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Demokratai Reikalauja Kelti 
Europos Tautų>Išlaisvinimą

Gubernatorius Harriman Reikalauja Kelti Europos Tau
tų Išlaisvinimo Klausinių Vėl Ir Vėl; Sako, Žene

vos Konferencijoj Klausimas Buvo Užmozotas;
Didžiųjų Pasitarime Pavergtų Tautų Klau

simas Neturi Būti Apeitas.

* . • tauti- Republikonai Mato,
cionalinio komiteto pereitą į Demokratai Nemoto
sekmadienį buvo sukvietęs į --------
į New Yorką tautinių gru-1 Republikonų partijos va-’ 
pių atstovus. - Dalyvavo 26 dai kongrese pereitą savai-' 
tautinių grupių atstovai iš tę sakėsi matą, kad ūkio 
visų valstijų. Jų tarpe daly-krizė eina prie galo, kad 
vavo ir lietuvių atstovai. Iš nedarbas greit sumažės ir šį 
viso pasitarime dalyvavo rudenį republikonai Jaimės 
125 delegatai, o vakarienėje'rinkimus, nes iki to laiko 
dalyvavo virš 600 svečių. |ūkio krizė bus išgyventa ir 

Svarbiausias kalbėtojas užmiršta, 
tautinių grupių konferenci-| Demokratų vadai sakosi • 
joje buvo New Yorko gu--tokio daikto, kaip ūkio kri-• 
bematorius Harriman. Jis Į zės galo visiškai nematą ir* 
sakė, jog Amerika jokiu bū-Reikalauja, kad vyriausybė 
du negali sutikti su rusų imtųsi priemonių kovai prieš

Goodyear lėktuvą bendrovė išmėgino nauja lėktuvą, kuris visokiais keliais gali 
važiuoti. Jis gali ir vandeniu plaukti, ir sniegu šliaužti, nebijo ir purvyno ar 
kitokio slidaus kelio. Jis padirbtas iš gumos.

Kongresas Baigia Svarstyti 
Darbo įstatymus

Baigiama* Svarstyti Įstatymas Apie Unijų Pareigą Duoti 
Apyskaita* Iš Labdaros Fondų; Republikonai No

rėtų Ir Unijas Suvaržyti; Įstatymas Dėl Be- -
darbių Šelpimo Kelia Daug Ginčų, Vyriau

sybė Prie* “Išmaldas”.

Izraelio Minėjo
Savo Dešimtmetį

reikalavimu, kad pavergto
sios Europos tautų likimas 
nebūtų svarstomas didžiųjų 
“viršūnių” konferencijoje. 
Mūsų pareiga, sakė guber
natorius, yra kelti ir vis 
kelti tą klausimą ir neduoti 
pasauliui užmiršti Europos 
tautoms padarytos skriados. 
Gub. Harriman užsiminė ir 
smerkė prezidento Eisenho- 
werio sutikimą Ženevos 
konferencijoje 1955 metais 
Rytų Europos tautų išlaisvi
nimą palikti nesvarstytą,

ūkio krizę, kol dar nėra vė
lu.

Republikonų vadai sako,
kad ūkio krizė yra svarbiau- Kubos Piliečių
riai “automobilių pramonės Teisės SuVOTŽutoS
krizė”, kuri mažai tepalie- ______ 9
čia kitas ūkio šakas. |

Deportavo Ir Tuoj Komunistai Telkiasi 
Grąžino Atgal Išnaudoti Ūkio Krizę

Kubos diktatorius gene- Pereitą savaitę imigraci-

Kongrese svarstomas įs
tatymas, pagal kurį darbi
ninkų unijos turės duoti vie
šą apyskaitą iš jų turimų 

Pereitą savaitę Izraelio labdaros ir pensijų fondų, 
respublika minėjo savo gy- Panaši prievolė norima už- 
vavimo dešimties metų su- dėti ir darbdavių valdo- 
kaktuves. Ta proga Izrae-'miems pensijų ir labdaros 
lio kariuomenė suruošė Je- fondams. Republikonų par- 
ruzalėj, žydiškoj miesto da- , tijos žmonės ta proga nore
lyje, didelį karišką paradą. j0 suvaržyti ir unijų veiki- 
Jordanija protestavo prieš mą> bet kongreso dauguma 
tą paradą, nes tai buvo Je- tam yra priešinga ir svars- 
ruzalės miesto internaciona- tomasis įstatymas greičiau- 
lizacijos laužymas. Įsįaį bus priimtas toks, kad

Tą įvykį svarstys dar ir unijų veiklai jis nekenks, 
J.T. organizacija, bet visas tik apsunkins sukčiams ir 
reikalas pasibaigs kalbomis, nesąžiningiems žmonėms u- 

Izraelis savo- sukaktuves nijų narių sudėtus pinigus 
minėj© labai iškilmingai ir naudoti ne tiems tikslams, 
rodė visam pasauliui jo pa- kuriems nariai juos sumokė- 
darytą per 10 metų pažan- j0>

.. , .. .__ _ . | Kongresas baigia svarsty-
Izraelio dešimtmetį pla- jr bedarbiams pašalpų

Amerikos komunistų par-
rolas Batistą paskelbė^kad jos įstaigos valdininkai suė- tija ragina savo partijos

Gamulknss I^ntdin konstitucinės piliečių teisės mė Suomijoj gimusį žmogų narius ir visokius bendrake- 
vrvviussfvvo ivenaju . ateityje aprėžtos.*William Heikkilą ir jį lėk- Jeivius visomis priemonėmis

(jerinOSl Maskvai Konstitucinių teisių suspen- tuvu išvežė į Suomiją. Tuo išnaudoti partijos interesuo-
, -------- davimas pratęsiamas dar 45 tarpu jo žmona ir advoka- se dabar besireiškiančius
Lenkijos komunistinė vy- dienoms. Tas reiškia, kad tas kreipėsi į teismą užtari- krašte ūkio sunkumus. Par- 

riausybė nutarė ankščiau spaudos cenzūra veiks, kaip mo teisėjas papeikė imi- tijos nariai raginami daly- 
bendradarbiauti su Sovietų iki šioliai, visa spauda yra gracijos įstaigos valdinin- vauti bedarbių demonstraci-

kaip to rusai reikalavo. Rusija, ypač krašto gynimo griežtoje vyriausybės prie- 
Panašiai išsireiškė ir kiti klausimuose. Lenkai aiški- žiūroje ir negali spausdinti 

kalbėtojai, kaip tai buvęs na, kad vakarinės Vokieti- nieko, kas vyriausybei ne- 
oro pajėgų sekretorius Tru-Įjos apginklavimas atomi- patinka. Susirinkimai drau- 
mano administracijoje Fin- ibiais ginklais sudaro didelį džiami. Policijos ir kariškių 
letter. Kalbama, kad jis pavojų pirmiausiai Lenkijos sauvalė veikia be jokių ap-
bus išstatytas kandidatu į (teritorijos saugumui, o to- ribojimų, 
semitą šio rudens rinkimuo- 'dėl lenkai turi ieškoti giau- Kubos diktatorius giriasi, 
se. Finletter apgailestavo,'dėsnio kariško bendradar- tod jo kariuomenė „umal- 
kad paskutiniu laiku Balta- biavimo su Sovietų Rusija, Snusi sukiKmą prieš vaj. 
sis Namas visai nebeuaime- kun vienintelė gali Lenkiją dži privatūs praneši.
na pavergtųjų tautų likimo apginti nuo vokiečių pasikė- mai k? kita Karas tarp
11 1^.alsv?n?n?° ausimo janimų. .Pagal Gomulką, diktatoriaus ir sukilėlių dar
nebekelia viešai, kaip tai lenkų ir rusų vienybė pnes nAra baidas 
reikėtų be. paliovos daryti, vokiečių pavojų Lenkjai y-

Kiti kalbėtojai pabrėžė ra būtinas dalykas, 
šio rudens rinkimų svarbą!______________________
ir reiškė vilties, kad demo-. 
kratų vadovybė senate ir į 
atstovų rūmuose bus sustip
rinta ir kad 1960 metais de
mokratų kandidatas bus iš
rinktas prezidento vietai.

Ginčai Dėl Karo 
Pajėgų Pertvarkymo

Prezidento D. D. Eisenho- 
werio pasiūlytas karo jėgų 
pertvarkymas kongrese su
silaukė nemažai kritikos. 
Prezidentas betgi pabrėžia, 
kad jo pasiūlytas planas y- j 
ra praktiškas ir būtinai rei
kalingas krašto saugumui.

Prieš prezidento planą jau 
pasisakė karo laivyno rėmė-Į 
jai ir eilė įtakingų kongres-| 
monų ir senatorių.

Prezidento planas numa
to žymiai sustiprinti krašto 
gynimo sekretoriaus įtaką į 
įvairių rūšių tvarkymą ir į- 
vesti didesnę vienybę tarp 
įvairių- krašto gynimo žiny-

SENA PILIS

Vytėnai (Gelgudo pilte) te
bestovi ant Nemuno kranto 
9 khn. žemiau Raudonės.
Ją priešai yra daug kartą 
puolę. Tie puolimai žinomi 
nuo 1283 m. Lietuvos vy
riausybė pilį buvo pardavu
si astronomui kun. Petrai
čiui, kuris žadėjo joje ob
servatoriją įrengti, bet ne
įrengė. Nuo 1935 m. pilies 
griuvėsiai buvo globojami 
Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muzėjaus. , ___ M vairo.

Indijos Vadas Nehru 
Ima Atostogas

Indijos priešakyje, nuo 
pat jos nepriklausomybės 
atgavimo, stovi Nehru, visų 
indų pripažintas vyriausy
bės ir kongreso partijos va
das. Pastaruoju laiku betgi 
Indijos Kongreso partija, 
kuri vadovauja kraštui, ro
do žymų susilpnėjimą, joje 
reiškiasi nesusiklausymas ir 
vieningumo stoka. Dėl to 
kai kas kaltina partijos va
dą Nehru.

Dabar praneša, kad J. 
Nehru esąs nutaręs kuriam 
laikui paimti atostogas ir 
per porą mėnesių ar ilgiau 
visai nesikišti nei į vyriau
sybės, nei į partijos darbą. 
Tuo būdu Nehru nori išmė
ginti, kaip jo bendradarbiai 
sugebės vadovauti krašto

kus už “gestapišką” depor- jose, kurstyti tokias demon
tavimą. Tada valdininkai stracijas, organizuoti “be- 
deportuotą žmogų vėl grąži- darbių žygius” į Washingto- 
no į Ameriką iš Suomijos ną ir į valstijų sostines, kur- 
ir čia San Francisco teismas ti “bedarbių tarybas” ir pa- 
dar svarstys jo deportacijos našiai pirštis bedarbiams į 
bylą. globėjus ir vadovus.

Wm. Heikkilą gimė Šuo- Komunistų partija mano, 
mijoj ir Amerikon buvo at- kad įsitraukę į bedarbių ko- 
vežtas 2 su puse mėnesių vą, jos nariai vėl užmegs ry- 
amžiaus. Jis yra 52 metų šį taq) paitijos ir masių ir 
amžiaus ir nuo 1929 m. iki komunistai nustos buvędar- 
1939 metų buvo komunistų bininkų akyse šalies išdavi- 
partijos narys. Jis jau eilę kais ir Rusijos agentais.
metų per teismus kovoja -------------------------—
prieš jo deportaciją ir by- Automobilių Unija
'“SU“,.™' « Kabų Mažinimą

čiai paminėjo ir viso pa
saulio žydai, o ypač Ameri
kos žydų bendruomenė.

R. Nixon Lankosi 
Pietų Amerikoj

Viceprezidentas R. Nixon 
sekmadienį balandžio 27 d. 
išvyko į Pietų Ameriką, kur 
jis lankysis 18 dienų ir ap
lankys astuonias tautas. Vi
ceprezidento kelionei pri
duodama nemažai reikšmės, 
nes jis tarsis su Pietų Ame
rikos tautų vadais dėl glau
desnio ūkiško bendradar
biavimo tarp J.A.V. ir Pie
tų Amerikos valstybių.

Pirmiausiai vicepreziden
tas lankosi naujai susikūru
sioj Vakarų Indijos valsty
bėj, kuri dar nėra galuti
nai atsiskyrusi nuo Angli
jos.

sako, kad jie dės visas pa-1 . . .... , ,. - ,
stangas Heikkilą deportto- Automobilių darbininkų 
.. . •• * r iumia sios savaites pradzio-
ti | Suomiją.__________ jje siūlo darbdaviams pra-

j tęsti dabar veikiančias dar-j 
I/nr/fo jbo sutartis keliems mėne-t gros ir rumuną . įdu paskatins pirkėjus pirkti

Susidūrė Kelyje\mašinas.
--------- I Tas pasiūlymas dar nėra

Vienas New Yorko advo-! paskelbtas. Iš darbdavių pu- 
katas Ed. T. Perry pereitą >ės girdisi nuomonių, kad 
šeštadienį žuvo automobilio unija perdaug trumpam lai- 
nelaimėje. Jo vairuojama kui pratęsti darbo su
mažina susidūrė ant kelio .tartis, todėl dirbtuvės nega- 
su jo žmonos vairuojama j H planuoti ilgesniam laikui 
mašina ir nelaimės pasek-,6?™ gamybos ir kainų, 
mėje vyras buvo užmuštas siams, bet su sąlyga, jei 
vietoje, o žmona sunkiai su- darbdaviai sumažins auto- 
žeista ir dabar guli ligoni- mobilių kainas ir tokiu bū- 
n^* Viršūnių Konferencija

Policija dar negalėjo ap
klausinėti sunkiai sužeist^' Susirašinėjimas tarp Ame- 
žmoną, bet spėja, kad žmo-:rikos ir Sovietų Rusijos vy
ną važiavo iš Stamford, riausybių dėl "“viršūnių kon- 
Conn., pasitikti savo vyrą, ferenejios” dar eina. Šalia

o___„ kuris su kita mašina važia- susirašinėjimo eina ir diplo-
' Nehru gal ir visai bandys j vo namo. Automobiliai su- matų pašnekesiai su Rusijos 
pasitraukti nuo valstybės sidūrė ant kelio su liūdno- užs. reikalų ministerių Gro-

.reikalams jam pasitraukus. 
'Jei darbas seksis gerai,

2-11 j mis pasekmėmis. myko. # ♦

JI KALTINA MELAVUS

Harvardo universiteto mok
slininkas Mark Zborowski 
suimtas ir kaltinamas da
vus melagingą priesaiką. 
Jis prisiekė, kad ne paži
nojęs nuteisto Sovietą šni
po Sobte, kuris prisipažino 
ir pasakė, kad jis su Zbo- 
rowskiu 1944-47 metais bu
vo susitikęs daugiau kaip 
50 kartą. Iki teismo Zbo- 
ronrski būtą teleistas tt ka
lėjimo užstačius $20.000.

pratęsimo įstatymą. Kong
resas išleidžia daug plates
nį įstatymą, negu vyriausy
bė siūlė. Kongreso svarsto
mame įstatyme bedarbiams 
pašalpos būtų pratęstos 13 
savaičių virš dabar mokamų 
pašalpų ir, be to, bedarbių 
pašalpas gautų ir tie darbi
ninkai, kurie nėra apdrausti 
nuo nedarbo. Vyriausybė y- 
ra priešinga tokiam įstaty
mui, nes, pagal prezidentą, 
toks įstatymas nebėra drau
dimas nuo nedarbo, bet “iš
maldos” ir, be to, vyriau
sybė norėtų, kad našta be
darbius papildomai remti 
kristų ant valstijų, o fede
ralinė vyriausybė tiktai pa
skolintų valstijoms pinigus 
tam tikslui, o valstijos turė
tų paskolas grąžinti bėgyje 
keturių metų. Kongrese vy
rauja nuomonė, kad bedar
bių papildomam šelpimui 
reikia skirti 1,500,000,000 iš 
federalinio iždo.

Tito Duoda Maskvai 
Nemokamą Patarimą

Jugoslavijos diktatorius 
Tito, baigiant jugoslavų ko
munistų kongresą Liublia- 
noje pereitos savaitės gale 
įspėjo Maskvą nebezdžio- 
nauti Stalino ir nedaryti 
spaudimo į Jugoslavijos ko
munistus, nes esą tuo būdu 
rusai tik padarys nuostolių 
ir sau ir Jugoslavijai, bet 
Jugoslavijos politikos nepa
keis.

Visą pereitą savaitę Jugo
slavijos komunistų vadai 
griežtai atmetė rusų kalti
nimus už savo partijos pro
gramą, kuri rusams nepati
ko.

Tito sako, kad tarp ko
munistų reikėtų aiškintis 
kalbomis, o ne boikotais ir 
denuncijaci jomis...
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Pusiausvyras laikas
Amerikoje pirmoje vietoje dabar stovi “recesijos 

klausimas,” o užsienių politikos klausimai atsidūrė an
troje vietoje. Dėl ūkio krizės eina ginčai kongrese ir vi
same krašte. Vyriausybė ramina šąli, kad “depresijos ne
bus.” prezidentas ragina žmones nepasiduoti isterijai 
ir . . . pirkti. Vyriausybė, atrodo, yra nusistačiusi ūkio 
krizę nuveikti laukimu ir mažomis, palyginti, neiškaš- 
tingomis priemonėmis. Tuo tarpu kongrese ir šalyje vis 
daugėja balsų, kad jau labai ir labai laikas veikti, kad 
dar laukiant ūkio krizė eis gilyn ii- vėliau ją daug Slin
kau bus nugalėti.

Ir vyriausybė ir opozicija rodo į skaičius. Iš stati
stikos gausybės kiekvienas pasirenka tą, kas geriau tin
ka jo atsovaujamoms pažiūroms paremti, o pats klausi
mas taip ir lieka nebaigtas aiškinti.

Dėl ginčų apie ūkio “recesiją” užsienių politikos 
klausimai lyg ir nusistūmė i antrą vietą. Rusų pūstas ir 
plačiai išbūbnytas “viršūnių pasimatymas” kol kas neju-į 
da iš vietos ir Amerikoje daug kas ima jau rimtai abe
joti, ar rasai iš viso tokio “viršūnių” pasimatymo nori. 
Žinoma, jei Vakarų valstybės sutiktų su rusų siūlomomis 
sąlygomis valstybių vadų pasimatymui, rusai be abejonės 
sutiktų “viršūnėse” šypsotis ir lenkti konjaką už taiką ir 
koekzistenciją, bet kai Vakarų valstybės nori svarstyti 
ir tokius klausimus, kurie rusams nėra prie širdies, kaip, 
pavyzdžiui, Vokietijos suvienijimas ir Europos Rytų val
stybių nepriklausomybė, tai rusams tuoj praeina noras 
šaukti viršūnių pasimatymą ir reikalas stumiasi tolyn.

Amerikos santykiai su Sovietų Rusija dabar yra ga
na keistoje “pusiausviros” padėtyje. Rusų propaganda

IR TOKS TURI PASEKfiJV

Italijoje netrukus bus parląmento rinkimai, čia mato
me demonstraciją Neapoly už buvusį miesto majorą 
Lando, kuris už įvairius neteisėtumus buvo atstaty
tas, o dabar nori patekti į senatą monarcfaistą parti
jos sąrašu. Viena moteris, tautiną vėliavą užsikabi
nusi ant krūtinės, šaukia: “VaKo, I aido“

jęs darbininkams organi
zuoti ir profesines sąjungas 
-unijas, tuo nusipelnė visai 
darbininkų klasei, kad ją 
skatino ir mokė kovoti prieš 
išnaudojimą ir pavergimą, 
už savo žmogaus ir politi- Maskva ir Tito

Kas savaite
iš jų geresni komunistai,

nes teises, prieš kapitalisti- Jugoslavijos komunistų'!enklJ, kom.unis‘.at jau«“si 
■nės santvarkos blogumus ir part;ja savaitę turį. tarp kūjo ir priekalo. Len-

Darbininkų šventę švenčiant
Jau bus 69-ji metai, kai monės darbininkas buvo 

darbo žmonės, pasisavinę skurdžiai mokamas, dirbo 
socializmo idėjas, jo sieki- po 11-12 valandų, ir tik Vo- 
mus ir uždavinius, švenčia kietijoje, Austrijoje, Pran- 

I-ąją kaip savo cuzijoje ir dar vienamgegužes i-ąją kaip savo cuzijoje ir dar vienam ki- 
prieš Ameriką yra pikta ir pilna įtarinėjimų. Štai, kad šventę. 1889 metais susirin- tam krašte galėjo pasiųsti į 
ir pereitą savaitę rusų iškeltas skundas prieš Ameriką'kę Paryžiuje socialistinių savos šalies parlamentą ne- 
Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Maskva skundėsi J partijų atstovai, atkurdami skaitlingus savo atstovus, 
kad Amerikos karo lėktuvai daro “provokacinius skrai- Antrąjį Socialistų Intema-’8-ių valandų darbo diena
dvmus” šiaurėje ir žaidžia su ugnimi. Medžiagą savo pik
tam skundui rusai paėmė iš Amerikos spaudos, kur buvo 
aprašyta, kaip Amerikos lėktuvai kartais pakyla į orą 
dėl to, kad tolimos šiaurės Radaro aparatuose kaltais 
pasirodo ženklai, kurie gali reikšti rusų skrendančias ra

cionalų, nutarė: kovoti už Į buvo ir Europos vakarų 
darbo dienos sutrumpinimą darbininkijai artimiausias 
iki 8 valandų ir kviesti pa- iškovotinas tikslas. Apie 
šaulio darbininkus, kad, dirbančiųjų socialinį aprū- 
vieningi kovoje, švęstų ge-ginimą, apie jų draudimą 
gūžės pirmąją kaip darbo! senatvėje, nedarbo metu, li-

ketas link Amerikos, arba gali reikšti rusų lėktuvus, arba žmonių vienybės bei soli-1 goję tebuvo skelbiama so-1* • • 1 *1 y -i • 1 • * 1 1 • !• • J . • į *■ e e egali ir nieko nereikšti, nes tokie ženklai gali pasirodyti darumo šventę, 
dėl atmosferos sąlygų. Iš to spaudos pranešimo rusai su- • Paryžiaus kongrese daly- 
lipdė piktą skundą, kad Amerikos lėktuvai juo6 neva tai vavo tuomet 391 delegatas 
“provokuoja” ir siūlė JT saugumo tarybai pasmerkti iš 20 šalių. Dar nevisuose 
Ameriką už tai, kad ji yra budri ir nenorėtų susilaukti į kongrese atstovautuose kra- 
atominio Pearl Harbor štuose jau buvo tuomet su- se, taigi ir mūsų Lietuvoje.

Rusu skundas JT saugumo taryboje buvo svarstomas ąkūrusios socialistinės par-.Neretam fabrikėlyje meis-
nenkias valandas Kai naaiškėio iotr iš to skundo rusai Ujos’ Lietuvo-le’ Latvijoje,. tro - amatininko dirbtuvėje, l enkias \alandas. Kai paaiškėjo, jog iš to skunao rasai E?tijoj-e ir Lenkijoje sočia- neįsivaizduojamose sanita- 
nieko nepeš ir kad uz jų siūlomą rezoliuciją me as ne- jjgtinės partijos atsirado tik' rinėse sąlygose darbininkai 
balsuos, rasai savo rezoliuciją atsiėmė n \isas reikalas pO kelių ar keliolikos metų. buvo verčiami dirbti po 12 
paliko be jokio nutarimo. Reikalas šiuo tarpu užmirštas. Pačioje Rusijoje — dar vė- ’ ir net 16 valandų, kęsti sa- 

Tokių įtarimų ir piktų prasimanymų rusai vis iš- liau. Paryžiaus kongresas. vininko sauvalę ir žiauru- 
galvoja ir mėtosi jais be jokios atodairos. Spėjant iš to- atstovavo tikrumoje Euro- mą, pelnytis tiek, kad ga- 
kios propagandos atrodytų, kad santykiai tarp Amerikos pos vakaras, tuometinio so- lėtų su šeima pusbadžiai

progra-cialistinių partijų 
mose.

Dar pikčiau buvo carų 
Rusijoje. Ir už vis blogiau
sia — jos pavergtose šaly-

ir Sovietų Rusijos yra blogiausi.
Šalia propagandos, melų ir begėdiškiausių prasima

nymų rasai įsipiršo amerikiečiams su savo “santykių ge
rinimo” programa ir dabar kultūrinis ar tariamai kultū
rinis bendradarbiavimas taip Amerikos ir Sovietų Rusijos 
vis labiau plečiamas. Pasikeitimai menininkais, studen
tais. įvairiomis delegacijomis vyksta be pertrūkio ir, žiū
rint iš tos pusės, santykiai atrodo veik normalūs, o bolše
vikai juos sugeba net, kai nori, padaryti dargi “širdin
gus.” To “širdingumo” veidmainiškumą visi žino, bet visi 
dėl to tyli. nes reikia “santykius gerinti . . .”

Kiek ilgai tokie veidmainiškai širdingi ir oficialiai 
pikti santykiai gali tęstis, niekas nežino. Šiuo tarpu jie 
liudija, kad du pasaulio milžinai kariauti nenori ir nega
li. bet ir taikiai sugyventi dar neapsiprato ir todėl rodo 
vienas kitam propagandines špygas ir “širdingumą.”

Iš to reikia daryti išvadas, kad santykiai yra tam ti
kroje pusiausviroje ir tokia padėtis gali ilgai tęstis, iki 
rasai pabandys ką nors vėl “išvaduoti” į savo bedugnę 
kišenę. Jei rusai tiek įsidrąsins, tada ir Amerika nebega
lės atsipirkti piktais žodžiais ir gal turės be piktu žodžių 
Įspėti rusus nežaisti su ugnimi, kad netektų nusvilti.

A p ž v a I g a:
depresija.

“Kodėl niekas nekalba
Bolševikų “Laisvėje” ima organizavimą bedarbių tarybų? 

žodį A. Bimba. Jis kalba ne Atrodo, kad ir vėl tenka rū- 
apie “kolchozų malonumus” pintis komunistams. Niekas ki- 
bet apie nedart>ą Amerikoje tas tuo nesirūpina.” 
ir rodo savo “gerą ši*dį” be- 4 , ..
darbiams. A. Bimba sako: .**lp

leido bolševikišką zuikį iš 
“Nedarbas jau yra skaudžiai maišo ir rengiasj “gelbėti”

užgavęs keturias seimas iš kie- vargšus Amerikos bedarbius 
kvienos dešimties. O ta pavietrė su “bedarbių sovietais.” 
tebeplinta. niekas kitas apie tai

“Nei vyriausybė, nei Kongre- nekalba ir niekas nieko ne
sąs nė nekalba apie nukreipimą daro, o todėl “vėl tenka rū- 
poros desėtkų blijonų dolerių iš pįntįg komunistams.

PARAZITAI SKELBIASI

militarinfo biudžeto į kovą «u> Taip, atsargiai, bolševikų

cialistinio sąjūdžio žydinį.! misti. Darbininkams neva- 
Tačiau jo nutarimo garsas;Ha buvo kurti savo organi- 
tuojau pasklydo po pasaulį,' zacijų, viešai rinktis savo
ir Lietuvoje Vilniaus darbi
ninkai šventė gegužės šven
tę jau 1902 metais.

Tuomet dar jaunas kapi
talistinis ūkis, taip pat pli- 
tęs po vsą pasaulį, pasižy
mėjo nesuvaldomu plėšru
mu. Net Europos priešaki
nėse pramonės šalyse pra-

reikaiams bendrai aptarti, 
turėti savo spaudą. Tik per 
ilgų metų kovą Lietuvos 
darbininkai įpratino caro 
žandarą, kad apsiprastų su 
jų streikais, nors streikų 
“kurstytoją” vsuomet laukė 
kalėjimas.

Socialistinis sąjūdis, padė-

agentas jau perša savie- vo pastovių darbininkų or- 
siems pradėti “rūpintis” be- ganizacijų ir teko jas impro- 
darbiais, kalbinti juos kurti vizuoti pavidale “sovietų”, 
bedarbių “sovietus” ir vesti Iš “sovietų”’ bolševikai vė- 
agitaciją ne už viešuosius liau padarė darbininkų at- 
darbus, bet už Amerikos nu- stovybių karikatūras ir “so- 
ginklavimą .. . vietų” vardu dangsto savo

partijos diktatūra. Ameri- 
Rmbamvis1 boteevik^kos darbininkai turi savo 

žino, kad “nukreipus’ porą ekonomines organizacijas ir 
desetkų bilionų dolerių iš per savo unijas gali pareik- 
kansko biudžeto j kovą su pažiūras į kovą su
depresija bedarbių skai- depresija. “Bedarbių tary- 
cius krašte dar labiau padi- re'ikaiingos komu-
des, ues bilionai skinami niste^s, nes jie tuo keliu ti- 
kanskoms išlaidoms parapi- jgau^j įtakos masėse ir 

— — 1 XX* A * galėtų garsiau rėkauti apie
anie s?k°.ms'- Y‘suose. Amen‘ Amerikos nuginklavimą... 
“P“ kos darbininkų unijų pasi- Boiževikai Amerikoje nė- 

sakvmuose re ikalaujama, ra sti j oiganizacija 
kad vynausybe leistų dau- gerokai skydus, mora- 
gmu lesų krašto gynimui, o baj susmukusi, nusidėvėjusi, 
bolševikai norėtų po pne- nežūrint savo silpnumo 
danga kovos su depresija komunistai vis dar turi čia 
nusilpninti kraštą, kad rusų wv0 Maskvaj ištikimus ka- 
impenalizmas galėtų laisvai dn|g jr jej g^iygos pasidary- 
grobisiauti ir vagišiauti pa- tų priela„kios; jie ir vėl ban- 
šaulyje. j^lijusią įtaką

Mintis apie bedarbių “ta- atgauti ir net sustiprinti. To- 
rybas” irgi yra importuota kios “prielankios” jiems są- 
iš anapus vandenyno. Ka- lygos būtų ūkio depresija, 
daise “sovietų” idėja gimė kurios komunistai laukia 
Rusijoj todėl, kad ten nebu-

gj-veiu- j0 kongresą. Nė viena kų simpatijos yra aiškiai ju- 
mą, grindžiamą žmogaus Jkomilnistinė partija (išsky- goslavų puseje befdnsk tu 
laisves, žmonių lygybes ir danus jr j^donJezij,) ne. tą parodyti! Lenkijos ge- 
broliskumo pradu. Tai mil- atsiunU j ų kongresą savo Pade^ t0*1’
zimskai kovai laimėti dar- ..b,.oliškų delegatų”. O Mas- kad J,e tu" da^' 
bimnkija teturėjo vieną gm-.^ auda Jugo8|avijo6 ką Jie norėtų, bet tą, k,
kią - visų pasaulio darbi- komuniitus vėl išpeizojo ir FV8?,', n.°n- ‘ Brohsk‘ 
ninkų vienyoę. Paryžiaus išvadino juos p^lydėliais . *T>. komun^tu re“- 
kongresas tam ir paskelbė Arptiv»ic kia, kad vieni diktuoja, o
gegužės 1-ąją visų darbiniu- jugosl’avų komunistai sa- kiti klauso- KadanS? Lenki'
kų švente, kad jiem dar kar- v0 ko„ Maskvos pa- į? "“‘f? ,unPe.na-
tą ir kasmet primintų tos mokslus štokšSąi at- į2?0 ®eseIyiet IF>ldsalk» 
vienybes reikšmę. mete ir dabar „dešimties bedarytų vis bailtai dairom

Socialistinio darbininkų mctų žaizda” tarp maskvi- | Ma?kvos P“8? " “ te_n 
sąjūdžio eitasis beveik šim-nių ir titinių komunistų kartais nepapus saitas ve- 
to metų kovos kelias buvo “ygi atsivėrė”. J38". Pa\a^ans spalio me-
mokėtas brangiomis auko- prieš 10 metų Stalinas^’.’ .seniai Praėj° ir kas- 
mis, pažymėtas tūkstančiais grasino, kad jis “pajudins „te?k.a
sunkių pralaimėjimų, bet viena pirštą” ir iš Tito ne- skaltXtl8 SV brolišku kai- 

' kartu buvo vainikuojamas paiiks nė ženklo. Stalinas kuns Jave bet kada
nesustabdomos pažangos ir judino ne tik pirštą, bet ir pa^?aflgtl ir • • • nonai
stiprėjimo. Socialistų Inter-visą kumštį, jau nekalbant pasmaugtų!
nacionalo išleistam 1957 apįe liežuvį, o Tito vis dar Sueco kanalas 
metų metraštyje suskaity- sveikas ir drūtas. • .
ta 42 socialistinės partijos Dabar Chruščiovas ban- Egipto diktatorius apvai- 
iš tiek pat kraštų, kurios pajudinti pirštą ir nu- nakavo Sueco kanalo na- 
priklauso prie Socialistų In- šluoti pito> irgi pa_ cionalizaciją susitanmu su 
temacionalo ir visose jose siekimo. Jugoslavių ko- ka?al° bendrovės dalinin- 
yra 10 mil. 400 tūkstančių munistų kongresas vienin- ka^s dėl atlyginimo už nu- 
narių. Per paskutinius rin- gai paiaikė Tito ir į Mask- ^vintą turtą. Tai yra nau- 
kimus į laisvųjų kraštų par- vos įspėjimus ir pamokini- Nasseno laimėjimas. Uz 
lamentus už socialistus bu- mus visai nekreipė dėme- 40,000,000 dolerių jis atper- 
vo paduota 66 mil. balsų... sį0< ka savo nachaliskumą įrpa-
Laisvose profesinėse darbi- .. rodo, kaip akiplėšiškumas
ninku organizacijose, kurios*^0 Jie pykztazi. tarptautiniuose santykiuose
artimai bendradarbiauja su* Kaip Stalino laikais, taip gerai apsimoka.
socialdemokratais, dabar y- ir dabar skirtumas tarpJu- Sueco kanalo savininkai 
ra daugiau kaip 60 mil. na- goslavių komunistų ir Mas- negali perdaug verkti, 
nų. Is Europos socialistinis kvos yra yas pats. Jugo- Ler eilę metų jie melžė tą 
sąjūdis toli paplito po ki-slavijos komunistai, ypač kanalą, o dabar gauna at- 
tus kontinentus. I pač po jų vadas-Tito manosi galį lyginimą ir negali skųstis, 
antrojo pasauiinio karo, kai gyventi savo protu ir ne- kaH yra nuskriausti. Be 40 
Azijos ir Afrikos tautos su- mano sekti Maskvos bolše- milionų dolerių Sueco kana- 
kiuto laisvintis, jose susikū- vikiškų ponų nurodymų. 1° bendrovė turi dar ir kito- 
rė ir sparčiai tarpsta nau- -Jugoslavija nori būti ne- turto, kuns lieka jos 
jos socialistinės partijos, priklausoma, o Maskvos a- rankose.
Eilėje Europos valstybių so- kyse tatai yra didžiausia ' Atsiteisdamas su Sueco 

icialisjtai jau metų metais erezija, kokia komunistai kanalo bendrove Nasseris 
arba patys vieni valdo sa- bet kur gali užsikrėsti. įišlygina kelią susigerinimui 
vo kraštus, arba dalyvauja Viešumoj toki kaltinimai ir su Dėde Samu, iš kur jis 
valdyme kartu su kitomis prieš Tito nekeliami. Bet‘vis nenustoja vilties dar 
partijomis. esmėje tai yra didžiausioji įgauti visokios paramos.

Per tuos beveik šimtą nesutikimų priežastis.
metų nepailstamos organi- Oficialiai Maskva kalti- 
zuotų darbininkų kovos na jugoslavus, kad jų pro- 
(Pirmasis Socialistų Inter- gramos* projektas esąs ere- 
nacionalas susikūrė 1864 tikiškas, nukrypęs nuo le- 
metais) nepaprastai daug ninizmo - marksizmo. Tų 
laimėta ir Europoje ir Ame- nukrypimų Maskvos “Ko
riko je. Tuos Amerikoje vy- munist” nurodo bent tris: 
kusius pasikeitimus savo a- Jugoslavai sako, kad so- 

įkimis matė ir savo praei-jcializmas Vakarų valstybė- 
ties vargu mokėjo ir mūsųise gali laimėti be revoliu- 
senoji emigracija, atvykusi cijos; jie taip pat nepripa- 
į šį kraštą prieš 50-60 metų. žįsta vienai komunistų par- 

; Kas yra tų laimėjimų bran- tijai (rusų) teisės dėtis 
* giausia, tai ne tiek materia- “vadovaujančia partija”, ir, 
linių gyvenimo sąlygų pa- be to, jugoslavai mano, kad 
gerėjimas, kiek tas, kad to- Įtempimas pasaulyje didele 
je kovoje darbininkų klasė dalimi paeina iš sudarymo

uz naują žmonijos gyveni-

kariškų blokų — NATO ir 
Varšuvos pakto... Maskva 
tokias pažiūras skaito nu
krypimais.

Už tuos nukrypimus nuo 
Gegužės I-oji yra orga- maskvinės linijos rusai ju- 

nizuotos darbininkijos jėgų b^dė nubausti,
paradas. Metų metais ją Het išėjo nei šis nei tas...
švęsdami, per tą dieną pri- o kaip lenkai? 
simename praeities laimėji
mus ir dalytas klaidas, nu- Kai rusai barasi su jugo- 

' matome ateities uždavinius, slavais dėl klausimo, kurie
Apie tai rašoma darbininkų ------------------------- ----------
spaudoje, apie tai kalbama svųjų kraštų grobiku. Jis 
tūkstantiniuose mitinguose, pavergė partijai ir valstybei 

Kas mums ir šiais metais milionus dirbančiųjų. , 
švenčiant gegužės pirmąją šiais metais švenčiama 
skaudžiausia iš praeities pri- įgūžės pirmosios šventė 
simena, tai ta nepataisoma v’ėl primena socialistiniam

išaugo į žmones , susipra
to, apsišvietė, įgyjo patyri
mo dalyvauti gyvenimo 
tvarkyme ir pasiruošė dide
liems ateities uždaviniams.

žala, kurią socialistinis są
jūdis turėjo patirti dėl jįsu-

pasauliui ir laisvosioms pro
fesinėms darbininkų sąjun-

kurios komunistai 
lyg gervė lietaus.

skaldžiusio bolševizmo. Bol- g°ms» ka<l JV kova vyksta ir 
ševizmas ne tik susilpnino v3rk8 dviem frontais: prieš 
darbininkų sąjūdį ir skersai kapitalistinę visuomenės 
kelio atsistojo jo spartės- santvarką ir pneš Maskvos 
niems laimėjimams, bet jis .SraHiamąjf ir vergiantį bol- 
suniekino patį socializmo ševizmą, už pavergtųjų is- 
idealą. Įsigalėjęs ginkluotos laisvinimą. Tuose frontuo- 

į jėgos pagalba, jis virto Ru- se miūsu vieta, 
į sijos tautų pavergėju ir lai-! J*'

O kaip ūkio krizė?

Ką vyriausybė daro ar 
darys, kad ūkio krizė grei
čiau praeitų? Kol kas vy
riausybė vis delsia ir vis aiš
kina, kad dar reikia palauk
ti, kad gerbūvis čia pat, kad 
tik reikia kantrybės ir vis
kas bus gerai. Prezidento 
geri patarimai “pirkti” žmo
nių neįtikina. Ūkio krizė, 
nors ir ne tokiais šuoliais 
kaip metų pradžioje, bet vis 
eina gilyn, o pranašaujamas 
gerbūvis vis nepasirodo iš 
už to pašlovintojo “kampo,” 
už kurio jis kadaise slapstė
si ir Hooverio laikais.

Yra žmonių, ypač stam
biųjų kapitalizmo tūzų tar
pe, kurie mano, kad ūkio 
krizė pati savaime praeis, 
tik esą reikia kantrybės, pa
laukti ir nieko nedaryti. To
kie žmonės ir kugžda vy
riausybei, kad viskas išsily
gins, kad viskas bus gerai, 
kad užtenka žmones truputį 
paraginti “pirkti”, o viskas 
kita savaime pasidarys. To
kie “kantrybės” apaštalai 
dargi mano, kad nieko 
(jiems) nekenks, jei bedar
biu skaičius kurį laiką bus 
keli milionai ...

Kongrese vyrauja kita 
nuomonė, bet kongresas ga
li skirti pinigus, o planin
gai veikti prieš ūkio krizę 
gali tik vyriausybė. Jei vy
riausybė nori “laukti”, tai 
sunku priversti ją ką nors 
daryti. Laukimas ar tupčio- 
jimas vietoje atrodo di
džiausioji vyriausybės iš
mintis kovoje prieš ūkio 
krizė. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Atsisveikinant sn Kazimierine
III 26,000 dolerių turto. Drau-

Bostono Kazimierine dr- Pjabu™ P“*? 1910 me- 
ja, kaipo seniausia lietuvis- «Xt£
S SSįSSSK "4"

J , ... gia tik moteris ir dar nešto-s, lietuviškų draugijų ir or- « rf mirties u, Drau. 
^nizacųų pradininke. Ka- £
am’ennes darbuotojai meg- «J V* < £

sta pabrėžti, kad iš iu drau- r - ,.. F . . \ J - i., moka pašalpas ligoje, po-
gijos atsirado visos kitos mirtine£ Lietuvoj Dukterų
drauguos, is jų draugijos g ’1) rij UetuvoS
išaugo klubas (S. Bostono i«,»m v,™Piliečiu Draue-iia) ir netua- SuniJ Draugija, Jaunų Vyrų Piliečių Draugija) ir net pa Draugija ir kit Tokios yra

V a • K a • ♦ mūsų apylinkės draugijos.
^ dalies tai jha teisinga. q jej jmti vigą Ameriką, tai 

Iš pinnosios draugijos mo- kįekviena lietuviška koloni- 
kėsi kitų draugijų kūrėjai. ja įu1.j po keiiag ar po ke_ 
Pirmoji draugija buvo pa- noHka draugijų. Niekas nė- 
vyzdys ir mokytoja. Iš Ka- ra bandęs lietuviškų “susai- 
zimeirinės išėjo kitų drau- Amerikoje suskaityti,
gijų organizatoriai, jie mo- manau jų lengva būtų 
kėši joje kaip vesti susinn- priskaityti keli šimtai, o gal 
kimus, kaip organizuoji tūkstantis,
draugijas, kaip vesti kny- Drau^ os buvo pirmosios 
gas ir, bendrai, tai buvo or- - J
gamzacimo gyvenimo mo
kykla.

O tų draugijų ir kitokių 
organizacijų čia buvo ne
mažas skaičius. Iš užsida
riusiųjų draugijų paminėsi
me sekamas: Šv. Kazimie
ro Rymo Katalikų Draugija,
Saldžiausios Jėzaus Širdies 
dvi draugijos (pirma suski
lo, paskui viena prisikergė 
sau “Rymo Katalikų” vardą 
ir neseniai abi baigė gyven
ti; Keistučio Draugija, Bal
so Draugija, D.L.K. Vytau
to Pašalpinė Draugija, Šv.
Petro Draugija, Keistučio 
Klubas ir kit. Iš tų užsida
riusių draugijų Šv.. Petro ir 
D.L.K. Vytauto draugijos
buvo didelės, jos turėjo po Kastantas JurgeKūnas, dabar 
kelis šimtus narių ir savo gyvenantis Brocktone, jau į 80- 
laiku buvo veiklios. ja dešimti Įžengęs, bet vis dar

Iš veikiančiųjų draugijų nepasišalinąs iš visuomeninio 
mūsų apylinkėj tenka pami- darbo baro, Kazimierinėj dr-joj 
nėti šias draugijas: Šv. Jo- taipgi buvo yeiklus. ėjęs pir- 
no, viena iš didžiausių ir mininko ir sekretoriaus parei- 
turtingiausių, ji dar dabar Ras, ir kaip čarterį pasirašęs 
turi apie 400 narių ir apie buvo pakeltas i garbės narius.

organizacijos. Jas lengviau-

VIENAS GYVŲJŲ

šiai buvo įkurti ir į jas len
gviausiai buvo traukti na
rius, nes jų svarba kiekvie
nam buvo aiški ir jų dirba
mas dai-bas neabejotinos 
reikšmės. Draugijos rūpino
si ir dabar rūpinasi ir tais 
savo nariais, kurie dėl dar
bo ar gyvenimo sąlygų turi 
gyventi kitur, negu draugi
jos būstinė. Tokie toliau 
■gyvenantieji nariai yra at
leidžiami nuo visokių pa
reigų draugijose (kaip tai 
nuo pareigų veikti valdybo
se, ligonius lankyti, numiru-, 
sius narius į kapines lydėti, i 
karstą nešti ir kit.), bet ūži 
tą atleidimą jie moka eks
tra mokestį (dažniausiai do-, 
lerį per metus). Toks to-; 
liau gyvenantis narys gau-; 
na iš draugijos “pasą”, ku-! 
ris liudija, kad jis yra pil
nateisis draugijos naiys, at
leistas nuo visokių pareigų 
tam tikram laikui už pa
skirtą atlyginimą.

Būtų labai įdomu apskai
čiuoti, kiek per Visokias 

i draugijas yra perėję narių. 
Bet tokio apskaičiavimo nie
kas niekada nedarė ir dabar 
jau ir pervėlu daryti, nes

fVCRIŲ KARALIAUS GALAS

Žvėlię jaukintojas Orfei Bolonijos (Italijoje) cirke trau
kia ietį iš negyvo 8 metu liūto nasrų. Orfei paprastai 
į liūtu narvą eidavo be ginklo, bet šį kartą jis pasiėmė 
revolverį, nes su tuo liūtu jis pirmą kartą tesusitiko, 
ir gerai, nes tas naujokas būtu tuoj Orfei sudraskęs, 
jei šis nebūtu paleidęs kulkos.

CONNECTICUT KLONIUOSE
HARTFORD, CONN.

Aukotojai prašo viso* 
potvynio apyskaitos

1
Prieš kurį laiką šiame lai

kraštyje paskelbiau J.A.V. 
Liet. Bendruomenės Hart
fordo Apygardos nukentė- 
jusiems nuo potvynio šelpti 
komiteto apyskaitą.

; Iš gaunamų laiškų ir pa
siteiravimų telefonu aiškė
ja. kad ši apyskaita yra ne- 

j pilna.
i Taip atsitiko, mano nuo
mone, dėl šių priežasčių:

1. Komitetas buvo ne
jvienlytis.

2. Siųsti pingai per p. Sau- 
, iaitj ir p. Žemaitaitį likosi 
'Hartfordo Apygardos ži- 
iniej. šių pinigų apyskaitą 
i aš ir paskelbiau, 
į 3. Pinigai siųsti per Cen- 
,tro Valdybą — komitetą li- 
jkosi Centro Valdybos ži
nioj. Būtų gera, kad ir C. V. 
pasektų Hartfordo Valdy
bos pavyzdžiu ir spaudai 
pateiktų apyskaitą.

ti ligoninėn dėl ne visiškai 
vykusios operacijos ir tuo 
būdu negalėjo parengime 
dalyvauti.

Jūsų visų pasišventimo 
dėka gautas pelnas eina Li
tuanistinei mokyklai išlai
kyti. Visiems darbu, auko
mis ir atsilankymu prisidė- 
jusiems nuoširdžiausias a- 
čiū, ačiū.

K. Bagdonas
L.B. Nevv Haven 
Apylinkės pirm.

NEW BRITAIN, CONN.

Tebestreikuoja

Jau buvo rašyta, kad U- 
nion Mfg. bendrovės dar- 
binnkai streikuoja jau virš 
20 savaičių. Bendrovė deda 
'didelių pastangų darbinin
kus paklupdyti ant kelių. Ji 
skelbia, kad jau daug atė
jo dirbti ir kad unija tyčia 
nešaukia darbininkų susirin
kimo, kuris spręstų, ar strei
ką tęsti, nes, esą, bijanti, 
kad darbininkai nenubal
suotų streiką’ baigti ir pri
imti darbdavio pasiūlymą.

Bet bendrovės vadovai

Dar kaitą aukotojams nu
kentėjusių vardu širdingas

draugijų narius vargu gau-į M£Ty B|RŽELiO 27-28 DIENOMIS. RUOŠ- Kazv« Bagdonas aPsiri.k°- Susirinkimas buvo
, tume tikrą skaičių, nes dau-1 * i^azys oagaonas
gelis lietuvių prikiausė prie:
kelių draugijų — trijų, ke
turių ir net daugiau. Pri

daug draugijų jau nustojo! 
gyvavusios. Ir skaičiuojant; AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS BUS BOSTONE

KIMĖS JAM! RINKIME ATSTOVUS!

klausvmas prie kelių drau- ta ouvo parapijinė”—siau- jos ribų. Tik kai kuriose ko» 
’ ' ‘ ’ 'r' ’ su-gijų buvo ekstra apsauga li- j rame rate. Apie tų draugi- lonijose A.L.T. skyriai

J.A.vTb. Hartfordo ^ufe£as. Įklausytas komi- 
teto pranešimas ir bendro-Apygardos pirmininkas

NEW HAVEN. CONN.
vės pasiūlymas ir balsuo-

j ris 664 balsais prieš 63 at
ėmėte bendrovės pasiūlymą 
i ir nutarė skelbti streiką, 
i. Bendrovės vadai siūlogoję ir didesnė pomirtinėje susijungimą į kokią nors gebėjo sutraukti į savo eiles Pavykęs linksmavakaris

į įpėdiniams ar pasilaidoji-į visą kraštą, ar nors vieną visas vietines lietuvių orga-, j_. B. New Haveno Apylin-^streiklaužius įvežti per pi- 
mui. į kitą valstiją apnrtancią są- nizacijas ir tokie skyriai y- ,nurengė balandžio 13 d.'ketų linijas sunkvežimiais,
iii drautriiu liauno veikalai ;JU?gą- ni^ks\ rodos’ 1?®ra,ra1 gyvląusiejL Jie Junš\a, i pa saJėje j^omų ir bet tokių “kostiumerių” ne-
? i?*1"0?8 irr tuo patygmti, Jjį1*1 . Iietu?ų linksmą vakarą. Žmonių at- siranda. Kitos unijos vė

lu nebuvo dai omą. Todėl nuošimti. Kai kuriose kolo- g,jankg pusėtinai. Visi bu- mia streikininkus. Bendrovė 
veikia vietinių lietu-jvo vykusiai pa_
organizacijų sąry-Į^ programl šokiams

reiKalams • • .------vietinis jaunimo or
kestras. Veikė baras

Į ir kitos organizacijos
! ’
! Draugijos (seniau sakyda
vo “draugystės”) buvo 
1 pirmutinė lietuvių ateivių

draugijų veikla taip ir pa- nijose 
liko “parapijinė”, neišeinan- viškų

vuvių <tvciviM1ti toliau už savo kolonijų šiai” vietiniams ------------ o
!organizavimosi forma. Drau ribų. Platesnio užsimojimo tenkinti, o didelė dauguma 
'gijos visur veikia “automa- veikėjai iš draugijų per- pašalpinių draugijų ir da- 
tiškai”, užtenka isiregis- ėjo dirbti į Susivieniji- bar gyvuoja be jokio ryšio

i idė- su kitomis organizacijomis 
— so- ir čia dar galima būtu AL-

►
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA* \

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M. Micbelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-|

ę trecio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius* 
C valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai-j 
£ rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
J kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie

vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.^ 
» Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo 
* dama apie simią Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
£ “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-j 
{ šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kainas 
£ $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus! 
“ ir pinigus prašome siijsti šiuo adresu:

KĖI ęivis
836 E. Rmadwav So Boston 27. Mw«»

truoti vietinės valstijos įstai ^us» 1 parapijas, 
goję ir paskui niekas į drau-j įnes organizacijas 
gijos vidaus reikalus nebe- cialistu, sandariečrtj, katali- -TO veikla praplėsti ii itiauk- 
sikiša. Jei pasitaiko skundų,'^ų federaciją ir pagaliau ti tokias draugijas i bendrą- 
tada valstiiu insnektoriai Į klubus. Bet veik visi jie ją lietuvišką veiklą.

pirmą pradžią padarė drau- Pradžioje palaipinės drau
gijose. Ir Bostono Kazimie- gijos buvo tik tautiškos —

su pu
tojančiu alučiu. Gautas pel
enas, o jo ne taip jau ma-

*XSOBB RtOut

i “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins K tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly S^ucre. Worce»ter, Mi

m i f

I

;• Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin- J 
’; ką Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy’’ savininką. Čia ii- J 

! pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 
; luose. Kreipkitės » toli ir « arti.
' Mes siuniėiame raistus VISUR. Tarime j

speriaiinin raistų nuo džiovos ampulėse. < 
raistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo ; 
reumatizmo, nuo širdies ir nervą ligą. « 
Vaistai siunėiami VISUR. Rašykit mums J 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. R. S. Reg. Phm

i Ir Notary PabUc
AMAM

tada valstijų inspektoriai 
draugijų knygas perkrati- 
nėja, bet šiaip į draugijų 
veikla niekas nesikiša.

VIENAS GYVŲJŲ

Vladas Federavlėius buvo kelis 
metus Kazimierinės maršalka ir 
direktorius, draugijai priklausė

1911 metą.

zai, skiriamas Lituanistinei 
mokyklai išlaikyti.

Randu reikalo padėkoti p. 
pulk. Reikeniui ir visai Ben- 
di-uomenės valdybai, litua
nistinės mokyklos jaunie
siems šokėjams, jaunimui 
už tautinius šokius, tėve
liams už bufetą, o malo
nioms šeimininkėms už ska
nius lietuviškus patiekalus.

Aišku, kad į draugijų val
dybas patekdavo šiek tiek 
daugiau apsišvietę ir gudre
sni žmonės, kurie turėdavo 
daugiau įtakos narių tarpe. 
Pats darbas draugijų prie
šakyje irgi auklėdavo dar
buotojus, mokė juos orga
nizacinės veiklos, pratino 
viešai kalbėti. Pradėję drau 
gijose veiklesnieji žmonės 
greit imdavosi ir platesnio 
darbo ir pasidarydavo mū
sų kolonijų veikėjai.

Pašalpinių draugijų veik-

rinė iš savo tarpo davė ei- lietuviškos. Kai kūrėsi Bos-
Įlę darbininkų kitoms orga- tono Kazimierine, tada lie- 
nizacijoms. Joje veikė Pet- tuviams svarbiausias reika- 
i*as Čaplikas, mūsų koloni- las atrodė atsiskirti nuo len- 
joj savo laiku plačiai žino- kų ir pradėti savo tautišką “* padėka”*tariu V
mas darbuotojas, joje velke organizacini gyvenimą. Ve- gčiukienei* už tautinių šo- 
Stasys Mockus, žinomas Su- liau, kai mūsų išeivijoj pa-;kių _ mokvklos ir jaunimo 
sivienijimo darbuotojas, A- sireiškė politinis pasidaliji-! paniošimą, p. Seliokui už 
ieksandras Ivaška, katali- mas, tas atsiliepė ir mūsų 

j kiškų organizacijų darbuo- draugijose. Visa
tojas, veikė Jonas Palaima, gijų turėjo “pažangiųjų ivimą vįetinam chorai ir di- 
Jonas Petrauskas ir kt. Iš ar socialistų vadovybes, Į agentui p. Raštui už dainas, 
gyvųjų tos draugijos dar- kitos buvo sanda. iečių va-Įp< Rastaitei už baleto šo- 
buotojų dar ir dabar įvai- dovybėje, o ga! daugiausia | kjus p Ree(į vengrų 
riose organizacijose veikia jų liko jiarapijų šešėlyje ' j-apsodiją, p. Zaščiurinskui 
Jonar Glineckis, Albinas kuniginių žmonių globoje. !„ž pagl.otus dalykus akordi- 
Neviera, Kastantas Jurge- Bet politiniame gyvenime
liūnas ir kt. Kaip Kazimeri- draugijos ne ką tepasireiš- 
nė, taip panašiai ir kitos kė, jų uždaviniai yra ekono- 
draugijos iš savo tarpo da- miniai ir iš tų uždavinių ri- 
vė asmenų, kurie nesitenki-: bų reta iš jų teišėjo. Kurį 
no veikla draugijose, bet laiką draugijose ėjo varay- 
buvo plačiau užsimoję ir bu- tinės dėl vadovybės ne tik 
vo lietuviškos išeivijos va- tarp atskira asmenų, bet ir 
dai vietose. Kur kolonijose I tarp srovių.
buvo daugiau tokių gyvų Būtų įdomu išaiškinti, ko- 
žmonių, tos kolonijos ir dėl Susivienijimas Lietuvių 
bendrame mūsų tautiniame Amerikoje (o vėliau ir R. 
darbe visada pasirodydavo K.S.L.A.) nepajėgė įtraukti 
ir dabar pasirodo gausiau pašalpinių draugijų i savo 
su aukomis ir jautriau atsi- eiles. Dali įtraukė/bet di- 
liepia į bendruosius visos džioji dalis' taip ir liko fcy- 
iseivijos reikalus. vuoti savarankiškai. Man

Dabartiniu laiku Ameri- atrodo, kad svarbiausioji 
kos Lietuvių Taryba jungia priežastis ar nebus tik mū- 
visą lietuviškąją visuomenę, sų “parapijiškumas” — su- 
bet reikia pasakyti, kad ji gebėjimas matyti tik tą, kas 
iki šioliai dar nėra apjun- yra arti, taip sakant čia po 
gusi visų mūsų organizaci-! nosimi, o kai reikalas lie
ju, ypač daug draugijų te- čia platesnį užsimojimą, ta- 
bėra už A.L.T. organizaci- da interesas atbunka ir

- vykusias gražias dainas, p. 
eilė drau- įKleinaitytei už akompana-

onu.
Bendruomenišką nuošir

dų ačiū kleb. kun. Gradec- 
kui už leidimą nemokamai 
pasinaudoti parapijos sale.

Klebonas kun. Gradeckas 
turėjo antru kartu atsigul-

turės pasiduoti.
Statybininkai streikuoja

Connecticut statybos dar- 
binikai paskelbė streiką. 
Skaičiuojama, kad Nevv 
Britain apylinkėje streikuo
ja 550 statybos darbininkų, 
o pridėjus Hartfordo ir 
New Haven streikuojan
čius statybininkus, bus per 
3,500.

Darbininkai reikalauja 
priedo 22-42 centų valan
dai, dabar jie gauna $2.23.
Ir moterys plėšikauja

Teresė Paulauskas, 38 
metų» gyv. 633 Myrtle gt., 
suimta ir kaltinama Įsiver
žus į svetimą namą ir pavo
gus $8.60, bet iki teismo pa
leista, užstačius $5,000.

Pr. Naunčikas

BRANCH, MICH.
Nelaimės mūsų padangėje

Vasario 2 d. mirė senas 
“Keleivio” skaitytojas Ra
polas Gritis, 80 metų am
žiaus, kilęs nuo Ukmergės, 
visą savo amžių 
viengungiu.

Balandžio 1 d. Barbora 
Bražienė pastebėjo, kad de
ga pernai nuplauta ir į krū
vą sudėta žolė. Ji nubėgo 
ugnies gesinti, bet ją ištiko 
širdies smūgis, ji krito ant 
ugnies ir sudegė.

Besiplečianti ugnis pasie
kė dvi dideles daigines. Su
bėgę kaimynai kitus trobe
sius išgelbėjo, bet ugnis spė
jo padaryti $5,000 nuosto
lių.

Bražienė buvo 85 metų.

išgyvenęs

mums jau nebeįdomu.
Bet kaip bevertintume

mūsų draugijas, turėsime 
sutikti, kad jos suvaidino 
didelį vaidmenį lietuviškos 
išeivijos gyvenime. Jos pir
mosios jungė mūsų tautie
čius į organizacijas, jos bu
vo pirmosios pagalbos tei
kėjos ligoje ir mirimo atsi
tikime, jos mokė mus orga
nizuoto gyvenimo ir per jas 
atskirų parapijų žmonės pa
sijuto bendrosios tautos da
lis.

J. Sekinis

Jau grįžo iš Floridos N. 
Vaivadienė ir L. Mickevi
čius su žmona.

Peter Spurgu
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Iš Pavergtos Lietuvos
Iii kaina, daro spaudimą ir i

J.A.V. vyriausybę. Leng-

Vilniuje tik 4 viešbučiai skaityklos

viau tokiems, kuriems pa
tiems neskauda, mesti 
Kremliaus meškoms į nas
rus pustuzinį ar ir daugiau 
mažųjų tautų, palikti “sta
tus quo”, ir težino...

Kam mūsų reikalas la
biausiai rupi? Kam labiau 
rūpės, jei ne mums patiems! 
“O, skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas lais
vės nevertas, kas negina 
jos!” — skambėjo Ameri

“Svietus” 
vedėjas

Vilnius dabar yra Lietu- ...
vos administracijos centras, Vilniškis juokų laikraštis 
jame gyvena per 200,000 “Šluota’’ išspausdino šitokį
gyventojų__ o teturi vos 4 raštą Lietuvos TSR Moksli-
nedidelius viešbučius ir vie- nių Žinių Skleidimo Drau- 
nus nakvynės namus, ku- gijai: “Eišiškių Vaikų bib- 
riuose išnuomojami ne kam- liotekos skaitytojai labai
bariai, bet lovos bendruose myli knygas, tačiau jie dar __ _______________
kambariuose. niekada nematė rašytojų. ^os lietuvių Lietuvai dova-

Ir viešbučiuose dalis kam- Vaikai labai nori susitikti'Laisvės Varpo gaida 
tariu išnuomojami lovomis, su rašytojais. Prašome ko- Laisvės Bokšto karo mu- mandiruoti rašytoją drg. K. J *uje Kaune. Tai buvo A, 
Atstovai Briuselio parodoje Binkį susitikimui su jaunai- merikos brolių priminimas

Briusely (Belgijos sosti-broliams Lietuvoje, bet jis 
nėję) atidaryta tarptautinė R Jį yra n«mazesnls priminimas
Įarotia, kurion Lietuvos de- ^kį 5g ir jiems patiems. Lietuvoj,
lptrariia sudaro* J Maniu- vai* deigu uieną urg. iv. nebėra laisves ur visos lie
sis (partijos centro sekreto- ?mkls atvykti, pra- tuvių pastangos prarastą
riusbJ. Laurinaitis (plano ^uj^^atT1' , b"™
komisijos pirm.), L. Maeke- ledyti mūsų

prašymą. šiandien tą Laisves Varpą
Eišiškių Vaikų bibliotekos skambinti, kad visas pasau- 

vedėjas (parašas neišskai- |į, girdėtų, ir laisvės vėlia-
tomas). laikyti iškeltą, kad

Pastaba: Bibliotekos ve
dėjui liūdna, kad vaikai dar 
nematė rašytojų, o “Šluo
tai” nemažiau liūdna, kad

vicius (ūkio tarybos vice
pirm.), J. Matulis (mokslų 
akademijos prez.) ir inž. 
Kupčiūnas.
Lietuvos jaunimas lieja pra
kaitą Sovietijos gilumoje

Vilniaus radijo praneši
mu, 2/)00 Lietuvos jaunuo- yra dar tokių bibliotekos 
lių Kazachstano (tolimoje vedėjų, kurie nežino, kad 
Azijoje) plėšimus plėšia, rašytojas K. Binkis yra mi- 
1,500 Donbaso kasyklose res prieš 15 metų”, 
anglį kasą, 2,000 Kazachs- Tikrai liūdna, jei Laetu- 
tane geležinkelį tiesia ir voj tokie “šviesuoliai” net 
Krasnojarske vandens jė- bibliotekų vedėjais skiria- 
gainę stato. mi.

Amerikos lietuvių kongresas
ŠAUKIAMAS LABAI RIMTU METU

Kas Alto pasiekta?

Rašo J. Pr.

Ar mes pakankamai įverti-
• . _ T - . m , name, kiek tatai reiškia mu-Amenkos Lietuvių Taryba - . . . . . . ....zi. j- ‘ ‘ . su tautos ir Lietuvos liki-(Altas) šiandien gali pasi- •
džiaugti, kad dar 1940 m.

c pos -o . pase ie- į drauge ir gynėja? Jeigu ne
tonus tt e les pirmasis ne-Lj A v budėjimas ir a’tori. 
pnpazmo Lietuvos užgrobi- kaip laisvojo pašau-

. , no opinijos reiškėjo ir gy-lasniko ir tebera iki šiol rnėjo Jungtinėse Tautose ir
.. . . , , ,, visuose tarptautiniuose f o-atžvilgiu pagrindu: kad:lum k^in d k ikį 

J.A.V. prezidentas ir kong-n^, tironai ba’u su
r.:as. valstybes departa-J^,.^ Lietuva

velenai ^a(j jr žemiausiai

J.A.V. politikos Lietuvos

... , , . . Lietuvatnentas ir partijų lydenai 
kone kasmet pakartotinai 
patvirtina, jog Jungtinių A-
men kos Valstybių vyriausy-, Ypatingai totai mėg-
be nepripažino ir nepnpa-' sovie'’ g.
tirs sovietams Lietuvos uz-l ejgdami miIžiniškas 5umas 
irobimo; kart Lietuvos ne- išlaikydami armijas pro. 
, , klausomybes paskelbimo agaRdisty ..rojui” ,gir-
lukaktuvių diena yra Jau. ti įr jam teisinti. Kam jiems 
langelyje valstybių ir did-. o re)ktų> jeį netektų tejsin.

tis prieš pasaulio opiniją ir

puolęs gengsteris mėgsta 
turėti apie save “gerą” nuo-

pasaulis matytų. 

“Bravo, Lithuanian*!”

Jei mes tylėsim ir ne veik
sim, kam kitam labiau rū
pės? Kaip tai padaryti? Ką 
gali Amerikos lietuvių vie
ninga veikla, teberodo įs
pūdis Washingtone, kai at
vejų atvejais Baltuosius Rū
mus ir Kongresą užplūdo 
laiškų, peticijų, rezoliucijų 
ir telegramų tvanai. “Bra
vo, Lithuanians!” sušuko 
vienas senatorius, nedėda
mas atplėšti maišais jam at
nešamų lietuvių atsišauki
mų. Lietuviai sujudo, da
bar ir Kongresas turi kuo 
remtis! Daug buvo padary
ta Lietuvos bylai išlaikyti 
gyvai, ir dar daug ir galbūt 
dar daugiau teks padaryti 
tai bylai išlaikyti gyvai iki 
jos teisingo išsprendimo.

Kiekvienas gengsteris tu
ri advokatus, ir juo nusikal
tėlis galingesnis, juo dau
giau pajėgia išmesti savo 
gynybai. Turi ir Kremlius

micscių švenčiama, kaip o- 
ficialė valstybinė šventė, ir 
V asario 16 proga valst. se-
betonus, kongresas, dauge-,(aut ėjo ro, Bet 
ko valstybių gubematonai! ,.a rik viena daieiė ^į. 
,r miestų majorai paskelbia kurias j A v ir
deklaracijas; kad Radio

žmonijos teismą, 
J.A.V. visą laiką

kuriame
vaidina

Knygos mėgėjo žodis
Tur būt, gerb. Keleivio 

skaitytojai bus jau girdėję 
apie tai, kaip rašytojų abe
jingumas ir pateptieji va
dovai jau daugelį metų skir
sto premijas savo išrinktie
siems.

Bet šiemet atsitiko neti
kėtas daiktas: skaitytojas, 
išbaigęs savo kantrybės pa
skutinį lašą, atėjo su savo 
svaria nuomone ir ėmė skir
styti premijas. Didi garbė, 
pažymėtinai šaunus žygis, 
ūmai iškilo Bostone. Bet a- 
pie tai vėliau. Toki dalykai, 
koki dėjosi Chicagoje, rei
kia pasakyti, labai ne kas
dieniški prajovai. Net ir di
delėse tautose, su žymiai 
senesne rašytine- kūryba, 
nedaug tokių atsitikimų.

Reikia šiek istorijos. Dėl 
aiškumo. Mums visiems ži
noma, kaip sunkiai kuria
mas mūsų didysis kultūri
nis pastatas —literatūra. A- 
pie tai gali pasakyti ir 
knygnešiai, ir spaudos drau
dimo juodmečiai, taip ir vi
sokios cenzūros, dėdžių ir 
tetulių, visokių tėvelių norai 
rašto kūrėjams uždėti savo 
letenėlę, saugoti, kad rašto 
žmogus nepakalbėtų, nepa
rašytų ne taip kaip visoki 
tėveliai, tetulės norėtų. Ma

premijuotos?
Per eilę metų katalikai 

būgnijo garbindami savuo
sius, bet velnias pilnas šu
nybių, jis pakišo koją ir 
katalikų kombinacijoms.
Kurį laiką skaitytojai, tikė
dami katalikiškos spaudos 
rašytojų, poetų garbinimu 
ėmė nusivilti tais taip gar
siai reklamuojamais katali
kiškais “labai gabiais” ta
lentingais rašytojais. Priėjo 
Draugo konkurso rabinams 
šiemet premijuoti net tokį 
veikalą kaip “Ir nevesk mus 
į pagundą”; naujo rašytojo, 
bet seno ateitininko Ignato- 
nio. Įdomus nutikimas: Y- 
ra Draugo konkurso rašyto
jų komisija, yra tūkstančio 
dolerių premija, yra keli 
šimtai puslapių rašinio, yra 
net autorius —laureatas Ig- 
natonis, bet trūksta vieno 
mažo dalykėlio—paties vei
kalo —* romano.

Gan keista ištiktis dėjosi 
pačioje Rašytojų Draugijo- .
je. Dėl šiemetinės Rašyto- belieka tuoj rinkti delega- 
jų Draugijos premijos per tos *r numatyti kiek gali au-

LAIKINOJI LIETUVOS SOSTINI

Nepriklausomos Lietuvos laikini sostini buvo Kaunas. .Jis 
yra labai gražioj vietoj—Nemuno ir Nėries opią santakoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

1958 m. • birželio 27-!28. (dar 
ler kad

Free Europe siunčia infor
macijas į Lietuvą lietuvių 
kalba; kad buvo įsteigtas 
Kersteno komitetas sovietų 
žiaurenybėms Lietuvoje ir 
kitose pavergtose tautose iš
tirti; kad Pabaltijo valsty
bės — Lietuva, Latvija ir 
Estija J.A.V. politikoje, o 
per ją ir Jungtinėse Tauto
se, pradedamos traktuoti

jos vyriausybei tenka atlik 
ti, norint išsilaikyti žmoni 
jos laisvės nuo gresiančio 
pavergimo gynėjo rolėje.

Raudonoji Kremliaūs gau
ja nesnaudžia. Ji tiki, kad 
laikas ir jai dirba į naudą 
ir vis tik mato, kad kaip 
kardas, laikas turi dvi plau
namąsias puses. Ji siekia į- 
siteisinti savo pasigrobtose

i;el>e kaip trys “sovietų są- teritorijose ir tuomet jau 
junginės respublikos”, bet to “sąžinės” išmetinėjimo 
kaip pajungtos tautos (cap- vii^kinti savo aukas. Visat- 
tive nations) Ivgiai su so- kakliau tad jie kviečia di- 
vietų satelitais, kaip Lenki- džiasias valstybes į jų va
ja, Vengrija ir kt. sovietų dinamąją “viršūnių konfe- 
pajungtos valstybės. Ir tai I * unciją '. Nikita su ką tik 
yra tik dalis A.LT. pastan-'pavarytuoju Nikolajų Bul- 
gų, neilstamo budrumo ir ganinu tuo reikalu yra jau

gėliau ir valandos) ir 
dienomis Bostone Statler kad prašantysis yra kong- 
viešbuty bus Amerikos Lie- reso dalyvis.
tuvių Tarybos šaukiamasi Viešbučio kainos dienai: 
kongresas, kurio paruošimo kambariai: vienam asme- 
darbai yra pavesti ALT.jniui: $8.50, $9, $10, $10.50, 
Bostono skyriui.

Atstovų rinkimo tvarka 
jau paskelbta spaudoje, to- dviguba lova: $14, $14.50, 
dėl visoms organizacijoms $15. $16, $16.50, $18;

Kambariai dviem asme* 
nims su dviem lovomis: 
$15.50, $16.50, $17, $17.50, 
$18, $19!

Kambaryje dviem asme
nims už kiekvieną priside
dantį asmenį imama $3.50 
dienai. /

Delegatų mandatuose pa
žymimas delegato vardas, 
pavardė, adresas, organiza
cijos pavadinimas ir jos na
rių skaičius, o juos pasira
šo pirmininkas ir sekreto-

$11, $12, $12.50, $14; kam
bariai dviem asmenims su

kų skirti. Jei kuri organi
zacija negalėtų visuotinio 
narių susirinkimo sušaukti,

pirmą' balsavimą išryškėjo 
M. Katiliškio rotnanas “Mi-
člroic ntAino ii*
Tulaukaitės eilėraščių kny- gali delegatus įgalioti 
gėlė “Rugsėjo žvaigždės”, 'valdyba.

Katiliškis gavo 29 rašyto! Statler viešbutis (Park 
tai, raštas yra labai didelei jų balsus, Tulauskaitė 10 Sq., Boston 17, Mass.) pa- 
galybė, nuostabus šviesos balsų. Antram balsavime j- žadėjo kongreso . dalyvius

aprūpinti kambariais su są
lyga, jei rezervacijos bus

žiburys. O buvo ir yra gy-!vyksta persivertimas galva: 
va knipava visokių tamsos Tulauskaitė (rašytojų Drau- 
apuokų — vadovų ir globė-! gijos pirmininko žmona) i padarytos ne vėliau kaip 2 
iu- kuriems labai ne i veidą era vo 34 balsus, o Katiliškis savaitės prieš kongresą. Re

nūs.šviesa, nušviečianti tokių 29. Didžiausio kalibro Ža- izervaeijos kortelės išsiunta- 
tamsos apaštalų darbus ir! garės rabinas negalėtų iš-.nėtos ALT. skyriams, bet 
darbelius. Sakysime, Ame- aiškinti kaip tai įvyko. Kai tame viešbuty galima kam- mandatų nuorašus tuoj at-
rikoje, negali pasodinti cen
zorių, užkurti laužo, įbrukti 
į kalėjimą, jeigu koks rašy
tojas, žurnalistas nurašo ne 
pagal užbrėžtą liniją. Bepi
gu už geležinės uždangos,
ten telieka tik 
liniją nubrėžti, o jau yra 
specialūs vyrukai, kacetai, 
Sibiras — ir tai moko ra
šytoją kaip pataikyti į rau
donąją liniją.

Organizacijos prašomos

kas sako: “Katiliškis ne ka- torius .užsisakyti ir be tų 
talikų linijos žmogus, o Tu- rezeryacijos kortelių, para- 
lauskaitė ir jos vyras, kuris šius viešbučiui laiškų, ku- 
lemiantį vaidmenį vaidina "ame pažymima pageidau- 
premijų skyrimo kombina- jąm° kambario kaina, atvy- 
cijose, abu yra tikrai kata- kimo ir išvykimo dienos

raudonąją likiškos linijos šulai”. Taip

gabių savo intereso gynėjų, 
kurie ne.tik nesnaudžia, bet! Mūsų karingieji katalikai 
juo tolyn, juo atkakliau labai apsukrūs. Jie jau se- 
kombinuoja.

Mūsų pareiga yi*a padėti 
Amerikos, o per ją viso pa
saulio teisybės gynėjams.
Tatai galima padaryti tik 
vieningai, masiniai, rimtai 
ir ryžtingai veikiant. Toks Aliais. Kadangi cenzūros ne 
visos Amerikos Lietuvos galima pritaikyti laisvėje iš
jungiantis veiksnys yra A-
merikos Lietuvių Taryba, ir

siųsti ir reikale informacijų 
klausti šiuo afdresu: ‘ ALT. 
Bostono skyrius, 636 Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. 
Tel. AH 8-3071.

ALT. Bostono Skyrius

kalba Chicagoje, kur tikro- kultūros dirvoje, kuri ir bearia ten prasidės dienos ir 
vės žinios turėtų slėptis. Čia to vos dera. Ir taip sunkiai ‘ nakties tamsuma ir dideli
prabilo Bostonas ir Chica- 
ga: abiejų miestų kultū
rininkai ir mūsų rašto my
lėtojai sudėjo dvi premijas

kuriama dideliu pasiaukoji
mu ir jėgų likučiais. Todėl 
ir miela kalbėti apie bosto
niečių ir chicagiečių labai

niai giiebiasi visokių būdų! įokias B- Tulauskaitė. 
suimti gyvenimą i savo ran- ?lnoma’ . I«b“

M., Katiliškiui. J)vi tokias, reikšmingą kultūrinę veiklą, 
n. rrc.a i. reikšmingą veik-

gyvemmą i 
kas. Jie gerai supranta, kad 
raštas gali daug pakreipti 
visą gyvenimą jiems pagei
daujamais keliais ir take-

klydusiems rašytojams, poe 
tams, tai buvo rasti seniai

jos galingas balsas — jos išbandyti keliai: papirkinė- 
šaukiamas Kongresas. jimas, ir į katalikišką liniją

Kongresas įvyksta už po- pataikančių , kėlimas į pa
ros mėnesių. Bet ir lemia-dangės. Gal ir supyks raš- 
mieji įvykiai gali įvykti ui to žmogus, bet reikia pa- 
mčnesio kito, nes “viršūnių sakyti aštrokas žodis ir mū- 
konferencijai” laikas arte- sų žurnalistams, ir mūsų ra
ja nestlaidžiai Mūsų Kong- Rytojams, ir, aplamai, vi- 
resas gali būti gyvybes svar- siems kultūrininkams, kurie
bos visai Lietuvos ateičiai!

Budėkime, ruoškimės ir 
padėkime pastangas, kad 
šis Kongresas būtų kuo gau
singiausias ir vaisingiau
sias.

tylėjo, toleravo tokią mūsų 
atskalūnišką veiklą. Gal yra 
ir pasiteisinimas, nes ne vi
si rašytojai gerai žinojo už
kulisius premijų turguje, 
nors aiškiai buvo matoma,

Amerikos lietuviai yra įsi- kai visi katalikiškan taktan 
rašę Lietuvos istorijon auk- pataikę rašytojai, poetei bu- 

vo garbinami kaip talentin
giausi mūsų kultūros švytu

so raidėmis per paskutinį 
pusšimtį metų. Lietuva ir 
šiandien maldingai seka 
mūsų pastangas ir deda į 
jas visas savo viltis.

lą.
ku paversti, kai turime du 
maždaug vienodo svorio kū
rinius, bet šiuo atveju ir 
nedidelis rabinas gali pasa
kyti, kad Katiliškio prana
šumas prieš Tulauskaitės Velykų proga Balfo Cen- 
gal ir neblogus Eilėraščius tro Valdyba paskyrė 5,000 
yra beveik be diskusijų. DM mūsų tremtinių, esan- 

Linksmi atsitikimai. Kai čiu Vakarų Vokietijoje, vai- 
skaitytojas, mūsų budrus kuziams ir ligoniams. Pas- 
skaitytojas, taria žodį, rei- kirtus pinigus išskirstys ir 
kia įlenkti galvą. Thii tik- įteiks reikalingiesiems Bal- 
rai geri ženklai literatūri- įgaliotinio taryba, esanti 
niam danguje. Bostono kul- Miunchene, 
tūrininkai įeis į mūsų kul
tūros istoriją ne todėl, kad 
jie nenusilenkė, kaip sako, ~
Babrausko dinastinei pre- . Mes laukiame vasaros, o 
mijų skirstymo užmačiai, PletM ašigaly žiemos, su ku- 
bet kultūrininko skaitytojo 
žodis labai daug pad^mū-

Rąžyto jas

šalčiai. Balandžio mėnesį 
ten buvo 90 laipsnių že
miau nulio, o pernai rug
sėjo mėnesį net 102 laips
niu.

Tokiame šaltyje net JAV 
tyrimo stoties traktoriai ir 
kito6 mašinos negali veikti.

SUŠELPĖ VAIKUS 
IR SENIUS

PIETUOSE ŠALTA

IŠLEIS “LIETUVOS 
ŽEMIŲ APRAŠYMĄ’

mmntmnvmmmmn

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija sumanė išleisti platų 
“Lietuvos žemių aprašymą”, 
kurio kaina bus $7. Kas su
mokės $10 ir daugiau, to 
pavardė bus įrašyta knygo
je garbės rėmėjų sąi-ašę. 
Prenumeratą prašoma siųsti 
draugijos sekretoriaus var
du: M. Kasparaitis, 1827 
Linden Avė., Racine, Wis.

Menka žolė išdygsta ir nesė- 
jama.

įsassaas*

sų rašto kūrybai, nes padės 
skirti pelus nuo grūdų. Skai
tytojo sukilimas prieš vie
nos sektos ir jos talkininkų 
užmačias tvarkyti kultūri
nius uždavinius kaip para

mai. Draugas, Darbininkas, I PU08 klėtinį aruodą bus at- 
Aidai savo laiku šoko girti'statytas į savo vietą. Tai la- 
A. Vaičiulaičio kelių dešim-itoi reikšminga. Tai kažin 

kas, lyg Kudirkos kova su 
cenzoriais, lyg knygnešių

Parodykime, kad birželio tų puslapių skystokus kelio- 
27 ir 28 d.d. mokėsime A- P° Italijos miestus ir 
menkai ir Lietuvai pasaky- vienuolynus aprašymus. Ir pastangos: platinti šviesą ir

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Jsje

krūvas laiškų prirašę. Jie 
yra gerokai paveikę kai ku- 
irias mažesnes J.A.V. są
jungines vyriausybes, ku-

___ iian. rios iš savo pusės, norėda-
dien' yr. rao p.Mlio lai., mos ramybės bet kokia kai
rė# užuovėja ir saugotoja. na* ne rav<) (tatlio

darbų.
Turime ypatingai 
budėti ir veikti

Tiesa, kad J.A.V.

U f Mes su jumis iki galuti-1 paskyrė premiją, ir tas kai tiesą, užtarnautai vertinti, 
no laimėjimo! ką gal ir suklaidino. Ne vi- be jokių sektų ar parUjųh-

__ i__________________ si žinojo, kad tuose metuo- niju* Tremties rašytojas,
Ka<« kitam kiinas srendžia. '86 buvo kur kas pranašes- kultūrininkas liko vieninte- nių knygų, bet dažnas jei- Hu laisvo, šviesaus kūrybi- 

gijęs Vaičiulaičio premija nio žodžio, minties atstovu.
Jei tavt, drangas ar kshav* 

nas neskaito “Keleivio’*, 
rink ižsiražyti. Kaina 
tams (Ik $4.

išgarsintą knygeliūkštę, ga- 'B?tų labai liūdna, kad ko- 
lėjo nusivilti ir tarti: tai kie nors kombinatoriai, ru- 
kokios menkystės anos ne- P13’ tariant, įsiveistų mūsų

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvrsy So. Boston 27, Mass.

n
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—Tegul bus pagarbintas, kų yra tarp tautininkų,

KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y. CHICAGO, ILL.

vaike!
—Labas rytas, tėve!
—Sei, Maik, ar tu girdė- 

, jai, ką vienas bedievis pa
darė Niu Džerzi šteite?

—Koks “bedievis”?
—Ogi toks, ką bedieviš

kus raštus skaito.
—O ką jis padarė?
—Nugi tfts minyškas su

šaudė! Jes, čielas tris.
—Reiškia, daugiau negu

pralotas Alšauskas.
—Maiki, apie pralotą Al-

šauską nekalbėk. Jis. nekal
tas, kad Ūstjanauskiene ap
suko jam galvą.

—Bet kam tėvas visada 
kaitini “bedievius”, nežino
damas kas iš tikrųjų yra 
kaltas!

—Ar tai tu rokuoji, kad 
aš nieko nežinau?

—Tėve, aš nieko ne “ro- 
kuoju”. Aš tik sprendžiu ir 
darau išvadas.

—Jeigu tu toks jau kyt- 
ras, Maiki, tai pasakyk, 
kaip tu gali padaryti išva
dą, kad aš nieko nežinau?

—Gerai, tėve, aš duosiu 
pavyzdį. Nelabai seniai tė
vas užsipuolei ant vadina
mųjų “bedievių”, būk jie 
norėję nušauti Bostono ar
kivyskupą, kai jis ateis mi
šių laikyti. Bet kai policija 
suėmė vyrą, kuris per tele
foną grasino arkivyskupą 
šaudyt, tai pasirodė, kad 
jis nėra joks “bedievis”, o 
tik girtas parapijietis. Ir 
dabar apie jį nieko .nesigir
di, kas irgi parodo, kad jis 
nebuvo “bedievis”. Jeigu 
jis būtų toks buvęs, tai lais
vamanių priešai šiandien 
rėktų apie jį ant stogų suli
pę. Visa tai rodo, kad tė
vas nežinai ką kalbi, kuo
met kaltini vadinamus “ be
dievius”.

—Olrait, Maiki, jeigu tu 
viską žinai, tai pasakyk, 
kas apšaudė tas tris minyš
kas? Ar ir čia buvo girtas 
parapijonas, ką?

—Ar jis buvo girtas, ar 
ne, to aš nežinau, tėve. Bet 
jis yra jau suimtas ir davė 
policijai pasiaiškinimą, ko
dėl jis tas vienuoles šaudė. 
Iš to pasiaiškinimo'matosi, 
kad jis yra religinis fana
tikas.

—O kas yra fanatikas?
—Fanatikais, tėve, yra 

vadinami tokie žmonės, ku
rie karštai ir aklai į ką nors

tarp komunistų ir tarp ka
talikų. Tas 24 metų am
žiaus vyras, Louis Marrero, 
kuris apšaudė tas vienuoles, 
yra katalikų fanatikas.'

—Ar tu nemeluoji?
—Ne, tėve.
—O iš kur tu žinai, kad 

jis mūsiškis?
—Aš nesakau, kad jis 

mūsiškis, tėve. Sprendžiant 
iš jo pavardės, jis gali būt 
ispanų ar portugalų kilmės.

—Bet jeigu jis būtų ka
talikas, tai jis būtų mūsiš
kis iš to atžvilgio.

—Tėve, neieškok jokios 
giminystės su juo. Nežiū
rint kokios jis būtų tauty
bės ar tikybos, jis yra pa
kvaišėlis. Jis rašinėjo kata
likų dvasiškiams laiškus ir 
reikalavo, kad lakūnams, 
kurie skrenda į erdvę, būtų 
įvesti religiniai medaliai. 
Be to dar jis norėjo, kad 
kunigai ištaisytų šventraš
čio klaidas, kurių jis daug 
atrandąs. Vieną tokių laiš
kų jisai parašė ir vyskupui 
Sheehanui. Jis buvo tiek į- 
sigilinęs į šventraštį, kad 
daugiau nieko nematė ir ne
žinojo, visiškai aklas fana
tikas. Ir dėl to, kad vysku
pas ir kunigai nekreipė į jo 
reikalavimus jokio dėmesio, 
jis pasiryžo keršyti ir jiems, 
ir pačiai katalikų bažny
čiai. Iššaudysiu juos visus, 
kalbėjo jis pats sau.

—Maiki, aš nemislinu, 
kad jis buvo kreizi, jeigu 
reikalavo šventų medalių 
lakūnams. Gali būt, kad ir 
šventraštį reikia pafiksyt 
Juk mokslinčiai versdami 
Dievo žodį iš žydų kalbos 
galėjo pridaiyt misteikų.

—Bet šaudymu nieko ne
pataisysi, tėve.

—Nu, tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, kokia jam gali būt 
kora už minyškų apšaudy
mą? Girdėjau, kad viena 
jų sunkiai sukoliečyta; jau 
ir paskutinis patepimas duo
tas.

—Aš manau, tėve, kad 
jis bus uždarytas į bepročių 
namus, nes pakvaišimo žen
klai pas jį pradėjo reikštis 
jau du metai atgal. Jis pra
dėjo matyti stebuklus, atsi
darydavo jam dangus, pa
sirodydavo didelė šviesa ir 
toj šviesoj jis matydavo Pa
nelę Švenčiausią.

Bet tai juk nėra bepro-

Praeitą savaitę gyvena
mam bute rado pasikorusį 
Skubeiką, apie 50 metų am
žiaus. Velionis atvykęs iš 
tremties gyveno Ten Eyck 
gatvėje, P. Kapisko baro 
kieme.

Matyti, velionis turėjo pa
krikusius nervus. Sakoma, 
rašęs laiškus prezidentui 
Eisenhoweriui prašydamas 
jį išgelbėti nuo komunistų ir 
F.B.I. agentų. Girdisi kal
bos, kad paliko nemažai pi
nigų, nes gyvas būdamas 
niekur neidavo ir dažniau
siai sėdėdavo name prie 
lango.
SLA 335 kp. susirinkimas 
ir gimtadienio minėjimas

Balandžio 16 d. Spūdžių 
namuose, Woodhaven, N. 
Y., įvyko SLA 335 kuopos 
susirinkimas. Nariai balsa
vo už visus dabartinius Pil
domosios Tarybos narius. 
Oponentų “bičiulių” sąra
šas negavo nė vieno balso.

Susirinkimą baigus paaiš
kėjo, kad šiandien narės 
Uršulės Križinauskienės 
gimtadienis. Na, ir įvyko 
netikėtos vaišės. Pranas 
Spūdis dalyvius vaišino sti
pria “arbata”, o Bronė Spū- 
dienė šilta kava, pyragu ir 
kitais užkandžiais. Besivai- 
šindami palinkėjome Križi- 
nauskienei dar daug ilgiau
sių laimingų metų.
Pradėjo statyti Dariaus 
ir Girėno paminklą

Skautų Akademikų 
suvažiavimas

Visuotinis 1958-jų metų 
Akademinio Skautų Sąjū
džio suvažiavimas įvyksta 
Illinois Universitete, Urba- 
na, III., mieste šių metų ge
gužės mėn. 10-11 dienomis.

Suvažiavime bus skaito
mos sekančios paskaitos:

“Žvilgsnis į Amerikos ci
vilizacijos ideologinius pa
grindus” — Vyt. Černius.

“Lietuvių kultūros ideolo
giniai pagrindai” — dr. J. 
K&upas.

“Istorinis žvilgsnis į lietu
vių tautos filosofus” — kun. 
dr. J. Kubilius, S. J.

“Jaunieji kūrėjai paverg
toje Lietuvoje” — R. Šilba
joris.

Suvažiavimo metu įvyks 
studijuojančiųjų A.S.S. na 
rių meno paroda, gi šešta
dienio vakare numatoma iš
kilminga vakarienė su me
nine programa ir šokiais. 
Laukiama apie 120 dalyvių.

Suvažiavimas pradedamas 
šeštadienį, gegužio 10 d. 
11:30 vai. ryte. University 
YMCA patalpose (1001 S. 
Wright St., Champaign, 
III.). Visais klausimais 
kreiptis: T. Remeikis, 518 
E. Green St., Champaign, 
Illinois.

ir K. Glėbą, o N. Česna ir 
Buda liko kandidatai. Tai 
vis jaunosios kartos vyrai. 
V. Luiza jau seniai atsto
vauja Baltimorės lietuvius 
siuvėjus. Seniau buvo daug 
norinčių tą darbą dirbti, o 
šiandien ne, nes kurie mo
ka gerai siūti, tie tiek pat ar 
net ir daugiau uždirba, kaip 
delegatas, tik šis nebūna be 
darbo, nes gauna metinę al-

Daug senų unijos narių 
jau išėjo į pensiją.

Z. G.

URUGVAJUS

Šuns mirtis ir taikus
sugyvenimas */

Vienas Urugvajaus lietu
vių “veikėjas” P. V., susi
žavėjęs Nikitos išmintimi ir 
suradęs porą draugų, suma
nė vietos lietuvių koloniją 
aukštyn kojomis apversti. 
Nuo tos nelaimės išgelbėjo 
jo šuo: Jis padvėsė, o jo 
šeimininkas dėl tos nelai
mės gavo širdies priepuolį 
ir vos pas Abraomą nenu
važiavo.

Būdamas ligoninėje nega
lėjo ir garsiajame taikaus 
sugyvenimo pokyly daly
vauti ir gavo pasitenkinti 
savo linkėjimus laišku pa
siuntęs.

Dabar Urugvajaus lietu
vių tarpe kalbama, kad to 
“veikėjo” šuns padvėsimas

TAI NE MOTERŲ PAPUOŠALAI

Atrodo, lyg būtų moterų nešiojamų brangenybių nuo
trauka, o iš tikrųjų tai yra Briuselio tarptautinėje 
parodoje pastatytas “Atomium” ir nakties metu ap
šviestas. i - t

KANADOS NAUJIENOS.
MONTREAL, P. Q.

Buvo gražus koncertas

A. Vartų parapijos salėje 
balandžio 19 d. buvo To-

kultūi os tvirtovė, turi .. 
2,000 durų, jo koridorių il
gis 6 mylios.

J. Valeika 

DRUMHELLER, ALTA
ronto vyrų kvarteto kon- --------

mūsų koloniją išgelbėjo nuo certas. Kvartetui vadovau- Angliakasiams sunkus

LAWRENCE, MASS.

Mirė Stulginskis ir 
Mazutavičius

taikaus sugyvenimo su bol
ševikais.

i Džiaugiasi Lazausko

ja V. Verikaitis, akompona- gyvenimas 
vo St. Gailevičius.

Lietuviško dainos meno 
išsiilgusiems montrealie- 
čiamg tai buvo didelis dva
sios atgaivinimas.

Drumheller ių ’JĘast Cou
lee anglių kasyklos per vi
są praėjusią žiemą dirbo la
bai silpnai, 2-3 dienas per 
savaitę. Pavasariui artinan
tis kiekvienos kasyklos va-

Balandžio 14 d. mirė Me-' Stalino saulės apšviesta,
Balandžio 21 d. 10 vai. thuen gyvenęs, ir ilgai sir- rusų nuvežta ir pavežiota po 

ryte Įjtųpnipų aikštėje, tapo £?s J°nas; Stulginskis. Ve-, Tarybų
prakasta žemė paminklo.Honis buvo senas Keleivio'poniutė .. n.iuu<uu<i
statymui. Žemės prakasimo skaitytojas, rėmė Amerikos myniniame pobūvy pareis- niūkti naeuldė ligoninėn
apeigose dalyvavo apie 80 Lietuvių Taiyhos pastangas kė pasitenkinimą dėl žuma-L Lukošiūno sveikatos na- ?aS,’ ° ',a-ir savalclų» 
lietuvių. Momentui tinka- atgauti Lietuvai laisvę, į listo J. Lazausko mirties, j/-- labai u Kanadoje kafĮ? ?cdir )a\. , ..

daug veikė lietuvių katalikų sakydama: “Jau vienas... - nes šeima Lie Bedarbiai angliakasiai
tautinėje parapijoje,, buvo dar trūksta, kad Gumbara- __ "auna nedarbo pašalpą —
jos komiteto narys. <. 'gis ir... (greičiausia

Jis buvo kilęs iš Šaukėnų, J korespondencijos autorius,
Šiaulių apskr., į Ameriką į M. K.) to susilauktų.

mas trumpas kalbas pasakė 
prel. J. Balkūnas, J. Tyslia- 
va, Paulina šimėnienė, J. 
Ginkus, adv. S. Briedis, Bro
nė Spūdienė ir M. Diržienė.

Dalyviai paminklo staty
mui sudėjo $95.75 aukų.

Paminklui statyti komite
tas veikė per praeitus 18 
metų. Aukų surinkta nepil
nai $8,000. Už tokią pinigų 
sumą, aišku, puošnaus pa
minklo ir tinkamoje didmie
sčio vietoje nebuvo galima 
tikėtis.

Kazys Žemaitis

MIAMI, FLA

Keleiviu
j.

skirtis
Mano svainis Walter Pa- 

poll iš Kenosha, Wis., ku
ris yra 80 metų amžiaus, ra
šo, kad jis nenori su Kelei
viu skirtis, todėl prašo pra
tęsti jo prenumeratą me
tams, atsiųsti kalendorių ir 
dar įdėjo Maikio tėvui pus- 
dolerinę.

C K. Braze

tiki, visai nesiskaitydami su i tystė, Maiki. Aš sakyčiau, 
sveiku protu. Tpkių fanati- kad tai yra tikri stebuklai, rija* Užteks.

Sergame

.. jsiuną ir Richardą Simą- tedirba b2 die.
niūkstj paguldė ligoninėn.
J. Lukošiūno sveikatos pa- 

is labai rimta. Kanadoje 
vienišas, nes šeima Lie-

sios tU^°je' Jo ,id.ėjos <',iiu£rams ;“fe‘s12,i;“nCTC<I?$95'mė- 
reikėtų jį dažniau lankyti ir 
remti ne tik dvasiškai, bet

atvyko prieš 48 metus, o į' Ji neišdrįso trečiojo su- 
Methuen prieš 25 metus. minėti, nes tas kartu buvo 

Liko liūdinčios žmona
Stella, duktė Sofija Mathe-
son ir sūnus Vito, abu Lynn, 
Mass., brolis Stasys W. 
Roxbury, brolis Antanas ir 
sesuo Patricija Lietuvoje.

Palaidotas Lietuvių tauti
nėse kapinėse.

Balandžio 16 d. trumpai 
sirgęs mirė Viktoras Mazu- 
tavičius, kilęs iš Vilniaus, į 
Ameriką atvykęs prieš 50 
metų.

Liūdi duktė Aldona Hall- 
bauer ir sūnus Joseph. Pa
laidotas lietuvių tautinėse 
kapinėse.

M. Stonie

BALTIMORE, MD.

Siuvėjai mažai tedirba

Kovo 26 d. buvo Amal- 
gameitų unijos lietuvių siu
vėjų skyriaus Nr. 218 nepa
prastas susirinkimas. Jo 
svarbiausias tikslas buvo iš
rinkti atstovus į unijos su
važiavimą, kuris bus Atlan
tic mieste, N. J., gegužės 12 
dieną.

Darbo delegatas V. Luiza

—Gali būt, tėve, kad tam
saus krašto gyventojams to
kios iliuzijos reikštų stebu
klą; bet Amerikoje žmonės 
jau tiek apsišvietę, kad ir 
kunigai nenori iš stebuklų 
biznio daryti. Kai šitas fa
natikas nuėjo į šv. Joachi- .pranešė, kad šiuo metu siu 
mo vienuolyną ir pradėjo vėjų reikalai ne kokie: dir- 
pasakoti apie jo matytas ha ne visą laiką, o kiti jau 
šviesas atsivėrusiafne dan- gauna registruotis bedarbių 
guje, kunigai jam atsakė: pašalpos įstaigoje. Didelė 
“Tai buvo tavo sapnas, ne Schlosų siuvykla, kurioje 
šviesos danguje. Tu sapna- dirbo apie 300 darbininkų 
vai.” Supykęs jisai nusipir- užsidarė ir visi jos darbi- 
ko revolverį, sugryžo prie „inkai liko be darbo, 
to vienuolyno ir pradėjo. Lietuvių skyrius į unijos 
šaudyt vienuoles. suvažiavimą turi teisę siųs-
..—Maiki, Hūdna isto- ti 2 atstovus. Iš 4 kandidatų

tame pobūvy.
Komunistiškas buržujus

bet ta pašalpa mo
kama tik 6 mėnesius. Dalis

,. .. . ... iau išėmė visa jiems pri-
Linkiu abiem ko greičiau į,ausoIn? pašai,,ą. •

i Nuo kovo 31 d. Drumhel
ler priemiesty Midlandvale 
kasykla Brilliant visiškai 

bedirba tik keli 
kurie išima bėgius,

ir medžiagiškai. 
Linkiu

pasveikti
Lietuva budo

. . I šią gražią St. Kairio at-
Montevideo turime vieną siminimu knygą, kurioj tiek 

lietuvį “proletarą”, kuris ;daug įdomios medžiagos iš 
benaikindamas kapitalą ir mūsų praeities, reikėtų vi- 
bekalbėdamas apie Rusijos sierns perskaityti. Montrea- 
komunistinį “rojų”, per ke-jy jį gaunama pas Šimelai- 
lis metus taip praturtėjo, tį, 127i Allard Avė., tel. 
kad jo turtą dabar jau ver- pn «_ 2859
tina daugiau kaip 100,000 ’ ’
pezų. Jis turi porą nemažų Kitos žinios

užsidarė, 
vyrai, 
mašinas
turtą.

Tai kasyklai užsidarius, 
dar lieka 3 kasyklos už 15 
myliu nuo Drumheller ir 3 

i kasyklos už 6 mylių nuo 
East Coulee miestelio.

ir kitą brangesnį

-u , 11 i • i Kai 1928 metais aš čia
fealdirbant?eii& vra%e Atidarytasis karalienės pirmą kartą atvažiavau, tai
J. •- ,• . , . . Elzbietos vardo viešbutis'Drumheller, East Coulee,
be?Voki kita SitaHsta ^is Priįclauso Kanados ge- Wavne, Rosdale ir Arca-

* ležinkelių bendrovei) yra dia apylinkėje buvo 22 ka-
M. Krasinskas didžiausias ir moderniškiau- syk los, o, matote, dabar, be-

“ ” ~ “ sias visoje Kanadoje. Be iiko vos 6 ir tos neturi pa-
Vmokiomis progomis geriausia visokių prabangos įrengimų, kankamai darbo. Mat, du-
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk jo koridoriuose kilimu nu- jos ir nafta smarkiai varžo- 
jį savo draugui, pažįstamų) tiesta 35 mylios. si su anglimi. Be to, ryti-
vardinią, gimimo, šventią ir O Montrealio universite- nė Kanados dalis iš Albęr- 
kitomis progomis. tas, Quebeco prancūziškos tos provincijos labai mažai
jw«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsrtG!XX5®txxx5<^xxxxxx !anglies teperka. ten dau- 

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI f l£ia« jvežama iš Pennsylva-
> ' mjos.
> ■ Favasaris jau ir čia>
> Čia teka didelė upė Red 
į Deer, kurios ledus išlaužė 

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me- i 1

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

balandžio 2 d. -Tuo metu 
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokiu ;; vanduo upėje buvo gerokai 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingu 
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-

atstovais išrinkti V. Luiza

sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvray 
So. Boston 27, Mas*. I I

'nm Yįruiir y wwiurmm wv rr v rirĮrmmmiMiniTV xxxxa«UHMt>t** *

> i pakilęs, bet iš krantų neiš
ėjo. Kai kada ta upė iškre
čia didesnių pokštų. 1948 
metais pavasari ji buvo taip 
patvinusi, kad žemesnėse 
vietose namai buvo apsemti 
beveik iki stogo.. • Ir mano 

s name tada buvo vandens
£ net 22 coliu. Ir 1954 metais 
§ i mano namą buvo pribėgę 

vandens 10 colių. Nuo tų 
metu potvynio nebebuvo.

A

r >
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r KAVA VISKĄ GYDO?

MOTERŲ SKYRIUS

Gera nuotaika-sveikata

BI■1 

'5 ' Buvo laikas, kada manė, 
| kad kava yra visokias ligas 
g gydantis vaistas. Bent taip 
| galvojo seniau Japonijoje. 

Ten neseniai rastas dar ne
taip senas laikraštis, leistas 
tik prieš 80 metų, kuriame 

įrašoma:
________ “Kava yia gydomasis gė-

Vargu yra žemėje žmo- ti vaikščioti juodose minty- iš pietinių kraštų ir
gus. kuris neturėtu didesnių se paskendusios, suarauku-'kai J J kas ^e_r.ia’. tal s™?“ 
ar mažesnių sunkumų, ne- sios, surūgusios, stenkimės V1° srl^ma didėja ir tuo bū- 
malonumų, vargti vaigelių, būti geros nuotaikos, links- du išvaromos nuodingos 
o vis dėito mes dažnai su- mos, laimingos. Juk kiek- medžiagos. Ji padeda ser- 
tinkame žmonių, kurie vi- vieną dieną yra pagrindo Sant. džiova, reumatizmu, 
suomet vra geros nuotaikos, juoktis, reik tik i viską žiū- i dantims skaudant... įstik- 
linksmi. tarytum jie būtų rėti šviesiomis akimis. Juo- kaYa lsgydo 10,000 li-
laimingiausi pasauly. Tokie kimės ko dažniau. Įprasi-^-. Tačiau ji neturi būti 
žmonės žavi mus savo ši- me, nebevaikščiosime nosis geĮ*ama, kai smalkiai lyja, 
luma, mes su jais būdami nuleidusios. Pagaliau pamir- žaibuoja „ ar griaustinis 
pamirštame savo kasdieni- Šime toki blogą Įprotį, bū- gnaudzia . .
nius rūpesčius, jie mus su- sime visad linksmos, jausi- . Šiandien, vargu ten ir di- 
stiprina, mes su jais pasijun- mės laimingos ir žavėsime : J1?“ kavos mėgėjai yra fco-

KATRA Iš JŲ KARALIENĖ?

tame lyg iš savo kailio išsi- su kuo tik bendrausime, 
nėrę, jaučiamės laimin
gi. .. Tokius žmones malo
nu dažniau susitikti ir mes 
visuomet jų laukiame.

O dažnai, kaip minėjau, 
ir tie žmonės yra savų bė-

R. J—ne
kios geros 

į kavą.
nuomones apie

KAIP VYRU 
NUSIKRATYTI

MOTERYS IR DAKTARAI

Statistika rodo, kad mo- 
Jei kuri moteris neapken-’terys dažniau lanko gydyto- 

dų slegiami, bet jie tas sa- čia savo vyro ir nori juo jus negu vyrai. Pasirodo, 
vo nelaimes neneša ‘‘į tur- nusikratyti, štai trumpas, kad vidutiniškai moterys 
gų” pardhoti, jie sugeba bet tikras patarimas: į permetus aplanko gydyto-
juodas mintis šalin nuvyti, Negeisk savo vyro, erzink jų ®.o karius, tuo tarpu kai 
pamiršti jas ir būti geros ji, spęsk jam žabangas. Nu- vyrai tik 3.9 kartus, 
nuotaikos ir ja maloniai žymėk namuose liniją: čia1 Daugiausia, žinoma, lan- 
veikti kitus. mano, o čia tavo. Nevadink kosi senesnes moterys. Pa-

Kad gera nuotaika gerai J° sa™ širdies ramintoju, j vyzdžiui, senesnės kaip 65 
veikia ne tik mūsų dvasinę sapnuose išsapnuotu, bet vis metų gydytoją per metus 
būseną, bet ir visas mūsų primink jam geras senas tanke 7.6 kartus, bet ber- 
kūno dalis, vra seniai žino- diedas, kada jūs dai* ne- mukai iki lo dažniau lan- 

Kiekviena mūsų yra skyrėte pasimatymų ir darė- kėši pas gydytoją neguma. mergaitės tokio amžiaus.pastebėjusi, kad esant susi- te kas patinka. .
rūpinus, susikrimtus mes ir Receptas tikras — jums Bendrai paėmus per me- 
biogiau valgome, ir blogiau nereikes važiuoti į Reno tus gy-ytoją ap._n„Q t, iSj 
miegame, ir mūsu širdelės skyrybų, jūsų vyras ten nu-, kiekvienų o. Tik 3% zmo- 
smarkiau plaka ir tt Taigi, vyks. ,mų per 5 metus nesikreipė
gera nuotaika yra tikra . ° J*ei minkštaširdė, 1 gydytoją.
sveikata, ir tie, kurie patvs jausminga ir nori vyrą la- 
sugeba būti geros nuotai- bjau Prie pririšti, tai
kos, jaustis laimingi, yra ge- viską daryk atbulai: geisk 
riausi gydytojai ne tik sau, J°» viskuo dalinkis su juo, i Buvęs demokratų prezi- 
bet ir kitiems, su kuriais jie žavėkis juo... ir jis su kū- dentinis kandidatas Adlai 
santykiauja nu ir dūšia bus jūsų. Stevenson, kalbėdamas de-

To galima išmokti, gali- ~ e ta, stiprus. kuris mušZ, 
ma Įprasti. Meskime papro- bet tas, kuris atlaiko.

seeooooeoooeeoeooooftoooMoeoooMC

Buvusi Irano karalienė Soraya (antroji iš kairės) su 
motina (pirmoji kairėj) ir broliu (tretysis ii kairės) 
Constitution laive, kuriuo ji atvyksta į Ameriką. Ji 
gavo su vyru išsiskirti po 7 mėty vedybinio gyvenimo, 
nes jie per tą laiką neturėjo vaiku. Ji atvykstanti j 
Ameriką norėdama užmiršti savo vyrą, kurį ji vis 
dar mylinti.

KOVOTOJŲ GIESMĖ

Kas vargo retežį nedrįsta numesti,
Tas laisvas niekuomet nebus;
Kas duodas, lyg jautis, paplauti nuvesti,— 
Aršiausias neprietelis mūs.
Mes trokštame laisvės, už laisvę kovoj’am, 
Už laisvę žmonijos visos...
Negailimės nieko ir viską aukojam 
Laimėt ar negrįžt iš kovos!
Ramumo neranda nuožmieji skriaudikai,
Jie bijo, jie dreba prieš mus.
Į laimę gi, broliai! Šalin apgavikai,
Vedą. i klaidingus kelius!

varnuos 12_Ainis

NEPATINKA “MAIŠAI”

duok 24 centus. ‘Leninas nepatenkintas
žmogelis sutiko. Jis perėjo;

tiltą vieną kartą, perėjo antrą,! 
trečią... ir jjfliko be cento.

Kodėl? Visai paprastai. Pa
skaičiuokite. žmogelis turėjo 21

Leninas pabudo mauzolejuje, 
kuriame jis guli Maskvoje, ir 
apsižvalgęs pamato, kad greta 
jo guli Stalinas.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

DIEVU MIŠKAS. Balio Sruojos 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 pusk, kieti viršai. Kaina $5.00

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

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolak-io romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
tos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai. 031 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 namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ IO- 
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pa- 

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- 
U. Geriausias vadovėlis pra* 

angliškai mokytis; duoda 
angliškus pasikalbėjimus.

.........................................78c

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 Įvairių 
trumpų pasakojimų. 180 puslapių. 
Kaina .......................................... $2.00

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 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 ps]. 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 $6.0<».

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonrenės parašyta; 250 įvairių 

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

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

M Valadkos parašyta knyga, 260 
oual. Kaina ......................... $?.Rn
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

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

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina .......•••••••••••• •$$
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktato
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševis- 
n«o istorija ir valdymo oraktika. La
bai daug medžiagos. 06 puslapiai 
kaina ......................................................**
MIRUSIOS SIEIOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3X5

shingtone, palietė ir naujo
sios mados sukneles, mai
šais vadinamas.

Pasak Stevensono, tos 
suknelės sumanytos Mask
voje, jų beforminis sukirpi
mas sėja nepasitenkinimą, 
neramumą, antagonizmą ir 
nedraugingumą.

Jis priminė vieną graikų 
veikalą, kuriame “moterys 
atsisako gimdyti, kol vy
rai nebaigs kariavę”. Ir 
šiandien moterys turėtų pa
sirinkti “taiką ar į maišą 
panašias sukneles”.

LAIMES PASLAPTIS

Ar esi sapnavusi, kad iki 
skausmo įtempdama jėgas 
ko nors sieki ir negali pa
siekti. Taip yra ir gyveni
me, jei kas tiki, kad lai
mė priklauso nuo įgijimo tų 
ar kitų dalykų.

Laimė yra mažytė gėle
lė, kuri pražysta sieloje. 
Jai maitinti reikalinga mei
lės šilumos ir švelnios gerų 
darbų miglos... ir nieko 
daugiau.

JUOKAI

Ufnkymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu 
KELEIVIS

•j* Se. Beste*

Chruščiovas ir velnias

Stovi žmogelis prie tilto ir 
liūdi. Kišenėje vos 21 centas. 
Ateina prie jo velnias ir klau
sia:

—Ko toks nusiminęs. Ar tau 
pinigu reikia?

—Taip, — atsako žmogelis.
—Mano drauguži! Pereik ši

tą tiltą ir tavo kišenėj bus dvi
gubai daugiau pinigų. Kiekvie
ną kartą perėjus tiltą tavo pi
nigai padvigubės,—aiškino jam 
velnias.

Žmogelis apsidžiaugė.
—Bet,—tęsė velnias, — už 

kiekvieną tilto perėjimą tu man

i •—Na, draugai, jūs tikrai ge
rai mane pagerbėte šitokią 
kiaulę greta manęs paguldyda- 
mi, — sušuko Leninas.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

centą, o kai perėjo tiltą, jo ki
šenėj buvo 42 centų, bet jis tu
rėjo velniui atiduoti 24 centus.
Taigi jam beliko 18 centų. Kai 
jis perėjo antrą kartą, turėjo 
36 centus, iš kurių velniui rei
kėjo atiduoti 24 centus, taigi -----------
jam beliko 12. Kai jis perėjoj PASAULIO LIETUVIŲ 
trečią kartą, turėjo 24 centus, ŽINYNAS, paruošė Anice-' 
bet tiek pat reikėjo ir velniui tas Simutis, išleido Lietuvių 
atiduoti, to dėl jam nieko ne- Prekybos Rūmai New Yor-
beHko- Ike, 464 psl., gražiai įrišta,

žaidimą dabar daro Chruš- gausiai iliustruota, kaina 
ciovas su kolchozais. Jis naiki- $(550, užsakymus siųsti: A. 
na mašinų - traktorių stotis. Simuti 41 W. 82 rd. St
kolchozams uz brangi, kam, iš- N y 2 j, y 
kis senas, nusidėvėjusias masi-: _ . ,
nas, už jas gaus krūvas pinigui Tai tikras Žinių aruodas 
ir lups iš kolchozų už mašinų aPie visur . įssiblaskiusius 
taisymą, o kolchozai, kurie tu- lietuvius, tinka ir kitatau- 
rėjo atsargų, paliks be jų, o čiams dovanoti, nes yra pla- 
kurie neturėjo, tie dar į didės- tus skyrius anglų kalba, ku- 
nę kabalą Įkris ir bus priversti ris duoda daug gerų infor- 
dar daugiau ir sunkiau dirbti, maciju.
Taigi ir Chruščiovas, kaip tas--------------------------------------------
velnias, bus laimėtojas. 1 Akiplėša per akis meluoja

RODO, KAIP JĄ GRAŽIAI APVALĖ

Titus Haffa H Čikagos rodo, kaip plėšikai ją gražiai 
apvalė, atėmė visas $126,000 vertės brangenybes, kai 
ji įžengė į savo Imto prieškambarį. Prieš kelios mė- 
nesios iš jas pavogė $100,000 vertės brangenybių, kai 
ji sa vyra gyveno Miami, Fla.

JONAS BttJONAS

raminus streikas
Atmenu, buvau dar jaunas gimnazijos mokinys.
Nora jau pavasario saulė linksmai žiūrėjo pro ma

no langį, nors ore sprogo ir žydėjo medžiai, tačiau 
sėdėjau savo kambary: rengiaus egzaminams. Buvo ry
tas, giedras, ramus ir malonus.

Štai atsidaro mano kambario durys, ir uždusęs, su
kaitęs, linksmom, degančiom akim įbėga Kokus, ma
no draugas.

—Ar žinai ką, — sušuko jis, — darbininkai strei
kuoja !

—Kas, kur? — klausiu aš, pašokęs ir iškėtęs akis.
Sakau, darbininkai streikuoja, — rėkia mojuodamas 

rankom Kokus: — juk šiandien pirmoji gegužės.
—Pirmoji gegužės? streikuoja? — pereina per gal

vą mintis nušviečia protą: pasidaro linksma ir lengva; 
iš džiaugsmo noris ir vejkti, ir juoktis, ir šokti...

“Darbininkai streikuoja”. Tie žodžiai buvo tokie 
i įstabūs, netikėti ir malonūs. Jau buvau skaitęs socia
listų knygelių ir laikraščių; girdėjau apie kylanti dar
bininkų judėjimą, apie jų kovą su valdžia, su skriau
dėjais; girdėjau apie pirmąją gegužės ir darbininkų 
streikus; sapnuodavau apie tai naktimis, kaip apie 
šventą, tolimą, negalimą daiktą, nes tai buvo kitur, ne 
{Jas mus... Pas mus dar viskas, kaip vanduo po le
du, tyliai ir bailiai sruvena ...

Ir štai šiandien man tenka pirmąkart išgirst ma
loni ir linksma naujiena__

—Sakyk’, kaip tai atsitiko?—prašau drebančiu bal
su Kokų, negalėdamas nustovėti vietoje.

—Mesk knygas, eikim, pamatysi, — ragina mane 
j Kokus:—tyčia užbėgau tavęs pavadintų.

Knyga skrenda lovon, ir akies mirksniu atsiduriam 
gatvėje. Lekiam kuone tekini.

—Kurgi?—klausiu savo draugą.
—Dabar turi būt prie tilto, kur vagonų fabrikas, 

—sako jis: — bet eikim mažosiomis gatvėmis: mokinių, 
mačiau, neprileidžia, gali sutūrėti.

Dideliais vingiais lekiam siauromis gatvėmis, už
dusę, sukaitę.

—Išeinu, kad tu žinotum, iš savo buto, — pasako
ja man giliai atsidusęs Kokus, žiūriu: prie*geležies fa
briko minia žmonių. Kas per velnias, manau sau, rei
kia eit pažiūrėtų. O čia trys bobos patvory zvembia: 
“Dievuliau, ką čia dabar tie šėtonai įsimanė, — ir Dievo 
nebijo ramiems žmonėms darbo gaišinti!. ?’

—Pribėgau: fabriko vartai atviri, ponybė perba
lus ir išsigandus, stovi kieme, o iš vidaus, kaip dū
mai iš pečiaus, virsta aprūkę puišini darbininkai; 
prie vartų stovi aukštas jaunas darbininkas ir šaukia: 
Draugai, meskit visi darbą, eikit gatvėn, — šiandien mū
sų šventė, pirmoji gegužės — laisvės ir poilsio diena; 
ištisus metus vargom ir dirbom fabrikantams, šian
dien galim pasilsėti. Eikim nuo fabriko į fabriką, 
kvieskim visus draugus, kad prisidėtų, — tegul visi 
mato mūsų galybę ir vienybę!.,”

—Žiūrėki — sušunka Kokus, kada iš užkampės 
išbėgam didžiojon gatvėn.

Mano širdis ūmai sustoja plakus, kūnas nutirpsta; 
paskui vėl greitai muša smilkiniuose, ūžia ausyse. Ma
tau tai, ko nebuvau matęs. Nuo tilto visa gatvė pilna 
žmonių. Eina ji ramiai, rimtai, iš palengvo: negirdėt 
nei juokavimų, nei dainų. Išblyškusios merginos, pa
silenkę, pajuodavę 9eniai ir jauni vaikinai, — visi ap
rūkę, puišini, ką tik darbą pametę, fabrikus palikę. Vir
šum jų minios, tai vienur, tai kitur, matos nesamos 
sprogstančių medžių šakelės, plevėsuoja ant lazdų iš
keltos raudonos skaros. Kaip plati upė, plaukia iškil
mingai ta galinga srovė žmonių, tik dabar pajutusių sa
vo vargus, skriaudas ir priespaudą, — plaukia ramiai 
iš palengvo... Tačiau aplinkui kyla baimė, neramumas, 
visur uždaro krautuves ir puikiausius magazinus; lan
guose pasirodo ir tuojau nyksta išsigandusių ponų vei
dai ; iš visų šalių skubiai renkas policija, su baime dai
ros aplinkui ir nežino, kas daryti. Tik apdriskę, basi 
vaikai, subėgę iš viso miesto, nieko nepaiso, šokinėja, 
čeža, žiopso...

Mes su Koku skubiai įsitrinam darbininkų tarpan 
ir tenai pranykstam.

štai minia prieina prie kapsulių fabriko. Čia dir
ba 400 žmonių, daugiausia merginų. Dūzgia ir krio
kia mašinos, virsta iš kamino dūmai. -Priešais fabriką, 
kitoj pusėj, stovi aukštas raudonas kalėjimas; stora ak
meninė siena aplinkui. Visur uždaryta.

—Atidarykit — šaukia darbininkai, klebendami fa
briko vaitus.

—Neleisiu — rėkia iš vidaus direktorius.
—Vartus laušime—graso iam puo gatvės.
Vartai staiga atsidaro, pasirodo drūtas direktorius 

ir triskart šauna iš revolverio: niekam nepataiko. Dar
bininkai išmuša jam revolverį iš rankų ir veržiasi 
kieman.

—Meskit greičiau darbą ir eikit šen! — šaukia iš 
minios jaunas darbininkas. — šiandien mūsų šventė— 
pirmoji gegužės.

(Bus daugiau)
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VIETINES ŽINIOS
Išrinko atstovus i kongresą UDJJ. 21 kp. suairinkunaa

SLA 308 kuopa balandžio 
26 d. į Bostone įvykstant} 
birželio 27-2$ d.d. Ameri
kos Lietuvių Kongresą at
stovais išrinko B. Strikaitį, 
J. Gedmintą ir V. Bajerčių.

| Susivienijimo seimą Či
kagoje išrinkti P. Jančaus
kas, J. Gedmintas ir V. Ba- 
jerčius.

Renkant Centro tarybos 
narius daugiausia balsų ga
vo J. Verbalis, Trečiokas, 
Čaplikas, J. Arlauskas.

Po susirinkimo buvo vai
šės., kurių metu kuopos narė 
Daiva Mongirdaitė padaina
vo porą dainelių, jai akora- 
ponavo J. Gaidelis. Nariai 
dėkojo valdybai už tokią 
pramogą ir pageidavo daž
niau surengti tokios savy
bės pobūvius.

SLA narys

Dainava antroj vietoj

įūpestingai svečius pa vaiši- šitokios: germanų, keltų, italų, 
no. Daukantas paruošė gar-'^'V* baltų (senoji prūsų, Me
džiu dešrų. tuvių’ k*™*)-7 * , . I Taigi, lietuvių kalba stovi

cia»» tanu atrding, jftu ^ki. *
uz atsiminimą ir už malo- _

šventa ir visiems jos klap- mi pasibaigusių nelaimingų • ^S-h^su
čiukams kur jie bebūtų. Įvykių keliuose buvo šešta- So. Boston 27, Mass., UJ5.A. 
Šventa tas ir mūsų Bim- dieniais, 
boms, Andriuliams, Prūsei-- Savaitgaliai keliuose yra 
koma. nelaimingiausi, nes 55%

Štai balandžio 12 dieną nelaimingų atsitikimų įvy-

(19

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsiniam*) 

Buvo Atidengto* Knygos“
LDD Lietuvių Darbininkų

Dr-jos 21 kp. susirinkimas niag <fcvana£ kuriomis bu- S^ysč^os^slaJu^^m^tik “vilny>” pati redakcija pa- ko penktadieniais, šeštadie-i ap^m™‘zoaSis Jtn&me la
bus šį Sekmadieių, gegužės vau apdovaiM;taS. : ^vyaoustos m «avų. „am lx _i„._ oe„ lx,; intat*a<in<ro onmčvma onio V\*"i_
4 d. 2 . vai. p. p. Lietuvių Pi
liečių Dr-jos salėj. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Serga J. Krasinskas

^lietuvių kalta «aoti'slavų ,t.Wpfoį *Bostone birže- iriais ir sekmadieniais. 85% i
Balandžio 13 d. tame pa- pUiša į lio 27-28 dienomis šaukia- miltinų įvykių buvo geram

čiame klube mano žmona. Bet jei jis būtų kiek rim- mo Amerikos Lietuvių Kon- orui esant, 79.6% slapiems 
Veronika minėjo aavo 65 čiau susipažinęs ra kalbotyra, greso ir pažymėjusi, kad keliams esant, 95% nelai
mėtų gimtadieni ir ta proga tai jis būtų sužinojęs, kad lie-/'šilta redaktorių, politikie- mių Įvyko automobiliams 
pasitraukė iš Hoodrubber tuvių kalbos žodžių lytys yra rių ir biznierių kompanija” esant tvarkoje. Taigi, daug 
Co., kurioje dirbo nuo 1908 dau« senesnės negu alavų ir dėl i (suprask Amerikos Lietuvių priklauso nuo vairuotojo

J Laisvės Varpo banketą metų Už mudviejų prisimi- to negalėjo atsi-.TjUyha) dabar “labiausia atsakomybės
vykę worcesteriečiai Šala-nimą ir sveikinimus tariame "“‘į.14 kįlw“:v į.1* bu.t'1 rėkia, kad tik Amerika ne-!---------------

visiems nuoširdų ačiū. :‘etatus ,uo’ Rytui
atvykę ________________
vie jus, Dvareckas, Miliaus-' 
kas, Pupka pasakojo, kad 
mūsų korespondentui J. Kra- 
sinskui padaryta operacija, 
po kurios jis sveiksta na
muose, kad todėl jis nega
lėjo ir šiam numeriui žinių 
parašyti, kad mirė Balys

John Rudis ir

_______ šeimininkė lenko Darbo
savo, o lietuvių kalba savo 8a-,« . »» nuroiš- Neš!ė moteris nori K»uti darb» užvarankiškiausiu keliu ir taip™°P°Je ’ 1SdKlZlal Parels- gaspadinę. Rašyti;

nuo amžių; jis būtų supratęs, ... ,“Jokios revizijos nebus .SKAITYTOJAS RAŠO ke,vUka
- * * • *** **'**'***% tuvių kalbos žodžių, kūne ati-

iz . . • 7'. f „ įtinką slavų žodžiams, kalba giasi, kad Lietuva pavergta
Kaip atsirado lietuvių kalba jo tvirtinimą. jir kad niekas tegu ir nema-

Sekiau, bet nepastebėjau, kad Imkime tik porą pavyzdžių.'no, kad jos gyventojams

Vadinasi, ir Vilnis džiau-

Mrs. Marta Maneovski 
26 Star Street 
Ansonia, Conn. (21

Jieškojunai

Iš sporto žaidynių, nese
niai Įvykusių Clevelande, 
LSK Dainava tinklininkai 
parvežė antros vietos laimė
jimą. Dalyvavo 5 koman
dos. 1 vietą laimėjo Cleve- 
lando lietuviai, baigmėje j- 
veikė Dainavą, santykiu 
15:13 ir 17:15. Pakeriui 
Dainava sudorojo Rytų apy
gardos meisterj Hartfordą. 
Dainavos komandoje žaidė: 
V. Eikinas, V. Lekeckis, V. 
Bruzgelevičius, Algim. Ska- 
beikis, E. Austras ir V. Ko
klis.

Mingėla, senosios kartos (kas nors iki šiol būtų atsilie-. Akys, rusiškai oči. Jei mūsų1 bus duota teisė patiems sa-
veikėjas, Lietuvių Klubui į pęs j Maikio išvedžiojimus lie- kalba būtų slavų atplaiša, tai vo likimą spręsti, 
nupiešęs scenos dekoracijas, J tuvių kalbos kilmės reikdlu, to turėtų būti očiai, nes slavų
kad V. Mačys vėl susirgo.

Daugiau naujienų, sako, 
kitam numeriui parašys J.
Krasinskas.

Keleivio atstovas prašė 
palinkėti J. Krasinskui grei
čiau pasveikti.

dėl noriu iš už vandenyno savo garsas č yra jaunesnis už mū- 
dvilekę prikišti. sų k. Arba galva, rusiškai go-

Maikis Keleivio Nr. 8 į Tėvo k»ya, lenkiškai glova. Jei tas

PAGALVOKITE

1957 metais Jungtinėse A-

Ieškomas Klemensas ŠILINSKAS, 
gimęs Lietuvoje Daumėnų kaime 
prie Panevėžio. Ieško jo sesuo Elz
bieta Lietuvoje. Jis pats ar kas jį 
žino prašom atsiliepti šiuo adresu:

A. Neverauskas 
4512 S. Mozart St.
Chicago 32, III.

Dainava i Polonių

šeštadieni Columbia Field 
aikštėje LSK Dainava lai
mėjo draugiškas futbolo 
rungtynes (Soccer) su len
kų Polonia, santykiu 5:1 
(3:1). Lietuvių futbolinin
kų pirmas pasirodymas rei
kia laikyti pavykusiu, nes 
Polonia dalyvauja Bostono 
Soccer lygoje. P. Želviui už 
suburtą lietuvių futbolo vie
netą priklauso daug kredi
to.

Grįžo L. Masilionis

Boston Sunday Globė

klausimą “kaip atsirado lietu- žodis būtų kilęs iš rusų kalbos, merikos Valstvbėse* Tik 
vi, kalta” paaiškino Šitaip: (tai turėt, būti golova ar klava.'^ j,,. yteb į0 

“šituo klausimu, tėve, yra nes rusų antrasis e daug ve- ’ *
visokių nuomonių. Patys lietu- bau atsiradęs, o lenkams yra
viai nesutaria. Vieni nori tikė- pranykęs senesnis dvibalsis ai. 
ti, kad ji yra kilusi iš arijų Jei ir kiti Maikio suminėti žo-; 
kalbos, kiti gi kitaip mano. Tuo džiai būtų paimti iš slavų kai- į dviračiams susidūrus. Vie- 
tarpu gi svetimi istorijos tyri- bos, tai jų lytys būtų visai ki- nas iš 67 žmonių buvo už-

mušto traukiniais važiuo
jant- 53,000 asmenys buvo 
sužeisti automobiliams ir

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

Ona Burbienė
Eimučio gatvė Nr. 17
Lietuvos T. S. R. USSR (18

Lionginas J. Masilionis 
po ilgos ligos grižo iš ligo
ninės ir apsigyveno šiuo tar
pu pas pp. Starkus (421 E. 
Sixth St, So. Bostone).

laiškus

balandžio 20 d. laidoje iš- nėtojai, ne mūsų tautiečiai, be- tokios, 
spausdino Kazio Merkio veik visi sutinka, kad mūsų Jei į lietuvių* kalbą buvo pri- 
laimėtą trumpą korespond. tauta yra atskilusi nuo slavų ir jungta primaišyta rusiškų ar 
partiją prieš Merylando eks- kad mūsų kalba yra išsivys- lenkiškų žodžių, tai buvo atsi- 
Derta R Chauvenet Globė činsi iš slaviškų kalbų. Jie nu- tikę todėl, kad tie okupantiš- paberia, kad Chauvenet, '«•* “ad ir šiandien <Ur apie vdalta slavai a» seno gu-

jaunas būdamas sėkmingai trečdalis mas« kalbos žodia» *’ * ,r(brukosl « L,etuv* “ vls-
įzv’s t? i ‘titinka slaviškiems žodžiams...” kuo, taigi ir su savo kalbomis,(bnnantly) lose uz Boyis- Nesu wbininka3> Mva taip tad ir dabar tebedaro, tat 

ton ir Cambndge klubus kalba to <^1, pasakysiu, juos nesunku pažinti ir tas ne-
Bostone pnes antrąjį karą ir tes Maikio aiškinimas man bu- , reiškia, kad mūsų kalba būtų 
tebėra daugeliui gerai pa- vo tikra Amerika. Nebuvau to- iš minėtų kalbų išsivysčiusi. 
Žįstamas. K. Merkis Ivar- kio girdėjęs ir nesu skaitęs to-' Jei dirsė įsimaišo į rugius, nie- 
dintas USCF ekspertu. kio žinovo rašto, kuris aiškin- kas nesako, kad rugiai išslvys-

---------------------------------------- i tų, kad lietuvių kalba būtų at- tė iš dirsių.
Didelė padėka 'skilusi nuo slavų. j Vokietijos lietuvis

Nuėjęs į skaityklą pavarčiau! _______________________
Minint man mano 71 me- kelias enciklopedijas ir nė vie

tų amžiaus sukakti, kovo noj neradau tokio aiškinimo,; 
15 d. Cambridge Amerikos kaip Maikis teigia. '

REVIZUOS NEBUS...

Mes žinome, kad Maskva

Turiu laiškus iš Lietuvos
Veronikai Mancevičiutei, kienė, B. Krasinskai, J.

Lietuvių Klube, 165 Har- * ^i tiek britų, tiek amerikie- laikQ Lietuvo6’klausiiną am_
vard St, mano pneteliai j^uvių^bTprikkl^ in- žiams ir nieku
Keršai surengė malonųi ban- europie£ų kaJb£ ir nenori kalbėti apie tai, kad
ketą, o jame atsilankė eilelkad ,abai -genai Lietuvos ir kitų pavergtųjų
draugų, pažįstamų ir sve- ?anskrįtŲ kalbai. tautų žmonėms būtų leista
čių. Dalyvavo adv. J. J. Gri-, Coiumtxa. enciklopedijoje rau- laisvai savo nuomonę pasa- 
galus^ iš _ S°- Bostono, A. (ju surašytą kalbų šeimų lente-kyti, kaip jie nori savo 
Kneižys iš Norwoodo, Mr. |ę> kurioje tarp indo europiečių krašto gyvenimą tvarkyti.

| ir Mrs. Gudas iš Cambridge, kalbų šeimos narių surašytos O ką sako Maskva, tas 
S. Janeliūnas iš So. Bostono, { -
A. Daukantai iš Cambridge,
A. Gedrimai iš Sommerville,
Mr. ir Mrs. Sidzikauskai iš 
AUston, J. Puzinai, Mrs.
Verseckienė, F. Mikalak, I.
Tamošiūnas, Mr. ir Mrs.
Dapšai iš Cambrige, Mrs.
Sapamienė iš Lowell, A. Pa- 
lušienė, Mrs. Mačiukienė,- 
Mrs. Burokienė, M. Gran- 
dienė, E. Paulsonai, V. Jac
kūnas, P. Baiga, S. Strumec-

Petrui ir Joanai Lukams. 
Atsiimkite! 110 Houghton

St, Worcester, Mass.

Mockevičius ir J. Sharas iš 
Cambridge. V. Jackūnas vi
sus vaišių dalyvius nufoto-

J. šalaviejus grafavo, o E. Jankauskienė

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ
AMERIKOJE

Jmc(a Hetuvtas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBCS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešim«ai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Fo 10 ar 
20 metų apeidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—maiamečių apdrauda—rimtas aprūpinimu atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrpnda duoda pašalpos iki $826 į mėnesį.

8LA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau tanių apie SLA darbus ir apdraudu galite gau
ti SLA kpopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. X VINIKASW Weat Mš Stenat, Nnw Tark 1, N. Y.

muštas ar sužeistas keliais 
važiuojant. 38,700 buvo už
mušto keliais važiuojant ir
2,525,900 sužeista. Tiek 
daug nelaimių keliuose dar 
nebuvo buvę.

Pergreitos važiavimas atė
mė gyvybę 13,200 žmonių.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parašė J.T. KUČINSKAS

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo
nėjimas sa vo 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. 34tk Street, Chicago 16, IU.

HssncmtaBsm

Ar Nori Bud Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti sierą kraują ir 
uervus. Mes dabar turime nauju 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 Ultrabox Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 2$ Kelly Są., Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

fe

simbolįškoje pranašystėje busimasis 
žmonių apšvietimas yra pažymėtas 
atidengimu knygų, šitas puikus tei
smo dienos apibudinimas yra išreik
štas šitokiais žodžiais: “Mačiau mi
rusius, didelius ir mažus, stovinčius 
ties sostu. Buvo atidengtos knygos; 
buvo taip pat atvožta kita knyga, 
kuri yra gyvenimo. Mirusieji buvo 
teisiami žiūrint to, kas buvo para
šyta knygoje pagal jų darbus. Jūra 
atidavė joje buvusius mirusiuosius, 
mirtis ir pragaras davė savo miru
sius, kurie juose buvo, ir kiekvienas 
buvo nuteistas pagal jo darbus. Pra
garas ir mirtis buvo įmesti į ugnies 
tvenkinį. Tai yra antroji mirtis. Kas 
nebuvo rastas įrašytas į gyvenimo 
knygų, buvo įmestas į ugnies tven
kinį”.

Pažvelkime dabar į kaikuripos žy
mesniuosius šitos pranašystės punk
tus. Pirmįausia pasakyta, kad mi
rusieji “stovėjo ties sostu”—Dievo 
akivaizdoje, čia pasirodo įvykdymas 
permainos sąlygose mirusios pasaulio 
žmonijos, kuri buvo pasmerkta mirti 
dėl Adomo nepaklusnumo. Nuo Ado
mo prasižengimo iki šiol, visi, kurie 
nepriėmė Dievo malonės per Kristų, 
pasiliko po pasmerkimu, ir dėlto ne
galėjo pasirodyti Dievo akivaizdoje. 
Jie buvo atsitolinę nuo jo per savo 
piktus darbus. Išimtys buvo tik pra
našai ir kiti praėjusių amžių žmo
nės, kurie pasitikėjo Dievu, ir aavo 
tikėjimu pasidarė jo prieteliais; bet 
ir tie nebuvo paliuosuoti nuo pradi
nio mirties pasmerkimo.

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos li

teratūros, gausit nemokamai. Rašyti: 
LBSA, 3444 S. Lituanica Avė. 

Chicago 8, III.
aaooboaaoaMfr*

Petronėlė šimkaitė, augusi pas 
Žombienę, Girdėnų kaime, Ylakių pa
rapijoj, ieško savo brolio Julijono.
Šimkaus, gimusio 1897 m. Jis pats saaaąaaM
3Ummhhhhhmš»*4mhmwjhhhmhhhhhhmmhhmhhhmhhmmhhmmhmmhhmm»C

PASIRINK iŠ MŪSŲ KATALOGO IR UŽSAKYK 
PER PAŠTĄ SIUNTINI | LIETUVĄ

Automobiliai 7,500 pėsčius 
einančius užmušė ir 22,000 
sužeidė, daugiausia perei
nant gatvę ar kelią ne tam 4•1 1 • 1 • A • A !V*O1 1111 Ūlf lin «»»z\4zvnz\ ; j

Dvigubas — $26.80
20 svarų cukraus 
20 svarų miltų-

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

E
t

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

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

Į kainas įeina viskas. Pasirink vieną iš mūsų 26 Maišo 
jj Paketu. Taip pat speciahniai paketai sveikstantiems.

Jau DEŠIMTIS METŲ MES SPECIAL1ZUOJAMĖS 
~ . MAISTO SIUNTIME. MES GARANTUOJAME GREI-
Daugiau kaip 21% mirti-.< gausią pristatymą ir mūsų daktarų vaisti

ninkų PATARIMĄ.
Mes galime pasiųsti Siuvamas Mašinas, Dviračius. A- 

kordionus, Armonikas, Peilių Stiklui Piauti, Kompasus ir 
Skaičiavimo Lenteles (Sliding Rule).

Reikalaukite pavvzdžiu mūsu geriausių anglišku vilno- 
* niu medžiagų ir NAUJŲ SPALVŲ MEDVILNĖS ME

DŽIAGŲ.
Tazab of London

51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9706
Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave

nue Bušą nuo Harvard Sųuare).

reiKiuvu smaugė vietose.

■rangmmiffigg
M EDUS

Ar norite gyven
ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

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

centai už bonką; Liepos žiedu 
medus $1.25 už bonką; Kubos!*'

75'1

medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankos pakelis $1.00. 
Medaus per paštą nesiunčiam.

A. Mizara
414 W. Brta.ir | žmoniška kaina

So. Boston, Mass. '

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
. kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa-

Užeikite į seną Alexander’s 
vietą.

ŽODYNAS
A.LAUO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1266 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
E.

So. Boston 27,

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

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO-, INC
1SS W. 14di St. NEW YORK U, N. Y, TA CH 3-2383

Mr USSR
Pagal sutartį, sudarytą au Inturiatu, firma Uiučta tiųsti siuntinius i visas USSR respublikas ir į Lie
tuva. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čįa mūsų firmoje. Siųsti galima tik aaaįu daiktas 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti, atsiųsti paštu, arba pristatyti kita jum patogiu būdu. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kritų, o siuntinį pristačius—asmeniškų adresato pakvitavimų- Turime didelį pasirinkimų prekių. 

KIBKVIENA8 8IUNTINYS APDRAUSTAS
kasdien nuo • vaL ryte fld 4 vaL vak. Sakamdieaiais iki 4 valandos 

Mūsų kHjųntų patogumui mm atidarėme skyrius šiuose miestuose:
11$ Bart Ttk Street, NBW YORK, N. Y. TeL YU 2-4380 

UFFALO «, N. Y. M$ LHerary Rd. US$9 Jee. Caąraan $12 W. Glrard Avė. 
— CLEVELAND IS, OMe DETROIT 12, Midi. PHILADELPHIA 2S, Pa.

TM. TOwer 1-1461 Tek T0waeead 9-3966 * T«L WAIaat 5-8878
332 FMmere Ava.

► čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite ►
' £ į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

►
f SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes 
£ myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00 
t 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 
k puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠL1UPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga)__
k 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! 
k VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2,
► ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.
* Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
: DR. ALG. MARGERIS. 3325 Se. Halsted SU Chicago 8. II 
^▼VWVWWVaWWWVWWWWW»WWWVWWWWT

MES ATLIEKAM 

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“KeleivkT spaostart padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kurt non 
kita spaustuvė. Prašoma kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS"
$34 Eaat Broadvray, South Boston 27,

» t t
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[VIS, SO. BO8TON Na |8, galųncįžio 30, 1958

RUOŠIASI LIETUVIŲ KONGRESUI

Praeitą savaitę posėdžia
vo ALT Bostono skyrius, 
kuriam yra pavesta rūpintis 
birželio 27-28 dienomis Bos
tone šaukiamo Amerikos 
Lietuvių Kongreso paruošia
maisiais darbais.

Išrinktos komisijos:
1) Banketo, kuris bus bir

želio 28 d. Statler viešbuty 
Kongreso svečiams pagerb
ti. Komisijos pirm. adv. 
John Grigaitis, nariai: V. 
Vakauzas, P. Yonkus, B. 
Bajerčius ir N. Jonuška.

2) Svečių priėmimo, re
gistracijos, finansų, kurios 
pirm. adv. Anthony Young, 
nariai: St. Michelsonas, A. 
Juknevičius ir I. Vilėniškis.
3) Programos, kurios pirm. 

yra J. Arlauskas, nariai: A. 
Andriulionis, E. Cibas, S. 
Jakutis, A. Chaplikas ir P. 
Brazaitis. Kongreso proga 
bus išleistas leidinys, ku
riam bus renkami skelbi
mai, sveikinimai. Biznieriai 
ir profesionalai ir kt. pra
šomi neatsisakyti pasiskelb
ti ar sveikinimą duoti.

Kitais reikalais rūpinasi

prezidiufcnas, kur j šiemet su
daro: A. Matjoška (pirm.), 
K. Mockus (vicepirm.), J. 
Arlauskas (ižd.) ir J. Son- 
da (sekr.).

Nutarta prašyti visus lai
kraščius paskelbti informa
cinį pranešimą apie nakvy
nes^ kastraciją ir t t

Mėginti atskiru raštu pa
raginti visas Atlant<fc*fak- 
raščio organizaeijas kongre
se dalyvauti ir pasirūpinti 
ko didesnėmis aukomis. ..

Rengėjams nėra žinomi 
visų organizacijų adresai, 
bet jos ir neturėtą laukti 
atskiro pakvietimo, nes į 
kongresą kviečiamos visos 
lietuvių organizacijos. Jos 
turėtų tuoj kviesti savo susi
rinkimus ir rinkti atstovus, 
o jei dėl kurios nors prieža
sties susirinkimo negalima 
sukviesti, tai valdybos gali 
atstovus paskirti.

Tenelieka bent ne taip 
tolimose nuo Bostono vieto
se nė vienos organizacijos, 
kuri neturėtų Amerikos Lie
tuvių Kongrese savo dele
gato!

IMKITE MANE IR SKAITYKITE

Bendruomenės tarybos na
rių ir seimo atstovų rinki
muose balandžio 27 d. Bos
tone tebalsavo 122 asmenys 
(E955 m. balsavo apie 200).

Žinoma, daugiausia bal
suota už bostoniečius kandi
datus: . . /

, J Tarybą už J. Kapočių 
80, dr. M. Gimbutienę 66,

Senesni So. Bostono lie
tuviai turbūt dar atsimena 
V. Ambrozaitį, kuris savo 
laiku čia pardavinėjo namus 
ir veikė prie Progress Shoe 
bendrovės, kurią, vietiniai 
lietuviai buvo įsigiję Brock- 
tone. Čia jis buvo vedęs An- 
driušytė.-Ji mirė. Tuomet 
Ambrazaitis išvyko Chica-

dr. B. Kalvaitį 56, o į sei- gon ir tenai vedė kitą mote- 
mą už J. Kapočių 85, O rį. Buvo jau gerokai prasi- 
Ivaškienę, J. Gimbutą ir įgyvenęs. Bet ištiko nelaimė.

esi J. Poška įsavo klubą uždaryti yra nu-
---------  tarę 1957 m. gruodžio 15 d. Į

Pereitą šeštadienį mus Ir jų susirinkimas bus Lietu- * 
aplankė J. Poška iš Port- vių Piliečių Draugijos pa- 
land, Me. ir, ir papasakojo talpose.
tokį tikimą. ------------------------------------- -—'

Jis grįžtąs iš Baltimorę, varduodamas «
Md., kur buvęs nuvykęs gi- butų po 4 kambarius, namas (2 mie- 
minių aplankyti. Traukiny ,tSi.
JIS Užsnūdęs ir kai pabudęs, <7,000, laisvas butas pirkėjui, ge- 
neberadę) savo lagamino ir
viršutinėj marškinių kišenė] i ston 15. Tei. co 6-7736.____________
turėtų 15 dolerių. Apie įvy
kį pranešęs konduktoriui, 
bet vagis dar nesurastas.

NAUJIENA

lemo administracijoj. Kai-

V. Izbecką po 78, A. Mat- 
jošką 74, Ji Leimoną 72, K. 
Mockų 68/1. Vilėniškį 54, 
Vi' Kavolį 53.

Negana kad mirė jo antroji 
žmona, bet jo kojose apmirė 
kraujo apytaka. Be kraujo 
pradėjo mirti ir kojos. Teko

J.

Iš kitų daugiausia balsų i jas nupiauti. Kadangi gedi- 
gavo į tarybą: S. Barzdų- Į mas nesustojo, tai reikėjo 
kas 80, kun. S. Yla 69, M. | kojas piauti vis aukščiau. 
Katiliškis 62 ir Lt.; į seimą: Dabar abidvi jos nuplautos
S. Barzdukas 74, kun. S. Y> 
la70, kun. P. Juras 64, A.

aukščiau kelių. Ligonis ne
gali nei atsisėsti. Bet jis ra

Landsbergis ir V. Sidzikau- šo: “Aš-dar turiu vilties pa- 
skas po 63 ir LL Į sveikti ir išmokti vaikščioti

dirbtinėm kojom.”
Chicagoje jis vadinasi 

Ambrose. Mes čia pavadi
ni Laisvės Varpo balan- hom jį Ambrazaičiu dėl to,J ii* • * i 1__ J y*— . — - ~

Varpo pokyli*

jau

MAISTO KRAUTUVO NUOMAI 
Gardnere, Mass., išnuomuojama 

maisto krautuvė, per 20 metų buvo 
biznyje, yra visi reikalingi įrengi
mai krautuvei, geroj vietoj, apylin
kė apgyventa įvairių tautybių žmo- 

inių. Išnuomuojama dėl savininko li- 
•gos. nuoma labai prieinama. Kas tuo 
' bizniu įdomaujasi, gali pasidaryti 
I gerų pragyvenimų. Dėl informacijų 
'prašom kreiptis į savininkų:

Mr. John W. Matuka 
248 Cross Street (20
Gardner, Mass. TeL: 1807-W.

PAMALDO6 LIBTUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P.
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos tto» 
tuviams protestantauta. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS. ,

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raitą į lietuvių kalbą

Balandžio 26 d. Bostono šytojų. Jų tarpe yra tarptau- 
Kultūros Klubo eiliniame tinio pripažinimo vertų, to 
susirinkime iš Kanados at-dėi “n^bukimę neteisūs sa- 
vykęs poetas, literatūros vo žodžiui, nes tik per jį 
kritikas Henrikas Nagysįkalba mūsų žemė. Nebū- 
skaitė labai įdomią paskai-įkim kurti tam balsui, nes
tą — Dvylika metų mūsų 
benamės prozos (1945-57).

Paskaitininkas yra litera
tūrą studijavęs Lietuvos, 
Austrijos ir Vokietijos uni- 
vei-sitetuose, taigi žmogus, 
turis didelį pasiruošimą, o 
be to sugebąs įtaigiai savo 
mintis reikšti, todėl jo turi
ningos paskaitos klausytis 
buvo ne tik įdomu, bet ir 
malonu.

Jis apžvelgė už Lietuvos 
ribų pasirodžiusią 1945-1957 
m. mūsų prozą, apibūdino 
žymesniuosius jos kūrėjus, 
iš jų i pirmąsias eiles iškel
damas Jurgį Jankų, Marių 
Katiliški ir Pulgį Andriušį. 
Mūsų iš tėvynės išblokšti ra
šytojai, tvirtino H. Nagys, 
ne tik nepaleido plunksnos 
iš rankų, bet stipriai ją te
belaiko, ir ne tik tęsia Lie
tuvoj puoselėtas tradicijas, 
bet davė jai naujų laimėji
mų, pagilino ją, praturtino.

Skaudžiais žodžiais palie
tė paskaitininkas ir Lietu
vių Rašytojų Dr-jos vadovy
bėj pasireiškusias negero
ves, kurios žalingos mūsų ir 
taip sunkiai alsuojančiai li
teratūrai, iškėlė bostoniškių 
gražų mostą (Enciklopedi
jos paskirta premija už tik
rai vertingą M. Katiliškio 
knygą “Miškais ateina ru
duo”, kuri kažkokiu “stebu
klingu” būdu Rašytojų Dr- 
jos buvo “subrokyta”), ku
ris nutrynė purvą nuo savos 
knygos.

Iškėlęs literatūros svarbą 
mūsų gyvenime ir rašytojų 
pastangas ją kurti, paskai
tininkas pabrėžė ir skaityto
jo vaidmenį.

“Rašytojas be skaitytojo 
yra kaip teatras be audito
rijos”. Kol kas poetai dar 
turi kelis šimtus skaitytojų, 
prozininkai kelis tūkstan
čius, l)et jei ir tas skaičus 
sumažės, tai kam tada ra
šytojai bėk urs?

Netiesa, sakė H. Nagys, 
kad mes neturime gerų ra-

gailėsimės jo negirdėję, kai 
reikės kalbėti nekrologus.

“Pažvelgę į knygą ant sta
lo, prisiminkime Mažvydą... 
Kaip ta knyga balanos nu
šviestoje ūkanų gadynėje į 
mūsų tėvų tėvus kalbėjo: 
Imkite mane ir skaitykite’”, 
baigė H. Nagys.

Po paskaitos buvo daug 
paklausimų ir gyvų diskusi
jų. Susirinkusieji ilgu ploji
mu dėkojo paskaitininkui.

Pradžioje susirinkimo pir
mininkas J. Gimbutas pri
minė, kad balandžio 6 d. 
sukako 50 m. Klubo vice
pirmininkui V. Kulbokui ir 
jį pasveikino, o jo poniai į- 
teikė gelių. Gėlių įteikė jis 
ir B. Nagienei, kuri iš Mon
trealio atvyko kartu su vy
ru.

H. Nagys tą pačią dieną

(įžio 27 d. pokylį susirinko 
pilna Lietuvių Pil. Draugi
jos salė. Buvo svečių iš 
Worcesterio, Brocktono ir 
kt. Meninė programa buvo 
atlikta prieš vakarienę. * Ją 
atliko Stasė Daugėlienė ir 
Stasys Liepas, kuriems a- 
kompanavo Julius Gaidelis.

Ir kalbėti tebuvo duota 
tik vienam dr. B. Kalvai
čiui, kuris išryškino Laisvės 
Varpo uždavinius, kuo jie 
skiriasi nuo kitų radijo pro
gramų ir LL

Po vakarienės L. Varpo 
vedėjas P. Viščinis dėkojo 
visiems atsilankiusiems ir 
prašė nesigailėti salės grin
dų — šokti, telktis prie ba
ro ir svečiai tą prašymą nuo
širdžiai vygdė.

Biletai į E. Kapalaitės 
koncertą

Biletus į E. Kapelaitės iš
raiškos šokių koncertą, ku
ris bus gegužės 11 d. 8 vai. 
vak. New England Mutual 
Hali, gaunami O. Ivaškie- 
nės baldų krautuvėj, Minkų, 
Vakauzų krautuvėse ir pas 
V. Kulbokienę.

Minė* Vaižgantą

Šį sekmadienį, gegužės 4 
d. 3 vai. po pietų Tautinės 
S-gos namuose bus minima 
rašytojo Tumo - Vaižganto
mirties 25 metų sukaktis, 

dalyvavo^!? AngUjns i“*

tojų konferencijoje, o Lie
tuviškoje mokykloje kalbė
jo apie Donelaitį, Maironį

A. Merkelis iš New Yorko, 
programai vadovaus poetas 
S. Santvaras. Dailininkas V.

kad taip jis buvo žinomas 
So. Bostone gyvendamas.

Jo adresas toks:
V. B. Ambrose 
Cook County Hospital, 
Ward 63, Bgd 7,
Chicago 12, III.

ir Putiną. Jo pakaita mo-: A?driušis rOpinasi minėjmo 
kiniai labai domėjosi ir papsimu,
žę ru tėvais dalinosi jos įs- w 11 Vaižganto paveikslą. 
pūdžiaL.

Paskutinis šio pavasario SLA 385 kp. kortų vakaras
klubo susirinkimas bus ge-j ------- -
gūžės 24 d. Jame kalbės ra- j SLA 365 Jamaica Plain 
sytojas A. Škėma iš New 'Jaunuolių kuopa gegužės 3 
Yorko. d. 7:30 vai. vak. Sandaros

salėje So. Bostone rengia 
kortų vakarą (whist party). 
Bus gerų dovanų ir užkan
džių. Nuoširdžiai visus kve- 
čia

Komitetas

Latvių dailininkų paroda

Gegužės 4 d. 11 vai. J. 
Poriečio dailės salone (16 
Cenrtre SL Roxbury, Mass.) 
atidaroma 4 latvių dalinin
kų —-A. Annuso, J. Gailio, 
M. Kruminšo ir F. Miltą pa
roda.

Paroda bus adara iki ge
gužės 25 d. darbo dienomis 
nuo 5 iki 9 vai. vak. o, šven
tadieniais nuo 11 vai. iki 7 
vaL vak. »

2 ia

Dorchesterio Klubas renka* 
dar senoj patalpoje

Dorchesterio Lietuvių P. 
Klubo nariai gegužės 5 d. 8 
vai. vak. renkasi senojoj pa
talpoj (1810 Dorchester 
Avė.) ir svarstys, kur atei
tyje klubas rengs savo po
kylius ir darys susirinkimus: 
Savo namą klubas pardavė.

Sugrįžo K. Treinavičius

K. Treinavičius, senas 
south bostonietis, sugrįžo iš 
Floridos, kur jis buvo išvy
kęs poilsiui gruodžio mėne
sio pradžioje.

Juozas Taurinskas 
senokai gydosi Mattapan į 
sanatorijoj, iš kurios jis pa-1 
rašė V. Anestai laiškelį, lin
kėdamas visiems viso ge- v.Pe5 mV,us toLp^ioj vie^iJei'. . . .X1 . j .kianti kirpykla parduodama. Pnešas-rlaUSlO. IŠ laiško atrodo,' tį pardavimo sužinosite vietoj. Kreip
ki jp nuotaika gera, nors ^^9eEauk^hth st- S"- *"**5 
8®®a|®rijoj jjs dar turi ku-
rj laiką pabūti. ’ rr ’ •* *

PARDUODAMA BARBERNŠ Dr. B. Hatutionu

F. Vadeisa
Ir kita 
turto likučiai*

pasidalina
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odų, au- » 
elius, padus, vitpadžius siunti- 
dams į užjūrius nupiginta kain 
\tlieku visus batsiuvio darb 
rreit, sųžiningai ir duodu patari- 
nus apie odas. Adresas:

Pereitą sekmadienį Kaži- 1 
mierinės draugijos nariai 
buvo susirinkę pasiimti iš 1173 ,Ej8hth S®- 
likviduojamos draugijos iž
do po $39.65, o gegužės 11 
d. 1:30 vai. p. p. tą pat daro.
Kęstučio Klubo nariai, kurie'

4| mo 7 ryto iki 7 vai. vak, 
■us trečiadienius ir

Telefonas: AN 8-0055

DR. D. PILKAmtU4
Ir aus T MI

548 BROADVVAY 
00. MOTOM, KAM

AN8-im

EASTERN TEXTILE CORP.
384 WEST BROADWAY, SO. BOSTON 

TeL AN 8-1120
Visokiausio* ruaies medžiagų: bovelninių, rajono, 

nailono, vilnonių, wor*ted vyrų ir moterų kostiumams,.ap
siaustams ir suknelėms.

Kai kurios bovelninės 
jardą ir brangiau.

. Turime didžiausią pasirinkimą visokiausių medžia
gų siuntimui paketų į užjūriu*. Prašom užeiti.

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius _ “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kaino* prie!' 
narnos. Pirm negu k« darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-583*
. r.12 Mi. Vernon, Dorshester, 

nuo 25 centų uz

PLEKĄVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
St., Cambridge, K EPEJAI

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.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. Išskyras šventadienius, ir sekmad*

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.

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

TUL A V

Dr. John Repshis
UETUVI8 GYDYTOJAS

AN 8-2712 irbš BI 42818

Dr. J. C. Seymour
OŠMIMIOB) 

Ir*

K-BAY

VALANDOS: ano 2-4, aa» t-B 
5*4 BBOAD1VAT

BOOTE BOSTON,

Kas ar

I

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
FRANK ROŽENO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti-:

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

eoooooooeeoeoooeooueeeoeooeoeoaGeooeoooooooooenooouooc
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Mas*. Tol. AN 8-8764
Persiunčiame Jfaų sudarytas siuntiaiua į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
ii 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-

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

Atsiųsti pušta sfantiųiai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurio* dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro pašto galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

{STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
’Vfai siuntėjai įsitikiao, kad mOsoįstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

perka
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.

Tel.: AN 8-7031 
o kita laiku: Tel. GB 6-2887

TeL AN 8-2805
Dr. J. L. Pasakomis 
Dr.AmdiaE.RoM 

orrmnmmAi
VALANDOS:

Nuo » ryto iki 4 vakaru. 
Bsrsdomis ofisas atdarytas.

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
TATB * IN8UBANCB 
W.

OffieaTaL AN 8-8*48

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš Įsako 
ir vidaus: apkalame 
liais sutaisome piji 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

14 Gartland Street 
Jamaica Plain,

Tat: JA 4-4578

APS1DRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIU

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

BRONIS KONTRIM 
•f

598
87,

Siunčiame an IntoH«to įgaliojimais. _
Siwnliniai priimami kasdien na* » Hri 5 vaL vak^ ketvirtadieniais mm Tel. AN 8-1781 V AN 

« iki 7 «*L vak. i* toėtadieniai* mm « iki 2 vai. a*

BTaat
TsL PA MŠI*

KETVIRTIS A CO.

578 W. AT

Tek AN 5-4045

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

f v


