
.03 FJBUC UBBAiU 
C3PL2? S-3UARE 
SOSYūh X?»MAS3.

KELEIVIS
FKBNUMBBATA MBTAMSl 

Amerikoje, Kanadoje, Ple. 
tų Amerikoje, Europoj*. .>4.00 

KELEIVIS
<M Broadvar, So. Borto* ST,

KELEIVIS
THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

NO. 15 ‘Keleivio” Telefonas AN 8-3071 SOUTH BOSTON, MASS., BALANDŽIO (APRIL) 10,1957 
Entered «. Second Gim Matter Fehtuarv 23. 1905. at the Prtt Office et Boston. Maaa„ undcr ta* Act of Varch B. 1ST» ie

KELEIVIS 
Utknaaian WeeUy

KELEIVIS

52-IEJI METAI

Darbininkai Kelia Reikalavimą 
Keturių Dienų Darbo Savaitės

Automobilių Pramonės Darbininkai Pirmieji Iškelia To
kį Reikalavimą; Jų Unijos Konvencija Posėdžiau

ja Atlantic City; Reikalavimas Bus Patiektas
Darbdaviams 1958 Metų Derybose; Pas

kui Seks ^Citos Unijos.

Automobilių darbininkų Pašto Išlaidos Ir 
unijos dvimetmė konvenci- » D .
ja prasidėjo šią savaitę At- •'<> ratarnaVimOS 
lantic City, N. J. Dar prieš
atidarant konvenciją unijos 
vadovybė savo pranešime 
konvencijai iškėlė reikala
vimą, kad sekančiais me
tais, kada unija turės at
naujinti darbo sutartis su 
automobilių pramone, dar
bininkai reikalaus trumpin
ti darbo laiką ir greičiau
siai pareikaaus 4 dienų dar
bo savaitės su nesumažin
tu atlyginimu už darbą.

Darbo našumas pramonė
je auga, pramonės automa- 
cija vis daugiau darbininkų 
pašalina iš gamybos proce
so, todėl trumpinimas dar
bo laiko yra būtinas ir au
tomobilių darbininkai pir
mieji tą klausimą iškels de
rybose su darbdaviais.

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther, savo pranešime 
3,000 unijos delegatų, pa
brėžė, kad darbininkų uni
jos nėra priešingos viso
kiems senato tyrinėjimams 
ir sukčių gaudymams unijo-:
sc, bet tyrinėjimas turi bū- _ “—“
ti bešališkas ir turi liesti ne Šį antradieni iš Sueco ka- 
tik unijas, bet ir suktus i nal° pašalinamas paskutinis 
darbdavius, kurie papilki-į .iame paskandintas laivas ir 
nėja uniju darbuotojus, i P° kanalas bus adaras 
Unijos pirmininkas sakė: dideliems laivams plaukio

ti. Laivai kanalu jau plau-

UNIJŲ V ADAI* SVARSTO DAVĖ BEt’K BYLĄ

Kaip žinoma AFL-CIO vykdomoji taryba nutarė suspenduoti vežiku unijos pirmi
ninkų Davė Ifccką tarybos vicepirminįpko ir tarybos nario pareigose ir ištirti 
jo elgesį vežikų unijoje, čia matome iš kairės i dešinę: sekretorių-iždininką VVil- 
li'am F. Schnitzler, prezidentą George Mcany. elektros darbininku unijos pirmi
ninką James (’arey ir automobilių darbininkų unijos pirmininką V\. P. Reulher-

Gyvenimas Lietuvoje: Pasakoja 
Ką Tik Atvykusi Lietuvė

A. Pavilanienė Atvyko Kovo 4 Dieną; Kas Gali Iške
liauti ii Lietuvos; Bolševikiškoj Tvarkoj Žmonės 

Be Vagysčių Negali Išgyventi; Iš Kolchozų
Baudžiavos Labai Sunku Ištrūkti.

Ar Bus Kasamas 
Tunelis po Kanalu?
Dabar vėl kilo kalbos,

: kad po kanalu, kuris skiria 
i Prancūziją nuo Anglijos 
bus kasamas tunelis, kuris 
sujungs Angliją su Europa 
geležinkeliu ir keliu auto
mobiliams. Anglijoj, Pran
cūzijoj, o dabar ir Ameri
koj yra susidariusios bend
rovės, kurtos siūlosi tokį tu
nelį iškasti.

Apie tunelį po kanalu 
tarp Anglijos ir Prancūzi
jos jau kalbama virš 100

J -z.'-V ,retų' Buvo daromiį^ut,ih. JįC jjmaį jr buvo sudaryta kom
panija tam darbui atlikti,

Vyriausybė prašė kongre
so dar šiais metais paskirti 
papildomai 47 milionus do
lerių pašto administracijos 
išlaidoms. Atstovų rūmų 
komisija sutiko duoti paš
tui tik 17 milionų. Tada 
pašto vadovybė paskelbė, 
kad ji dėl pinigu trūkumo 
sumažins pašto patarnavi
mą ir tarp kitų dalykų vi
sai sustabdys laiškų išnešio
jimą šeštadieniais. ' Toks 
pašto patarnavimo apkar
pymas turėjo įvykti jau 
pereitą šeštadienį, bet paš
to viršininkas A. E. Sum- 
merfield sutiko pašto patar
navimo sumažinimą atidėti 
vienai savaitei, o tuo tar
pu atstovu rūmai gal sutiks ,X7i' PnKlu grašio gynimo svuv- stųsuama laivą >u anejunu - , Įntin:mns

nočtn dėl ek°??rn.1J1?? 7 je. Iki 1962 metų ‘Anglija į Izraelio uostą Amerika JttUTlimaS
. erėtH, sumažins savo kariuomene norėjo sudaryti precedentą,i Krypsta į EreZljūS 

12o,000,000 dolerių pagal-375000 vyrų (dabar ji kad kelias į tą uostą yra

Lenkijai Siūloma Anglija Mažina 
$754)00,000 Parama Sava Karo Pajėgas

Amerikos Laivas

formoje paskolų. Lenkijos gag pereįs atonominių Ėlath, Ao.aba įlankoje. Pa-į 
delegacija, kuli veda nei y- gjnję|Ų krašto gynimo srity- siųsdama laivą su aliejumi* 5

įaskirti pašto departamen 
to prašomus pinigus. Jeigu 
ne, tai jau šį šeštadienį paš
to patarnavimas bus aprėž
tas.

Sueco Kanalas
Jau Išvalytas

‘Gaudykit sukčius darbi- kia diktatoriaus Nasserio
ninku judėjime, bet gaudy- nustatytomis sąlygomis, bet 
kit sukčius ir darbdavių tar-. Amerikos vyriausybė dar 
pe... ir jeigu jūs suranda- j veda derybas su Nasseriu,
te suktą darbininkų vadą, 
kurs ėmė kyšį iš sukto 
darbdavio, padėkit abudu į 
kalėjimą 15 metų ir duokit 
jiems laiko kalėjime pasi
kalbėti ...”

kad jis tas sąlygas pakeistų. 
Kokie bus galutini tų dery
bų rezultatai paaiškės tik 
vėliau. Amerikos vyriausy
bė sako, kad derybos nėra 
beviltės ir gal Egiptas su-

Automobilių darbininkų' tiks su kai kuriais Vakarų 
unija skelbia turinti dabar valstybių reikalavimais, 
mokesčius mokančių nariui
1,385,000, o jei pridėti strei
kuojančius, pasitraukusius 
ant pensijos narius ir laiki-į 
nai be darbo, tai unijai pri
klauso 1,500,000 darbinin
kų.

Unijos vadas griežtai

ANTHONY EDEN
ATVYKO | BOSTONĄ

Sekmadienį į Bostoną at
vyko Anthony Eden, buvęs 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas. Jis atvyko gydytis

III IvFC* V IVCdVMi • • — • - e

smerkė tuos reakcininkus, j Y'.en?Pc "«« »«"-
kurie po Priedangą, išvaiy- -

tų darbininkų judėjimų vi- ,?u0 t0? Paclos Jū
siškai suardyti ir nurodė, Uda ■>am . b<?° Praryta 
kad vienas ii tokių darbi- V
ninku •VraL 8e."8^“' kilus Sutco krizei, jis vėl
Joe McCaithy, kuns kalti- i- „
na automobilių darbininkų | L pareigų R
unijų korupcija, bet jokiu! IS ”VO •

įrodymų nepateikia. LĖKTUVO NELAIMĖJE
Unijos pirmininkas dari ŽUVO 40 ŽMONIŲ 

priminė delegatams apie
nepaprastą streiką, kurį tos 
unijos darbininkai veda

bos. Pradžioj lenkai prašė tuK Qįnkluotose pajėgose i laisvas visiems laivams ir- Komunistų spauda Ce
300 milionų dolerių. 600,000 ........................................................... ”

Is Amerikos vyriausybes, ,.juornene
vyrų). Anglų ka- kad to kelio niekas negali choslovakijoje svarsto, ką

. ... . , , , ---- ė Vokietijoje bus uždaryti. Kartą laivai gali ■ daryti su jaunimu, kuris
saltimų pranešama, kad 7o numažinta, taip pat ji bus plaukti laisvai, kelias daro-! krypsta į visokias erezijas, 
milionai butų tik pradžia sumažinta įvairiose koloni- si laisvas visiems ir jei ara-iKai kurie jauni žmonės vra 
pagalbos. Jei vėliau pasiro-

ra linkęs aukštinti dabarbar?Ūt? pafll(hnta: _ . . naikinta. ’ " kad ginčą išspręstų.
ia,D A^rik/Tk? Angli j® ban(1-vs savo ka‘ Eff‘l,tas ža(1a v41iau Iz,a’ esantį komunistinį režimą.
Sti“uXk^s- »®«- Ai±
^omvbės troškimą Lt kar 83X0 ekonominio pajėgumo. įlankoje 11 taip pat žada 
ra AmlZ Krašto gynimui bus didina- laikyti uždarą Sueco kana-
likos doleriai stiprintu So- mt>s ?.tonun“! FlnklV Ia,'ams’
vietų bloko valstybes.' S°s- Bus *«»»»>»»*• s®1®'

ANGLŲ KARALIENĖ . , .. .
LANKOS PRANCŪZIJOJ Ja,lauk.la Amerikos, pa- 

_________ gal susitarimą Bermudoje.

lyti krašte atsargas “veda- KUBOS DIKTATOAIUS 
mųjų bombų”, kurių Angli- IEŠKO PARAMOS

Sekmadieni Kubos sosti-
Šį pirmadienį Anglijos Anglų nusistatymas ma-i nėję diktatoriaus Batistąša- 

k arai ienė Elzbieta Antro- žinti savo pajėgas užkraus; liniukai surengė masinę rie
ji su savo vyru atvyko į didesnę naštą ant Ameri-į monstiaeiją, kad parodžius, 
Paryžių, kur ji išbus tris kos, kuriai teks imti didės- jog diktatorius turi para- 
dienas. Prancūzai karalie- nę atsakomybę saugojant: mos Kubos gyventojų tar- 
nę pasitinka nepaprastai iš- laisvąjį pasauli nuo galimo pe. Demonstracijoj dalyva- 
kilmingai. Karalienės lan- rasų puolimo. Bet anglų pa- j vo ir gal koks šimtas ame- 
kymasis yra didelė anglų- vyzdys žada užkrėsti kong- rikiečių. kurie nešė iškabą
prancūzų draugystės de- resą taupumo liga. 
monstracija.

ITALAI KONKURUOS 
ALIEJAUS BIZNYJE?

Italijos aliejaus monopo-

Vokiečiai Nori 
Atominių Ginklų

Vokietijo? vn-iausyliėlio vadovybė susiderėjo su , V- T^1 u- • •• 1 uliąnu (Pe^a, dž. konce- .e^^k^‘J^nų'T

UiM suriko mokėti h-anie- kariuomenės, ku- lenų b.udzetų ateinantiems

čiams 75G pelno, kai Ame 
rikos ir Anglijos kotnpani 
jos visur moka tik pusę pel 
no koncesijų davėjams.

kelbiančią, jog “500 ame
rikiečių Kuboje reiškia pa
sitikėjimą Batistą”.

MAŽINTI BIUDŽETĄ
AR NEMAŽINTI?

Kovo mėnesio pradžioje, 
legaliai, Maskvos valdžios 
leidimu, į Jungtines Ameri
kos Valstybes, į Rhode Isl- 
and valstiją, atvyko p. A. 
Pavilanienė. Ji atvyko iš 
Kauno pas savo dukterį. 
“Keleivio” korespondentas 
J. K. turėjo progos su ja pa
sikalbėti ir čia paduodamas 
tas pasikalbėjimas klausi
mų ir atsakymų formoje:

—Kas darė pastangas 
Jus atsiimti į Ameriką?

—Mano duktė, kuri iš 
Lietuvos išvyko dar 1938 
metais, čia ištekėjo už ame
rikono, tuoj pati pasidarė 
piliete ir po mano vyro mir
ties pradėjo rūpintis mano 
atvažiavimu. Po dviejų me
tų didelių pastangų, aš ga
vau leidimą ir jau, kaip ma
tote, esu čia Amerikoje su 
dukteria.

—Tai gal dabar jau gali
ma ir kitiems išvykti iš Lie
tuvos?

—Taip, galima tėvams 
pas vaikus, vaikams pas tė
vus, ir tik gali tie atsiimti, 
kas išvyko iš Lietuvos prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Va
dinami pabėgėliai negali at
siimti savo giminių iš Lie
tuvos. Jiems paprastai atsa
koma, kad jei norite gyven

ai ti kartu su savo giminėmis, 
tai jūs patys atvažiuokite į 
Lietuvą.

—Kaip Jūs gavote Mas-
Komunistų vadai ieško 

priemonių, kaip atvesti jau
nuosius žmones, ypač štu-jkvos leidimą, Amerikos vi- 
dentus, į tikrą bolševikišką 1 patj gyvendama Kaune? 
kelią, bet visi tokie svarsty-į _Visą laiką susirašinėji
mai baigiasi nuvalkiotais mas gj0 paštu, tik galuti- 
pamokslais ir grasinimais. nam susitvarkymui, prieš 

pat išvažiavimą, turėjau nu- 
4 BILIONAI DOLERIŲ vykti į Maskvą, ten gyventi 

VEDAMOM BOMBOM'apje 2 savaites ir iš ten per
i Helsinkiu?, Stokholmą, Ko-

Amerika dabar deda di-;penhagą ir Londoną lėktu- 
dziausias pastangas pato-' atskridau į New Yorką. 
bulinti vedamas bombas, —Sako, Maskvoj sunku 
(guided missiles), kad Ru- su patalpomis, kaip jums 
sija kartais pu ma neisto- gauti viešbuti ?
bulmtų to ginklo Tyrinėji- _Taj ,abai sunku
mams ir vedamų bombų ge- j ig A- krei iausi
rm.mams numatoma išleisti - atstova Mas-
4 bi Ilonai doleriu, arba d vi-1: ... ‘ .
gubai daugiau kaip buvo i kvoje pade surast, nakvy-
išieista atominei tiombai n£’ĮaI als?k®’ kad ątsto- 
pagaminti karo metais. iv-vbe, ™P'na« tik tais, kurie

*_____________ _ atvyksta valdžios komandi-
RUSAI VENGRIJOJE ’’u?tL Pata,f1 pač,aI ‘?p,nt,s

KURIA A-BAZES nakvyne' Gavau Pnvac,ai 
pas vieną našlę mažą karu

ly vokiečiai dar negamina oumzvio numai\uts isiai 
ir, matomai, tikisi jų gauti das karpyti, prezidentas įs-

IRANO ŽMOGŽUDŽIAI .. Arne,.jkos Vokiečių apsi- Pčjo, jog karpymas neturi 
1 crinklavimas atominiais srin-i būti daromas be atodairos 

ir kad didelių sutaupų ne
bus galima padalyti.

ginklavimas atominiais gin 
Brazilijoj vienas keleivi- Plėšikai, kurie prieš po- klais kelia susirūpinimo

nis lėktuvas su 40 žmonių rą savaičių nužudė 3 ame- Prancūzijoj, kuri neturi

atominių bazių, dabar pra- no namus nacionalizavo, 
deda tokias bazes statvti ™at- J^ buvo didesni kaip 
Vengrijoje. Iš Vengrijos ve- 220 ketvirtainių metrų. Bet 
damomis bombomis rusai mus vyfU neišvarė iš mū-
lengvai galėtų pasiekti visą sų -I kambarių buto. tik tu-

prieš Kohler kompaniją nukrito žemėn. Visi kelei-! rikiečius Irane kartu su 2 atominių ginklų ir bijo vė- Tuo tarpu iždo sekreto- 3 a^a’-ų Europą.
Wisconsin valstijoje. Ten viai ir įgula žuvo nelaimė-'iraniečiais ir paskui pabė- bau pasilikti visai bejėgi liaus pagelbininkas kongre- . Atrodo, kad rusai dėlto f /
streikas eina nuo 1954 me-’je. Nelaimė atsitiko sekma- go į dykumas, dabar jau Europoje tarp atominiais se liudijo, kad biudžetą ga- -ir triukšmavo, kad norėjo iš z^nem, o pat} s en inti> 
tų balandžio 5 dienos, taigi dienį prie Porto Alegreįyra {ragauti Pakistane, kur ginklais ginkluotų didžiųjų linia gerokai apkarpyti ir \ engrijos padaryti atomi- v >em amoanais. . uo tų. 
jau 3 metai. j miesto. iie bandė pasislėpti. valstybių. nieko blogo dėl to nebus. ln,U bazių centrą. (Nukelta į 2-ą psl. I
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Gyvenimas Lietuvoje
(Atkelta iš 1-o psl. i 

kurie turi ne didesnius na
mus kaip 22o ketv. metru, 
namų neatėmė. Bet jie dėl 
>avo "patogumo“ spaudžia
si ankštai, kad galėtų 1-2 
kambarius privačiai išnuo- 
muoti po 150-200 rublių mė- 
utsiui. Naujų namų stato 
tik valdžia po keletą aukštų 
ir po keliasdešimt butų. Pri
vati statyba menka, 
labai brangūs sklvpai.

mi savimi dviratini vežimė
li-

—Ar daug rusų Lietuvo
je*’

—Miestuose daug. kol
chozuose beveik nėra.

— Manau, kad teko būti 
lums ir kaime, tai kaip gy
venimas ten atrodo?

Labai liūdnas. Skur
džiausias gyvenimas tai kel

nes chozninkų. Jei keliu važiuo- 
me‘ ii. tai atrodo po senovei, 

džiaga ir statyba. Žaliajam. (ja, žmonės gyvena se-
kalne. mano kaimynystėje.'sodybose — viensė- 
\ ienas mano pažįstamas Ežiuose. tik laukus dirba 
pardavė sklypą pastatymui bendrai. Dabar pradėjo sta- 
22<> ket. metrų namo už 90 lvti didelius kokhozninkam 

rublių. gyvenamus namus vienoje
Tai kas gali statvtis na-

tūkstanči

kai-
vietoje. Tų naujų na m 
c-hozninkai daugiausiai ir 

• bijo. nes tada bus sunkiau 
parnešti iš lauko saują ja
vu. krepšeli bulvių . . 
iei to negalės padaryti, 
iu laukia tikras badas.»
mačiau tuos javus, kuriuos 
kolchozninkai gavo. Tai bu-

kol-

o
tai
Aš

mus. jei taip brangiai 
nuoja viskas?

—Aukšti valdžios parei
gūnai. fabrikų direktoriai, 
statybos inžinieriai ir visi 
tie. kurie gali pavogti iš sa
vo vadovaujamų įmonių.
Žinau net vieną kunigą, ku
lis pasistatė sau namus. ; vo pjasčiausios rūšies javai.

—Tai gražu, kunigu? per- keruose laikuose ūkininkai 
sekioja, kankina ir kokiu tik gyvulius tokiais javais 
būdu Kunigas galėjo pasi- šerdavo. Mačiau ir duoną iš 
štatui namus ? , tokių javų. Juoda, trapi.

—Taip. tiesa .aukštas! karti. Negalėjau nė kąsnio 
nuošimtis kunigu nukentėjo,: praiyti. nors buvau gerokai 
bet tie. kurie liko nepaliesti j praalkusi. O aš buvau val- 
ir kunigauja miestuose, ma- giusi tos pačios kolchoznin- 
terialiai yra gerai aprūpinti. Rėš duona prieš keletą me- 
Mat. jų nedaug, o žmonių:tu. kada ji buvo dar sava- 
reikalavimas kunigų patar-, rankiška ūkininkė. Aš vai
rinio labai didelis. Payyz- giau tada. skanėjausi ir 
džiui. užsakytų sy. mišių prašiau man įdėti į krepšį, 
reikia laukti mažiausiai 2 kad galėčiau parvežus na- 
mėnesiu ir kaina švyluoja rno pavaišinti mano namiš- 
nuo 50 iki 250 rublių. Taip kius. Taip skani ta ūkinin-
pat už krikštą, laidotuves, o; kės duona tada buvo. Tai ? 
ypač už sliubą reikia labai; buvo Mariampolės rajone, 
brangiai mokėti. Bažnyčių kur žemės derlingumas ly- 
nedaug atidalytų ir kunigai ginama su Egipto žeme. 
nesistengia jas atidalyti, j —Negali būti. kad 
nes už bažmčios pastatą kolchozo javai tokie 
reikia labai aukštus mokės- būtu0

—Žinoma, ne. Geriausius —Tai Jūsų nuomone yra
javus paima valdžia, po to geras daiktas siusti lietu-

sugedo mūsų sunkvežimis ir 
šoferis pasakė, kad laiptuo
se reikia nakvoti. Aš gavau 
nakvynė miestely netoli ba
žnyčios. žmonės, pas ku
riuos navkojau. pasakojo, 
kad ant rinkelės jau ketvir
ta diena guli 7 užmuštų vy
sti lavonai ii- komunistai 
juos vadina banditais. Aš 
klausiau žmonių, ar jie pa
žįsta tuos užmuštus ii- ar ti
krai jie banditai yra? Žmo
nės atsakė, kad pažinti ne
galima nei iš veidų nei iš 
kitko dėl baisaus kūnų su
žalojimo. bet komunistai 
pasakojo jų vardus, tai 
žmonės pažinojo juos. Atsi
menu ir aš porą pavardžių, 
du broliai Grajauskai ir 
Aidulis. Jie buvo gretimo 
kaimo šauliai. Komunistai 
pradėjo visus šaulius sui
minėti. o tie, žinoma, slap
stėsi. Tada gimines kanki
no. kad pasakytų, kur yra 
broliai, vaikai, vyrai. Kai 
kurie kankinimo neišlaikė 
ir išdavė slėptuvę. Visus pa
sislėpusius žiauriausiu būdu 
nužudė ir kelias dienas
laikė lavonus aikštėje kitų neper
pagąsdinimui. * namį ka(,

—As- daug gauna lietu- iuj rūpinti 
viai iš Amerikos siuntinių stovus darbas 
ir ar nepei-sekioja komunis- j tėvynę žinių, 

kurie gauna siunti- Vakaru

IMK fiRf k NEATRODO N Į SIMINUS

Vežikit unijos pirmininkas Davė Beck juokauja su 
lėktuvo padavėja (stewardess). grįždamas iš \Vashing- 
tono į Seat tie po nemalonaus senato komisijos apklau
sinėjimo-

Kas Savaite
.savo darbą viceprezidentui

......... . ;Nixonui.
\ okieciai dabai veda di-j ^-j gandų pereitą sa- 

delę propagandą Amenkoj , vake vįenas laikraštis pa- 
uz grąžinimą Y okietijos k)aus4 ezident al. wi 
stambiosioms kon-orac,.^ , u, Eisenho.
joms jų !«■ bara Amerikoj;wel. ka(J taj
nusavintą turtą, Senatonusl„e?amonė< koki 
Oirksen is Illinois, republi- yra ^r(,ėjes būdama, 
kanas, ir šen. Johnson isS. ,,^Wentu../•
( ambra. demokratas, ine- T aUakvmas ;iuo tal. 
se I sonata įstatymo suma-, sandus jkj atsj
nyma.. pagal kur. vokiečių, • j( jojimai irnau 
i ramomninkams butųismo-- ffandai

Šventa nuosavybė

s

nuo 300 iki $>00 milio- •’
’ Pinigai būtu iš- Del Vengrijos įvykių

keta
nu dolerių. * 
mokėti iš Amerikos mokės

Pastangos bendram darbui

Maskva ir visas bolševi
kų mokėtojų kišenės i y o- kiškas propagandos apara- 
kiėtijos pramonininku kiše- ^as dabar kartoją diena iš 
nes. arba į kišenes tų žmo- djenos< kad pereito rudens 
nių, kurie Hitlerį įkėlė į Vengrijos maištas buvo 
valdžią ir is Hitlerio šuny- “imperialistų sukurstytas”, 
cių darė sau riebius pelnus. ka(j tai buvo “fašistų kon- 

Vokiečių propagandistai: trevoliucija”, bandymas nu
kalba apie šventą privačią* veisti liaudies valdžią. Bol- 
nucsavybę. Bet didžiausias'ševikai visur kaltina Ame-

kas darosi Rys Vilką vyriausiu \auo- čių vergų iš įvairių Euro-! sako, jo?? bolševikai falsifi-
pasaulyje ir kas yaujanciu organu, veikiau- ])os krajtų. Tie vergų pirk- kuoja rekordą. Faktas yra,

mūsų daroma Lietuvos rei- ciu tais pačiais pagrindais, |iaj naudotoiai dabar de- kad vengru sukilimas buvo 
-auna kalui. Tų žinių labai laukia- kūne buvo nustatyti, kai jis dasit<)kiejvei„b ir „ekalti spontaniškas, visos tautos

tol. gražu ik. to, kad nla. Reikia panaudoti kiek- susiorganizavo Lietuvoje. b. ,ai|) alažiai kalba apie remiamas ir iis buvo nu-
tanku

tai t r 
rius?

-Rodos, nemažai
•>et

dabar gaunantieji yra skur
džiai ir dėl duonos kąsnio 

Vlso savo siuntinius parduoda, gi 
prasti komunistai, turėdami pini

gų. juos perka.

nizacijų nusistatyta Kalbė
tis su Lietuvių Rezistenci- 
nes Santaivės vadovybe ir 
su Lietuvos Atgimimo Są- ' \en,a> 
jūdžiu. Vlike daly vau jan-, kandidatai į

čiu organizacijų vadovybės' nint^ 'let; ?
‘ J \ kandidatu 22

tik

teisingas. Bet komunistai 
renkamas diena iš dienos bubnija sa- 
Buvonetjvo. o Vakaių propaganda 

i vieną vie- dėl Vengrijos nutilo. Net ir 
ir iš tų 23 plepi J.T. organizacija sa- 
buvo demo- vo rezoliucijų nebekartoja.

Pei eitą antradienį Texas 
buvoDažnai užmirštame, kad 

to atsakomingo darbo prie
šakyje stovi vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tas (Vlikas), nepabodami, 
kad Vlikas yra .reikalingas 
pastovios mūsų talkos, vyk-

čuis mokėti., tai geriau tu- 
’ėti mažiau bažnyčių su 
daugiau prie jų kunigų.

—Ar klerikų seminarija
.vra- uiiinai. v» uems nena siūk- m. Mieste (larominRai ge-i ,• .................. i—Yr-i Tik nedali kl«i si a- • -nc.ie oaiouuunai gc kalingas ir pinigines dar-iia. lik nenatu kitu- sies. nau gyvena dėlto, kad dau- u.,,- . pQi
kų ii labai jauno amžiaus. —Tai kodėl kolchoznin- giau gauna atlyginimo už vn oKad seminarija galėtų pati kai nemeta ir nevyksta i dalbą ir ,fa, turi g^esnef rTt S ’
išlaikyti, klerikai įsventi- miestą? Juk mieste vis ge- sąlygas pavogti iš fabriko, ,Xnvhė«e
narni po dvieju metų. ne- riau? dirbtuvės, sandėlio tokių
haigę dar mokslo, bet jie —q kur gausi doku-
neirieidžiami is seminari- mentus? Kolchozas nelei-

kol baigs mokslą, o tuo <jžia. o be dokumentų mie
ste negausi darbo. Be dar
ko ir mieste prastai. Tiesa, 
neoficialiai galima iš kol
chozo išsipirkti, kas kainuo
ja apie rublių absoliučiai nieko. O kaip
vienam asmeniui pasprukti suvarys juos į bendrą gyve- 
ii kolchozo. Bet mažai kas namą vietą, tai tada jie tu- 
gali tokią pinigų sumą su- lės ar nuo bado mirti, ar 
graibstyti. Paprastai, vyrai pasidaryti žemesnės rūšies

pačiu metu jau jie gali lai
kyti šv. mišias ir tuo prisi- 
dėti prie seminarijos užlai
kymo.

—O žydu Kaune ar yra?
—Nėra skirtumo, kaip 

j įl ies karą.
—Ar galima krautuvėse 

nusipirkti visko?
—Taip. tik reikia ilgai 

eilėje stovėti. Jei nenori ei
lėj stovėti, tai maisto pro
duktus gali nusipirkti rin
koj. iš kolchozninkų pigiau, 
iš vertelgų brangiau. Pa
vyzdžiui. 1 kil<»gramą svie
sto iš kolchlozninko gali 
pirkti už ls-2<> rublių, gj 
vertelga parduoda tiktai po

kolchozo vadovybė, mašinų 
stotis ir kas lieka—kolchoz
ninkai. O jiems lieka šiuk-

atitamavę kariuomenėj jau 
nebegrįžta į kolchozą, tik 
vargšės mergaitės neturi 
progos išeiti.

—Ar vra dar partizanu?

.Oviams siuntiniu?
. e>u ".''ento- ,jant bendra uždavinį. Rei-
ja. Mieste darbininkai — 

u gyvena d
giau gauna atlyginimo uz

kad jame nėra darnumo ir 
Kaikam "riete-

, , , . , • , •— Vlike atsibodo ir yra
dalinu, uz kuliuos dai pa- jam pasiteisjnįmas atsimoti 
Palei pinigo. nU() jakulio dalyvavimo

Bet kolchoznmkai. apsau- jaisvinimo pastangose.
Nesiginčvsiu, kad vra už

* nos

gok \ iešpatie, kokie varg 
šai. Vasara dar gali kokia 
saują javų ar bulvių nu
kniaukti, gi žiemą nieko,

žmonėmis laukinio pavida
lo, nes kovoj dėl gyvybės iš
laikymo bus priversti val
gyti žolę, šaknis ir gal kir
mėles. Laisvo pasaulio lie
tuviai, jei Jums teks skaityti

Nevis
li- su-

yra sudariusios komisi ją pa
sitarimams vesti. Artimiau
siu laiku tie pasitarimai tu
rės prasidėti.

Ir tarptautinė padėtis ir 
nesklandumai mūsų emi
grantinės bendrovės tarpe 
griežtai reikalauja sustip
rinti mūsų veiklą Lietuvos 
laisvinimo reikalui, skiriant 
jam vieningas pastangas 
vieningoje vadovybėje. De
rybos parodys, kiek esame:

ką pabarti ir Vilką, 
kas jo taip stropiai 
maniai da’oma, kaip reikė
tų. Ir viena blogųjų ydų ne 
tik Vilko, bet ir mūsų emi
grantinės bendiuomenėsyra 
ta, kad bendrojo uždavinio 
imamės susiskaldę. Yramū-

kratai ir tik vienas republi-: nors iusu kariuomenė ir to- 
konas. liau šeimininkauja Vengri-

Pagal šitokią matemati- joje.
ką republikonas turėjo lai- Jei taip bus ir toliau, tai 
mėti. bet išėjo kitaip. Lai- po kurio laiko bolševikai 
mėjo demokratas Ralph W. • daug kam ikalbės. jog tai 
Yarborough. kuris gavo i Amerika buvo kalta dėl
apie 36' > balsų, 1 Vengrijos Įvykių...

Su Tėvas l inkimais buvo mir|U
siejama visokių pranašavi
mų. Jei būtų laimėjęs repu-. Pereitą ketvirtadienį Ka- 
blikonas, senate republiko-įiro miste, Egipto sostinėje,

ni lumro ivvHn mnmc -o.o,? •na* ^ūtu turėję dauguma ii j nusižudė Kanados pasiunti- 
pnaugę įvx km mum> stato- senaioi,[js JoU)h McCai..|nys Herbert Norman. Jis 

thy vėl būtų iškilęs jauks-'nušoko nuo aukšto namo že- 
tumas ir būtų vėl šokdi- m-vn 11 uzs,muse-
nes prez. Eisenhoverio mi- 
nisterius visokiuose tardy
muose.

mam uždaviniui.
V. Rimantas

INŽINIERIŲ METRAŠTIS

Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga leidžia dideli met

rašti, pavadinta: ‘‘Lietuviai 
su visuomenėje oreamzaci- inžinieriai ir arehitekUi”. 
jų. anksčiau tmejiisių savo jį redaguoja inž. K. Kruli- 
atstovus Mike, bet juosat- kas- 160 Hend, ix St, Ant.
šaukusių, kurios gerą savo - R,Ooklvn 7 N
pastanst, dali skiria Vlikui inžinieriai, ai ėhitektai ir t.t. 
nuvertinti savos v,suome- laginami knvca is ankst<) 
nes „• kitu akyse. Šita ne- užsisakvti. Kaina $3. Tai|)

Y.
—Dabar nieko apie juos

negirdėti. Tik praeitais me- šiuo* mano ..žodžiu*, Smi
tais Kaune ant buvusios jė- mildami gelbėkit savo bro- , ,. ----------- .............——,,
zuitu gimnazijos stogo Va- liūs vargšus lietuvius, da- ,ern a .p.a e. lx. ’’ pat prašoma aukų, nes kny-
sario 16-o?ios’ proga nakčia bartinės Lietuvos kolchoz- ?°. velKli\ ?a,P 11„į.1™!”*?; gą pradedant spausdinti

kei\irtarialį kilogramo už S Ras tai iškėlė trispalvę vė- ninku*. Siųskite jiems dra- . al ?el !at 
t;iblin< i- t, - i- . v •• .. ištvermingai tęsti.1 • .... liavą. Pasipylė areštai, tai- kuzių, nes jiems nevalia se- . w . .

—Ai dideli kiekį kolcho- dymai. liet kaltininkų nesu- ti nei linų, nei kanapių, nei , ,P . ,S.1UO vilke ve žinių, kurias norima me-
zninkai atneša į rinką par- rado. Pradžioj po karo jų turėti avių, nevalia net miš- (’a’y'zujančiu oi’gamzacijų trašt.v paskelbti.

\ buvo daug. bet laikui bė- ke pasidaryti karnų vyžom, -v’*^ iškelta sveika-----------------------------
. daugiau kaip 2-3 gant daug jų i šžudė, kiti paskutinį pieno lašų nuo r",ntl.s ^’Pfasti ir iš vieno

baigiamus sviesto ar 2-3 de- slaptai grįžo ir įsimaišė vieno* karvės, nutraukdami dubtu Pasiūlyta is Vilko
sėtku> kiauliniu. Tik daržo- tari, žmonių keletas vie. net nuo kūdikiu, parduoda, partraukusioms grupėms

reikia turėti bent $1,000 
Nevisi yra atsiuntę apie sa-

SKAITYTOJV BAISAI 

Tėve. nusipirk mskorknu

Ta tragedija plačiai nu
skambėjo ir Amerikoje, o 
Kanadoje dėl to įvykio kilo 

x. . , i-ii* i nemaža audra.,?™v '"f?.?!?. "J’i Diplomato nusižudymo 
priežastis nėra tikrai žino
ma. bet spėjama, kad jis nu
sižudė todėl, kad Amerikos 
senato viena komisija pas
kelbė, kad jis esąs komunis
tas ar buvęs komunistas. Ta 
komisija dar 1951 metais 
gavo informacijų, kad Ka
nados diplomatas buvęs ko
munistas, bet tada Kanados 
vyriausybė padarė nuodug
nų tyrinėjimą ir išaiškino, 
kad H. Norman yra visai be 
pamato kaltinimas. Dabar 
senato komisija tuos senus 
kaltinimus fiaskelbė viešu
mai. net nesusitarusi su val
stybės departamento politi
ne vadovybe. Tas naujai ke
liamas kaltinimas esą ir iš
stūmėjo H. Noiman į saužu- 
dystę . .,

Taip ar ne, to tikrai nie
kas nežino, bet Kanadoje 
didelis pasipiktinimas dėl 
“makartinių” Amerikos se
nato komisijos žygių. Kana
doje kalbama apie “žmog
žudystę šmeižtais”.

J. D.

ir buvo. Senatoriaus Mc- 
Carthy soikių šiuo tarpu 
nematvsime.

Apt. Didžiausia nesąmonė 
Visi!

Dabar plačiai svarstomas 
klausimas apie konstituci
jos, papildymą ar, gėliau sa
kyti, patikslinimą vienu 
reikalu. Būtent, kas turi 
pavaduoti prezidentą, jam 
dėl kokių nors priežasčių 
negalint eiti savo pareigų? 
Konstitucija į tą klausimą 
aiškaus atsakymo neduoda. 
Jei prezidentas numiršta, jo

skaitau 25 metus, 
aš rekomen- 

skait.vti.
$4 bus me-

i
' vietą užima vicepreziden
tas, liet jeigu sunki ir ilga 
liga sutrukdo prezidentui 
eiti pareigas, kas tokiame 
atsitikime jį pavaduoja? To 
niekas nežino.

Vyriausybė dabar pasiūlė-O kai pirki centneri do, paleidžia ir vėl suima, vaiyšams pagalbą. Jūs. lai- m,s ?>iil*nls kunosIK,šiol , . ..
bulvių ar javų. tai turi juos tardo, vienus paleidžia, ki- svo pasaulio lietuviai, atlik- " Maikio tėvui, kad jis nusipirk- kunstitucijos papildymą tuo
pats ant kupt»»< neštis na- ti nežinia kur dingsta. Vie- ?ite švenčiausą paraigą. ko- tenkinti dėvėtais drabužiais tu tokios stiprios makorkos.nuo .au?,mu- kongresas to pa-
nrco? na kartą, neatsimenu ku- kią tik galima atlikti Die- panešiota avalyne, žiupsniu, kurios dūmu išnyktu visi ko- siūlymo dar nesvarstė. Ry-

— Kaip nori. gali pats, ar riais metais po karo, aš grį- vui ir Tėvynei. Nereikalau- cukraus, svaru taukų ir ma-(mnnistai. sium su tuo pasiūlymu kilo
už 5 įublius centneri atve- žau nuo Raseinių Žemaičių ja jie liuksuso, kaip šilkas, žyčiams kūdikiams vitami-. Kazys Dauknys |gandai, kad prezidentasEi-
ža sjiecialūs vežikai stimulą- plentu Kaunan. Prie Baptų nauji vilnoniai, jie bus pa-nu. j Philadelphia. Pa. • senhower niošiasi perleisti
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
V AJsH |AQ NA<IJIFNOS Minėjimą rengė bendras siekiant suorganizuoti įspū- turėjęs įvykti Vliko nilna-

1 4 T IinUJILdIVu įvairių organizacijų sudary- dingą lietuvių pasirodymą ties susirinkimas atidėtas
---------------- -  ;tas 19 asmenų komitetas. Iš šiame parade. Pagalba or- neribotam laikui. '■

ijų tarpe bėra vie- ganizatoriams gali būti tre- šiuo metu eina tarpsni- K. Šimkoni* platina
PHILADELFH1A, PA 

Išplatino 5C knygų

nių apie Pavergtųjų Euro-nas a. Sujetas. Meninę dalį jopa: 1) aukomis paremti piniai pasitarimai Vliko su 
pos Tautų seimą ir daug^tliko “Aušros” darbininkų organizavimo darbą (pla- dėties praplėtimo reikalu.

Senosios kartos 
veikėjas Zigmas

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Lietuviai pasižymi 

Keleivio kalendorių Vietos spauda piačiaiap-
Balandžio 3 d. Millbury rašė Karoliną Saulėnaitę irįdomių žinių apie šių dienų dr-jos choras, iš kurio gyvų katu bei eksponatų pagami- Vykdomosios Tarybos Jut kau bičiuli K Aušrą Vadeckyte,

tuvis ta.ptautmę politmę raidą, narių dar J. Mališaue- nimas) 2) duoti orgamza- pirm. A Devenienė atsista- Stokjni tois šTuo metu mojusias muzikos
Po paskaitos sode įvykoj kas ir Sujetas. tonams pasiūlymus, suges- tykino ir grižo iš Europos. sėkmingai niatina ‘‘Kelei- . „ , •«

Kalbėti turėjo dr. J. šliu- tijas, kaip galima įspūdin- Kas bus jos vietoje kol kas J'- kalendoriu Ir aš iam Je-" M?n.kev.>mūte. lim.
....................... - .♦«—•* • ii , į**11:amžiaus, laimėjo Naudosios

sumokėjau oO centų uz Jur-iAng,ijos ,))aukim0 le,lktv.

lietuv 
Jankaus

kas jau išplatino 50 egz. dr.. kuklus atsigaivinimas ii lai- 
V Sruogienės parašytos :svas pasikalbėjimas su pa- 
Lietuvos fstorijos. K. Taut-‘Raitininku. Susirinkusieji 
kus, paremdamas toki k ii-, Savo ir po dovanėlę žur- 
nų šio veikėjo ryžtą, paė- na^ ^eJ3- 
mė 51-jį egzempliorių.

Z. Jankauskas yra pasi 
ryžęs ir toliau tą knygą pla-’ 
tinti. Paremkime jo kilnų j 
darbą, įsigykime iš jo Lie-Į 
tuvos istoriją, kuri parašy-Į . “
ta lengva kalba ir yra dide-1 . aais® svarbus 
lis, turįs apie 100 puslapių, • ^etuvybės centras
naujausia;
skleidžias

» mūsų praeiti at- 
vei kalas.

A\aiMVVl VU4VJV VS* • V* į tF z * *
pas, bet jis susipyko su kun.:giau ir be didelių išlaidų nežinoma.

pasizy- 
sritv.

Paskaitą rengė Lietuvių 
Politinės Vienybės Sąjūdis.

K. Tautkus

PLYMOUTH, PA.

J. Žilinsku ir nekalbėjo. Jo 
vieton kalbėjo SLA prezi
dentas Pr. Živatas.

Daug čia išleista ir lietu

lietuvių grupei pasirodyti;
3) raginti savo organizaci
jų narius, pažįstamus bei
patiems lojalumo pat adė LDD 7 kuopos susirinkimas

gi Bieliauską ir paprašiau neg”
! šimkoni jam nunešti kalen-!
dorių. Daug kas manęs tei-' William J. Chuplis pa- 
raujasi, kur gauti “Relei- : skirtas Heald Machine ben- 

DarfcininkuDrau- vio” kalendorių. Taigi, jį drovęs vedėju.
Šimkonio. Mirė šie lietuviai:

Per kovo

BROOKLYN, N. Y.

viškų svarbių knygų: gausiai dalyvauti.
Lietuviu

Prieš mėnesį čia mirė 
Marcelė Andriuškevičienė, 
gimusi Lietuvoje 1852 me
tais. Ji į Plymouth atvyko 
kartu su tėvais Belskiais 
1892 metais, taigi ji čia bus 
ilgiausią amžių išgyvenusi.

Antanas Sujetas čia atvy
ko pas tėvą 1890 metais, vi- 

! sa amžių

Mandrus tautininkas

Iš Philadelphijos Lietuvių 
Politinės Vienybės Sąjū
džio pasitraukė P. Mitalas, 
vietos tautininkų skyriaus 
pirmininkas, ir "Vienybės” 
savaitrašty apkaltino ir K.
Tautkų, kad jis parašęs, 
jog tautininkai tsą vadizmo 
piktšašiais apsikiėię.

Bet ar tas ne tiesa. Kai: Karia čia apsigyvenopir- 
jie neteko "tau.os \ado A.i!T!jej} lietuviai tikrų žinių 
Smetonos, kuris mirė (leve- nėra, spėjama tas bus buvę

ėda-lande, ir be vado negal 
mi gyventi susirado "šefą” 
Stanislovo Lozoraičio as
meny.

vaidmenį vaidino ir anglia
kasių gyvenime. Distrikto 
vadovybėj buvo A. Rickevi
čius, P. Damauskas ir K. i 
Ažys. Unijų skyriuose lietu
vių pareigūnų buvo daug 
daugiau, daug jų jau čia 
gimusių yra juose ir šian
dien.

Plymouth miestas be atei
ties: jo gyventojų skaičius

dirbo kasyklose, ne ,di<lė>’ bet maž,ėja- 1940 
ko! išem į pensiją. Jis daug mT! duomenys
i,, . . -- • rodo, kad jame buvo lo,-

tos lietuvių gyvenimo.

1879 metais. 1886 metais 
čia pradėjo eiti J. Paukščio 

įleidžiama “Vienybė Lietuv
ninkų”, 1889 metų rudenį 
čia dr. J. šliupo pakviestas 
atvyko kun. A. Burba į ben-

Adolfas Butkeraitis nori i lie,uvill ' lenk,J l?ara!)i- pradėjo parapiecių tar-

Steigs naują parapiją

suorganizuoti lietuvių evan
gelikų liuteronų parapiją. 
Lietuvių evangeliku liutero
nų čia yra nemažai, bet jie 
yra prisijungę prie vokiečių 
parapijų. “Tas sudaro lietu

paaukoti to šeštadienio no- reiškia> balandžio 14 d., Skautų grupė šoko lietu- 
1. .. / . 1 3:30 vai. po įdėtu, Atletu viškus šokius amerikiečiu -
taeiiai vieningi dalvvau- Kklbo dainėj, 1332 Hal- jankių bažnytinėj sventej.

1’♦ 1 • • * :sey St., kampas Irvino-Avė., Šoko: Rasa Dabrilaitė, Ra-jant lojalumo eisenoje. Tik-;.’ .. sli vieta ir laikas bis ura- B'ooklyne. ; sa Deoinaite, Gema ir Al-
Tai bus paskutinis susi- (iona Šermukšnytės, Eleo- 

rinkimas prieš “margučių -ura AIcMorotv, Elvira Šta- 
vakarą”, kuris įvyks toi uat raitė, Kęstutis Štaras, Kęs*

nešta vėliau.
Lojalumo parado organi

zacinį komitetą sudaro šių 
New Yorko jaunimo orga 
nizacijų atstovai: Lietuvių i
Studentų Sąjunga, Lietuvos’ Visi nariai kviečiami <ta- 
Vyčiai, Skautų “Neringos”! gyvauti susirinkime, nes tu- 
vietininkija, Skautų “Tau-! vėsime daug paruošiamojo i

menesi mirė: 
Mykolas Jakubauskas. Sta
sys Matusevičius, Rapolas 
Butkevčius, .Jonas Dagilis, 
Domicėlė Ragaliauskienė, 
Kastė Tamošiūnienė. Julius 
Balsis, Ona Stankevieiūtė- 
-Ciupienė, Adolfas Vilėiau- 
skas, Jurgis Kanapkis, dur

iu vakarą , kuris įvyks toj pat a *, Jonaitis Itinas š;iins.
a’svetainėj balandžio 27 djttitis (,erlmmt^. Akordionu^^ Al-,,anas '
ių! (šeštadieni). giojo Romas Štaras. iTaig. 13> 0 nu0 lr,.,„ pra.

Serga J. Grigaitis

Vietos veikėjas, buvęs 
1 aukštesniosios mokvklos

džios 43.
Upėtakių varžytinės

Balandžio 30 d. Lietuvn?tuntas, Sporto Klubas,į darbo, susijusio su “mar

J. V. Stanislovaitis

NEW YORK, N. Y.

Jaunimas organizuoja 
lojalumo paradą

Komitetui vadovauti pa- publikos, todėl
kviestas Romas Kežys. Au- Jam gerai pasiruošti.

; kas galima įteikti aukščiau Valdyba
iminėtu oivanizaciin nirmi- . ....... T ...... . susinnKimas
nmkams. visais paradorei-

jkalais prašome kreiptis į R. LSS 19 kuopos eilinis su-
Keži. 130 Hendriv St sirinkimas bus balandžio 12

įeikalinga vo Pa<*aryta operacija. Ba-Ivanų.
landžio pradžioje jis grįžo Į ......
namo ir čia gydosi. Linkiu "*aclau te*cvlz,J°je 
ligoniui greitai pasveikti. Balandž -> 2 d. 10 vai.

į televizijoj (Channel 9 i ma
čiau šokant Neringos gru-

Kazimieras Vaitiekus, C.

Nusipirko Lietuvos istoriją

Kežį, 130 Hendris St.,
Kovo 27 d. Brooklyno Pi- Brooklyn 7, N. Y., tel. AP d- Lietuviu Atletu Klube; AVhite vaistinės (29 Millbu-

liečių Klubo salėje įvyko 7.3244. Dienos metu — E V (1332 Halsey St.). Pradžia i y St.) savininkas, kurie
pe skleisti lietuvišką dvasią j Alto ir New Yorko jaunimo g.3goo ext. 8145. 7:30 vai. vak. duktė taipgi >ra baigusi

atstovų posė- Visi draugai prašomi a t- farmacijos mokslus, nupir-
dis. Alto pakviestos jauni- Vliko posėdis atidėtas silankyti ir nesivėluoti. ko dr. V. Siuogienės Lietu-
mo organizacijos sutiko or- Balandžio 5-7 dienomis Pirm. K. W. Michelsoras vos istoriją ir teiraujasi, kur 

gauti Lietuvių-anglų 
žodvna.

je

ir Įsteigė lietuvių parapiją, (organizacijų 
1889 mt. čia buvo pirmas

Amerikos lietuvių spektak
lis, vaidinta A. Turskio “Be ganizuoti ir tvarkyti lietu

vybei dideli nuostoli”, sako s«^nenės”. vių eiseną lojalumo parade.
' 1891 mt. čia posėdžiavo Organizavimo iniciatyvą
SLA 6-sis ir Lietuvių moks- paėmė New Yorko skautų 
lo draugijos seimai. 1894 m.. “Tauro” tuntas. Altas orga- 
čia išėjo “Varpas”, o 1896Įnizatoriams pažadėjo viso-

pę lietuvišką lenciūgėlį. 
Malonu matyti nors retkar
čiais saviškius.

J. Krasinsk?.s

A. Butkeraitis ir to dėl ima
si organizuoti atskirą lietu
vių evangelikų liuteronų 
parapiją.
Gražiai pasisekusi paskaita

Kovo 3 i d. Lietuvių Ban
ko patalpose Įvyko Juozo 
Audėno, valstiečiu liaudi
ninkų žymaus veikėjo, Įdo
mi paskaita apie Europos 
egzilus ir įų kovas tarptau
tinės politikos nlotuose.

m. “Tėvynė”. 1898 m. čia keriopą moralinę ir mate-

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDE AL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

buvo Įsteigta pinnoji lietu
vaičiu draugija.

1898 m. čia mirė kun. A.

rialinę paramą. Posėdyje 
dalyvavusios jaunimo orga
nizacijos taip pat pažadėjo

Burba, o 1906 m. pirmuti-jbent kukliomis aukomis pri- 
nis “Vienybės Lietuvninkų” sidėti prie lojalumo parado
leidėjas Juozas Paukštys. 

1909 metais įvairiose vie
tose buvo minima lietuviu

i paskaitą atsilankė i^ikūrimo 40 metų sukaktis 
ir nedaug žmonių, bet ku-!šitame krašte. Ji buvo 

tie nesigailėjo. Įiškimlingai paminėta irrie atvyko. 
Jie išgirdo iš pirmųjų šalti- Plvmouthy rugsėjo 30-tą d.

išlaidų padengimo, 
šia proga lojalumo para

do organizacinis komitetas 
kreipiasi į Ne\v Yorko lie- > 
tuviu organizacijas ir pa- ► 
vienius asmenis ir kviečia 
jungtis drauge su jaunimu,

Worcesterio Lietuviu ži
nių gegužinė bus gegužės 

kalbu j 26 d. Vytauto Parke, kuris 
atidaromas gegužės 5 d.

Kovo 15 d. Amerikos pi
lietybę gavo 135 asmenys. 

Gauta žinių iš Floridos, 1 jų tarpe šie lietuviai: Bro- 
kad sunkiai susirgo Juozas !nįus jr Stasė Mudėnai, Va- 
Nevis - Neviackas. Worces- ierijonas Roževičius. V!a- 
teriečiai linki jam greitai das ir Aniceta Gedmintai,•  • y A • • J ”

1: Albinas Repšys. Petras BIo- 
jznelis, Jonas Kibirkštis ir 
■ Konstantas Babrauskas.

Ji
5 Serga 
J 
t

J. Neviackas

•*•«-»

<<
Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės i registruota vu'stjnin 
ka Vvtauta Skrinską, “Ideal Pharmacy“ savii.inka. čia i r
pildomi gydytoju receptai ir patarnaujama sveikatos rr:!:a- * AVorcesterį. 
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Terirue 
sperialiniu vaistu nvo džiovos ampulėse, 
vaistu nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu li-u. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
t isais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. Ii- S. Rez. i1!’.m.

Ideal l’harmac.v vaistinės savininkas 
ir Notary Public

upsigy \ enti.

4
o+
o
•«

4
4
4
4
44
4
4
41
41

būti veikani ir grįžti

Sugrįžo Repečkai

Iš Floridos sugrįžo vietos 
žymūs lietuviai,

Meno mėgėjų Ratelio cho- 
batu krau-!ro’ kuriam muz-

J. Beinoris, metinis koncer
tas bus balandžio 2S d. Ati

duoda savo krautuvę ir ža-i^1^ patanijos >aiėje.
da vykti į Floridą nuolat Susirgo atsargos gen. Ed.

Adamkavičius.

tuvės savininkai Repečkai,! 
bet neilgam.nes jie išpąr-!

Niekada Nenustok Vilties! Kas Nors Kur Nors Tau Vis Dar Gali Suteikti Pagalbą

Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliniu budu
LEOKADIJA PVDANS

Iš iurdies dėkoju Dr. Joseph 
Milleriui už '.ą stebuklingą 
būdą. kuriuo jis mane pagydė. 
Atvažia\us i N<>\\ Vorką, aš ga

vau sunkų darbą. Kiek padirbė
jus. susižeidžiau nugarą ir tu
rėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktaru. Vienas sa
kė. kad mane reiks operuoti- Ki
tas gydė nuo pūslės uždegimo, 
bet vietoj jaustis geriau aš blo
gėjau. Pagaliau priėjo prie to. 
kad negalėjau nei miegoti, nei 
valgyti, nei vakščioti ir kentė
jau baisius skausmus.. Aš nete
kau vilties kada nors pagyti. 
Mano vyras pamatė Tamstos 
skelbimą lenkų laikrašty “No- 
w.v Swiat” ir, nors aš nenorė
jau, įkalbėjo kreiptis į Tamstą. 
Peršvietus mane X spinduliais 
ir ištyrinėjus buvau gydoma 
apie mėnesį. Dabar aš jaučiuos 
100*3 geriau ir vėl dirbu.
Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, ku
rią galite naudoti viešai, kad 
kiti ligoniai pasektų mano pa
vyzdi ir kreiptųsi į Dr. Milleri. 
L I. N. Y.

BENDRAS NUSILPIMAS

Ve ką noriu pranešti savo 
tautiečiams: Ilgai sirgau ir 
gydžiausi pas daug gydytojų, 
bet nieko nepadėjo. Pagaliau 
kreipiausi į dr. Miller. šian
dien esu tokia sveika, jog vi
duryje gatvės galėčiau žmo
nėms šaukti, kad eitų gydytis 
pas dr. Miller- Man trūksta 
žodžių padėkoti už tai dr. 
Miller.

Viešai jam reiškiu padėką 
ir raginu visus, kurie sergate, 
kreiptis i jį. Būsite man dė
kingi už gerą patarimą. Tegul 
jam Dievas padeda.

Rozalija Kowalska. 
Newark, N. J.

R. KOVVALSKA

Brangus Dr. Milleri:
Aš jaučiu mano pareigą parašyti Tamstai ir padėkoti, kad pa- 

gelbėjote man atgauti sveikatą.
Nuo rugsėjo mėnesio 1949 metų. kai atvykau į Ameriką, ma

ne vargino nuolatiniai ir aštrūs galvos skausmai. Dėl jų aš ne 
tik negalėjau ieškoti darbo liet net negalėjau atlikt namų ruošos.

Aš kreipiausi j daktaru kuris yra plačiai žinomas. Jis pasa
kė. kad mano negalavimo priežastis buvo nauja aplinkuma. Jis 
gydė mane I metus. Ix>t pasėkų. Tikrumoj aš jaučiausi blo
giau.

Vieną dieną, skaitydama lenkų dienraštį “Nowy Swiat“. aš 
pamačiau atvirą laišką p- Leokadijos Pudans, iš Long Island, N. 
Y., rašytą Dr. MilKriui. Paskaičius apie jos pagijimą, aš nuta
riau kreiptis i Tamstą.

Mane ištyrinėjęs ir peršvietęs X spinduliais. Tamsta man pa
sakei. kad priežastis mano skausmų buvo mano stubure ir, be to, 
ne viskas buvo tvarkoje su viduriais nuo tų vaistų, kuriuos aš 
ėmiau anksčiau-

Dabar aš dėkoju už tą nuostabų būdą. kuriuo Tamsta mane 
gydei. Daktare Milleri. Po mėnesio Tamstos priežiūroje, aš jau
čiuos dabar visai gerai.

Aš nuoširdžiai patariu kiekvienam, kuris nesijaučia gerai ar
ka serga, kreipts pagalys į Dr. Milleri. Newarke, N. J.

Aš dar kartą dėkoju.
Williams|x>rt, Pa.

(Mylia Turzjuiska

O- TARZANSKA

1\44 IIat* TA OL 790 Broad Street, kampas Market Street,Neu-ark, N. J. Telefonas MItchell 2 0773
«J ObCpil iVllllvTy L/.Lz.a II.\J.PRIEMIMO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. ŠVENTADIENIAIS nuo 9 ikil'2 ryte.
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lš Pavergtos Lietuvos
Kaip ten statoma; saulė suko (buvęs Juoząpavi- 
ivieėia pro sienas, dūmtrau- čiaus i prosjiekte 1954 nie
kiai vedami j ventiliaciją, tais buvo pastatytas puikus 
prie namų galima priva- kinoteatras (muvis), o šian- 
žiuoti tik traktoriais ir t.t. dien jis atrodo lyg būtųsta-

„ , lytas prieš kelias dešimtisEsame nekartą davę pa- išlaužtos. stik.
vyzdžių, kaip belaka ; sienof visul.
vvkdo statvbas. Si karta \ ei ... • .... .uju. « suskilusios, ventiliacija ne-pnmmsime kai kų įs pačių 
komunistų laikraščių. O ži
nokite, kad ten trūkumus Kirovu vardo žuvininkys- 
dristama viešai iškelti tik tės kolchoze buvę pastatyta 
tada, kada jie jau stačiai Į i o gyvenamu namu. kuriuo- 
dangų šaukiasi—tokie oi- se nespėjus žmonėms apsi

gyventi nuo lubų ir pro ply- 
kalba apie *ius bil'° tinkas ir saulė

deli jie yra.
Jų planai vis 

milžiniškas statybas, 
kaip jie vykdomi?

bet švietė r.e tik pro langus, bei 
Pati Pro >ienas- Gyventojai

KELEIVIS, SO. BOSTON

k Ą JIE GALVOJA DARYTI? Antaną Tamošiūną prisiminus niniam koncertui jau rezer- 
i vuota Carnegie Hali kon
certinė salė, turinti 2760

ri . . . . 73 • 3-1 i • - • - 1 vietų. Koncertui diriguos V.Pernai pnes pat kalėdas vojo del laisves n geresnes Mal?jošius. Plogl.ama dar 
etroite mirė Antanas Ta- darbininku ateities. „enuitatyta, bet minimiDetroite mirė Antanas Ta- darbininkų ateities, 

mošiūnas kuris jaunose Netekęs darbo kasyklose. GaMeUo“
dienose daug dirbo sočia- Antanas 1933 metais atsi- ta i .....--„i.J
listų eilėse. įkėlė j Detroitu, čia kur j lai-*

Antano tėvai su 3 vaikais1 ką dirbo pas Fordą, bet po 
atvyko j šį kraštą dar pra-! paskutiniojo pasaulinio ka-
eito šimtmečio gale ir su-iro išėjo j pensiją ir išjos nu.
stojo New Yorke. Negavęs, veno senelių namuose. jmatoraa sui engti lietuviškos

Lapinsko

spaudos,

V. Jakubėno, D. 
ir kt. kūriniai.

Bus filatelistų, 
meno parodos. Meno paro-

čia darbo tėvas, palikęsl Nois Antanas buvo lais-, kame|.inės muzikos koncer

komunistų spauda pavyz- oave daug skundų, kelios 
džiui rašo. kad Klaipėdoje komisijos važinėjo tikrinti, juokiasi
Perkūno gatvėje pernai iki bet ir tiek: trukumai nepa-g"?* savč‘ Jgiasi 

salinti.

Tai neseniai Frankfurto (Vokietijoje) zoologijos sodo 
inkubatoriuje išperėti strausiukai- Kol kas jie. atrodo, 
netvirtai stovi kojose, bet po metų jie bus jau penkių 
pėdų aukščio ir mes jų nebepavysime.

Lietuvoje dabar esama { Abramavičiu

seimą, išvyko pas ūkininkui vamanis, ir visą savo gyve-’ 
bernauti, bet rudeniui atė-’nimą nieko bendra neturė-į 
jus ir to darbo neteko. Ki-jjo nei su katalikų nei kita1
tų patartas Antano tėvas, bažnyčia, bet mirus kiti i) fo.°madn& Komisijos adie- 
cu visa seimą išvažiavo į palaidojo su visomis katali-; .... W«terhi«v Street 

Mahanoy Plane, Pa., kur j kiškomis apeigomis, tuo lyg įjroeH'Ti \ y *
gyveno jo svainis. ! norėdami iš mirusiojo pasi- ’ ______

Tais laikais visur viešpa- juokti.
Lai būna tau, Antanai,

lengva Amerikos žemė! Skaitytojai klausia, kada ga-

Antanas Lavinskas Įima girdėti lietuviškai kalbant

------------------------------------------------------------------------------------------------“Amerikos Balsą”. Gavę žinių

iš pačios “A. Balso” Įstaigos, 

čia skelbiame jo pranešimų lai- 

___________________ ką ir bangas.

Vakarų Europoje likusiu Is Vašingtono kasdien puses 
": valandos programa girdima 

trumpomis bangomis 11,13.16.

u................................................. , . , ._ Į19. ir 31 mtr. Lietuvos laiku

Baronienė - Gaidamavičiūtė. Į sieJ*; . į» 1S Į1 sla*P pakirstų jėgų j 7;3o va] vak. New Yorko lai-

Viadisiava. Antano duktė. i pumas darbo gavoj žmones. Todėl nevilties, į R|J 11;30 va,

KONSILATO IEŠKOMI
Stasys, gimęsgiuodžio mėnesio turėję

būti baigti statyti 43 butų Klaipėdoj Montės gatvėj Per 100 mažų plytinių, ku-, 1917 metais.

namas, bet iki spalio pra- pastatytas 46 butų namas ir rios per metus pagamina i Baltrunienė - I’upelytė. Ona. ir J f,ei a/ 
džios statyba tebuvo tik nespėjo jame gyventojai ap- iki pustrečio miliono plytų.'jos sesuo Petronienė, \alia, gy 

Į pusę jusi. Vilniuje 4 rajo- sigy venti. kai pradėjo sto- Jos priklauso atskiriems veno Buenos Aires, Argentina-Į J?1?.1 
nuošė peniai turėję iš pa- gas varvėti. Daugely virtu- kolchozams ar vietos pramo-
grindų būti atremontuoti 71 vių trauka Įvesta ne i kami- nės kombinatams. Jos dir- 
namai. o iki spalio pabai- ną. bet Į ventiliaciją, to dėl ba su dideliais nuostoliais 
gos teatremontuota tik 11, dūmai ėjo i kaimynų patai- dėl to, kad joms labai b ran

Bražys (Bražinskas). 

Juozo sūnus.

m.
New Yorke 

rudenį. Seimo in-

tavo airišiai, kurie labai ne
apkentė kitų tautų ateivių. 

‘ Tą pajuto čia atvykusi ir 
Tamošiūnų šeima: Jie ne- 

i spėjo išeiti iš stoties, kaip 
j buvo apšaudyti akmenimis, 
i Antanui ir jo motinai' buvo 

galvos praskeltos.

AMERIKOS BALSAS’

BALFO PRAŠYMAS 
VELYKŲ PROGA

“j Taip ten būdavo “pakrikšti-'lietuvių dauguma yra sene- 
visi naujai atvyku-lliai, ligoniai, našlės su vai-

Juozas, Antanas Gilberton anglių j liūdesio ir skausmo yra be 
laužykloje akmenis iš ang-igalo daug.

UBUS.

durpyno 
kurio dui pės vagonėliais su- sqpernai turėjo būti pastatyta riais. Svarbiausia “pamirš-

tvartai 102.000 galviju, o ta" bengti katilinė, iš ku- .
, . , ,-i iin,M • -1 ,' 1 • . 1 - vežamos 1 Viena Vieta, iscia Giobis. Antanas. Antano sunpastatyta tik 11,000 ir vėl nos tie namukai turėtu bu- . . 1 u .-• *, . ’ . ......... . o . siauručiu aelezinKeleliu ve- Grizams. Jona<. Petro sūnūspačių komunistų pripažint- «.i šildomi. Spalio gale jos 

mu prastos kokybės. dar nebuvo, taigi
štai Šančiuose Vinco Kap- ją vėliau Įrengė.

i n
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ryto. Los Angeles 

! laiku 8:30 vai- ryto. Melburno 

laiku 2:30 vai- ryto, Buenos-Ai

res—1:30 vai. po pietų.

Vašingtono laida bangomis 2-5 

ir 31 mtr. kartojama 2 kartus: 

Lietuvos laiku vidunkati ir 7 

vai. 15 min. ryto, New York-« 

4 vai. p.p. ir 11" vai. 15 min 

vak-. Los Angeles 1 vai- p. p. ir 

8 vai. 15 min. vak.. Melburno 7 

i vai- ryto ir 2 vai. 15 min- p.p..

p. p- ir 1

is Uzindzeieta. Aleksandras, Jono , , ............................. /u - — • '! liu BI- t»u.w.G«;n .uiu iu~-l'*“•

kad ainsiai net bažnyčioje: ūu, tik tiemtinio dalia liks! BuenosAires 6 val 
kitų tautų žmones stumdy-įta pati—be namų, be jėgų, j va, 15 min nakti ’ 

* davo. po pamaldų išėjus ap-'be vilties.
’ spjaudydavo sukramtytu ta-( Artinasi šv, V 

Juknevičiūtė, baku ir tx j džiaugsminga proga BalfoĮ tuvos laiku

Silvestro duktė.
....... .A . . Ivanovas Kostas Aleksandros- metais gyvendamas Girard-m a-s i Prienus. O tuo tar- baronas. no>.«...

vi • i ♦* - • -lankuniene - Bučiūte. Antam- t Ule, f a.,

pu nuo Prienų plvtmes iki l ” * ,, i
na ir Jankūnas. Romualdas. j o 

tėra . ... . . - i

tauruoju geležinkelėliu ve- Grigaitis. Jonas, 
žarnos Į Kazlų Rūdą, iš čia iš Vilkaviškio ap 
plačiuoju geležinkeliu i Grigaliūnienė -

Z\ IO t.v 10 v

’elvkos irta

Ia. O 11O ivauiut . • ari iena. cvtiirv v V6i” *....... ..............

artir r-ausio durpyno 
vos 3 kilometrai, bet komu- 

' . nistų planuotojai lą durpy
ną “pamiršo” naudoti.- "C’ AS NETIKIU I PIEVĄ.

1*: • trtrtin.eritų. kurie visiem^
-..-r>ūi Kana .......................................20c

t \TT, ’ A' ESY. P. Abelkio ro-
žiu Kalvarijos pra-i u» «*• o \ • a is vi šeiiais. 467 pttsla-

. • ?:*». ! -ap'a ......................«
P ' BĮ ’< i \ \ ! ,M A S. pa a.— - .1. Gru ;

A?<C- iP’Ve Iri) rinkiiivs. l->") P'E.
• ’ "P •• .4 Keina . ... ....'............ ^...-4,:
ji’nti *. i \ \ » K E .i AS I SOUIAI.IZ.A1Ą.'
. . . 7-k* i t «!$<• I .t • iij-s Biu nas. Trumpus

-• c;;i i . .•kimni;! . Kui’ia 25c.•
1. Mi u E < )K j; ' i 1N 10 ><>< ’ 1 A L i Z \i < ,

niu i PR ‘ I AI. l\.|. iliar'i ir naii«iirii£ū
? i ‘1 ."’i :viw kiautniisi ms supras-i

; /.E- • i. K h ma .......... ..................................50c
: Al l'ĄM X S 11 : CHEIGEEA. tG į

S I”..» •a-č E. \ H et ’ ei-!<•. \er‘e \ ardu-■ s -
- M • | a- Raina . . . ..................................PK :

• < E U \ 11 K A i KOS ISToK IJ ,x
S? .v) l>». P. ,i..i 'ik» pniiia.-is ir viviunte-1

<..!«> K a j »>. n i \eikaias. kai i
earias. •- ............................. $3<X;
'Lt i;s. « k •:' 11 sx Ur a pi:-: s<»\ o; r: !

. . . .$2 a r ha i.oipijiiistii diktaiū
f ;-fi T-'imua 'm>Lš«*:7-

ruih'. •«» isfm .ja r vairi yiiio praktika. La-
lalb . dit u <-izi.iįf.'. !»<• puslapiai

> 1 .... ............ ..................................5<k
•«: ip i »S POPIE,IUS VRA

R pis i m: S \ 11 ?n.\l.\ RAS? Pa
k<;n. Al. X atadka. Svai bt

• •* 1 • ■■ '*♦*•.« •», |.« l -kj. Hyli. Kama SEš-’v1
: i 1 .y •oki: VIELA IR KOI i

► e .-u.
k.

Panaši yra ir kitų durpy- .j 
u durpių kelionė.

Aš Antaną pažinau 1907 j Centro Valdyba nutarė Į Yorko 7 vai

kada tenai jau 
lyveno apie 1,200 lietuvių

kreiptis i visus laisvame pa
saulyje gyvenančius lietu
vius ir prašyti aukos varg-į

Antanas ir Petras, j geimų. Tuomet ir airišiai! stančių musų tautiečių gėl
imu.-. gyveno Eliza- jau buvo kiek aptilę, betibėjimui. Pasistenkim, kad

Jonaitis 
Anta no 
bet h.
!urge!iūn; s. Stanley.
ureno Juoza-G Jono 'ūnus.

Kairiuk-tis. Jurgi - ir Simonas, i 
iurgio sūnūs.
Kiškytė. Bronė, gimusi Rygoj..

ši žiema buvo labai šilta, gyvenusi Pandėlio vai.

vis dėlto gavę algą eidavo-’Velykų ryto ramybė ateitų 
me namo būriais po 6 ar; visiems, laisviems ir pa
daužiau ir nešdavomės kir- vergtiems, pastoviai gyve- 
vi ar koki kitą Įrankį apsi
ginti, jei būtume užpulti.
Antanas jau buvo stambus

bet kovo mėnesi atšalo, tai-
i vasaris suvėlavo dar 

ž me
nes.
Neįveikia r»ė Sibiras

Ir iš Sibiro 'lietuviukai

F.O\’ IIKJ. Th<>r vrdoiri aprasy-l 
Ik papra.'LO' švši’į v iu ktdio-' 

i«ėš plauktu is Piel’i Ain°r»io> j l’o-1 
> pu>l. Kaina... .$3.77’

nantiems ir tremties 
gus kenčiantiems.

Padarykim, kad Velykų 
Elzbieta i v^ras’ §eras unijistas ir oi-I šventėse prašvistų tremtinio 
' ' . ganizatorius, drąsus kovo-;niūrūs kampelis, kad jis al

intojas už darbininkų reika-; kio nejaustų, kad vaikučiai

var-

Trečią kartą kartojama ban

gomis 11. 13. IG ir 19 mtr. Lie- 

val. p. D-. Nev 

yto, l os Angeles 

4 vai- ryto. Melburno 10 va! v-, 

Buenos-Aires 9 vai. ryto.

Iš Europos kita pusės valan

dos programa girdima bango

mis IG. 19. 31 ir 251 mtr. ban

gomis kasdien Lietuvos laiku 

21 vai. (9 vai- vak.), Nev Yor

ko 1 vai- p. p.. Los Angeles 10 

vai. ryto. Melburno 4 vai- ryto. 

Buenos-Aires 3 vai- po pietų.

Europinė laida 19.25 ir 31 

mtr. bangomis kartojama kas

dien 3 kartus Lietuvos laiku 24 

vai. 45 min.. 6 vai- 45 min. vak. 

ir 3 vai. 30 min- p- p.. Nev 

10

K< žienė - .Juočionytė.
Vntieians duktė.

Krincius. Jurgis. Joną
Kaltinėnų vai- ! lu** \

Erupi’kaitienė - Ya.lentukonytė, | Buvo Girardville ir LSS 
Povilo d. ir vyras Jurgis. Į kuopa, kuriai priklausė ir 
Kubiiiūnier.5 - Dambrauskaitė, | Antanas. Jis buvo labai pa

slaugus susirinkimų ar kito
kių parengimų pranešimus

lUl., bent po vieną marguti tu-iv°rko 4 vai. 45 min- p.p.

Elena. Apolinaro .duktė- 
Kuzn?ickas. Saliamonas. Simo

no sūnus.

Jonas, iš Vabalninko 
vai.. t :rėjo knygyną \Vorcester. 

^’ass-.

gai Savo levų žemę Lietu- Levickas. .Jenas, gyvenęs \Va- 

vą mylėti. ’erbrry. Uonn.. 43 VV-Porter St.

Meškauskas. Anicetas ir Jonas. 

Kazio sūnūs, iš Anykščių vai. 

X< seniai Sovietsjoje kol- Naujokaitis. Vincas, iš Barti- 

•j.oziti buvo vis didinami, ’inku.
;ct dabai duotas kitas “uka- -'H i kas. Stasys-

Paškevičienš - Pautienytė. Ju-

* w i“ z 11 ii
ooisev'Ėams nevyksta mūsu i. 

y,;; i vaikų nutautinti net Sibire.
' Vargas išmoko pavyzdin-

Zmuikina kolchozus

tas”: juos mažinti. Tas pats 
iaromą ir Lietuvoje. Pats 
žemės ūkio ministerio pa- 
caduotojas -J. Kriaučiūnas

si-.v , AS. Putrai K. Kauts:
' us.nm; žiniomis papildyta iu<

u knytrutė. Kaina .............2a.
.OKU.'* DIEAIS ŽMONES GA' 
i’.I * O .SENOVE.!!:. D.wų yra v 

..k’t; j.ar iiK.se kraštuose ir įvairiu- 
e laikuose <!i'-vai buvo Kitokie. Ko 
n i.'.vr. senųjų lietuvių dievai?

ŽEM AIČIU KRIKŠTAS. P. Antdkio. Žemes ŪKIO SpCClallStU pUSl-

,.;ii. ii.-toriuis romanas iš Ze 
a;t:jos krikšto laikų. Su Kietais
darai*. Kaina ...........................$3.50

i SI oflNAS TVANAS. Ar galėjo 
M. lio. o * * tvanas būti ir kų apie tai
išvertė Al. ako mokslas. Kaina .....................25c

Mišlums. 2.H. pusi. Ka.na..,.^5i'^L IJetU
iI; UrS’l l VA. Kunigo M ' pa>as\ ta kny^a, 25’>

ZI' M Al LES * RAŠTAI.’ ’'' Garsinos' B ' U Č BAS . ,'a‘"r visfo isto-
r -.'- j'.it *,ika is pintų jų krikščio 

yo-s laiku Romoj.-, Palestinoje ii 
. įpre. K -yya laimėjusi Nobeli.
•• >::-i Kair.a ................................$2.25

T’USe.I EzERO. parašė Pul- 
lyrinės 

51.30.

APIE I.AIK) IR ŽMONES. i “-k.-t,- 
•i. Ai.*< i«. aiMininitiiai apie Binkį,;

.Miškini. Tuma. Suvi.-Kį, Giras ir kl Į•T-.' |.u I. Kama ........................................................42.3’J

MiKLSp.S SIELOS.
-.ai uinu-ia.* \eikaia

l» AŠIAI. Garbiosios 
»nU'U i’Hšytojos parmojo karo 

a (livro ojv parašyti vaizdeliai 
paveiksiu. 12* kauta ........ . ........

> epi:ii'i.aesomos 
pinigai. j»r,o k

ai.lenH.kratų raštai dėl bol- 
vvik <>k .pavijos ir teroro I.ietuvo-
e. Kaina ..............................................26c

H t k.A K AS

laume pasakė, 
lant kolūkių 
politiką buvo 
klaidų. Taisant tas klaidas 
susmulkino 117 kolūkiu. Ta-

r:>- 
l>usia;na>.' 

.............60r
... .. , ANO.II.IL I E V OS

................. . ........... . Kario, pa- Ano’i iučis, trumpos
v k-i., 22,3 pu-1., įterame popu i x je. apv-a.Ros, UK) p«-R Kair 

K <inu ........................................
riEEI.fS.

ma
•atašė Pul trisA K1SS IN THE OAI1K. J. -la/.mi- 

ii. iit-irlų luoba sn^rūs vaizG.iiaR ."e’Kinra* romanas. 2-10 psl.
I .’, pu-l. Kama kietais viršeliais 52. 'ai- virš-liam. Kaina ................
r-in sti.is virš-liais ........................SEO*' ;>; pii: i i vn. kai bos gramatika

ia-bsė !>.. |» PiUa Prifiir...,. tas. MiKJas A K
J ...................... '.vm. a.,.a Kaip .r aiškiai ,

Ivaukaz'. mz',a:iiin' as buvo i 
ię* K'isij.,, Uik'ai*.| iu. Raina

Andriušis
Re-

p;i

kad “vyk- 
*tambinimo nus.

padaryta ,Vll

vyras Paškevičius. Juozas, 

r duktė Aldona, gyv. Montevi- 

ieo. Urugvajuje-

’bivasarys. Pranas ir Stasys, ir 

•ų sesuo Y>zmanienė. Mikalina. 

■'crkau-J.us Julius, Antano sū

Piųielylė. Valia.ir 

ios sesuo Baltrunieno. Ona. gy

veno Buenos Aires. Argentina.

Žiau kolūkių nustambinimo Ražauskas. Aleksandras, gyve-

'arbas dar nebaigtas’’. Kai- ’cs Brooklyn. N. Y. 
kur vienas dabartinis kol- Rimkus. K .zys. Vinco sūn-, iš 

Ji ozas padalintas net i
kolchozus.

šplatinti. Žinokime, 
anais laikais ir tas buvo 
sunku daiyti: kunigai draus
davo juos platinti prie baž
nyčių, kur daugiau žmonių 
susirinkdavo.

Kartą Antanas platino 
pranešimus apie LSS 79 kp 
rengiamą Sąjungos centro 
sekretoriaus J. Stilsono pa
skaitą. Kun. Augustaitis at 
ėmė juos iš Antano rankų 
ir užmetė už aukštos tvo
ros. Antanas sugebėjo ją 
perlipti, pasiėmė praneši
mus ir juos baigė platinti. 
Partini ir kitokį visuomeni
ni darbą dirbdamas Anta
nas tuiėjo daug visokių ne 
malonumu, bet jis visus 
Įuos įveikdavo ir diąsiai ko-

rė.ų. Aukokime Velykų 
I roga Baliui, kad jis galė
tų sušelpti bent tuos, kurie 
be mūsų pagalbos negali iš
silaikyti. Neprašome dide- 

kad by aukų, bet prašome auko
ti visų. Atlikime Velykinio 
gailestingumo pareigą savo 
artimui.

BALF’o Centras 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N, Y.

BENDRUOMENĖS
SEIMAS

Pasaulio Lietuvių Bend- 
uomer.ės Seimo Organiza

cinis Komitetas numato, kad 
•eime bus 112 atstovų. Sei
mo pagrindinis uždavinys 
’.us priimti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės konsti
tuciją ir sudaryti centrini

5 'kmenės vai.
Rudys. Juozas ir Mykolas, 

Prancškaus sūnūs, iš šiauriš- 

;ių k.. Tituragės ap.

vai. 45 min- vak. ir 7 vai. 45 

min. ryto. Los Angeles 1 val

io min p- p.. 7 vai. 45 min. vak- 

ir 4 30 min. ryto. Melburno 7 

vai. 45 min. ryto. 1 vai- 45 

niin. p-p. ir 10 vai-

Buenos-Aires G vai. 

p-, 12 vai. 45 min. 

vai. 30 min. ryto-

‘Amerikos Balsas" šiemet 

pradėjo septintuosius darbo 

metus. Jis prašo rašyti, kurio

mis bangomis geriau girdimas.

BIBLIOGRAFINĖ
TANRYBA

30 min. v.. 

45 min- p. 

nakti ir 9

Lietuvių Bibliografinė Ta- 
i-yba perkelta iš Danville,
llk, i netolimą VV’estville,
lll. Nauja* adresas: Lithu
anian Bibliografical Ser
vice, ' 203 Madison Street, 
WestviIIe, Illinois. Tuo pa
čiu adresu prašoma siųsti ir

organą — sekretriatą. Taj prenumeratą. “Knygų Len- 
proga jvvks ir lietuviško- tynai”, Tarnybos biulete-

niui (1956-1957 m. tiktai 
$2 už 6 Nr. Nr. JAV-se ir

sios kultūros demonstracija 
—koncertai, parodos ir 1.1.ka viskio ap.

Vitkauskas, Viktoras, Ignaco 
<ūn.. iš Kražių vai.
Vizmanienė - Pavasariūtė, Mi
kalina ir jos broliai Pavasarys, 
Pranas ir Stasys.
Zimlienė - Dinapaitė, Marijo
na. iš Kaltinėnų vai.

Seimo komisija planuo-į Kanadoje ir $1 kituose 
ja, kaip sutelkti lėšų šeimoj kraštuose), o taip pat nau- 
organizavimo ir kultūrinių jus leidinius* jei norim, 
pasirodymų gausioms išlai-, kad jie būtų tiksliai apra-Vargas su tuo jaunimu

Komunistams vis nevyks- Ki‘z>'s’ gyvenęs l’itts-

ta jaunimo jierauklėti, to Mass< 
dėl Lietuvoje ir kitose so
vietinėse respublikose vėl

Škėma. Juozas, buvęs Belgijoj.

Skiečius. Viktoras. Juozo sūn- j Žukauskas. Ernestas ir sesuo
............. ............. ........ ' ivimesc respuoiiKuse vei SIarnjnskaSi juoBBS, Bendriu i Elena, Vinco vaikai, gyvenusi

liautu.. ,U p: :,K., , u. psl Ki.,1,1. 52^0, duotas įsakymas pradėti ko- k. MirosIav„ . Slabados parap. Shenandoah, Pa-
-•.ZAS ’staeina's, " ai'i.; "\a:p ' par'  ̂ kei™*?p'» su jaunimo ir ypač stu- Svilienė. Milda ir jos duktė Al-' Ieškomieji arba apie juos ii-

;1:'- ...... .. i.’iva'k.-i ir k<-i.i ji h-. I dentu “suburžuasėjimu '. <ĮOna. nantieji maloniai prašomi atsi-K* A4“ I • 1 *. I\ <11 Fl 74 ■■■*••«*«*«■••*« J v’ •į Numatyta sustiprinti bokse- Tankus, Mikalina, jos sūnus ir liepti b’ 
pmiy..- nrasome siųsti šiuo adresu: vikinio ‘-mokslo” skleidimą duktė Vai uka. i Consulate Gen. of Lithuania

KELEIVIS tiek miestuose, tiek kolcho- L’tara. Motiejus, iš Mockabū-į 41 Mest 82nd Street
636 East Broadwaj So. Bo«ton 27, Maat ZUose. tižiu k.. Keturvalakių vai-. Vii- York 24. N- Y.

I’žsakinius ir

'aikiiita

K EAI SE<| U ELYTEI.B.
ia< Dovydėnas

doms sumokėti 
Bendruomenės kultūros

Fondas paskelbė konkursą

švti biuletenyje. Šiemet Ta
ryba gauna bemaž visus 
laisvajame pasaulyje lei-

misterijai parašyti, kuri bus džiamus lietuviškus laikraš- 
pastatyta seimo proga. Mis-: čius ir žurnalus, tačiau su 
teriją statys A. Mikulskis su knygų leidyklomis žymiai 
Čiurlionio Ansambliu ir kt. prasčiau, nes negaunama 
ūkio komisija ieško tinka- kaip tik stambesnių JAV 
mų patiilpų seimo posė- liet. leidyklų knygų. Labai 

idžiams, parodoms ir ki-igaila, kad Taryba neturi lė
tiems parengimams. Simfo- šų knygoms Įsigyti...
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—Sveikas gy vas, tėve! i i adės kelti ermyderį, tai 
—Jes. vaike, aš dar gy- kur gi ji padėsi be lakupo? 

vas. —Kai}) matau, tai prie-
—Bet ko tam užsimąstęs? Maudą tėvas supranti kaip 

gal- kokią karčemą, kur žmonės 
geba ir

KELEIVIS, SO. BOSTON
pais ir ant kiekvieno skly
po pastatyti nedidelį, bet 

i patogų namelį, o pne na
melio duoti gerą žemės ----------
sklypą daržui. Žmogus, ga- Prezidentas Eisenhoue- 
vęs sau atskirą namelį ir vykdamas i konferenci- 
žemės, tuoj norės pasiso- 34 Bermudoje, pasirinko 
dinti daržovių, uogų ir vais-vandens kelią, kad atsikra-

! medžių. Jam malonu bus tytų ji kamavusios slogos, 
dirbti ir žiūrėti, kaip viskas i Bet ir pačios konferencijos

Gaivinanti Bermudos saule

auga.
—Bai gali, Maik, tu čia

tikslas buvo ne kas kita, 
kaip noras išgyventi politi-

gerai išfigeriavai. Aš raida-'nę slogą tarp anglų ir ame- 
vai tabako sau pasisodin- • rikiečių. Tie santykiai, kaip 
čiau. žinoma, “pagavo šalti” iš

—Be to, tėve, tokioj ko-1 Sueco kanalo priežasties, 
lonijoj turėtų būti pastaty-i Iš Bermudos anglų minis-

gali turėti mūšiui laimėti 
frontan sutrauktos kareivių 
masės, jei atominė artileri
ja, vis dar tobulinama, gali 
keliais sviediniais nušluoti 
fronto ištisus barus? Ką ga
li masinė kariuomenė pa
dėti fronto užnugariui, kai 
vairinamos raketos su ato
miniu užtaisu gali skristi 
tūkstančius mylių ir pakan
kamai taikiai nusileisti i
nonmas vietas? Kokios 

ta krautuvėlė ir nedidelė sa- teris pirmininkas McMilla- reikšmės gali pagaliau turė-
liuke, kur vakarais ir šven
tadieniais žmonės galėtų 
pasiklausyti radijo, pasižiū
rėti televizijos, ar laikraš
čių pasiskaityti. Prie to dar 
nagingi seniai galėtų užsi
imti kokiais rankdarbiais, 
kuriuos turistai mielu noru 
pirktų. Koloniją būtų gali
ma pavadinti Nauja Palan
ga, ir kiekvienas lietuvis tu
ristas norėtų ją aplankyti

nas grįžo Londonan saulė
tai nusiteikęs. Savo tautie
čius padžiugino žinia, kad 
Bermudos konferencijoje 
svarstyti klausimai buvo be
veik visi taip sutarti, kaip 
norėjo anglai. Atrodo, ne 
tiek saulėtas grįžo į Wa- 
shingtoną prez. Eisenhove- 
ris.

Konferencijoje svarstytų 
klausimu svarbiausi buvo

ti karo laivynai, kai viena 
vandenilio bomba pajėgtų 
jį per sekundę ištaškyti. ,
Profesinė kariuomenė

Toks yra naujų ginklų! 
vertinimas, ir jis, atrodo,' 
suranda vis daugiau sau ša
lininkų aukštųjų kariškių 
tarpe. Iš to daromos atitin-j 
karnos išvados. Nauji gink
lai yra labai sudėtingi. Juos
aptarnauti ir jais pasinau--______________________
doti tegali gerai paruošti
kariu kadrai. Kadrams pa- BITES SENIAI MOKĖ

JO, O ŽMONĖS NE

GERIAUSIAS AKTORIUS

t ui Brvnner pripažintas 
geriausiu 1956 metu filmu 
aktorių už jo vaidmenį 
‘The king and I” filmoje-

Puslapis Penktai
KELIAI PAVOJINGESNI
UŽ KARUS

ii II 1K
('aug ape- tai K

negalėjau su- žmonės, 
ir kada tok.'

Reikėtų užvesti ir nedidelį; du: padėtis Viduriniuose Ry 
vištų ūkį, kad visai koloni- tuose ir ginimosi nuo Sovie- 
jai būtu kiaušinių ir vištie- tų organizavimo reikalas, 
nos.' Valgykla turėtų būti;Tas pirmasis reikalas yralrtiošti reikalinga laiko. Gin-1 
bendra, kad pigiau kainuo- ne tik opus, pritvinkęs pa- , kiai visą laiką tobulėja, ii; 

vojais taikai, bet ir sunkiau 
sukalbamas. Po britų kartu 
su prancūzais ekspedicijos 
Egiptan anglams nebėra

tų ir mažiau būtų darbo. 
Galima būtų net pastatyti 
vėjo malūną, kuris vandenį 
pumpuotų ir elektrą gamin-

dėl to tinkamai juos pavai-i Žmogus giriasi dideliais 
toti tegalėtų pastovūs kariai išradimais, o jis daug ką 
-specialistai* Vieton dabai; tesugeba vėliau sugalvoti 
kasmet šaukiamų jaunuolių negu maža bitelė.

Imkime kad ir patalpų vė-

Pries kelias savaites “Ke
leivy radau Įdomų straips
neli “Žmonių skerdynė 
Amerikos keliuose* . Ten 
pasakyta, kad nuo 1900 me
tų keliuose žuvo 1.146,500 
žmonių.

Neseniai. vartydamas 
vieną Amerikos žurnalą už
tikau tos skerdynės palygi
nimą su buvusiais karais. 
Pasiro, lo. kad .Jungtinėse 
Amerikos valstybėse dau
giau žmonių žūna keliuose 
negu karuose. Nuo pat 
Jungtinių Amerikos valsty
bių pradžios jų vestuose ka
ruose težuvo tik 1,130,393 
žmonių, būtent: Sukilus 
prieš Angliją 4.435, 1812
m. kare 2.260. Meksikos ka
re 13.2>3. Civiliame kare 
kare 529.332. Ispanijos ka
re 2,446, Pirmajame pasau
liniame kare 116,563, Ant
rame pasauliniame kare 
4O7.s2-s ir Korėjos kare 

; 54.246.
Karų visuomet bijojome, 

nors per pusantro šimto me
tu juose mažiau težuvo, ne
gu keliuose važinėjančių.

Skaitytojas

tu. Galima būtu ir saulės i kas nustoja arabų pasauly-1 P1 d alomai kaio prievolei, ...
spindulius pakinkyti į dar-’je. Amerikos padėtis yra; atlikti, siūloma sudaryti i smimą (air conditiomng).

iri’ukšm^ujaA'įbą, kad šildytų vandenį na-i ten kiek kitokia. Amerikos į profe.i„? kariuomenę iš pa- Juo zmon^ tik nese-
j — - - ---- -•---- 1 - ----- o...-------- 'stoviu kadrų, neskaitlingą.!nial tepradėjo naudotis.

šiandien tik nedau-

KAS ATSITIKO SU Mt- 
SU $234.20 VOKIETIJOJ?

zomi nasene ar nesveiki;pastatyti? 1 Jungtinių Tautų

,ašarą savo gy
lamuosiuose butuose ar 

pose turėti vėsų
Organiza-! be to nereikėtų atitrauki:!05a-kad nereikėtų prakaitą

siu metų sausio 21 d. aš 
pasiunčiau Vokietijon Jono 
Balaičių vardu $234.20 šal
pos reikalams.

SLA apskr. $50 buvo sky
rusi \'asari<» 16 gimnazijai, 
o šisi.gu Birželio 14 minė
jime surinktų aukų buvo 
skiriama pusiau: pusė ligo
niams ir pusė vargo moky
kit >ms.

S i ų .-d; mas ee rt i f i kuotą 
čeki prašiau p. Bataičio, 
kad gavęs pinigus tuojau 
man praneštų, bet atsaky
mo negavau.

Pasiteiravus VVorcesterio 
Įraukė, kur čekis buvo iš
pirktas. pasirodė, kad p. 
Batai'is tą čekį yra iškei
tęs ir pinigus paėmęs, liet 
mums to dar neužtenka. 
Mūsų organizacijos Wor- 
eesteryje. kurios minėtus 
pinigus surinko, nori žino
ti. ar jie buvo perduoti kur 
reikia.

Koi i e! 
tvli?

O, žiūrėkite, bitelės 
'jau kažin kada tuo naudo-

kasyti nuo gamybinio darbo miiio-Įbeti 
nus jaunuolių.

Apie tuos reikalus 1 
josi, besilankyki

—Tiesa, tėve, pinigai vra ciją- Būtu linkusi
gVJ
Amerikos Lietuviu Susivie-,Vleton ji paimtų už ragų

kuriems kitaip rei-, . _ . ... . . ...
Tnlrias istai į svambiausias klausimas. Bet’E?1!^0 diktatoriui pagurkli1 UiMao loveli*1 —elgetauti

Amerikoje užlaiko vai-pleisas bus atidaryta.-'. •' imuiv »«»------------- --------- ------- . . .. - _ .... .
—Gal ir tėvas ‘ norėtum džia. Disciplina tenai gana nijimas turi daugiau pini-J-NetenKa ir cia užmušti kad 

tenai vieta gauti? griežta, laisvės nedaug ir negu reikia jo atsargai, j tokios politikos reikalauja
—Būtu nesiektai, Maiki. žmonės tenai nesijaučia lai- todėl aš manau, kad jis ga- is Amerikos vyriausybes 

gauti toki burda ant senat- mingi. Aš nemanau, kad į lėtų paskirti kokį $1CO,000 čionykščių žibalo kompani-
vės. žinai, kol žmogus esi lietuviams tokia prieglauda >«* padaryti tokiai kolonijaiju interesai V iduriniuose Rv rencijoje, kai omo kaibt 

pradžią; kitką turėtų priclė-• tuose. Ar prez. Eisenhoue- 
šiek'ris pilnai susiprato šiuo rei

žmogus
jaunas, tai visi tave myli ii reikalinga, 
visur gerai: aie kai kupra —Nu, tai kam Susivieni- 
suriečia tave dvilinką, tai; jimo bosai apie ją kalba? 
jau pasidaro kita rokunda. —Kalbėti reikia, tėve, 
Prapuola visi tavo frontai, nes reikia išdirbti planą, 
Mano karnai etas Zaciika kai}) Įkurti tokią poilsio vie- 
irgi jau nebe toks, kai}) se- tą, kur pasenę mūsų žmonės 
niau buvo. Kai svki armo-; galėtų gyventi laisvai ir bū- 
bilas jį sukoliečijo, tai da- .u patenkinti. Bet kol kas 
bar jam visi člunkai skau- pianas dar nėra išdirbtas,
da ir feisas visada susilau
kęs. Kai kostumeris atsisė
da prie baro. tai mano Za- 
cirka trajina šypsotis, ale

odėl jis ir svartomas.
—Maiki, aš nemislinu,

kad būtų galima surasti to
kį pleisą, kur žmonės gale- 

raidavei matosi, kad tašyp- tų būti satisfait. Jeigu pa
ša yra falšyva, reiškia, būdavosi tokią kempę gi- 
feik. Todė l aš dabar ir mis- rioj, tai uodai senius kan- 
linu, kad senelių pi iegian- . džios: o jeigu pabildysi ko- 
doj ir jam būtų geru vieta, ki palivarką laukuose, tai 
ypač jeigu Susivienijimas

ti žmonės, kurie turi 
tiek susitaupę ir kurie nore-! kalu su Britų vyriausybės 
tų į tokią koloniją eiti. Dau-i pirmininku, tenka paabejo 
gelis jau gauna senatvės Ai-
pensiją ir lengvai galėtų to- Atrodo, beveik pilnai su- 
kioj kolonijoj gyventi. įsitarė dėl antrojo reikalo—

—Denkiu, Maik, kad tu kaip tvarkyti ginimąsi nuo 
taip davadlyvai šitą biznįj Sovietų Europoje. Tuo rei- 
man išviroeijai. Tokia kolo- kalu yra sutarta kaikasnau- 
nija man labai patiktų, bet jo ir svarbaus. Daug kas 
aš pinigais negaliu prisidė- mūsų gal nesame pastebė
ti, tai kibą raikės prisišlieti J ję. kad šių metų vasario 
prie ko nors ant burdo. ' mėnesį Vašingtone lankėsi 

.............- - _ — — j Anglijos apsaugos ministe-
Jei Uvo draugas ar kaimy-! ris Dunkan Sandvs ir ke-

"***£*" *“ra !lias dienas tarėsi* su savo rink įsirašyti. Kaina me
(ams tik S4.

IcU i 1<A>
ya_Į Medus avilyje per kebas

šingtone, Dunkan Sandys, 
ta pati problema buvo pa
liesta ii Bemin ąs konfe-

ma apie atominių giukni 
Anglijai patikrinimą. At
rodo, kad anglų nusistaty
mas laimi. Jie ne tik gauna 
iš Amerikos vairuojamų ra
ketų. bet NATO vyriausia 
vadovybė pagaliau sutiko 
leisti anglams sumažinu 
Europoje laikomos karino

; minutes ištirptų, jei nebūtų
kas nors daroma, kad avi
lyje būtų palyginti vėsu. Ii 
tuo ne tiek rūpinosi ir pa
dėjo bičių augintojai, kiek 
pačios bitelės. Jos orą vėsi- 
p.inti išmoko prieš tūkstan
čius metų.

bitės turi tobula organi- 
žariją, kurioje kiekvienas 

į narys dirba viso vieneto gy- 
J venimo pagerinimui. Jos tu
mi darbininkus, sargus, kiau-

menės skaičių, ja naujoviš-j^11111! gamintojus, inžinie
rius, bet visi dirba vienin
gai.

Dalis

kai apginkluojant. Keikia
pagaliau manyti, kad 
lus paseks prancūzai

amr-
bičiu darbininku

žiemą bus perdaug šalta, o 
vasarą saulė perdaug de
gins. Ir jeigu sakai, kad ne
bus saliūno, tai ką gi se
niai tenai veiks be darbo? 
Is nuobodumo pradės krei- 
zavoti.

—Tas tiesa, tėve, be užsi
ėmimo žmogui nuobodus 
gyvenimas. Todėl reikėtų 

Juk šitą reikalą taip sutvarkyti, 
ypač kad žmonės turėtų ką veik

ti, ii- kad jiems nebūtų nei 
—Bet pasigėrę seniai p.a- kaista perdaug, nei šalta, 

dės muštis, tėve. —Bet atsimink, Maiki,
—Nu. tai kas. jeigu bis- kad aš darbo dirbti neno- 

kį apsikumščiuos? Juk ži- riu.
nai, kad lx? faitų svietasne- - Noras atsiras, tėve, jei- 
gali apsieiti. Jeigu niekas gu tinkamos bus sąlygos, 
nesifaituotų. tai ir policijos Birbsi ir norėsi, 
nereikėtų. —Olrait, pasakyk, kaip

—Bet prieglaudoj polici- tu man tokį norą galėtum 
jos ir nebus. tėve. ičiepyt?

—Be policijos, vaike, ne- —Visų pirma, tėve, rei-! 
bus parėtko. Net šventas lė- kia įsigyti gražų plotą že-' 
vas turi vaiską prie savo mės kur nors pietuose, kur 
dvaro, ba kitaip ir tenai at-’vasara ilga ir žiema nešal- 
sitiktų visokiu dzivuliongų. ta. Vietą reikia pasirinkti 
Aš, vaike, vokuoju, kad kur yra gero vandens gerti, 
prieglaudoj turėtų būt ir kur yra ežeras pažuvauti ir 
nedidelė džėla. ba jeigu pasimaudyti ir kur yra me- 
koks drapiežnas <1 džių. Žemę padalyti skly-

įtaisytų tenai gerą barą se
niams pasilinksminti. Za- 
cirka būtų jau ekspyrens 
bartendei is.

—Tėve, jeigu tokia prie
glauda kada nors Įsikuis. 
tai “baro” tenai tikrai ne
bus.

—Be baro, Maiki, 
glauda bus no gui. 
žmonės nori išsigerti, 
senesni.

CANCERS
SEVEN
DANGER
SIGNALS

pne- IUnusual blssding or 
uivcnargo

2A lump or thicksnlng in 
tho broaot or o)Mwhoro

3 A toro that doos 
not hoal

4Por»i»tont change in 
bowoi or bladdor habito

5Poroiotont hoaroonooo 
or cough

6Poroiotont indigostion or 
difficulty in owallowing 

Change in a wart or molo

j kolegomis iš Amerikos ka- 
i ro vadovybės.

Dabartinė Britų vyriausy
bė yra nusistačiusi remti 
visai naujus pasiruošimo 
karui ir karo vedimo būdus, 
kai ga
tojam: atominiai ginklai 
Padėjus ginybos pagrindan 

; anglų galvojamą strategiją,
' tektų naujai pertvarkyti ir 
! apsiginklavimas, ir pati ka- 
! riuomenė.

kiečiai. Kad augiai tuo1 tar- N,a skirta aviliui vėsinti, 
pu gauna iš Amerikos ato- ,v,a išskirstytos reika- 
minius ginklus be atominių iin"ose yietose, kojomisvie- 
užtaisų. tas daug nereiškia: na su .^’ta susikabinusios, o 
užtaisai vra laikomi ameri-1'l)arna*s plasnodamos suko

iia veją ir tuo būdu atvėsi
na orą. Tą darbą jos atlie
ka stebėtinu tobulumu. Jos 
sudaro tokią grandinę, ku- 

: rioj viena bitelė pagauna 

aliniam kare bus var-K*- Bene tai}) bus padarytai įjudintą oi ą ii gi t i- 
i atominiai ginklai. ir kituos<t X ATO ki aituose, g}11“1 kl'a.‘ pastumia, o ta 

Reikia manvti. kati Va- t1“' K™C,aU t?cla' " L b
karai greit nepasvks pilnai; - , • . , .Tumeli u.„.» o.,- i kuri pasiekia visus avi-Lidaell-Hart mintimis, nors , 1i... i... 1 io kampus ir p atvėsina,be anglu kariuomenes ma- , ’ i > “

v.U»:- - o - ■ J°s ta darba dirba dienazma Vokietija ir Praneuzi-
; i ' ; • • naktį. Kai vienos pavaigs-ja. Bus be abe <» znnima, . . . .

j .... i ’ • ,. • ; ta. i ju vietą stoja kitos. Juoka daivs ir komunistinio , , • ?.... J .
ui* l... : n . - lauke vra šilčiau, tuo bite-bloko kraštai. Bet gera iau ,. . .. ,

L .,n o.......... ... • , • nu motorai dilba smarkiau.tas, kad Bermuuo gerokai ..z ... ......... .M- . • Ia oro įiasikeitima jos kaz-įslyginti santykiai tari)!, •. ‘ 4.., “ ? .. .
i , r; kaip automatiška: jaučia irAmerikos ir Anglijos susti-' '. . . . :i’ i. . i . i tuo budu jos jiajegia visuo-pnns vakaru frontą ne tik ,La:. .• 5 , »TK‘t palaikyti avilyje vieno-militanskai. bet ir morali'- , 1 Jdą Uunperatura.

koniškų bazių ug i' joj san
dėliuose ir, reikalui esant, 
telefonu perdavus Vašing
tono įsakymą į Londoną, 
užtaisai tuojau būtų išduo-

}>. Jonas Bataitis

Jonas Dvareckas

Aukojo “Darbui”

“I a: <>’ žurnalui aukojo 
šk cn;,s: J. ir T. Buivy
dai. Nevv York, N. Y., $25. 
L. šušys, High land Park, 
N. J.. $b\5o.

1 > $bB I ir. J. Repečka ir 
J. V. Stilsonas, abu iš 
Broi klyn, N. Y. V. Poška, 
( kieago. Ilk. $3.50. Po $3: 
šaltis, Brooklyn. N. Y., J. 
Biza.-. Vancouver, Kanada,
J. Šiepi), Pasadena, Calif.,
K. Ma’ “kauskas, Baltimore, 
MM. A. Aiminauskis, Chica-

•*

TMC BANOtft SI C NAL S t 
n«MT CANCKN W»TH A CNICKUA

ANA A CMICK

Didelės armijos 
nebereikalingos

Pasisavinti naujas mintis 
apie karo vedimo būdus pa
skatino Britų vyriausybę du 
veiksniai: sunki finansinė 
Britų imperijos padėtis ir 
kap. Liddell-Hart, pagarsė
jusio per paskutinį karą tei
singais karo eigos pranaša
vimais. dabar skelbiamos 
teorijos karui vesti. Liddell 
-Hart teigia, kad milioninių 
armijų karai bus pabaigę 
savo amžių. Tiek pat baig
tas amžius kardo, durtuvo, 
net kulkosvaidžio ir seno
sios artilerijos. Ne ką be- 
reiškiąs ir stipriausias karo 
laivynas. Kokios reikšmės

ilk. po $2: A. Vai.

ir mo
kai. Su Bermudos konfe
rencija sutapo dar ir antras------------------------------------------
reikšmingas į\\kis ; akto Įjtu jx.n(j, u uždavi-
pasirasvnias suda ti iš še-• • i inu. Kad Sovietai, stebėda- 

. ... a'’" m i tuos stiprėjančio Euro-
uenytą ekonomini vienetą, p()S apsijungmiožygius. j>ik- 
palai|)Miiui panaikinant tar- taj U) Z;rįa< taj Vja geras 
pusaves muitu sienas, lei- z,.nklas
džiaut tu valstvbiu darbi-

šių Europos valst bių

V. Kimantas 

Pakaibinkim draugus ir
ninkams laisvai ieškoti sau 
darbo visam a; uratam 
plote, iiend'ai oi ? iniziioti kaimynus užsisakyti “Kelei- 
'atomines energijos eamvb; vi”. Kaina melams $4-

g <).
eiekauskas, St. Louis, III. ir
J. \ įkaitis. I.aureton, N. Y.

I ’i» š i. 5< i: B. Garlauskas,
Gle ei; : d. Ohio. J. AlTTli-
į a-. Adelaide, Australija,
S. S< akus, Providence, R.

Žukauskas. Chicago,
. bdvnas. Brooklvn, »

Gapšys. Balti- 
'r J. Navasaitis,

L. J. 
Ilk. B. 
N. Y., 
mole. Md.
St. Catheiine, <>nt..

k Litvinas. Chica
go. ik. J. Pranskus, Chica- 

E. Buožis visi iš 
Bdinois.

a italo adminis-

g-o. Ilk
Chi ag,

•Da •

u

o
trae’i nuoširdžiai dėkoja 
visit m s aukojusiems.
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darni. .Jis duoda kelis pa-' 
tarimus.

\ isų prima nebijok rei
kalauti irodvmu ••istorijai” 
kurią kas nors papasakojo. 
Ir jei jų negauni, toliau nie
kam nepasakok.

i Įvertink pasakotoją pa
gal pasakytą •‘istoriją”. Ar

___________ pasakotojas nėra šališkas ar
Liežuvavimas yra senas ir reiškia savo norą būti neiš- P.ri^ingąi nusistatęs ‘ isto- 

visuotinis reiškinys. Liežu- tikimu ar neištikima. liečiamo akmens at-
vavo seniau. ;»• r,-i-,.’n«...... ilgiu.

Moterų Skyrius

Šis tas apie liežuvavimą

liežuvauja ir Arba šališkais tikybos ar,
dabar. Pietkauja lietuviai, rasiu požiūriu pletkais nori- . ...
ta pati daro vokiečiai. ru-|ma surasti atlaidų oži savo mas. apie k!tus-

netikrumui, ial J"-K ."«*» .
tavo paties dvasios “nesva-tuo

i visuomemam

Pagalvok prieš pasakoda- 
apie kitus, 

atskleidžiami
Beveik kiekvienas asmenį- . . ,.........

nerimas vali tarnauti;1?? Ritimą. .
, • Netikėk visoms pasaltoms,įezuvavimo tikslui. i, . .... 1 , .• kurios liečia dienos histeri-’

... . Į ją. kas tuo metu visus jau-
didesnės liežuvi- *^na^ sakvsinK ar taj būtu; 

net moksl.ninka.to-;rasinė neapvkanta, al.
. ... ...... potltmu ht-tuti n jie zj<]ento rinkiniai ar kas

atsispindi pats skleidėjas. sako. kad tiek vyrai tiek;

sai ir kiti. nesiskiria 
baltieji nuo juodųjų.

Liežuvavimą tyrę moksli- ni 
ninkai sako. kad iš to ai
kito žmogaus liežuvavimo’ Paprastai manoma, 
galima pažinti jo vidujini moterys 
gyvenimą. Skleidžiamuose ninkės.
liežuviuose kain veidrodyje kiu

., . . . _ . , . ... .nors panašaus.JO silpnumai, klaidos, tru- moterys yienona. yra Įnikę, Pažjnk sill,nvlw
kūmai. Juose norima 
silpnybes perkelti i 
žmogų, jame matyti tą 
nenei
giama? 
di “Puc 
abu labu 

Pačiam 
klaidas atviru veidu pažiū- 

K

savo liežuvauti. Mokslininkai ne 
kitą sutinka irsti paplitusiu tvir

ko tinimu. kad daugiau liežu-

n .
.1Į nebijok žiūrėti joms stačiai 

veidu.
Jei būsi pakankamai su-

KELEIVIS, SO. BOSTON

4 SlTAlKfi PO 50 METŲ

m

? N 4

' M*
r J

- J s > ■ d

?« •••

Uhester Inskeep. SO metu. ir Daisy Eye. S2 metu, 
persiskyrė prieš 50 metu ir per tą laiką nesimatė- 
Neseniai. dukters paskatinai. jie vėl susiėjo 
susituokė.

' y. *
V' * čU-'

•••«. -5

JUOZAS GRUŠAS

Gera širdis

ieškoti atlaidų ožio. kuriam 
.* liežuvaudamas galėtumi su-

Senovės giria
liežuvavimui.
Liežuvavimo žala yra la-i versti visas savo silpnybes. *Kur <5?bar Neris srauno.n 

p . Dėl io gali labai j Pamėginkime taip daryti.! Ly5? sesvtė vainikuota.pajėgia, tam daug lengviau bai diūeri. Dėl jo gali ta1 
ieškoti atpirkimo ožio ki- nukentėti ne tik atskiri as-! 
tuose. Jei. sakysim, pats esi meilys, bet ir organizacijos.! 
siauraprotis, lytiškai iškry- Dr.
pęs. ar kuriam nors reika- su plentais nueii&enusKa j ANGLIJOJE
lui šališkas ar turi kurią ki- savo liežuvio kontrole, bet __
tą silpnybę, tai labai pato- kitas klausia, ar tokia kan-’
gu tų silpnybių ieškoti ki- trelė yra įmanoma ir atsa- 
tuose. juose jas surasti ir ko. kad tas galima tik lie- 
pačiam džiaugtis: “žiūrėk, žuvį nupjovus.
aš nesu toks blogas, kaip Havardo universit. moks-’
jis”. liniukas dr. Aliport. kuris

Ir todėl mėgėjas ar mė- liežuvavimą ilgai tyrė. nė-
gėja pasakoti istorijas apie ra toks griežtas. Jis mano. ________
draugi! ar draugių neištiki- kad su savo liežuviu gali- Pakalbinkime draugus ir 
mybę ga! nesąmoningai iš- me mes kovoti ir jo nepiau- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
— — 1 vj”. Kaina metams $4.

ŠIŲ DIENŲ “MEDAIS MĖNESIO“ PAVYZDYS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - , _ t Tartum

M. J—ne Viln5aus

Brovyn pataria kovoti į mūSŲ ATSTOVAS 
uetkais inteligentiška! a m m tirtu?

juosta sidabruota 

miestą apvynioja 

• Ir apjuosia šydu šydais. 

Mėnesienoje pražydus. 

Kūmus, bokštus

i Ten prieš šimtmečius septynis 

“Keleivio” ir “Darbo” Ošė girios ir šlamėjo, 

atstovas Anglijoje yra J i Pasilenkdamos nuo vėjo. 

Venskūnas (17 Wellview Pi’isjglausdamos kalnuos

Dr., Motherwell, Lanark j SuP°s siiu!^s ^P’n<’‘«liuos.
Ošė girios ir šlamėjo,—

,, a . « i Tūkstančiais aidu aidėio.ratos reikalais prašome i
Scotland). Visais prenum; 
ratos reika 
ji kreiptis.

ir

Helen Tn\l«»r atvežama į \ ieną iš Baltimore- ligoninių, 
peršauta 5 šūviai?- gatvėje ią be-ivaikančio vyro. už 

kurio ji išlėkė jo prieš savaite??. \ yr;.s nuimtus ir 
kaltinama^ norėjęs nužudyti >avo žmoną.

Naujausios knygos
. I/ETUViU KALBU 

UYNAP. Anie 2".,K'O ž aižiu.

Urzgė. lojo. vaipės, pūtė.
Kaip jaunamartės luputės- 

Ir vilkai kaleno dantį 
l'o kalnyną, po pakrantę.

Į Nepatenkintas kaimynais
Braidė stumbras tankumynais.— 
Ant šernu ir elniu nyko ( 
lr su meškoms nesutiko.— 
lyg želės jis jiems gailėtus.

miške tan maža vietos.../-•>- l.v::C.S. , /
n.sl. redagavo V. 
viršeliai. Kaina

■NEMUNO SŪNŪS. parašė An- 
' (Irius Vaiuckas. įdomus roma-
i *

Inas iš 1935 metu Suvalkijos 

sukilimo. įdomiai at-ūkininku

Bamvykas. Kieti
.................. >-l.' l.-ikvėniiams saulės, vėjo.

•<<•!,iams išdidžiai ragus. 
Kaip karalius vaikštinėjo 

(Ir liekni stirnaičių ridos

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

Y. 1(7.1 Fzl/z67t7 R.VF6.4
Su Tarptautine Virtuve, su S*alc Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią nartu<ė ilgametė “Keleitio’' Moterų Skyriaus 
vedė a M. Mielo•U.v.iienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio Urvo ivairiū receptų kaip gaminti Įvairiausius 

mėsos, žuvie?, kiaušinių, kodu kenti Įvai- 
Knygoje įdėta viso- 

• irtuvės saikus apie 
ir panašius dalykus.

vai.
riu- p a?.:s ir ruošti gėrimus 
kiu naudingų patarimų apie 
vitaminus, apie stalo etiketą
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama anie šimtą Įvairių tautų mėtdamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir ’ p u > - -.rašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
836 E. Broadwav So. Bottcn 27, MaM.

,u?

(Tęsinys) i T {J ’•

—Kas gi turės, jei ne tas, keno klėtis iš lauko turi 
septynius sieksnius, o iš vidaus tik šešis.

—Tai valdžios apgrobimas! Tuojau sakyk pavar- 
kas slepia?
Priėmėjas smarkiai nusikeikė.
Avižius susvyravo. Krūtinėje kvapo stinga, kojų 

padai kaista, bet to pasiutusio kaimyno Petkaus pavar
dė nesisuko ir gana.

Vokietis jau net grasinti pradėjo. Vėl priminė ne- 
į pristatytą pieną, žadėjo pranešti žandarams. Ak, tas 
j pienas! Vė! švystelėjo ūkininko galvoje mintis, kaip 
nors išsisukti nuo to neprieteliaus. Apsidairė, ar kas 
neklauso ir sumigčiojo:

—Jei pasakysiu ar... ar man nereikės atvežti tų 
penkiolikos... literių?

—Nereikės.
—Mano kaimynas... Petkus. Lapnagių kaime,— 

ištarė dusliu balsu.
Rudens laukai pilni saulės spindulių, kaip spindin

čio sidabro. Balti voratinkliai supasi ant geltonų smil
gų, o aplinkui—begalinė ramuma.

Avižius susikūprinęs sėdi ratuose ir apmaudingai 
i kramto medinį kandiklį. O krūtinėje taip slopu, tarsi 
i pati širdis nebe savo vietoje. Trenkė kumščiu į vežėčių 
Į briauną ir iškošė pro dantis:

—Velnias.
Avižius kūreno jaujos krosnį ir prieš liepsną sė

dėdamas ant kaladės čiulpė savo pinkavinę pypkę.
Sugirgždėjo klojimo durys. Dilptelėjo per petį— 

Petkus! Prisigūžė, įtraukė kaklą, lyg laukdamas smūgio.
—Tai jau linelius džiovini, kaimyne?
—Džio...—sumurmėjo nepakeldamas akių.
—Atėjau su reikalu, — tarė Petkus ir atsisėdo 

ant slenksčio.
Avižius tylėjo.
—Žinai, kai tie vokiečiai iššlavė klėtį iki pasku- 

į tinto grūdo — visiškai blogai, kaimyne.
Avižius tik dar smarkiau patraukė dūmą, bet nie-

dę,

It sparnuotos krūmuos zujo.
Ir senasis juokdarys—

Bičių genamas lokys—
Krapštės bliaudamas pakaušį. 

Kad jo vilnos pasišiaušė--.
O saku /aliojoj skraistėj,

ir gėlynus,_____ Lyg puotoj vestuvių, švaistė?

c Kiaunių, voveriu pulkai. 
Šermuonys ir vilpišai .. - 
žvėrys dideli, maži. 

j Lepečkojai ir liekni.
;ūia kaip rojuje iš seno 
Bėk ledėda m i gyveno- 
Kiek pelėdų. vanagu.
Kurtiniu, tetervinu.
Virbliu kiek. geniu <>ž •!ių 
šūkalojo p<, girelę 1 
Giesmininku margaplunksniu 

į Kiek čiulbėjo po paunksnę.— į 
Tartum kiekviena saka 
Gulė kėlė su dama 1 
Tartum jūra mėlyna 
Buvo Lietuva tada.
Laši lėrusi miške* s.—
Kaip jūrele m- ;y nos. 
Neaprėpiamai pint i.
Neaj sakomai graži.

(Iš “Miicsm*
ilvs Sruoga

ay.c (ifiiiminą")
Bu

Aaizduotas tas įvykis, apie kurį NAUJOS BURNOS,
dabar mažai kalbama, l’irma 

dalis 280 psl. kaina . . . .83.00.'

NEMUNO SŪNŪS antroj 

, lis, 426 psl. .....

NAUJOS RANKOS

i Neseniai buvo paskelbta, ,au 
<a" kad Jungtinėse Amerikos 

" ■“ ‘ valstybėse jau esama 170 
iii ’

’ L-,, 
i

foo l.-ži 11 v(liauna .

iionų, tas rei?kia. kad kiti 
50 milionų priaugs jau per 
18 metų. Vadinasi, I?G7 m. 

bus 200 rniiioTių, kiti 
milionų priaugs per 14 

metu. dar kiti i er 12 metu.
DANTYS. Ju Priežiūra. Svei- milionų g\\entojų. Moksli- būdu,
kata ir Grožis. Parašė dr. An- ninkai išskaičiavo, kad pra-;skaičiuc2 ’ 1 • iA_ . . _ _ 1 - • ^<—.1 z • J •

krašte gyvens
; gerai pavaizduoja, kaip dantų1 išsikėlimo prie Jamesto\vn rnilionu.

mokslininkai

—Nė vienos saujelės nepaliko. Atvažiavo baisiau
siai Įdūkę, kad tu slepi, girdi, tai dabar stipk badu. 

į Ale sakau, ar čia kas užrodijo, ar ką... Bet kai pa
galvoji, kas čia būtų galėjęs, kaimynų tarpe...

—Žinoma, kas čia ... kaimynų tarpe, — lengviau 
i atsikvėpė Avižius.i

—Dievo rykštė... Pabaigėm duoną, viralui miltų 
nė krislo, o dabar visi metai prieš akis. Prašysiu tos 
malonės, nors žinau, kad ir pas jus nekiek, paskolink 

į kokį pūrelį.
Avižius pradėjo tankiai mirksėti. Išėmė iš dantų 

pypkę, kurį laiką žiūrėjo geromis akimis į nelaimin
gąjį kaimyną.

—Paskolinsiu. Jei jau kaimynas kaimynui bėdoje 
nepadėtų — kas bebūtų.

—Gal jau galėtum pūrelį rugių ir pūrelį miežių?
—Galėsiu, galėsiu, kaimynėli, — kalbėjo Avižius 

pilnu gailestingu balsu, — galėsiu kokius du tris pt> 
rus rugių, gal kita tiek miežių. Juk mudu... Juk ir 
mūsų tėvai vienas antram nieko nesigailėdavo. Iš pas- 

' Lutiniųjų aš tau, nuo savęs nutraukęs...
a ir urozis. rarase ar. .vn-; manei; oou jo a- skaičiuoja, kad 1993 metais T. . .. .... . ,

tanas Gussen-Gustainis. Knyga ėjo 273 metai (tai yra nuo šiame krašte ovvens 300 Kaimyno geraširdiškumo sužavėtas, Petkus tik ka- 
j sėsi žandą ir spoksojo pilnomis susijaudinimo ir nuste- 

priežiūra palaiko kūno sveika- 1607 metais iki 1880 me- Jiems reikės darbo, įuos>bimo akimis-
,ta. 190 psl.. kieti viršeliai. tų) RoJ šjo gyvento- reikės maitinti, aprengti, —Ačiū, kaimynėli, ačiū labai... Bet kada aš tiek

ju skaičius pasiekė 50 mi- duoti patalpas gyventi. galėsiu atiduoti, taip labai suvargintas.
Įionų. Daug greičiau čia Sparčiai auga ir visos mū- Avižius šypsojosi, net jo balti dantys švietė pro
priaugo kiti 50 milionai. sų žemės gyventoju skai-
Tam tereikėjo 35 m. Per čius. šiuo metu spėjama 
kitus 34 metus gyventojų esant 2.7 bilionų galvų, o 
skaičius pasiekė 150 mil. šio šimtmečio gale tas skai- 

ir jei čius pašoksiąs iki 4 su pu-

j kainaI
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 

•skas. 15 Įdomiausių pasakų iš 

i visame pasaulyje žinomu Brolių 

(Grimų raštų. Pulki dovana vai

kams.............................................. $3.00. Tai buvo 1949 m.

M

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 

vickas. Atsiminimui iš 1939- 

-1915 metų, kuriuos autorius, 

rašytojas ir diplomatas, pralei- 

lo Pr»>o7«ioj, prie Italijos sie

nos. r-a (Talis 453 psl. . - .84.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO

TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 

surašyti knygoje “Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota, 

puiki dovana jaunimui, psl 108, 

i kaina . •.....................................................................- 82.00.

PAVASARIŲ AUDROJ parašė 

Ieva Simonaitytė- Įdomus ro

manas iš Mažosios Lietuvos gy

venimo ir Klaipėdos atvadavi

mo. 22S psl.. kaina..................................82.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”

636 E. Broad vra y

So. Boston 27, Ma««.

šiandien jau turime 170 mi- se bilonų.
SBoeoesooooosoaMeaaaaaoa MB»aOBB3C8

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
ra užrašiau iai “Kplpivi” '

I

ga užrašiau jai “Keleivį 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

S’esės-dukrelės, kodėl jums tai]
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę 

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingo 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit

Keleivis
E. Rrondwar. 1

juodus ūsus.
—Nesvarbu, neturėsi — nereikės. Kaimynų tarpe, 

sakau, ką ten... Ir sėklai gal dar šiek tiek pralikin- 
siu... — iš paskutiniųjų, nuo savęs nutraukęs. Ką be
turėsiu—pasidalinsime per pusę, pasidalinsime... Įpuo
lus į nelaimę žmogui, ir dar tokiam kaimynui...

Petkaus akyse sužibo ašaros. Jis trūkčiojo kaklą 
ir dantis sukandęs laikėsi, kad nepravirktų, kaip mažas 
vaikas. Nejuto, kai pagavo Avižiaus ranką ir visa 
jėga ėmė spausti.

—Gerą širdį turi, kaimyne, gerą širdį, gerą širdį...
Sujaudintas Avižius dar labiau spaudė Petkaus de

šinę, o jo ilgais ūsais nusirito dvi stambios ašaros.
(Galas)

JUOKAI • raudono žiburio- Mūsų Šoferis,
______  iSkiSęs galvą per langą, klau-

Visai tvarkoj -*ia jos:
.. .. - tamsta paklydai?važiuojant mums miesto ga-

t ve. pro mūsų prieSakį praūžė, —Ne, ne — atsakė jinai— 
automobilis, vos nenusineSda-1 A* tik studijuoju miesto že
mas mūsų lempas. Juo važiavo kad reikalingą
moteris. Mes pradėjome vytis. sau f»t-vę.
Privažiavus raudonus žiburius, į Retorikos profesorius Vizga- 
mes turėjom sustoti, bet mo-Įlis Mazgas išsiplepėjo, kad jo 
teris nuvažiavo, zigzaguodama1 žmona jo klasėj ima iškalbos 
iš vienos pusės Į kitą- Pagaliau j mokslo kursą- Ji nori išmokti 
mes ją pasivijom prie antro, gerai ginčytis-
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Ko resp on d e ncijos
HUDSON, MASS.

Baisaus įvykio sukakus
Kovo 31 d. sukako 15 

metų, kai piktadariai pa
vogė mano 2 vaikus.

1942 m. kovo 31 diena 
buvo graži, saulėta. Lygiai 
12 vai. mano vaikai parbė
go iš mokyklos pietų. Tuo 
metu i kiemą Įvažiavo di
delė juoda mašina. Joje bu
vo senyva motelis ir jaunas 
vyras. Jie mano žmonai pa
sisakė esą kažkokios vaikų 
globos draugijos atstovai, iš 
Bostono esąs atvykęs žymus 
daktaras, kuris noris patik
rinti visu mokvklos vaiku * <■ 
sveikatą. Žmona nenorėjo 
leisti vaikų, nes nesuspės 
}>er pertrauką pavalgyli, bet 
jie Įtikinę ją, kad ilgai ne
užtruks ir išsivežė amžinai.

Aš pildžiau visus pikta

darių reikalavimus, jie iš
reikalavo $5,000, bet vaikų 
negrąžino.

Tas Įvykis mane ir žmo
ną taip paveikė, kad mes 
tapome invalidais. Tokie 
tebesame ir šiandien. Šian
dien labai gailiuos, kad po 
to Įvykio neapleidau Hud- 
sono. neišvažiavau i Meksi
ką ar Kanadą, kur turėjau’ 
pažįstamų ir giminių. Ten 
būtų buvę lengviau širdies 
skausmą pamiršti ir mūsų
sveikata
jusi.

dar 43 metų vyras, palikęs pažymėjo, kad publikos bu- BOSTON, MASS. 
liūdinčią žmoną Josephine vo 200 asmenų. . i
i lain (Pieslikiūtę) ir 2 sū- Invokaciją atliko kun. J. velykini* vakaras 
nus. Alaburda. Amerikos ir Lie- Lietuvių Skautų Brolijos

Taipgi staigi mirtis ištiko tuvos himnus sugiedojo W. užsienių skyriui, paremti b.ini,.vajus 
ir Mvkola Sasnauską, 74 Lubinienė, kuriai akompa- Džiamborės Fondą, rengia 
metu amžiaus. Jo liūdi navo B. Varašius. Guberna- šaunų velykini šokių vaka- kiai.-. -. s prietarai
žmona, 2 sūnūs ir 2 dūk- toriaus proklamaciją per- rą, balandžio 21 d. 7 vai. v. 
tervs. Velionis nuo pat at-: skaitė Emily Parmalis. Be Tautinės Sąjungos namuo- 
važiavimo visą laiką gyve-!to perskaityta buv.
nn 1 nv-pllv Palaidotas ko-'Zurio sveikinimo telegrama ki muzika ir bus įvairių įs-

nebūtu taip pašli-l:eus. z^rneJe’ ir giminėms
M. Faupiis

LAWRENCE, MASS.

Krenta kaip lapai į c
Mažiau kaip 3 savaičių

’aikotarov mirė net 3 Vv-1 •
tauto klubo nariai. Pirmas j 
staigiai mirė ir vasario 25 
d. palaidotas Arthur Vogal.’

J

no Lov.ellv 
vo 4 d.

Kovo 13 d. palaidotas1 Pnm-
Juozas Bulauka, virš 70 i Anglų kalba 
metų amžiaus. Jo liūdi žmo
na, sūnus ir marti.

Lai būna jiems lengva il
sėtis žemėje, o jų šeimoms 

reiškiu užuo
jautą.

i Klubas savo nariams mi
rus nuperka gėlių, duoda 6 
palydovus ir moka $100 pa-

iš Chicagos su auka ir Aiia- daigų.
Alto pirm. Kauiakio. i Bostono ir apylinkių jau- 

kalbėio tei-in^mas (nuo metų) bei
sėjas H. Soehl ii L. j. Mc-i visuomenė kviečiama atsi- 
Manus, o lietuviškai dr. D. į lankyti.
Jasaitis, A. Sutkus ir kun.' _ . ~ 7 . . ..
J. Alaburda. įnamėm, .u..rmk.m«.

Minėjimo programai va-

alpos.
L. Paulauskas

ST. PETERSBURG, FLA.

Įspūdingas Vasario 16
minėjimas

Balandžio 13 d’, inž. Da- 
dovavo klubo pirm. F. J.įčinskio bute bus Inžinierių 
šeštokas. J ir Architektų Sąjungos sky-

Aukų viso labo surinktai l iaus susirinkimas, kuriame 
$314.75. Aukojo: Kun. J. i V. Žiaugra kalbės apie Vo- 
Alaburda $25, J. Zuris $20,1 kietijos pokarini atsistaty- 
dr. D. Jasaitis $15. F. J.Imą.
šeštokas $12. Po $10: .j -------------------------------
Maskoliūnas ir Ch. Ūselis* Urbonavičius, senas bos- 
E. Parmalis $5.25. Po $5: i tonietis, kun. Urbonavi- 
teisėjas H. Soehl. C. Maro-'čiaus giminaitis, baigė 100 
zai, A. Sutkai, V. Galiniai, i m€tų.
M. Trubelienė, A. Staupai,

SIUSKITE Į LIETI \Ą Pavasario Barbeno Siunt inius 
Pasiūlo

TAZAB 0F LONDON
SU NTINYS MOTERĮ OALYKĮ'
I kuponas—:{ jardai vilnonės me
džiagos suknei juodos, rudos, mė
lynos, žalios, raudonos, ai- smė
lio spalvos .... . •;•>:{
l‘rie t« pridėkit: batukus, apati
nius. nertinuka. gražaus šilko ar 
m<-d\ilnės bljuskelėms ir sukne
lėms.

SU N'TlNVS
1 kuponas—o ? 
\Vorsted Tennis 
r.as. rudas, pilkas

pirštini s. 
ksna.

VYRĮ IIAI.YKV
su trečdaliu jardai 

IT’ faney mėly • 
ar juodas .822

to pridėkit: pamušalų, koji- 
marškinius, čebatus. šliures, 

skustuvų, amžįna pltin-

. ., t • ♦ • vi . J- Sinkai, G. Udekis ir F.Amerikos Lietuvių Klu-G, n c.o o • -x-'Zaure. Po $2: S. Žvigaitis,ii bas kovo 3 d. V. F. W. le-(, , T*| S. Galis, B.
gttiono patalpose surengė Jacobso v Samoška,

Belskis ir 
Kiti aukojo 

mažiau.
F. J. Šeštokas

V- 
M 1 
po;

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

dėlto pati j<> piigimtis Verda lt <»-i- 
liak.uti kol-.i-i nors žinojimo apie sa
vu ./-v veninių ir -avo amžina lik.iaa.

<•: uiby.lamies tamso je ir In sistviiz- 
damas surasti -au vinių kita sura
minimo žodį. koki nors užtikrinimų. 
I.aii kada nor- ii kur nors, a'.-n.

u hazimiei
Jari iū.iailes i

aiievc/.io aa-kr. 
I.ie'u'-os. Jie paty.- 

nantieji alsiii< r.kit.- adr 
.1. b.iržii. kas 
■jc.333 < ..!«-: i.lge 
Mt. C'.-iiicn.-. Mich.

I-a iv-k 
sesei s 
km..

-lare-iuno .ir jo 
Berčiūnų 

Turiu žinių 
ar juos zi-
su:

I 10

užnuouyto
vandens ir :.t. nrčres pasijuto, rad 
vietoj atsigaivinimo. jo mintys Le
vo prip'ldyto- klajojimais, kurie '.an- 
kit.a ji ptr visas jo nei a i m i r. go gy
venimo dienas, šėtonas. didvsis sir.’v-

s, visada buvo {ratavai i»asi- 
įteikti neatsargiems kuria 

R<;rs iš savo naiišaticiiių: ir tai ji- 
daro nos ėdamas užnuodyti žmogaus 
mintis, kad jos sukiltų prieš u.eilė 
Dievą.

Kurie buvo taip atisvaigint i ji: n :e- 
i.

uziotojt
leng-ęs

jau n, oe- i 
pasidarė lyg1

iaieškai .'.ntar.o Vičiaus. kilusio iš 
Salant ; . h. ret.ngos apse-r. Tu
rit! -v:..■ir . žinių iš f.ietuvos nuo 
žirninių. Jis pats ar jį žinantieji at
idenkite adresu:

\rs. M. '.Vikis 
115 Ugi:; Si..
Hamiite::. Out., Canada (16

dijaučiais pamokslais, r.e 
įgali sveikai pri: auti. Ji 
[akli ir nebemato logikos ir nebėgi 
jdi griausmingo Biblijos balso, sikl 
! i.ančio. kad "Dievas yra meilė 
i Nors Biblija aiškiausia: sako. kad i 
nuodėmės alga yra mirtis, vistiek ' 
tie. kurių mintys buvo užnuodyto? 
Šėtono melagystėmis, tvirtina, kad 
amžinos kančios. <> r.e mirtis, esanti ; 
bausmė uz iiuedėir.e.

t a: i -t /11 
ŠUO 
jų i:-, 
•autieji

A III i

. .Lim as Staigaitis. Jo se- 
, vyras Sibire. Turiu nuo 
. Pat.- > talgaitis ar jį ži- 
a -.liepkite udret u :
I’acesa

V.'įi-onviiie. iii.

Paieškau savo dėdės , tėvo brolio* 
Mykolo Arm-iau- lArnarkb Kadai- 
e gyveno t !hs<avy.. Ui-. 33!<> So.

pats ar jį žinantieji
I a. liepkite adresu:

Jt.au Arnašius
sui .ii-- ru Kinus, švliu kaimas
Lietuve. T. S. Ū. USSR

daugiau i i Paieška.' - avo pusbrolio Kazio Rusi-
Paugi: u yra pasakyta knygutėje !••• < .rv.iau. kad nus-p:rkys ’’.an\Ū 

j Štai Jū ų Karalius. 115 pas. 25 c.. Y\ aterbury. < :.n. Ji - pats ar jį 
I neturtingiems veltui, turime ir ma-1 nauti. . ip'-nte ai re:

!’r:i-! Jurgis il’i-iiazesr :ų 
šoni k re
te.gn;; a

i Bus

zi-

pa us.urna nemokamai, 
ipti i L. it. S. A. 24 44 S. 
Avė.. Chicago s. Iii.

yo];, \'e.non
I'liiladeiphia. P...

St.
i 15. 1 l'.»

TIKRAS TARPININKAS
Todėi. kursai mane išpažįsta po 

žmonių akių. ta ir aš išpažįsiu po 
akių mano Tėvo Ilangiškoj’o. Ale, 
ka< manys užsigina po žmonių akių, 
to ir aš užsiginsiu po akių mano 
Tėvo Dangiškojo. Mat. 1>':22-2.'I!.

A. A. <18 j

Paieškau 
Kabiai -i 

i !;■ pir.a ii1 
I za. Jo p 
važiavo

Žeuiauskio. Buvo 
tarnavo pas Sto

jam: išvažiavo į Kauka- 
broli- sakė man, kad iš- 

Airoe ik. n. Jis pats ar jį ži- 
i 1 i»*

Aln
dva

.521.50
15 svarų cukraus 
4 svarai miltų
1 svaras sviesto

S23.IMI
i'i svarų cukraus 
C svarai taukų
2 svarai miltu

EKSPRESO MAISTO PARIETA! 
SJO.OO 831.00

svaras kavos 5 svarai cukraus
svaras šokolado •> svarai miltų
svarai ryžių •> švarai taukų
svarai cuk j-a us svarai raziii k ų
svarai kakao 1 sv, kavos ar ar!

v svapas sviestosvarai
svarai

įnertu: Lis 
miitų 1 svaras kakao

sva rai tauku o •> .u a ha lai muilo.

Prie paminėtų siun- j 
tinių galit ppidėti vai-į 
slii iš mūsų katalogo <<T'j'e

'tatvmo

ra balai muilo 
aukščiau nurodytas 
inas ieina viskas:

Mes tap 
rankines 
mašinas.tu muitas ir pri- j.,

garantija.

TAZAB OI' J-ONDON 
51 Reservoir St.. ('ani’irit’jje. Mass.. tei.

Lietuvos nepriklausomybės) y , 
paskelbimo sunakties mine-:,.. .

Įjimą, į kuri atsilankė gau-į 
į sus lietuvių būrys, buvo ne-j
maža ir kitataučių. ‘‘St.!w ./ ~r* . t ,, , VVashingtone yra SI valslvbiuPeteisburg Times i'epoite-ia,slo>aj Ju v„ ir
ns, aprašydamas minėjimą,,IJeluvos alstavas

“ATGAIVINIMO LAIKAI“
‘‘Atgaivinimo laikai”, kaip reikš

mingi yra šitie žodžiai! Nuodėmės 
ir mirties tyrai buvo tiek pat sausi, 
kiek tamsi buvo ta naktis. Dovidas 
vadina jų “mirties ūksmės slėniu."

PAIEŠKOJIMAI

1 ’iauttieji at.k i'iepkjtv adresu ;

32'.! S. W . 5tn St..
. Miami. I-'la <15. 17. 19

Paieškau .Jono Steponaičio, iš Tytu-
j vėhu rajono. I’adoksnio kaimo. Jis
pats ar ji žinantieji atsiliepkite adre-

įsu: Mrs. P. I.ee*‘ckienė
<;?n E. 8th Street
So. Boston

!
27. Mass. •

' Paieškau sav.. pusseserių Vilkaičiu.
i kurios nuo lt*i'3 metu gvvena šiauri-
i nėj Amerikoj. Jos kilusios iš Nakru-
šiškių kaimo. Viešvėnų parap.. Tel
šių apskr. Jos pačios ar jas žinantie
ji atsiliepkite adresu:

V. Navickas 
Kanus Oeste,
Calle Aguirre

—
Paieškau 'Adolfo Mazalo 
nų ir taipgi Juozapo .Maza'o. gyv. 

' Paterson. N". J. Adolfo Mazalos duk- 
Petronelė Lietuvoje nori žinoti 

ar jos tėvelis dar gyvas. Prašau at
siliepti ar žinantieji praneškite šiuo 
adresu:

'iheodore Mickus 
25 Lavvrence St.
Nevv Haven. Conn. <15

1S

i terinės duonos, liet trūko visų tų ele- 
I nientų. kuriais gaunama ramybė, 
į džiaugsmas, sveikata ir gyvenimas. 
Pranašas kalba apie bada žemėje 

' “Viešpaties žodžio girdėti.” (Amoso 
8:11) Kaip teisingi šie žodžiai ir 
kaip labai žmonės nukentėjo, dėlto, 
kad nepažino Dievo! Kadangi žmo
gus buvo sutvertas į Dievą paveikslų.

pat siunčiam 
siu yamasias 

akordi inus ir

BRI KNĘS LAPAI
; E. Žadeikis- Paieškau savo sesers sūnaus Jono No.

Girlėto iš Kleboniškių kaimo. Sūdu
vos paiap. Jis pats ar jį žinantieji

■ as k a a s a a a a s. s s s s a s » s s a aas sias b b axaaaš as “ s as as aaa2., atsiliepkite adi e-u:
!5>' NEW ERA------ :------- NAUJA GADYNĖ

liemedioz Escalada 
Buenos Aires. Argentina

Cisevich
Mieli.

Ona šitkauskienė Lietuvoje paieško 
<17 savo sesers Andrušaitvtės-Breneze-
----- rienės Marijos ir jos šeimos: Brene-

zerio ir vaikų Juozo. Vyto, Zeniaus.
Kdž.iau Anksčiau gvveno Australi-

< ila rie 
(Bruknės lapai yra)?- 

vartojami nuo be-'ę 
tvarkingo šlapini- iii 
mosi, nuo akineįie- j g 
lių augimo, inkstu :x 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo- ix 
si kanalo. §2 sv- į h 

Trukžoliu šaknys nuo patru-l^
?i , - li'kimo. pasijudinimo. skaudėjimoiHkirkianti 7-97C.J | , , ... .. ,. „po krutinę, diegliu. Suteikia m 

prakaitavimo ir atkosejimą- J>j 
Kaina • . . • . $3.00

ltHlZIG.

»XXXXXXX XX XX XX XX XX X X XXX X XXX5fXXXXXXX X X X XXXI

i i Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
yjiač tu. kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 
kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neat si k tepdamas, kol 
pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYG.Ų DABAR TIK Už $5<XU 
Tuoj kišk penkinukę i voką ir siusk, nes tokia proga atsi
tinka rečiau, nei aukso Riedu suradimas.
SAI LĖS RvSTYBe (romanas) sako: skaitai mane. nes

ncgaii, kada mane skaitai. 311 puslapių.

:i -i •a c.

K

X
svr. i

Pelynas Žole nuo plaučiu ne-

MIŠINYS GALVAI MAZGOTI
Į trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus 

Lietuviu pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina i.Š visu kraštu, .j. 
Amerikos Valstybių trečios gentkartės Lietuvaitės rašo: 
Mes labai Laikinam jusu Shampoo- Iš Detroito F. Gustaitis 
rašo: Du sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada ją 
vartosiu. M. Kt-zlabskienė iš Cicero. III., rašo:

I’aieškau savo sūraus \"laūo Kaunec- 
i:; kio iš Veviržėnų miestelio. Kretingos 

apskr. Girdėjau, kad gyvena vaka- 
V l nianie Berlyne Vokietijoje. Jis pats
r ar jį žinantieji atsiliepkite adre-u:
£ Peter Kauneckis

P. 1. Box !<4S
gi Scottviiie. Mich. <15
4?:

joje. liet iš ten išvyko, -lie patys ar 
juos žinantieji praneškite:

(•na šitkauskienė 
Kalvarijos rajonas 
Alksninės paštas. Vartų km. 
Lietuvos T. S. R. 11»;

Aš atradau, g'
kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plauku PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIUSTI SIl NTINIl S Į
slinkimą. NEW ERA ta viską pašalina. S-Straukas iš Ind. lii SSSK- LlEri VĄ. LATV IJĄ. ESTIJĄ ir kilus kraštus vis dar * * < 1
rašo: Aš visiems patariu mėginti- Al. Jasinas. chieagietis y 
sako: Į 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė-;<

ę jausi, vėlinu visiems mėginti. Kaina $2 už S oz. buteli- Ka-ii!
sveikumo. geltligės, karščiavi- 
mu. drugio ir nuo gumbo pasi-!x 
kėlimo, taiso vidurius jas ge-,'"’ 
riant. duoda apetitą geresni. į 
Kaina .... $2-00 svaras 

A LEN ANDER’S CO 
114 Rroadway

South Boston 27. Mass.

nadoje $2.25.
FR. BITAI TAS 302 Pearl Street Denver, Goki.

X I

■ssass^.s.-sss-. ::::.SKSSJ!^SSSSSS-,SSS«S3SSSSSS3.S*BS3,SSS3B.S3. liaMBKi

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN, N. Y.
ši firma įgaliota INi C RISTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

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

myli. <» nemylėti 
x kaina $3.00-
8 ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų 
k rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose
* vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina .... .S3.C0 £* — * *
* ŠIRDIES RĖMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi. ka<<: mane skaitysi.
-149 puslapiai, ilustruota. kaina ........................... ..... . $4.00
ŠUUrTARNIAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio
sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 
tautini išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik . . . $300. 
Visos I knygos sykiu lik už S5! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kny-

knyga, ku-
5 1

Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ
Kalbų ŽodynasXXx

5* Apie 
ištarimas.

gų, tai už 1 $2. už 2 $3. už 
mokame. Rašykite:

$4. Persiuniimo kaštus ap-

20.000 žodžiu, nurodyta 
geri aptarimai lie

tuvių (kalba. rūpestingas žodžių 
į parinkimas, vardų ir vietovar
džių žodynėliai, žodynas kišeni-Į 

įni<> formato, kietuose viršeliu,v- 
ise. 370 psl.. kaina tik $100, 
įgaunamas adresu:

TERRA
d 3333 So. Halsted SU 

Chicago 8. III.
(Skelb.)

ŽODYNAS
A. LAL10

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu 
užsakymu

su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

LYTIES GARBINIMAS
Parašė T. J. Kučinskas

Dr- Alg. Margeris. 3325 So- Halsted St., Chicago S. III. 
•e«XXX xxxx«txxxxx XXXXXXXXMXXXXXXXXXXXX XX XXX X XXX xxxxxx?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.

SLA— TAVINKMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po Ii) ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai,

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
n]x1rauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI. NELIEČIAMA ir NEPRA
RASTI NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, N«w York 1, N. Y.

Suvalkijos įvykių 
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me. kaip suvalkiečiai ūkininkui 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą. kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 

i šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valueko romane

NEMUNO SONOS 
Veikalas parašytas gyvai, id<>- 
miai. stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 

(stipriai remiasi i ano meto gy- 
jvenimą. kad daugelis veikėjų 
'pažįsta save. nors ir po pakei- 
’stais a ardais. Romanas išleistas 
j dviem (omais: I t.—2$0 psl. 
i kaina $3.00, II t.—42$ psl.. kai
na $4.00- Gaunamas )wis leidė- 

jją 1$3 E. Minnesota Ave„ De- 
įtroit, Mich. pas visus knygų 
platintojus ir

TERROJE 
3333 So- Halsted St.

Chicago 8. III.
(Skelb ) j ---- tt—

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sunūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kain 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik

ėtai 1.50. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

T. J. Kučinskas 740 \V. 3lth St., Chicago 16. III.

ir paskubinimui siuntinių pristatymo i SSSR. kartu kli- 
jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
at įdarė skyrius:

11601 Jos. t ampau Avė. DETROIT >2. Mich. Tel- TO S-0208 
631 Albany Avė.. HARTFORD. Conn-. Tel. ('Hapel 7-5161 
121 So. Vermont St.. LOS ANGEI ES. ( alif.. Tel. I)U 5-6550 
7S Second Avė.. NEW YORK ( II Y, N- Y-, Tel. Oltehard 4-1540

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

per 7—10 dienu.
NAUJIENA! Dabar galima siusti “ANTi - POLIO SERUM” 

laip pai siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais,
akordionai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo paraša-
NAUJAS ADRESAS:

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

(Už kampo buvusios vietos). Tel- INgersol 7-6165. 7272
Įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas alitonūbilių pa
matymas. Įstaiga atidaryta kasdien. Įskaitant sekmadienius, 
nuo !> ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo !) iki 6 vai- 
Pirmos veikimas |x rtvarkytas. kiek\i»nas siuntinys išsiunčia

mas neatideliojant ir paskyrimo vietą į asiekia p«‘r 7 savaites, 
oro pašto siuntiniai j>er 7 !*» dienu-

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, .arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston
i

27, Maaa.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S 
*>BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

•KELEIVIS”
836 East Broadvvay, South Boston 27, Maaa

V «



Puftlapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 15, Balandžio 10, 1957

Dvylika tautų Viesulo kūrinių paroda Kultūrininkai susidomėjo 
Lietuvos sienomis

Ateina lietuviams į talkų. Studentai santariečiai 
Naujosios Anglijos tautų Tautinės Sąjungos namuose 
testivalyje Nevv Hampshiie, suruošė vienos dienos Ro- 
siemet balandžio 5-6 dieno- mo Viesulo grafikos kūrinių 
mis B eilės jau tryliktame, - ku,.iojc buvQ ž2kūl

Drg. J. Audickas ligoninėje Bendruomenės susirinkimas kaip kasmet, sėkmingai da- rjnja| Dail Viesulas dar
lyvavo ir Onos Ivaškienės ,ebė,a jaunas jau ir

tliau negu lietuvių kalbos 
siena. Vadinasi, lietuviško 
styliaus pastatai randami ir

Balandžio 6 d. Kultūros *»- kam"‘ jąu P«>a =amtme- 
Klubo susirinkime dr. inž. i “V "įkalbėta lietuviškai, 
J. Gimbutas skaitė įdomią!“ vokiška,. Pranešėjas daug 
našlauta* '‘Lietuvos V’aka-i^ul 1 ėmėsi pačių nesą 1S

u mokslininku su- * * 
medžiaga ir nuomo-

paskaitą: '‘Lietuvos Vaka , ,. ..
tu sienos pagal sodžiaus! v.,leelU! rinkta medzi

Dr. B. Matulionį*
Vidaus, specialiai aįsnčta ir įįt. 
diM ligos. Priims tat Irorip db* 
na. iš ‘
laiiku.
T«M. 22.

i: Stato

Paskutinieji metai dr 
nui Audickui tikrai nelai
mingi. Jis jau tris kartui 
gavo iškėsti sunkia o

L 8 vai. v.^ania Bostono lietuvių šo- amerikiečių tarpe pastebėtas
Tautinės Sąjungos namuose ^.n- menininkas, kurio kūrinių

aiue šaukiamas Bendruomenės lna. 'Je ( a4*laUs\la .aa" vra isigiję nevienas muzie- r vusios tautines šokėju gru- Jnera- apvliimes nariu susirinki- . ... ., : us.- . . *• . . * , . . nes mielai sutiko < alvvauti * „

Ju- Balandžio 13 d. N vai. v.

■*- - . . •• i i/ęciją. o štai jis vei gavo eiti mas metinei apyskaitai pa-1,, 
i Carnev ligonine ir ketvir- tvirtinti, valdy bai išrinkti ir
ta karta gi 
jos stalo. 

Linkime

a.it operaci- kitiems svarbiems 
ianrs aptarti.

reika-

ligoniui greitai 
pasveikti ir su ligonine il
gam atsisvei kinti.

Svečias iš toli

architektūrą
Pasirodo, kad dar praei

tą šimtmetį užsilikusieji 
Mažosios Lietuvos sodžiaus 
pastatai rodo, kad lietuviš-

ne.

As tomas: auo
Uos. nuo WorcMter—-M ak. bos 

ar Brockton—-'
Conn^—10

Kruopščiai paruošta pa
skaita buvo pavaizduota 
gausiais paveikslais.

S. Santvaras papasakojo)
DR. D. PILKA

OOno Vslandoo: mw S ki 4 
ir aae T 0d •Parodą atidarė R. Šukys, 

Viesulo kūrybą trumpai api
būdino J. Špakevičius.

ko styliaus statyba nusitę- trumpą neseniai mirusio 
šia toli toli į V akarus nuo. garsiojo dirigento Artūro 
Nemuno ir kad ji yra to-, Toskanini biografiją. Sant- 
------------------------------------  varui tekę vieną kartą kal

bėlis su Toscanini ir išgirs- 
! ti iš jo palankų žodį apie 
j Kauno opei ą ir gražių lin- 
i kėjimų jai. Tai buvę, kada 
Santvaras mokęsis dainuoti 

į Italijoje, o Toscanini diri
gavęs La Scala operos or- 
chestrui.

Meninę dalį šį kartą vio
la atliko svetys estas Endel 
Kalam, savo žmonos pianu 

: palydimas.
Kavutės metu, S. Vaitke

vičiui pasiūlius, sudėta 
S 12.50 buvusio nario Vaclo
vo Biržiškos antkapiui sta- 

' tyti.

ir Bostono lietuvių tautinių 
šokiu grupės rengiamo įvai
rių tautų liaudies šokių va
itavo progiamoje balandžio 
28 dieną 3 vai. popiet So. 
Bostono Thomas Park aukš
tesniosios mokyklos salėje: 

amerikiečių Contra 
ir Sųuare Dance,

Praeita nenktadieni mus > 
įplaukė Juozas Dambraus- Dances 
<as. atvykęs is Springfield. anglai. čekai ir slovakai, 
Ohio. daugiau kaip prieš latviai, lenkai, portugalai, 
50 metų kuri laiką gyvenęs škotai ir jų orkestras, šve- 

n-ukiH Massachusetts valstijoj. dai ir ukrainiečiai. Taip
išvyksta i Prancūzija. Jis! Dau~ į?orab dalykV i'logi'a!noje dalyvaus ?>'
via mūsų bičiuliu Jono irj ^pasakojo ,s anų laikų. Bostono lietuvių tautinių 
\ *- , vvri-j,, kada naujokai dažnai gau-šokiu grupe iš 100 šokėjų.
J k; k Sf -knav k da'-o į -kailį. Mėginę ir Tokio masto ir tokios rūšies

' . .. . . i . ... ‘Dambrauską užkabinti, bet vakaras dar pirmas Bosto-
iis porą kartų tuos drąsuo- ne lr apnikai yra retas, 
liūs taip ^pamokęs, kad jie Tad visi kviečiami atsilan- 

m mn'nu-5 ve annn- o!’0 nebenoiėje liesti. Išsikė- k-vt* *r pasigėrėti tautų so-
talku-“ Linkime Šonui1'“* i Ohio tokiu sportu ne-!kl° “«“» ,r ~l«ląra- 
vaikio. Linkime kapitonui, - mu \ įsas vakaro pelnas
Audick ir jo šeimai laimin- ieielkeJe užsiimti. *

Kap. A. Audick Bostone

Mus aplankė aviacijos 
kap. Albert E. Audick. ku
ris su savo šeima ne

Kalifornijoje, o dabar iš
keliamas i Prancūziją, neto
li Parvžiaus. Jo žmona vra i

skiriamas

546 BROADVVAY 
80. BOSTON, MA88. 
Telefonas AN 8-1320

gos ktiiones ir sėkmingo gy
venime* Europoje.

Moterys legionierės 
ruošia Whist Party

Lankėsi P. Šliauderis
vien lietuviš

kiems reikalams: lietuvių 
šokių grupės šokėjams ap
simokėti keiionei i Lietuviu

St. Dariaus Am. Legiono 
posto moterys įLadies’ Au- 
.\iliarv! ruošia šaunų kor
tų vakarą ši šeštadieni, ba
landžio 13 d-, posto patal
pose. kampas H ir 7-os gat
vių So. Bostone. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Bus už
kandžių ir laimėtojams ge
ni dovanu. Visi maloniai 
prašomi atsiiankvti.

Rengėjos

Pereitą šeštadieni mūsų 
:staigoj lankėsi 
šliauderis tik prieš porą sa 
valčių atvvkes iš Vokieti jo?} £** n . , -x, .
' Stoughtona pas J. Janus- S?; Bos‘one cLl huaalan.Fo(" 
kius. Su juo'buvo užsukusi!Ca; Baltic Flonsteir 
->as mus ir p. Januškienė, i' akauz\ k.>'a>™«*e

'p "‘tautinių šokių šventę Chica- 
iora goję birželio 30 dieną. Va-. 

..karo tikėtų galima įsigyti

P. šliauderis paeina iš 
„aižuvos Žemaitijoj, mnl-ax nv/nu

mūsų šokėju.
ir „ i IS

I

siuvėjo amatą ir jau prade
da dirbti.

J. ž.

Buvo gražus koncertas

Balandžio 5 d. Jordan)
--------  Hali buvo trečias Pabaltie-!

SLA 2-sios Apskrities Ta- čių Dr-jos rengtas koncer--

SLA gegužinė

yiia praneša, kad ji ruošia tas. Praeitą rudeni girdėjo-į 
gegužinę birželio 9-ą die- me estę smuikininkę Prii,! 
ną Brocktone ir liepos 28 po Naujų metų lietuvį Veri-: 
i. AVorcestery. Pranešama kaiti, o ši kartą latvi čelis-! 
š anksto, kad kiti žinotųir tą Ingus Naruns. Kaip pir- 

Mūsų kaimynas Liongi- tą dieną gegužinių nereng- mieji du. taip ir šitas buvo 
nas -J. Masilionis buvo sune- tų. aukšto meninio lygio. Ingus
galavęs ir turėjo atsigulti i SLA reikalais gyvenan- Naruns savo Įvairia įdomia 
veteranu ligoninę, is kurios, tieji So. Bostone kreiptis i programa pasirodė esąs tra

DRIVING 
in

BOSTON 
te

It’s rough on you .. . your pocketbook ... your car. 
Evcn a small collision costs plenty, these days ... and 
insurance doesn't cover everything, not by a long shot. 
You can smooth your commuting or any trip intown 
simply by leaving your car at home... riding swiftly, 
safely intown under the confusion.
Round-trip fare only 40ę . .. compare 
that with cost of intown parking plūs 
time and gas vvasted looking for space!
Pienty of seats on the MTA during 
shopping hours.

i A. Shallna paskirtas
Lietuvos garbės konsulas 

i adv. A. Shallna paskirtas 
advokatų draugijos skundų
ir tarptautinės teisės komi-
sijų nariu.

PARDUODAMI N AM AI
Dėl mirties parduodu du gražius na
mus. 7 anartamentai. karštas van-
<IU<>. 
lygo 
ši-'>,500.

ražus ,važiavimas, lengvos sa- 
išsimokčjimui. abu tik už 

Savininko tei. GA 7-8086.
(19

L. J. Masilionis 
grižo iš ligoninės

po penkių dienų grįžo. Da- 43-sios kuopos fin. sekr. ir bus ir jau subrendęs čelis-
bai- L. ?Jasilionis iau pia- 2-sios apskr. sekr. J. Vai-'tas. Labai palankiai Įverti-!

čaitį. kuris kiekvieno mene- no Narur.s koncertą ir vie-1 
šio antrą trečiadieni nuo 6 tos amerikiečių muzikos re
iki 8 vai. vak. budi Liet. Pi- c-enzentai. i
liečiu Dr-jos patalpose (368 Pabaitiečių Dr-ja šitokiais j j 
Broaduay. So Boston). koncertais atlieka labai di-
---------------------------------  deli kultūrini darbą: Ji

duoda progos mūsų meni-

nuoja apie pensininko gyve
nimą.

Nelaimės

Juozas Mikėnas buvo su-į 
sižeidęs. Ligoninėj pagalbą 
suteikus, gydosi namuose.

Ant Antano Norvaišos 
stovinčios mašinos už

siuntimu į Lietuvą
REIKALU niekams pasirodyti plates-

_____ nei visuomenei ir tuo būdu
Suinčiančioms Į Lietuvą supažindinti su Pabalti- 

kita mašina, moters vairuo-!siuntinius Įstaigoms praneš- 4? kukūnniais laimė
dama. Norvaiša buvo gero- ta. kad dėvėti drabužiai bū- Jiniąls-
kai nutrenktas ii- jo mašina tu Įkainuojami kaip nauji ir (:*a ’AI>a2, nuoPejnil

1 J turi estas Endel Kalan, ku-apgadinta. Smarkioji vai- muitas imamas kaipužnau-
ruotoja neteko metams lei- jus. Muitai yra šie: uz nau 
dimo .masiną vairuoti. jus viršutinius drabužiu

Juozą Minkų. Steponotė- 100',. už apatinius ir ba
rą. 'užgavo pravažiuojanti tus 75A , už medžiagas 50 
mašina i)- po to jis vis ne- nuošimčių jų kainos. Iš to 
galiuoja. matyti, kas pigiau siųsti.

ris pernai buvo tos dr-jos 
j pirmininku, pats yra žino

mas smuikininkas. Jis su
manė. kiti pritarė, ir štai 
jau turėjome 3 gražius kon
certus. o ateinančią žiemą 
vėl turėsime 3: mūsų pia
nisto A. Kuprevičiaus, estų 
smuikininkės Evi Liivak ir 
latvio baritono Teodore
Brilts. Iš lietuvių tais reika
lais daug sielojasi J. Bud- 
reikienė, F. Grendelytė li
kt.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

(iUODE TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 ’ Tel. AN 8-8764

409 VVest Broadway So. Boston 27, Mass.-----------------------------
Persiunčiame Jūsų sudarytu- siuntinius i LIETI VĄ ir V ĮSAS S, Janeliūnas jau namuose 

kitas RUSIJOS valdomas sritis _______
iš nauj ir • J rūbu. avalvnės. rne<lžiagu. maisto, vaistu ir .. T ...

.'SSK mu.u. apmoka siuntėjas. Janiūnas porą
Vaistu* ir medžiaga galima užsakyti pigiau šioje Ūlai- Išgulėjo \eteianu.

goję Prašykite kataloglu. » ligoninėj Jamaica Plain ir
Js tolia 

ji. u prekių 
Įdėkit*
siun:
j-iaė

'iiisKiie 'iuntinius mūsų adresu- l’ačių siunčia- 1^9'eitą penktadienį grįžo J 
svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų. Uamo. Sakosi, kad jaučiasi 

i ..:, : j 'arasą ir aiškų siunie.10 ir gavėjo adresus. .Mes, gėlai ir jau šią savaitę Žada 
p« ipaka\., pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo vėl pradėti dirbti. į
('taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

Vi'i siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- Serga 
narna ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun 

čiame sU INTURISTO įgaliojimais.
duji!i:..a; priir

I1K..

Charles Yasą buvo išti- 
, !ic:i nuo 9 iki ” vai- vak. ketvirtadie- kęs širdies priepuolis. Gy- 

7 ,«l. \ak. ir šeštadieniais nuo S iki g vai. po pietų. <j<isi namuose (Ir. D. Pilkos 
kelbimas laikina-, išsikepkite adresą. priežiūroje.

I.

i Stasė Petrulytė - Majauskicnė iš Si
biro ieško savo pusbrolio Jono Juo
zo Petrulio iš Aluime'.io vienkiemio, 
Vabalninku vais. Girdėjau, kad jis 
gyvena Cambridge. Mass. Jis pats 
ar ji žinantieji atsiliepkite adresu:

-Mrs. Anna Kushleika
"•03 Broad Street
Bridgewatcr, Mass. (15

TcL A V 2-4024

Dr. John Repshifi
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-8 
Nedaliomis ir šventodieaiaia:

pagal susitarimu

495 Columbia Road 
Arti Uph4»’> Coraer 

DOKCHESTEK. MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, auo 7-4 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MA88.

Uetaris Gydytoju Ir Chira

Tel. AN 8-2805 -

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodt9

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

.447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

LAISVES VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė* Radio Programa

M BM S. 1090 kilocvcles 
BOSTON 15. M ASS.

Sekmadieniais

12:3<» iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
31 BL'NKER AVĖ.

BROCKTON 4, MASS* 
Tel. Brockton 8.1159-R

radio programa
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
! lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East! 
3roadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau- 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadsray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0948
37 ORIOLE STREET 

Weat Rosbary,
TcL FA 3-5515

!•• Š = .a s K.« “K.B K a «.»

PARDUODAMAS VIEŠBUTIS (HOTELIS)
mažam miestely, prie daug'ežerų, 15 mylių nuo Wor- 
cester, 2 mylios nuo East Douglas, geras namas, 17 
kam bal ių, barruimis, pilni gėrimų laisniai, geri šal
dytuvai,valgomas kambarys ir virtuvė. Kreiptis:

Peter Balchunas, Manchaug Hotel 
Manchaug, Mass. Tel. East Douglas GR 6-9488

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

{taisymas $279
Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St., Dorehester Saukit CE 6-1204

»•4

te te , te
3

I

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Prano Lembertą
REALTOR

1“ l'pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.)

G E 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
SaviaiakM A. J. AMom

, f i m»nrf

NAMŲ SAVININKAMS 
Pcntiname namus iš laujco 
ir vidaus; apkalame stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
U Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tel.: JA4-4576

: APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso-
’kiu kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

[Visais insurance reikalais 

[kreiptis ;
BRONIS KONTRIM 

iJasticc of Ihe I’esee- ConMahle 
598 E. Broadaay

So. Boston 27, Mt
[Tel. A N 8-1761 ir AN 8-2483

’aooooooooooooooooanooaai

Telefonas
. 27, Mam.
AN 8-4148

Baajamin Moore Matevas 
Popieros Sienoma

8Uklaa Lai
Visokie Reikmenys Namai 

Reikmenys Plamberiaass 
VisokieGeležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA” 
-ern:«iši;n|Ufn|.o;g _

1—Vaistas nuo nudegino Ir 
nuo nušutimo ▼andeRiu.

4—Vaistas bro koją aMtjt- 
mo, piritams, tarpupteitiaM ir

galvos Rieto*

Reikalaukite litą raistą pa» 
įmeriais. K 
numerį |1.kiekvieną 

gai, čekis 
kalno. Adresuokit:

295 SOver Street 
27.

Pini-
M

(K)

T


