ar mecenatu, lankymu jo 
parengimų, kurių pelnu dali 
giausia mūsų programa -re
miasi. Ir ateinantį sekma
dienį parems Laisvės Varpą 
tas, kuris ateis į mūsų pro
gramos sukaktuvinį banke
tą,—baigė p.P. Viščinis.

Paminės Vaižgantą

Gegužės 4 d. 3 vaL p. p. 
Tautinės S-gos namuose, bus 

laisvės Varpas bū- paminėta rašytojo Vaižgan- 
paremta radijo Įto mirties 25 ra. sukaktie

žaluma vyrų ir moterų kostiumams, {kaltams, kelnėms, 
marškiniams, suknelėms. Medžiagų yra vilnonių, wars- 
ted, rajono, acetate, nailono, medvilnės, aksomo, cor- 
duroys. |

Mūsų specialybė — siųsti medžiagas į užsienį.
a

Aprėžtą laiką duodamas veltui pamušalas moters 
ar vyro paltui ar kostiumui..

EASTERN TEXTILE CORP.

384 BROADWAY, SO. BOSTON

TEL. ANDREW 8-1120

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge gi 
|St., Cambridge, KEPĖJAI g

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

bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukit visur!

r The Apothecary
lietuviška Tikra Vaistine\ •
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, S0. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6029

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

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

{ yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky- 
5 kių 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 laisniu degtinei pardavinėti.

Vaga1 susitarimą. dartx> dienom parengimams vietą ga
lima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

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

patari
^Atlieku visus batsiuvio 
4 ??reit, sąžiningai ir duodu 

mus apie odas. Adresas: g
3173 Eighth SU So. Boston ►
^nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-1

_ ; us-Fj rus trečiadienius ir sekmadieni 
’ Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839
12 Mt. Vernon. Dorshester, Mat

-—y-yd

Dr. B. Matulionis I

pose (190 Beacon St).

J. Lėky* sugrįžo ii ligoninės

Sandariečių veikėjas J. 
Lekys praeitą savaitę grįžo 
iš ligoninės, kurioj jis išgu
lėjo 3 mėnesius. Jam eis
mo nelaimėje nulaužė abi 
kojas. Ligonis jau gali vaik
ščioti su kriukiais, bet dar 
praeis nemaža laiko, kol jis 
visai pasveiks. Linkime, 
kad tas greičiau įvyktų.

J. Beiiys sveiksta

Po sunkios operacijos J. 
Beišys sugrįžo namo, bet 
dar daug jėgų jam trūksta. 
Linkime greičiau jas atgau
ti.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkąs.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, bizniua 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

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

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

ToL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir t* 
Nadiliomia ir šventa

pagal susitarimų

Rnnd

rTeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDdltTS) 

Ir
Vartoja

Z-BA.T Aparatų 
Pritaiko Akhdus 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 MtOADUTAY

SOUTH BOSTON. Mi

Tel. AN 8 2806

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo • ryto iki « 
8aAdomm—ofisas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAUfAKSY
KKAL 18TATB A INSUBANCB

409 W. Brondumy 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Offica TeL AN 8-0948
Bas. 37 OHIOLB OTBBHr
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 Weat Broadway, So. Boston 27, Masa. TeL AN 8-8764
PersiunčiaMe Jdsų sudarytos siuntinias į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitcs LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai įsitikino.' kad mfisųįstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IntnH«to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. rak., krlvirtadieniais
« iki t vnl vak. ir noMadieniain ano U iki V «sl no nirta.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame Stoge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

| Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaka Plain. Masa.
TeL: JA4-4374

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastiee of the

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1701 ir AN 8-248

TaL FA 8-5518

KETVIRTIS a CO.

870 W. BB0ADWAY 
< SOUTH BOSTON

ToL AN 8-4440

FLOOD 8QUARE 
HARDWARECO.


