
TORNADO PASĖKOS DALLAS MIESTEJordanijos Karalius Ima 
Valdyti Diktatoriškai

Su Armijos Pagalba Paialino Vyriausybę; Išvaikė Nas- 
serio Šalininkus; Be* Kraštas Dar Nėra Nuramin

tas ; Miestuose Eina Demonstracijos Prieš
Patj Karalių; Jordanijos Nepriklausomy

bė Svarstyklėse.

Jordanijos valstybėj per
eitą savaitę trečiadienį ka
ralius Hussein atleido iš pa
reigų minnis. pirm. Nabulsi, 
kuris yra nacional-socialis- 
tų partijos vadas ir krašto 
politiką derino su Sirija ir 
Egiptu prieš Vakarų vals
tybes ir ypač prieš “Eisen
hovverio doktriną”. Kara
lius buvo pavedęs sudalyti 
vyriausybę Said Mufti, bet 
jam nepavyko sudalyti vy
riausybės. Tada kaialius 
vyriausybę sudalyti pavedė 
kitam nacional - socialistų 
vadui Nimr, bet tam be- 
bandant sudalyti vyriausy
bę kariuomenėje prasidėjo 
brazdėjimas prieš karalių ir 
karalius pasinaudojo ta 
proga, kad numalšinus ne- 
ramumus karių tarpe ir ap
valyti armiją nuo politikuo
jančių Egipto diktatoriaus 
Nasserio ir Sirijos šalinin
kų. k

Jordanijos armija, ypač 
“arabų legionas” palaikė 
karaliaus pusę, kariuome
nės viršininkas gen. Nuwar 
buvo suimtas ir išsiųstas į 
Siriją. Į Siriją pabėgo ir 
kiti žymesnieji politikieriai, 
kurie stovėjo už Nasserį. 
Nauju kariuomenės vadu 
paskii-tas gen. Hayari.

Jordanijos perversmas, 
jeigu karalius sugebės iš
laikyti sostą ir nebus pats 
išvalytas iš krašto, pasuko 
Jordanijos politiką j Irako 
pusę. Irake karaliauja Jor
danijos karaliaus pusbrolis, 
kuris veda draugišką Va
karams politiką. Jordanijos 
karalius norėtų vesti pana
šią politiką, bet arabų na
cionalistai, ypatingai Pa
lestinos arabai, kurie dabar 
sudaro daugumą Jordanijos 
gyventojų, yra linkę palai
kyti Nasserio politiką. Ne
sutikimai viduje ir ginčai 
dėl šalies politikos taip su
purtė Jordaniją, kad jau 
ėjo kalbos apie to krašto 
padalinimą tarp kaimyni
nių valstybių. Jei būtų pri
ėję prie dalybų Izraelis ir
gi mošėsi atsikąsti iš Jor
danijos geroką gabalą že
mės su puse Jeruzalės mies
to ir teritorija iki Jordano 
upės.

Jordanijos karaliaus pu
čas prieš ]>arlamentą ir 
svarbiausias politines parti
jas yra bandymas išgelbėti 
savo sostą ir išlaikyti Jor
daniją žemėlapyje kaip ne
priklausomą valstybę.

bedarant perveremą įvy
ko i>ora kruvinų susirėmi
mų tarp kariuomenės dali
nių. Yra ir žuvusių.

Neramumai Jordanijoje 
toli gražu nėra baigti. Vė
liausi pranešimai sako, kad 
tarp įvairių kariuomenės 
dalinių įvyko nauji susirė

mimai. Dalis karininkų re
mia nacionalistus, o kita; 
dalis yra ištikima karaliui 
ir kuri dalis laimės dar tik 
spėliojama.

Be to, Jordanijoj yra Si
rijos ir Saudi Arabijos ka-j 
riški daliniai, kurie iki šiol' 
į Jordanijos kariuomenės 
kovas nesikišo, bet gali ir 
įsimaišyti.

38,000 Pašto
Įstaigos Nedirbo

Pereitą šeštadienį visame' 
krašte 38,000 pašto įstaigų 
nedirbo ir laiškai nebuvo 
išnešiojami. Taip patvarkė 
pašto departamento virši
ninkas Summerfield. Jis jau 
prieš savaitę laiko įspėjo, 
kad pašto patarnavimas bus 
sumažintas, jei kongresas 

! nepaskųs reikalingų pini
ngų. Kongresas pinigus suti
ko paskirti, bet pašto virsi- 

i ninkas visvien darė sutau- 
i pas, nes kongreso nutari- 
mas dar nėra perėjęs per 

i senatą ir dar nėra preziden
to pasirašytas.

; Dėl pašto patarnavimo su
mažinimo kongrese kilone- 
maža audrų. Kai kurie kon- 

įgreso nariai reikalauja, kad 
Summerfield trauktųsi iš 
pašto viršininko pareigų-

Ispanų Respublikos 
Švente Meksikoj

leksaso ir Oklahomos valstijose praūžė baisus tornado (sukūrinė audra). Dal
ias mieste (Tėvas) jis pridarė baisių nuostolių.—sunaikino namu. užmušė 9 
asmenis ir daug sužeidė. Oklahomos Ojoje tornado į ,kapus nuvarė 6 
asmenis.

Sovietu Šnipai Prisipažino 

Ir Pasakoja Paslaptis
li Lietuvos Kilęs J. Soble Prisipažino Buvęs Sovietų 

Šnipu; Prisipažino ir Jo Žmona Mira; Vilkaviš
kietis Jokūbas Albam Dar Ginasi; Soble-So- 

bolevičiu* Pasakoja šnipinėjimo Tinklo 
Paslaptis.

_ s *__  _ J Me (Abromas Sabolevi-

iš Vilkaviškio kilęs 
į šerių biznierius, kuris nese-

Be Ašarų]

jausią repatriacijos sutartį, 
l enkai iš Sovietų Rusijos 
grįžta, pagal koresponden-

šnipu ir dabar pasakoja po
licijai savo šnipinėjimo 
darbą ir to darbo talki n in-

tų pranešimus, be šypsenų kus. Kitas suimtas vilkaviš- 
’r be ašaių, lyg būtų visai1 kietis Jokūbas Albam dar
bejausmiai. Kai kurie už- neprisipažino.
kalbinti bijo kalbėtis, kiti Į 
paklausti, ką jie patyrė So-

J. Soble bandė išsisukti 
nuo teismo dėl neivų su-

vietijos stovyklose, tik pe- krėtimo”, bet gydytojai li
čiais patrauko ir nieko ne-!g°ninėj atrado jį visiškai 
atsako. ! atsakomingu ir galinčiu sto-

Lenkai grįžta iš tolimų I prieš teismą atsakyti už 
Rusijos stovyklų, iš Vii- Jam metamus kaltinimus, 
niaus krašto, iš Lvovo sri-įP° b) ’J. j j°. žmona 
ties ir iš įvairių Rusijos vie-i n.utarė prisipažinti ir sako- 

Išvarytų ir pabėgusių vo- Amerikos Lietuviu Tary- 18 vokiečių atominių tų. Visi grįžta nudrįskę, sa-js* nusikratę didelį akmeni 
kiečių grupės Vokietijoj iš bos vykdomojo komiteto mokslininkų pereitą savaitę vo menką mantą susirišę į,nuo savo Širdies, kada įs- 
Čekoslovakijos Jr dabarti-iniciatyva balandžio 11-12 paskelbė savo protestą prieš j keistus bundulius- Labai• pasakojo policija^ apie
nės Lenkijos teritorijų, pra-; Wasbingtone uyko pasitari- Adenauerio vyriausybėspla-

laisvinimo ną apginkluoti vokiečių

Vokiečiai Nori Iš Washingtono Vokiečių Fizikai
Hitlerio Sienų Mums Praneša Prieš A-Ginktus

Meksika dar iki šioiiai 
nepripažįsta generolo Fran
ko vyriausybės Ispanijoj ir 
ten dar veikia Ispanijos 
respublikos ambasada. Mi
nint Ispanijos respublikos 
Įkurtuvių dieną, balandžio 
14, ispanų republikonų ma- 
siniame mitinge kalbėjo bu- panama 
vęs Meksikos prezidentas 
gen. Cardenas, kuris savo 
žodyje linkėjo Ispanijos re
publikonams ištverti ir ne
prarasti vilties, kad Ispani
ja vėl bus laisva ir atsikra
tys ginklais primestos dik
tatūros.

Meksikoje kai kuine biz
nieriai ir katalikų veikėjai 
stengiasi paveikti vyriausy
bę, kad ji pripažintų gen.
Franko valdžią Ispanijoje, 
bet kol kas be pasisekimo.

deda nioštis rinkimams ir mai Lietuvos 
kelia triukšmą, kad Vokie- klausimu. Juose dalvvavo naują armiją atominiais 
tija nesitenkintų reikalavi- ALT Vykdomojo Komiteto ginklais. Tie mokslininkai 
mu duoti jai 1937 metų nariai: Leonardas Šimutis, sako, kad ir “taktiški ato- 
sienas, bet kad reikalautų dr. Pijus Grigaitis ir My- miniai ginklai” yra tokio 
hitlerinių sienų, su Danei- kolas Vaidyla (Alto vice- pajėgumo, jog tirštai apgy- 
gu, Klaipėdos kraštu, su pirmininkas Antanas Olis ventai Vokietijai jie sudaro 
Zudetu kraštu ir kitais i savo tarnybos rikalų buvo pavojų tautos išlaikymui, 
kraštais toli į Rytus. sutrakdytas atvykti į Wa- Vyriausyliė dėl moksli-

Vokietijos valdžia laikosi i shingtoną, tačiau įteikė sa- ninku protesto atsakė, kad 
nusistatymo, kad jai turiivo pasiūlymus raštu), ALT armijos apginklavimas yra 
būti gražinti visi kraštai, į informacijos centro direk- politinis klausimas ir tas 
kurie 1937 metais buvovo- tore Marytė Kižytė, VLIK’o klausimas priklauso vyriau- 

prezidiumo nariai: Jonas sybei spręsti. Bet penki 
Matulionis, prof. Juozas mokslininkai i vyriausybės 
Kaminskas ir HenrikasBla- atsakymą atsiliepė, kad jie 
zas, Vliko Vykdomosios Ta- kaip piliečiai ir mokslinin- 
rybos pirmininkė Elena De- kai turi protestuoti prieš 
venienė ir Lietuvos Laisvės vyriausybės planus ir pa- 
Komiteto pinnininkas Vac- kartoja, kad jie nedalyvaus 
lovas Sidzikauskas. atominių ginklų gamyboje

Pasikeista informacijomis bandymuose, 
ir apsvarstyta dabartinė pa

kiečių. Bet daugelis vokie
čių tam nepritaria ir nori 
Vokietijos sienas nukelti to
li į rytus. Hitleris savo lai
ku į Vokietiją buvo įjun
gęs ne tik Suvalkus, bet ir 
Lodzę (Litzenstadt). Tokių 
hitlerinių sienų norėtų vo
kiečiai ir dabar, nors val
džia kol kas tenkinasi 1937 
metų sienomis.

Perimti Kanalą
Panamos Respublikos ore* 

zidentas Ernesto de la Gar- 
dia pasikalbėjime su ang
lų laikraščio “Daily Ex-

dėtis bei daromieji ar pia- kictij<)5 sujungimo proble-
nuojamieji žygiai Lietu* mas sudarant demilitari- 
vos ir kitų bolševikinės Ru- zuota ZOną Rytų Eurojioje, 
sijos paveigtųjų Centro ir ir b„dėti, kad Lietuvos tei- 
Rytų Europos valstybių ne- sės ir reikaiai; tokius siū- 
pnklausomybci ir laisvei ,yTnus narstant ar įgyven- 
atstatyti. dinant. nebūtų pažeisti.

Pritarta ALT’o vykdo- ALT’o pareigūnai turėjo 
mojo komiteto planuoja- pasikalbėjimų Valstybės

press” atstovu sakė, jog mam darbui įgyvendinti 19- Departamente ir aplankė 
56 metų Alto suvažiavimo vadovaujančius JAV kong- 
nutarimą paruošti masinę vėso narius.
peticiją JAV prezidentui, Lygiagrečiai Washingto-
kurioje bus prašoma panau- ne vyko ALT vykdomojo
doti visas galimas taikin- komiteto ir VLIK’o prezi-
gas priemones, jų tarpe ir diumo pasitarimai dėl siu 
t.t __ -• , • • • •, ,

Panamos Respublika yra 
nusistačiusi perimti Pana
mos kanalą į savo rankas 
(tur būt, pagal Egipto pa
vyzdį). Jis sakė, kad Pa
nama negali atsisakyti nuo 
savo teritorijos ir nuo savo

PRANCŪZAI STIPRINA *eisiM visiems laikams. Bet 
MAUKU ANUOS BAZES'kartu Panamos prezidentas

_______ į pabrėžė, kad jo kiaštas vi-
Prancūzija pradeda stip-į sai nesirengia kanalą už- 

rinti savo kariškas bazes'grobti, bet tikisi derybo-
Mauritanijoj, Sacharos da 
lyje, kuri prieina prie Ma
roko. Arabų nacionalistai

mis reikalą išaiškinti ir ka 
nalą perimti savo žinion. 

Panamos kanalas yra pa-
Maroke reikalauja, kad vi-statytas J. Amerikos Vals-
sa Mauretanija būtų pri 
jungta prie Maroko ir 
“laisvinimo armijos” kariai 
iš Maroko jau puldinėja 
Mauritanijos įvairias vie
tas

o
šnipišką darbą. J. Soble ir 
jo žmona aiškinasi, kari 
bolševikai juos privertę 

LENKAI PRAŠO šnipinėti, nes kitaip grasi-
$120 MILIONŲ i"0 .?. ke,?vt' «

_____ j pasihkusiems giminaičiams.
Lenkų delegaci ja, kuri į Prisipažinimas prie nusi

veda derybas VVashingtone! ,n atidengimas sni-
dėl paskolos, dabar prašo i tinklo apsaugos .J Su
duoti Lenkijai bent 120 ,r !° zn?on? nuo
lionų dolerių paskolą, kad • bausmes, kun gresia uz 
Lenkija galėtų čia užpirkti .^sipazinimu
ne mažiau kaip vieną mi-Jle,.?.a 1 10 metų
lioną tonų javų ir panaikin- aaįepmo ^u^Įne

daugelis
žmonės.

yra sergantys

ti Lenkijoj priverstiną javų 
statymą valstiečiams. Dalis 
pinigų būtų skiriama įvai-

Viešumoje dar mažai kas 
tėra iškilę iš J. Soble ir 
kitų šnipų veikimo, bet jau

rioms mašinoms ir trąšoms minimos kai kurių kitų jų
pirkti.

Amerikos vyriausybė su
tiko paskolinti 75 milionus 
dolerių. Derybos dar eina 
dėl prašymo ir siūlymo su
derinimo.

ŠVEDAI SUGAVO
SOVIETŲ ŠNIPĄ

Švedijos atominės ener
gijos komisijos aukštas pa
reigūnas, komisijos sekre
torius Robert Folke Dams- 
tedt suimtas policijos ūži 
šnipinėjimą Sovietų Rusijos 
naudai. Šnipas išdavinėjo 
Sovietams švedų atomines 
paslaptis. Kartu su juo su
imtas ir dar vienas įtaria
mas šnipinėjime žmogus-

Švedija jau pagavo visą
Jungtines Tautas, Lietuvai laisvinimo veiksnių giau- eil? sovietiškų šnipų irnie- 
iš Sovietų okupacijos iš- dėsnio bendradarbiavimo ir! ^ąip negali nuo jų apsi- 
laisvinti- informacijos darbo anglų

Sutarta akyliai sekti pa- kalba suintensyvinimo. 
staiuoju laiku iškilusiussiū- Visi pasitarimai vyko di- 
lymus išspręsti pavergto- delio darnumo ir nuoširdaus 
sios Europa* dalies ir Vo- bendradarbiavimo dvasioj.

IZRAELIS KARIAUTŲ 
DEL AQABA KELIO

tybiu gavus iš Panamos su-; 
tikimą ir išsiderėjus iš jos 
ne tik vietą pačiam kana
lui, bet ir 10 mylių žemės 
zoną po 5 mylias iš abiejų 
kanalo šonų.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 
Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkime Links
mų Pavasario Švenčių!

“Keleivio” Leidėjai ir Redakcija.

Izraelis žada siųsti savo 
kelius laivus per Aqaba 
įlanką ir jei arabai laivus 
nepraleistų plaukti, tai lai
vai bus pasiruošę gintis ir 
jėga prasiverš pro arabų 
sustiprinimus Tirano są
siauryje. Arabai žada laivų 
nepraleisti.

tikiu ar tariamų (policijos 
pakištų) bendradarbių pa
vardės.

Policija J. Soble ir visą 
jo vedamą šnipų grupę se
kiojo per 10 metų, kada 
jie buvo suimti policijos 
rankose buvo tiek įrodymų, 
kad išsiginti nebebuvo ga
lima.

Senatas Tyrinėja 
Scrantono Unijas

Senato komisija, kuri 
pradėjo tyrinėti unijų viso
kias negeroves, šią savaitę 
pradeda apklausinėti Scran- 
ton, Pa., kai kurių unijų 
pareigūnus. Komisija nori 
išaiškinti jau prieš kuri lai
ką tame mieste Įvykusi 
skandalą, kada unijų žmo
nės susprogdino vieną sta
tomą namą 1954 metais 
gegužės 1 d. Tą skandalą 
teismas jau išaiškino, šeši 
liudininkai yra pakviesti 
liudyti komisijoj šį antra
dieni. Apklausinėjimas už
sitęs kelias dienas.

Tyrinėjimo komisija gau
na daug skundų iš įvairių 
biznierių ir iš unijų narių, 
kurie prašo komisiją išplės
ti savo tyrinėjimą ir at
kreipti dėmesį į jų kelia
mus skundus.



Puslapis Antru

Anglija nusiginkluoja
Anglijos vyriausybė po pasitarimu Bermudoje su

Amerikos prezidentu paskelbė, kad ji eis prie žymaus 
nusiginklavimo. Anglu nusiginklavimas bus vienašališ
kas. o ne derybų išdavoje, išsiderėjus ir iš rusų tam tikras 
r atlaidas u in klavimosi sritvje.

Anglų nutarimas sumažinti išlaidas ginklavimuisi
\ a padiktuotas samprotavimo, kad atominiame amžiu
je nėra vilties apginti kraštą nuo atominių puolimų, o to- 
< žl kiek kraštas besikaštytų. jis visvien saugumo srityje 
i as priklausomas nuo Amerikos apsiginklavimo ir pa
siryžimo neleisti Rusijai uždėti savo leteną ant Didžiosios 
1 itanijos. Visą devynioliktąjį amžių ir iki pirmo pasau
li no karo Amerika neturėjo kiek žymesnių karo pajėeų. 
i es nebuvo tokio reikalo—Anglijos karo laivynas iada 
: avo stipriausias pasaulyje ir to laivyno apsaugoje Ame-
• ka galėjo tenkintis silpnomis karo pajėgomis, visą sa
vu energiją kreipdama i savo ūkio plėtimą ir plataus kon-
• tento gėrybių išnaudojimą.

Dabar rolės pasikeičia. Dabar Anglija, už stiprios 
merikos nugaros, bandys sustiprinti savo ūkį, kad tie
ktų gyventi nuo vienos krizės iki kitos, nežinant, kur
s suklupti ir maldauti paramos iš Amerikos.

Anglijos nusiginklavimas nereiškia, kad ji palieka 
-ai beginklė ir priklausoma nuo savo sąjungininkų, 
•iglija ir toliau leis nemažai pinigų ginklavimuisi, bet 
ginkluosis tik gynimosi tikslu ir tam reikalui tenkinsis 
lininiais ginklais. Amerikos pažadas duoti Anglijai 
buklų “vedamoms bomboms” laidyti palengvins aug
ins pereiti prie taupesnio gynimosi ir daugiau jėgų skir
davo ūkio kėlimui.

Moderniško ginklavimosi našta darosi toki sunki, 
id tik pačios pajėgiausios ir didžiausios valstybės-inli
nai gali tą naštą pakelti ir ją nešti. Amerikos karo są- 

.mgininkai NATO sąjungoje jau eilė metu ginkluojasi 
k Amerikos remiami, ir “pagalbos užsieniams” klausi
as. kuris dabar tiek daug ginčų kelia, yra esmėje sąjun-

; ninku ginklavimo klausimas-
Atsiradimas naujų, atominių ginklų, padarė dide

li perversmą valstybių santykiuose. Kol kas tik trys val
stybės turi atominių ginklų, bet faktiškai, per kaio sąjun- 
as, abu šių dienų pasauliu—Rytų ir Vakarų—jei kiltų 
aras, kariautų tais baisiaisiais ginklais. Pagelbines Va- 

narų pasaulio valstybės, kaip Vokietija ir Prancūzija, dar 
>varsto atominių ginklų įsigyjimo reikalą ir greičiausiai 
■aseks Angliją—savo būtiniausiai apsaugai gaminsis ato
minių ginklų, o naštą kariauti “mažus” karus, kaip Ko- 
ejoi. kur atominiai ginklai dėl Įvairių sumetimų nepato

gu naudoti, paliks Amerikai.
šiandien, rodos, visa* pasaulis jau sutinka su nuo

mone. kad ateities atominis karas būtų beprotybė, nes jis 
: laimėtojus ir pralaimėjusius lygiai paliktų griuvėsiuo

se. Taip kalba šiandien ne tik Vakarų valstybių vyrai. 
>et ir bolševikiškojo pasaulio vadai apie tai užsimena, 
ei taip kalbantieji tikrai mano taip. kaip jie kalba, tai 
^suprantama yra. kodėl nusiginklavimo, ar bent ginkla- 
-imosi apribojimo klausimas nepajuda iš vietos. Jau virš 
ešimties metų protingi žmonės kalbasi apie nusiginkia- 
imą. o jiems bekalbant prigaminta naujausių ginklų 
ūdžiausios krūvos ir tie ginklai vis dar gaminami, viso
je pabūklai tobulinami ir lenktynės eina visais garais. 
\usiginklavimo derybos ir dabar eina, bet šalia tų dery- 
ų Maskva siuntinėja visiems savo kaimynams griežtus 
~įįėjimus neleisti ju žemėje kurti atominių bazių, o kad 
.-pėjimai turėtų didesnės reikšmės, rusai savo Įspėjimus 
•adiūtina atominių ginklų naujais bandymais. Rašo no- 
as ir protarpias sprogdina didesnes ir mažesnes atomi- 
v- bombas! Atrodo, tikias pamišimas. Bet tai via šių 
ienų Stalino Įpėdinių atominė diplomatija, dėl kurios 
maža Danija, ir maža Olandija, ir maža Norvegija, 

aip ir kitos msų “Įspėtos” vaistytas tik pečiais trauko
visai nemano išsigąsti. . .

Tuo tarpu valstybės, kurios įyžtąsi nusiginkluoti, tą 
o visai nelaukdamos iki nusiginklavimo derybos duos

A .kiu tokių vaisių. . .

=A p ž v a 1 g a=
IK MANO PREKĖ GERA
Amerikoje via 250 viso-

:ų krikščioniškų bažnyčių 
pavadinimų» ir kiekviena 

- jų sakosi esanti vieninte-
• “tikra”, “teisinga” ir “iš- 
aninga ”

Kaip iš 25o religijų at
eini pačią tikriausiąja? 
Mes nesiimtume tokio 

laušimo spręsti, nes ma
ume. kad kiekvienas žmo-

vus gali pats pasirinkti, o
• i nori. tai gali ir 251-ojoje 

jaustis patogiai ir būti lai
mingas.

Nesikišdami i 250 baž
nyčių ginčus, pažymėsime 
tik kaip viena iš. jų įrodinė
ja savo pranašumą ir net 
j'škina esanti paties Dievo

Įsteigta.
Tuo klausimu kalba aiš

kiai ir nedviprasmiai pran
ciškonų “Darbininke” kuni
gas Budreckas. Jis tai ir su
rado 249 klaidingas ir vie
ną vienintelę teisingą baž
nyčias. Jam ir priklauso žo- 

■ dis:
**. . . amžių bėgyje atsirado 

daugybė Įvairiausių tikėjimu- 
Amerikoje jų priskaitonie virš 
2o0. Kiekvienas iš ių sakosi 
skelbiąs tiesą ir esąs Įsteigtas 
paties Kristaus. Kaip visa tai 
paaiškinti

“Tikėjimas yra tiesa arba 
mokslas, kurs moko žmogų kaip 
Dievą pažinti. Ji mylėti, garbin
ti ir po mirtie* atsiekti amži
nai a laime.

KELEIVIS, ?0 iJDŠTON

NEPAPRASTAS VAIKAS

Kobert Strom. 10 metu amžiaus, pasižymi ypatingais 
gabumais fizikus. astronon{i.ios. matematikos, efek- 
tmnikos srityje. Televizijoje jis jau laimėjo S12S.000. 
a i .-a kęs i minėtu sričių tokius sunkius klausimus, i 
kuriuos nevisi ir suaugę mokslininkai atsakytu-

Taigi, jei tikėjimas yra tie- 
-a. rouanti mums kelią i dan
gą. tai tas kelias tegali būti lik 
vienas. <« ne keli šimtai keliu- 
Tetai, tikras tikėjimas tegali 
būti tik \ įeitas, lygiai taip. kaip 
tiesa apie vieną ir tą pati da
lyką tegali būti tik viena. Kris
tus. būdamas Dievas, negalėjo 
suklysti ir klaidinti žmonių. Įs
teigdamas daug tikėjimu, ku
rie vienas kitam prieštarautu- 
Todėl klaidinga yra manyti, 
kad kiekvienas tikėjimas yra 
geras.“

Geras yra tik kunigo Bu- 
drecko tikėjimas. Taip bent 
sako pats kun. Budreckas. 
Dėl to ir negalima ginčytis, 
nes jau aukščiau buvo saky
ta ir paties kun. Budrecko 
patvirtinta, jok kiekvienas 
tikėjimas per savo atstovus 
tik save pripažista geru.

įsivaizduokime valandė

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
III

Po*viniui praėjus
Siaubas nušlavė 54 na

mus taip. kad jų neliko nė 
pėdsako: 27 namus apdras
kė.—jie netinkami gyventi, 
kol nebus atremontuoti: 81 
šeima paliko be pastogės ir 
be būtiniausių gyvenimui 
reikmenų. Virš 1<» mylių ke
lių išardyta, tiltai nunešti, 
telefonu ir elektros laidai 
nutraukti, bet koks susisie 
kinas suparaližuotas ir apie 
3.000 žmonių atskirti nuo 
civilizacijos.

Kuomet buvo Įspėta apie 
artėjanti pavojų, tai žmo
nės bėgo į kalnus ir bėgda
mi iš namų pasiėmė daž
niausiai tik menkniekius. 
Pavyzdžiui, kaip ir mano 
žmona pasiėmė dvi vazas 
gėlių, o kai buvo jau ant 
kalniuko, tai tik tuomet at
siminė. kad dar ten liko jos 
didesnis "skai bas”.-paukš- 
tytė “panakeet”, kuri gali 
žūti ir jinai pasinjošusi ri
zikuoti savo gyvybę tam 
žvirbliui išgelbėti. O kai 
namo jau buvo tik stogas 
tematyti, tai dar prisiminė, 
kad jos ten liko rankinu
kas su keliais doleriais, lai
krodėlis, auskarai, karoliu
kai ir kitokie moteriški 
blizgučiai. Taip lygiai buvo 
ir tiems trims tūkstančiams 
žmonių, kuomet jie atsidū
rė ant kalno ir kuomet jų 
namai jau buvo apsemti, o 
kitų ir visai nušluoti. Tik 
tuomet jie atsiminė, kad 
ten paliko daug vertesnių 
dalykų negu bėgdami pasi
ėmė.
Pirmoji pagalba

Kas žinojo mūsų gražią 
gyvenimo gūžtelę prie pat

lei, kad Į mus kalba ne vie
nas kun. Butl rėčkas, bet 250 
Budreckų ir kiekvienas iš 
jų gina kitokią tikybą ir pri
pažista tik savąjį kelią į 
Dangaus karalystę, ką turė
tume daryti?

Daugybė krikščioniškų ti
kėjimų atsirado, pagal kun. 
Budrecką, iš to. kad žmonės 
ėmė “klaidingai” aiškinti 
Kristaus žodžius. Ir tuoj po 
kun. Budreckas ima aiškinti 
evangeliją savo tikėjimo 
akimis žiūrint ir išaiškina 
ją taip, kad tik viena jo 
bažnyčia yra gera, o kitos 
249 bažnyčios yra negeros. 
Jei paklausysime kitų 249 
Budreckų, kiekvienas jų, 
pasiremdamas tais pačiais 
ar kitais evangelijos žo
džiais, mums Įrodys kaip ant 
delno, kad tik jo tikėjimas 
yra tikras.

Kokios iš to išvados?

mariu tikrai manė, kad 
mūsų neliko nė pėdsako ir 
rūpesčio spaudžiami teira- 
pati savo žodžiams netikė
jo. nes aiškiai matė, kad 
jos namučių jau nėra. Nė
ra nei tos krautuvėlės, ku
rioje gaudavo savo mažulė
liams nienuti.
Raudonasis Kryžius 
stojo darban

Dėka Raudonojo Kry
žiaus organizacijai, kuri 
nieko nelaukus stojo i dar- 
pavojus buvo atšauktas tik 
po šešių valandų, ir žmonės 
tegalėjo grižti Į savo gyve
namus namus tik pavojų 
atšaukus. Bet tas mažylis 
svietas, busimoji karta, ku
ri buvo ant motinos rankų 
ar Įsikibę Į sijonėli, tarė 
vien tik motinai supranta
mus žodžius — “mamyte, 
aš noriu valgyt”.

— Palauk, pakentėk mano 
brangus mažulėli, tuoj par- 
grišim į namučius, duosiu 
šilto pienučio—ramino mo
tulė savo kūdiki. Bet jinai 
mes patys, kad neturim 
vandens. Tuoj, nieko nesa
kius, išvyko ir už poros va
landų vėl sugrįžo ir atga 
beno kiek tik turėjo savo 
ir iš kaimynų prisiskolinu
si indų vandens. Bet kaip 
su tais tūkstančiais žmonių, 
kurie atskirti anapus upių 
ir bet kokis susisiekimas ne
įmanomas?

Siaubas atėjo rytą, pusė 
po aštuonių. Didžiosios ban 
gos siautė valandą laiko, o 
liai buvo maži, tai tik dė- 
kojom už gerą širdį ir jo
kios pagalbos nereikala-
vom. Tai viena moteris Mrs-; 
Boiges, kuri gyvena maž
daug už 20 mylių, atvykus, 
patyrė, dargi pirmiau negu 
kuomi jie gali mums padė ‘

ti? Kadangi mūsų nuosto- 
vosi ar mes gyvi. Daug ge
raširdžių atvyko pažiūrėti, 
kone visi klausė, ko reik ir 
bą, nelaimės paliesti žmo
nės tuoj buvo aprūpinti rei
kalingiausiais dalykais. Tro
liais, laivais ir helikopte
riais gabeno vaistus, mais
tą, drabužius, benamiams 
palapines, patalines ir be
matant Įtaisė speciales vir
tuves. Kepė, virė, visus pa
valgydino ir mažiems vai
kučiams šilto pienučio da
vė. Raudonojo Kryžiaus 
mielaširdinga ranka globo
jo nelaimės ištiktus žmones 
per tris savaites. Kas lig 
šiol neįvertino Raudonojo 
Kryžiaus svarbos, po šio 
Įvykio savo mintis pakeitė. 
Tai nepavaduojama organi
zacija. Niekas negali žino
ti, kur, kaip ir kada gam
tos rykštė ant tavęs nukris. 
Raudonasis Kryžius pats 
pirmutinis tau išties pagal
bos ranką.

Jūrų sargai (“Coast Gu- 
ard”) pirmučiausiai prane
šė, apie artėjanti pavojų 
per radiją, bet, juk nevisi 
žmonės turi radijo, o ku
rie ir turi, tai nuolatos juk 
prie jo nesėdi. Čia pasii-ū- 
pino pavojaus žinias išne
šioti ir visus Įspėti civiliai 
oro žvalgai (“Civil Air Pa- 
trol”) ir dėka jiems nei 
viena gyvybė nežuvo ir nei 
vienas žmogus fiziniai ne
sužalotas- Virš minėtos trys 
organizacijos gerai pasiro
dė ir jos gauna daug kre
dito. Bet policija ir ugnia
gesiai šĮ sykį labai prastai 
pasirodė ir už tai jie gauna 
daug vėjo. Ir jau aišku, kad 
kai kurie viršininkai bus 
skaudžiai nuplakti — nu
stos lengvos duonutės.
Po trijų savaičių

Visi keliai atremontuoti 
ir susisiekimas atstatytas. 
Pereitą sekmadieni per ra
diją buvo pranešta, kad jau 
galima susisiekti su visais 
žmonėmis, kurie buvo at
skirti nuo civilizacijos ir 
pamatyti vietas, kurias po
tvynis nusiautė. Važiuoja 
visi, važiuojam ir mudu su 
žmona pasižiūrėti ir pasi
semti Įspūdžių.

Išvažiavus ant didžiojo 
kelio pasirodė, kad visi 
Kauai salos žmonės ten va
žiuoja ir tokis susikimši
mas ant kelio, kad pirmą 
syk tenka toks matyti. Pri
važiavus pirmą Hanalei 
kaimelį, kuris daugiausiai 
nukentėjo, randasi platoka 
upė ir naujas tiltas, kuri 
Dėdės Šamo kariai ir inži
nieriai pastatė per tris die
nas. čia pamatėme moder
ninės technikos padarą.

Tiltą atgabeno iš Hono- 
lulu: atgabenti truko savai
tę laiko, bet pastatyti rei
kėjo tik trijų dienų, ir juo- 
mi gali važiuoti didžiausi 
sunkvežimiai. Gi iš tiktųjų 
šitas tiltas buvo pastatytas 
ne čia, bet kur nors Pitts
burghe plieno liejykloje, o 
čia tik atgabentas ir bema
tant per upę nutiestas. Tai 
naujovinės technikos nuo
pelnas.

Toliau už Hanalei kaimo 
važiuoti neleido, nes perdi- 
delis mašinų susikimšimas, 
o keliai siauri, dar pilnai 
neatremontuoti, susitikus 
grįžtančias mašinas nėr 
kaip prasilenkti.

Šeimos gyvena palapinė
se, valgo Ilėdės Šamo duo
nutę, girkšnoja raudoną 
vyną, kurį atgabeno priete
mai iš nepalietų vietų, gita
ros ir havajiečių dainos 
skamba, kaip ir senovėje. 
LiOdėsio ir nusiminimo nė 
krislelio. Žmonių nuotaika, 
kuo puikiausia. Tai viskas.

A. Jenkins
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Kas Savaite
žinia, kad suimtieji Sovie
tų Rusijos šnipai Jack So- 

Mato, evangelija moko, bie jr jo žmona Mira nri- 
kad “Jei tavo dešinė akis sipažino buvę Sovietų šni- 
tave piktina, išlupk ją ir pais ir dabar pasakoja apie 

rusų šnipinėjimo linkio pa
slaptis Amerikoje.

J. Sohle, vilkaviškietis
šeriu biznierius atvvko * ♦
Amerikon 1941 metais iš

Jei tavo dešinė akis...

mesk šalin nuo savęs 
jei tavo dešinė ranka tave 
piktina, nukirsk ją ir mesk 
šalin nuo savęs...”

Mažai žmonių matosi su 
išlupta dešine akimi ir nu- Lietuvos per Sovietu Rusi 
kirsta dešine ranka, liet vis-ją ir .Japoniją. Pakeliui j 
gi pasitaiko. Ana, Nonvich, Ameriką bolševikai jį mo- 
Conn., ligoninėj nuo 1947 bilizavo i savo šnipinėjimo 
metų laikomas žmogus, Pe- tinklą j/per eilę metų J. 
ter Mayok, kuris pagal Soble esą buvęs vienas iŠ 
evangeliją išlupo pats sau šnipinėjimo tinklo vadovai 
dešinę aki ir nukirto dešinę Amerikoje. Amerikos F. B*, 
ranką. JĮ uždarė i ligoninę j jj sekiojo jier 10 metų ir 
ir nepaleidžia, nors jis sa- tik neseniai areštavo, kai 
kosi pasielgęs tik pagal jau vjsj <jųĮo galai buvo 
evangelijos mokymą. susekti ir įrodymai nealie-

Peter Mayok jau 10 me- jotini, 
tų yra laikomas ligoninėje Kaltu su j Soble suim- 
kalėjime. Jis pakartotinai tas kitas vilkaviškietis, Jo- 
prasė ji paleisti, bet val’.kūbas Albam, kol kas dar 
džia turintieji jo neleidžia- sakosj esąs nekaltas.
Dabar P Mayok vėl įteikė kuri ,aik ske|bė
teismui skundą n sako, kad ka(| , tul4j
jam yra atimama laisvebe sukl.4tima ir £
jokio rimto pasamdo, kad , b£„'pripa-
jis buvo uždarytas , ligom- * nta/
nę be reikiamo tyrinėjimo k , ; i(>. tei h.at.
ir kad jo laikymas u?d?iy- ^vo dal.hlį. Po
tą pažeidžia jo pilietines t0 nutal4
teises, prasilenkia su reli- • ........’ 1 vinti savo sielą ir įssispa-

viedojo. •.
Jei Sobel išpažintis vra 

ščvm. jis gali padėti Ame
rikos policijai išaiškinti 
daugiau sovietiškų šnipų ir 
tuo bent dalinai atpirkti

-savo judošystę.
(

Chruščiovas paskelbė nau- Santo* Rodriguez 
ja “reforma”, kuri dar nė-i _ . .a .. , ....
ra Įstatymas, bet neabejo-i savaitę is kaleji-
jamai greit bus paskelbto Į J”“ . ’UY" Pa’**** nuteistas 

1 . . ikulpti iki patus o-alvos nu

gi j OS laisve ir t.t.
Išeina nei šis nei tas. Ne

silaikai evangelijos, esi blo
gas, o jei jos laikaisi, tai 
atsidursi ligoninėj ir nebe
išeisi ...
Nauia bolševiku reforma

istatvmu. Stalino vietinin-1 .Pu"
kas siūlo sulaikyti nuošim- el tol;lkl<‘'ls Sa"*®® ^"gy
čiu mokė,ima už valstybės «z- buvo nuteistas 19o4 
paskolas, kiliu bolševikų metais giuodžio 14 d. uzta- 
‘ aidžia pokariniais metais namą nužudymą vieniu 
prievarta -pasiskolino” iš moterišką Mre. Mildred 
žmonių 260,OŪO,OOO.O«Oni- ;H?s'Pcr’ Spnngfield, Mass., 
bliu <260 bilionų). Kad ir mieste-
maži nuošimčiai, bet nuo to- Dabar prie tos žmogžu- 
kios sumos visgi sudaro ke-, dystės prisipažino kitas 
lis bilionus rublių, o Chruš- žinogus, Lucien Peets, ku- 
čiovas siūlo sulaikyti nuo- r*s tą žmogžudystę gavo 
šimčiu mokėjimą 20 ar 25 27 metus kalėjimo, 
metams. ’ ‘ Santos Rodriguez byla

Pirma prievaifa “pasisko- į daugelį žmonių jaudina, 
lino” ir žadėjo nuošimčius, i Daug kas klausia, kaip ga- 
o dabar nuošimčių mokėji-j Į®J*°. visaip nekaltas žmogus 
ma sulaiko 25 metams ir, ^®ti nuteistas ir net pri

verstas pnsi pažinti pnene- 
papildytos žmogžudystės 
policijai jį tardant? Taigi, 
kaip? Teisme S. Rodriguez 
aiškino, kad jį policija 
kankinimais privertė prisi
pažinti, bet teismas į tai 
neatsižvelgė, o prokuroras 
reikalavo jį nubausti mirti
mi...

Dabar pasirodo, kad pri
sipažino visai nekaltas 
žmogus, kad policija* tur 
būt, naudojo neleistinas 
priemones, kad prisipažini
mą išgautų, kad prokuro
ras buvo lengvapėdiškas, 
kada jis reikalavo mirties 
bausmės nekaltam žmogui.

Daug ką parodo Santos 
Rodriguez byla. Ji rodo, 
kad Springfield policijoje 
reikia reformų, ji rodo, kad 
mirties bausmė, jei ji būtų 
pritaikinta Rodriguez by
loje, būtų buvusi nepataiso
ma klaida ir ji rodo, kad 

už į žmogus, nekalbantis vietos 
251 kalbos ir be pinigų, yra 

lengviau apkaltinamas, ne
gu vietinis ir pinigingas.

S. Rodriguez per laimę, 
per laimingą supuolimą, iš
ėjo iš kalėjimo dar jaunas, 
28 metų, ir gyvenimas jam 
dai* gal nebus sugadintas. 
Bet jei Peets nebūtų pa
gautas ir nebūtų prisipaži- 

pasklido nęs. J. D.

žinoma, tik paskutinieji avi
nėliai tiki, kad po 25 metų 
nuošimčių mokėjimas bus 
atnaujintas. Išeina nuoga 
konfiskacija. Bet pas bol
ševikus tokia vagystė vadi
nasi reforma. Tai jau ir 
ne pirma tokia reforma. Po 
karo Stalinas “nuvertino” 
rusų pinigus, už 10 įublių 
žmonėms davė po 1 rublį ir 
valstybės paskolas irgi veik 
visai panaikino. Dabar tą 
pat daro Chiusčiovas.

Bolševikų režimas, pra
dėjęs nuo Lenino iki da
bartinio vado Chruščiovo, 
šeimininkauja tokiomis “re
formomis”. Jei trūksta gy
vulių kolchozuose — atimk 
iš kolchozninkų jų pasku
tinę karvutę ir papildysi 
kolchozų ūkį. Jei iždui 
striuka su pinigais,—atimk 
iš piliečių jų turimas su
taupąs- Jei biudžeto išlai
dos perdidelės— sulaikyk 
nuošimčių mokėjimą 
priverstinas paskolas
metams! Pilietis tylės, o 
bolševikų diktatoriai gali 
sau pilvą glostyti, kad dar 
vieną “rofoi-mą” sklandžiai 
pravedė. Geia būti finansų 
ministeriu diktatūros reži
me.
J. Sobolevičiu* kalba

Pereitą savaitę
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO j

WORCESTERIO NAUJIENOS J,E SKELB,A KOVĄ DŽ,OVM LIETUVIAI KITUR
VOKIETUA ANGLIJABuvo protesto susirinkimas D. Mažeikai, J. Pupkai, K.

oi i- *7 1 i Purliui, A. Kriaučialiui irBalandžio 7 d. Lietuvių , .
Piliečių Klubo salėje buvo ^vaiecKui.
protesto mitingas prieš nau’i ^kim^ a^kto pmmoX' 
jo kelio (Expressway» ve- 
dimą per lietuvių ir len-j
kų apgyventas vietas. Pro- Kosciuška buvo lietuvis
testantų prisirinko tiek antrašte “Woreees-daug, kad visi salės kam- Tok^a antiaste vvoicees- 
pai buvo pilni sėdinčiu ir tei Daily e egram įs- 
stovinčiu ' spausdino Adnan Hay-
‘ Miesto administracijos vy- ward strai^ni. Autorius 
rai nusigando, nes artinasi i Įstebi, ka jis piaeią 
rinkimai. Dalyvavo "miesto “<■!’!?' 'gydamas apie Pu
ti* valstijos viršininkai, net Pą^yaiejo, . a u
ir kongtįsmonas Harold D. f?“- T"!a? ku-

ris taipgi vaidino žymųDonohue atvyko, senatorius 
Kennedy telegramoje rašo vaidmenį Amerikos nepri-
stengsies paveikti kelių kiau-somybes kovose, buvo
administratorių Sheridan, lenkas. Į tai atsiliepę daug
i j •• i • ; i v i lietuviu, kurie protestavę ir kad jis pakeistu kebo krvn- . . * , . T,1 . ,y ‘ ’ * tvirtinę, kad Kosciuška bu-

Susirinkiniui vadovavo 
adv. Gene Balcom-Balčiū- 
nas ir klubo prezidentas V. 
Dailida.

Matysim, kuo tas baigsis.
Mirė Pranckevičius

vo lietuvis.
Autorius esąs dėkingas at

siliepusiems į jo straipsnį, 
nes tas jį paskatinę geriau 
susipažinti su Lietuvos is
torija ir įsitikinti, kad jis 
klydo. Kosciuška, sako, gi-

šo. Bcstono Gyventojų Komiteto pirmi ninkas Vvek’h su Sveikatos depurtu- 
me.aio ligų kontrolės biuro virš. dr. Kah, -varsto Rentgeno spindulių reikš
mę anksty vaa džiovos susekimui. Iš kairės i dešinę: Sekr- Giac-oru , Etano, 
dr. George Kahn. pirm Ricnard \Velch. dr* I.awrence \V. McGrath. kan- Har
ry M. (»’('or.s»r. kun. George itevans.

Gavome pinigų ir drabužių
Varei prieglaudos sene-

Kurtai unijų nariams
, . , , . Iš idomaus •‘Darbininkuhains kovo menuo buvo ku-j g^,*. kuri ,ci;

mingas: jie gavo pinigų ir(|zia LietuvilJ P,.,)fef;„įų

t.iabuzių. , Sąjungų Grupė L įzi įėję,
Rungus si kartą dalino ne. p^kutinio numerio sužino- 

pats seniūnas V aitiekaitis,į ka(j pasibaigė iš pa 
bet Gerulytė su savo drau- vergtųjų kraštų kilusiems 
ge Vaškiene. Vieni gavo po darbininkų unijų nariams 2
15, kiti po 10 markių, bet 
daugiau kaip pusė paliko 
nieko negavę, nors piniginė

savaičių kursai. Tokie kur
sai jau buvo keli. Šį kartą 
iš lietuvių juos telankė vie

parama visiems reikalinga, nas F. Poviliūnas. Jis mis 
Iš kur tie pinigai buvo patenkintas, nes daug svži

: auti, “valdžia" mums ne- nojęs darbo žmogui > ūpt- 
sako. mais klausimais. Anglijoje

Vėliau buvo išdalinti iš gyvenantieji lietuviai turė- 
Balfo gautieji drabužiai. Jų tų daugiau tokiais kuistis 
nebuvome gavę jau porą susidomėti, nes jie padėtų 
metų, to dėl išgirdę apie geriau pažinti unijų gyve

nimą ir vėliau jame stip
riau pasireikšti.

Kovo 31 d. Karo Vetera- Lietuvoje ir ją mylėjo Dramos Sambūris vaidina skirtumo amžiaus, kurie no Uoma i.inonene vaisrt'.o
š Hohok“ Mass visa širdimi, jis buvo lietu- labai gražiai, todėl ir ši vai- ri pramokti lietuviškai skai- visokiausiais ai džiais vai-

‘s. dinimą žiūrėdami turėsime tyti ir rašyti, susipažinti su giais, o daktaras gėrimais,
vičius, 64 metu amžiaus, ki- Autorius rašo, kad Lietu- g»Hų įspūdžių. Lietuvos istorija, geograt'i- Vaišės užsitęsė iki vėlyvo
lės iš Puriios miestelio, va M'a didžiausioji Pabalti- Balfo valdyba kviečia vi- ja ir t.t. vakaro. L. J. S.
Worcesterv gyvenęs 30 me- J° valstybė, su 3 mil. gy- sus lietuvius atsilankyti: Mokykla veikia šeštadie-
tu * * ventojų, kad ji amžius ko- turėsite gražių įspūdžių ir nių ' ' ‘

nų namuos 
mirė Juozas Boi es-Prancke-

rytais nuo 9:30 IKI

Atvykęs į šį kraštą vclio- v°j° su ją supusiais prie- paremsite taip svarbų Bai- 12:30 vai. Mokyklos vedė 
nis 1012 metais įstojo i ^uis, kad ji šiandien 51a i o (kubą taigą \a:gstan- jas yra A. Krapas, jam pa- Aukojo Altu 
Amerikos kariuomenę ir pavergta, bet jos laisvės čių tautiečių šelpimą.
buvo joje iki 1020 m. Išė- O’os.dmas nėia sunaikintas B. K.
jęs iš kariuomenės vedė Ur- ’r “Lietuvos valanda dar---------------------------
šulę Pucilauskaitę, 1921.a^e,s • BROOKLYN, N. Y.
metais išvvko i Lietuva ir Jis norėtų pamatyti Lie- ---------

GARDNER, k:ASS.

deda mokytojai: Arbačiau- p
skas, J. Paškevičius ir Ski- ?.’i___ b..:, .Tunkunas.

niauskas ii 
Po $2: V. : 
kovičius. A 
mulėnienė.

<• \

mundris.
Mokyklos komitetą suda

ro: Pirm. inž. B. Galinis, 
vicepirm. J. Taoras. sekr. V. 
Trumpi jonas ir ižd. Žąsi- 

jnienė.

Po

ten gyveno iki 1927 m. Su- tuvą, jos pušynus, ežerus, Klubas minės 50 metų 
grįžęs į šį kraštą apsigyve- Nemuną, senus Vilniaus, sukaktį 
no Worcesterv. Jo žmona Kauno miestus. Jam esą T - t • PiKp/.;,, Klubas
ir 4 maži vaikai buvo naši- buvę malonu įsigilinti i lie- ,!et u\lll *, D. , , . ...
likę Lietuvoje. istnrim sPall° 26 (L savo patalpose, Pivarono kepykla veikia

Bekeris ir J.
33: V- Viš- 

A. Vilčinskas, 
•ruzdvs, J. Vil- 
Juška, M. Ta-

Vliko radijo tarnybai

Po $5: J. Bekeris ir

juos, labai nudžiugome. Bet 
kiek nusivylėme juos pama
tę: daugumas buvo daugiau 
vaikams tinkamų, o ne 
mi.ms seniams.

Jucs skirstė pats seniu- Kovo 15 d. Londone stai- 
nas loterijos būdu, to dėl iga mirė Socialistų interna- 
žmogus gavo ne tą ir tokį; cionalo generalinis sekreto- 
dratužį, kuris jam maž- ,‘*us Bjarne Braatoy, 56 me- 
daug tinka, bet kokį nume-'jM amžiaus. Karo metu ve 
ri ištraukė. Jam norėta duo-ilmms buvo Amerikos stig
ti patarimu, kaip geriau pa-tarnybos svetini; a- 
dalinti, bet jis ir gerus pa- slįynaus veaeju, o ve-
tarimus nėra pratęs imti į i Lau dirbo Jungtinių Am n- 
... , ir y kos v alstyvių karo paocge-
' a:?,a' • ... Iiu (DP) komisijoje Euro-Moterys visos gavo sį tą, o n’uo <yeCTŽės
!:et trys vyra. paliko jokio , ,, jjs si'ėmė ei£i
drabužio neoave .. . * .eiantzati nedavę. . . į čiausias pareigas tarotauti-

J. Karpavičius

Pavergtųjų tautų
susirinkimas mėjo nuoširdumu paver tie-
Strasburg? balandžio 26-Js^ems kraštams ir kur galė-

3o dienomis bus Pavergtųjų; damas padėjo i s tų kraštų 
Europos Tautų sesija. Iš lie Pasitraukusių socialistų < i - 
tuviu joje dalyvaus: Iš Nevv 8^nizacijoms.
Yorko atvykęs V. Sidzikau- drai!,us ir
skas. kuns pn majai sesija. k>i , ^„kyiį .*Ke|ei. 
ir pinmninkaus, dr. P. Kar-

Mirė Internacionalo 
sekretorius

į pili v
niame socialistu saitu1.. 

Velionis Braatoy pasižy

- velis iš Tiubingeno, J. vi Kaina metams $4.

ne kaules mokytoju Kur- llvw>: in nadėiėms Isus). lietuviai yra gyvi ir budi, V5" ?mka:s’ J„ P?r v
Velionis palaidotas Ar- Lad kiti nesisavintų kas:Sa^.ls’ . ‘ll u*'al l>
venoms palaidotas ai . nriDni,«n į nariai: V. Abraitis, J. Ai-[.Atnešė kapinėse, į mms pi įklauso. . !monas A Baciuška, ,L

Vnginijoj. J. Kraam«ka», praUgejj Qa,ų.Va, K.
Buvo gražus vaidinimas į Kitos naujienos Kondrotas, V. Michelsonas

« i ,- , .. ir J. Šimėnas.
Balandžio i d. Bostono Gegužes 2o d. gailestm- Komisija prašo kitas or-

Dramos Sambūris vaidino goji sesuo Birutė Jasutytė 
Vincą Kudirką. Jo žiūrėjo išteka už Algio Prasausko. 
apie 400 žmonių. Vaidino Babrauskienė rengiasi par- 
puikiai. Įduoti arba vienam asme-
.... i • < i niui išnuomoti visai vasaraiLietuvis pakviestas i ...
direktorių I**™. Į»*v' !«"?•. . , .

i vietos lietuviai studentai
Harrington and Richard-'susibūrė į Lietuvių Studen- 

son bendrovė, kuri gamina tų Sąjungos skylių ir išsi
rinko šios sudėties valdy-

ganizacijas spalio 26 d. pa
rengimų neruošti.

PITTSBURGH, PA.

Svarbus suvažiavimas

visokius šautuvus, direkto
rių pakvietė buvusį bosto-bą; Pirm. R. Marcinkevi- 
nietį Viktorą D. Ziminską, ^ius, vicepiim J. Micutaitė,
Juliaus brolį. 'sekr. R. Pauliukonis, ižd. R.

Ten dirba kel. šimtaidar-i Jakubauskas.
bininkų, jų ttu pe nemažai j______________________
lietuviu.
Pirmoji gegužinė

Lietuvai Remti Dr-jos I- 
jo skyriaus gegužinė bus

DETROIT, MICH.

Susirenka socialdemokratai
i
Sekmadieni, balandžio

gegužės 12 d. Vytauto par-28 d. 3 vai. p.p. Strazdų 
ke, prie Aubum miestelio.: namuose (13919 Cheny- 

Ta diena yra Motinų die-Jawn Ave., prie School- 
na, to dėl bus pagerbtos ir craft) bus LSS 116 kuopos 
motinos. : susirinkimas- Visi nariai
D.ly«,o laidotuvėm kviečiami būtinai daljryau-

ti, nes renkamės tik kas 3
Vietos veikėjas IgnasPi- mėnesiai, todėl yra daug 

gaga balandžio 3 d buvo svarbių reikalų.
^as^ua.’ .t!’’ Ma»y»ime gražu vaidinimą 

riniin nnt. ^vo giminaičiodalyvauti 
Petro Tamulevičiaus laido
tuvėse

šeštadienį, balandžio 27 
d. 7 vai. vak. buvusioj Lie-

vėl pradėjo duoną kepti.
Fr. Žilionis

ROCKFORD, ILL.

Kaikurių organizacijų 
valdybos

! Lietuvių Tarybos sky-i 
Į riaus valdyboj yra: Pirm.į Matėme 
Į J. Bacevičius, vicepirm. A 
i Pocius, sekr. P. Deltuva 
din. P. Šėmas.

į Balfo valdvba: Pirm
į Pocius, vicepirm. P. Savic- 
I kienė, sekr. P. Deltuva, ižd.

i ta ilga straipsni Vasario 16| * C? K 1
i proga ir paraginimą aukoti 
[Lietuvos laisvinimo reika
lams. Gaila, kad nedaug 
teatsirado tokių besisiel<»- 

jjančių savo krašto išlaisvi- 
Įnimu ir nesigailinčiu tam

lėšų skini.
V Kudirką

r,

Glemža iš Reutlingeno, J. Alma. Kviheko provincijoje 
I anskoronskis ir E. Turau- (Kanadoj) reik šauti policijos 
skas iš Paryžiaus, V. Kanai- leidimą šokti vestuGų ar šiaip 
tis iš Miuncheno. privatiniuose pokyliuose.

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI 

Keleivio" Kalendorių 1957 Metams
“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisakiu

siems didelį, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pate laikas jį užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eik::, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti tuoj pat. Gavę 
užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. Užsaky
mai išpildomi tą pat dieną, kada garnį..,; :.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio“ ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 5ū cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS“
636 East Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

Būrys lietuvių buvo nu
vykęs į Vv'orcesteiį pažiūrė- 

|ti V. Kudi’kos vaidinimo, 
A'ljuo Lavonu sužavėti, ilgai 

nepamiriime jo.
Garniškig

įz-

Lietuvių Jungtinių Orga 
nizacijų Vakarų Pennsylva-Į D. Kovaitis. 
nijos metinis suvažiavimas! SLA 77 kuopos: Pii-m. J.Į 
šaukiamas balandžio 26 d. Rumčikas, vicepirm. K. Rut-I

YUCAIPA, CALIF.

7:30 vai. vak. Lietuvių Pi-,kauskas, sekr. M. Bubelie-j Atvažiavo su spiečiumi 
liečiu Dr-jos patalpose (S. nė, fin. sekr. P. šernas, ižd.! ...
S. Pittsburgh). Visos Pitts- S. Misevičienė, iždo glob.,.. R°u‘ o. via a.t\ažia\o
burgho ir apylinkės lietuvių 
organizacijos ir parapijos 
prašomos paskirti savo at
stovus ir juos įpareigoti bū
tinai suvažiavime dalyvau
ti, nes jis bus metinis, rei 
kės rinkti komitetą. Svar
bu, kad į komitetą būtu iš
rinkti žmonės, kurie sugeba
dirbti. Pastaruosius kelius _____
metus turėjome tikrai gerai-. , .. komitetą, kin iam vadovavo į Pok’'l,s 

adv. E. A. Schultz.
Be to suvažiavime

V. Labunskas, org. A. Po-''s Ik'roito. Mich Antanas 
eitis, daktaias kvotėjas V. ^peiauskas n ža la apogv- 
Plioplys, kor. J. Bacevičius. ventl- -j:s

Juos surašiau, nes kaiku
rie laikraščiai skelbia netik
rą jų sudėtį.

Perkūns

teks

venti. .Jis išeina į pensiją, 
čia nusipirko namus su ne
mažu sklypu žemės.

Lietuvoje jis buvo ūki
ninkas, tai ir čia nori lai
kyti paukščiu, kralikų ir Li
čių. Bičių, spiečiu jis atsive
žė iš Detroito, čia yra daug 
sodu. to dėl bitėms tinkama 
vieta.

Seniau čia gyvenantieji 
lietuviai nuoširdžiai sveiki
na naujakurį i’- linki jam 
sėkmės. P. A.

šeimininkė per sa\o amžių iš
plauna visokių virimo ir kepi
mo indų tiek, kad juos sudė- 

laukė lietuvio dantų gydy-, jUs būtu 70 krūvų, kiekviena

W.PALM BEACH, FLA.

Daktaras Einoris su žmo-i 
na surengė puikias vaišes

svarstyti ir kiti svarbūs rei-Į šiauriečiams draugams ir 
kalai. Jų tarj^e tradicinė! savo profesijos kolegai dr. 
“Lietuvių Diena“, kuri šiais Į Nevuliui, kuris čia atidarė 
metais bus nigpiūčio 11 d. i savo ofisą. Taigi šis gražus 
West View parke. , miestelis, kuriame lietuvių

bUtaliam. i lietuj mokyki,Dėkoju geriems

Dėkoju geriems ___
liams, kurie mane tai vie- vadovauja Z. Arlauskaitė- šeštadieninę lietuvių moky- 
nur tai kitur nuveža, nes Mikšienė, vaidins 3 veiks- klą šv. Vincento parapijos 
pate dar vis negaliu belaz- mų dramą “Du keliu”. mokykloje Esplene, Pa.
S. •i.'.' .: t _____ : ! I—J T«

jW. Vernor Hwy) Dramos1 
bičių- Mėgėjų Sambūris, kuriam Nuo kovo mėnesio turime tojo.

Vaišėse dalyvavo Alek-

dos vaikščioti: I. Pigagai,į Visi žinome, kad mūsų Ją lankyti gali visi be Uškiniai, Bukšnai ir kt.

sulyg Empire State Huilding 
(102 aukštų).

nos, Sinkevičiai, Tuinylos, —
Stasiuliai, Krausai, Stroliai, žmogus per metus sumirMioia

S l-r ius milionus kartu.

♦*>*«>▼*▼* <▼♦*▼▼▼*▼▼** VVVVTt »» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t t o-
t “KELEIVIO“ SKAITYTOJAI! *

Pirkit vaistu* iš tikrai Amerikos valdžiom 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

J Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės j registruota v* i<:inin-
* ka Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininėa. čia iš-
♦ pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos r ika- 
£ luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

*064*

<«
3
I

iMes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, j 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudinio, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu ligų. V i- < 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums o 
visais sveikatos klausimais. *
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

lr Notary PabUc
ama—a a........
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Iš Pavergtos Lietuvos
Rūpi išlaikyti vaikuose 
lietuvybę

Iš Sibiro dėdei parašė 
laišką asmuo, kuns būda
mas 18 metų kartu su tė
vais 1941 metais buvo ten 
ištremtas. Tėvas buvęs at
skirtas, jis gyvenęs su mo 
tina ir apie tėvo mirti tesu
žinoję 1943 metais, kada 
jis jau buvo miręs. Jis su

jvyko kovo gale Maskvoje, Kurše, 1944 metais patekęs 
Lietuvos kompozitoriams j Sovietų nelaisvę, po kelių 
turėjo atstovauti: Balsys, metų pabėgęs ir slapstęsis. 
Budriūnas, Baumilas, Dva- Jis mitęs miškų uogomis ir 
nonas. Juzeliūnas, Karosas, geraširdžių Lietuvos žmo- 
Klova. Račiūnas, Vainiūnas nių dovanomis. Kai Vokie- 
ir Gandrimas. tija su Sovietais susitarė

.. .... . vokiečius grąžinti ir buvo
Premija mokslininkam* paskelbta amnestija, jis pri- 

Kompartijos centro komi-^s*stat^ sovietų įstaigoms ir 
K. Didžiulis, jo pavaduoto- tetas ir ministerių taryba; £*'’£** leidimą i?\ykii į Va
jais Vi. Deksnvs ir A. Ko- nutarė Įsteigti kasmetinę ikal us-
valelis. Nariais: Abdulsky- valstybinę premiją už mok-jK. yaira* §eraį gyveną*
tė. Aiženas, Aperaitis, Bla slinius daibus, literatūros ir Į ,............
žvs. Burneikis, Čapskis, Či- meno kūrinius. Tiys premi-į Siame krašte plačiai zi- 

bus no 25.000 įubliu jr nomas K. A ainis Rackau- 
Įskas, kuriam šiemet sukan
ka 75 metai, rašąs L. Piū-

“Aukščiausia* teismas”
i

“Aukščiausiąjį teisiną” 
renka Aukščiausioji Tary
ba. Pirmininku dabar yra

žinauskaltė. Glaveckas, jo 
Gruodis. Jačiumskas, Juk- 0 P° 15,000 rubliu.motina buvę nugrūsti net i .................................... __ _____ _

pačią šiaurę. Lenos žemupį, na. Kremičiu*. Kudžmaitis, £įeęuvįs teniso čempionas (seikai, kad: “Darbo sąly- 
prie Lodiniuotojo vandeny- Kuivinskas, Luomcmenė, )„ag jtjn L,Plaį. tokiu
no ir apgyvendinti dm* iki -Micžėnus, Pusinis, Rndzc- Tarptautinėse stalo teni-j
šiol žmogaus negyventoje vicius. Satkevičius, Sipavi- so \aiž\bo?e Maskvoje ne
vietoje. Galima isivaizduo- cius. Stankus, Stundžia, tu\i? A. Saunoris, Sovietu 
ti ių gyvenimą, kur šalčiai Šinkūnas, Visockis, \ itke- Są jungo? čempionas, i? 11 
neįprasti, žiema ilga, saulė vicius. Zimanas, žalkaus- susitikimu laimėjo S. Be ki- 
neužteka per pora mėnesių, kas. Žemaitaitis. Žvirblys. į tų jis nugalėjo ii 1955 me-

turiu itin geras, tokių 
nesu turėjęs nei Amerikoj, 
nei buržuazinės Lietuvos 
laikais.. Be literatūrinio 
darbo, vadovauju Petro

, . ,, ,Cvirkos Memoraliniam Mu-žvirblys. | « J” nuliejo ir 19»ą me-|zjejuj Ta muziejaus 
J tų pasaulio pirmenybių fi-! lankytoju kuriu jau perėjo 
pilstą jugoslavą Dolniarą. pe>. ,laūįiauaiJ turi-

Sovietų valdžia, norėda- 'an ' IU ' įme moksleivių, ateina taip-
ma daugiau turistų privi- a Vienuolio sukaktis darbininkų organizaci-
lioti, kovo 30 d. paskelbė ’ > . -jos, atvažiuoja kolūkie-

Po karo jis gavę? leidimą nauja rublio kursą, bet tik La?\toja? Ajitanas Aie- čių...”
Jiems už doleri ”uoIls sujaukė jo metų am-• .Jis verčias Į Lietuviukai 

Drci-

be teisės net su pasiliku
siais giminėmis susižinoti. 
Bet jaunystė nugalėjo—jis
gyvas. o motina 
45 metais.

mirusi 19-

Nuvertino rublį

persikelti Į Jakutską. “Nors turistams, 
ir čia ne pietų kraštas, šal- anksčiau mokėjo 4 rublius, 
čiai būna iki 5<> laipsnių o dabar mokės 10, už vo- ...
Celsijaus (Amerikoj varto- kiečių markę mokėjo 1 ra- Uirme paroda, 
jamas termometras rodytų blį. o dabar 2 rb. ir 38 kap., ’ Atskrido iš Kauno 
58 žemiau zero, Red.), ta- už anglu svarą mokėjo 11
čiau saulė ir žiemą pasiro rb. 20 kap., dabar mokės Kovo pradžioj i Ne\\ Aor-jnu,

žiaus. Tai sukakčiai atžy- ^g įrašytojo Teodoro 
mėti Vilniuje ivyko litera-j zerio kūrinius.

Kiek nupirko automobilių
Vilniaus radijo praneši- 

pernai Lietuvoje par-
do, o vasaros 
auga 

J
siu
leidimą 
asmenim 
dęs
rūpinęs, kad iau reik leisti P -
vaiką i mokykla, o nevali kompoz.lonų
pradėti mokslo įimtąja kai- 5”vaz,?v,me

TOLIAV Nfi U VIETOS

Wyoaung, Colorado ir New Mexicu valstijose siautė 
tokia sniego audra, kokios ten dešimtmečiais nebebuvo 
buvę. Ne tik atskiros sodybos, bet miestai buvo at
skirti nuo pasaulio, ir jiems maistas ir kitkas buvo 
gabenamas helikopteriais. Aišku, kad ir čia matomas 
Denver miesto busas turėjo sustoti ir laukti, kol ji 
kas iš sniego iškas- ūkininkai iš tos pūgos turėjo ir 
naudos, nes ji sudrėkino žemę, kuri kelių metų saus
ros džiovinama jos buvo ištroškusi.

buržuaziniam pasauly. Kiek 
slaptų laikraštėlių nesuspė
jo sušnipinėti “Komsomols-
kaja
pati.

Pravda”, nežino ir ji

Sovietuose rūgsta

Jaunimo nuotaikos 
kelia nerimo

Sovietų vyriausybė, mo
kyklų vadovybės, Chruščio
vo čekistai rimtai susirūpi
nę vis didėjančiu rūgimu 
akademinio jaunimo tarpe. 
Tam jaunimui iki gyvo 
kaulo Įgriso kasdien jam 
kalamos bolševikinio moks
lo neliečiamos dogmos, min
ties prievartavimas, melas 
kalbose ir melas pačiam gy
venime. Laisvės galvoti 
kaip pats supranti ir lais
vės gyventi! Akademinis 
jaunimas Sovietijoje, jau 
nekalbant apie vidurinių 
mokyklų auklėtinius, daro
si masė. 1914 metais, dar 
prie caro, studentų Rusijoj 
buvo 124 tūkst. 1930 metais 
jų buvo jau 300 tūkst., 

i 1955 metais vienas mil. 865 
tūkstančiai ir iki 1960 me
tų jų skaičius, kaip numato
ma, padidės iki 2 mil. 700 
tūkst. Studentija turi ryšių 
su jaunąja karininkija, su 
darbininkais ir inteligentais.

ba. Jos. rašo. reikės 
mokinti.

'pačiam Sovietų sąjungos kompo 
' žltOHu SUvaŽiaVime. i-----nūn?
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Užsakvmus

_________ s
Nuo pat praėjusiųjų me- vietinėje spaudoje rašyta, kurių skaičius ir svoris So- 

, rno . t u r i Pėdžios Vakarų spau- reikalavo iš dėstytojų, kad vietų gyvenime labai padi-
?4 kon noo a,!f doje padažnėjo žinių, kad jiems paaiškintu, kaip tik- dėjo. Tai yra visuomenės

vuzuose (aukštose rai yra buvę. Ir kai tie kar- gi upė, kuri faktiškai vado- 
neramu. Tai tojo valdžios skelbtąjį me- vauja Sovietų kasdieniniam 

tai kitoje mokyk- lą, būk satelituose vykusi ūkiniam ir kultūriniam gv- 
išsišokimų” prieš fašistų kunti evoliucija, siu- venimui. Kaip carų laikais 

kelbiamas “tiesas”, dentai profesorių akivaiz- taip. atrodo, ir Čhruščio- 
kritikuojamas i do j e kvietė papasakoti tei- vams Rusijoj viešpataujant, 

vienas ar kitas vyriausybės i sybę pačius iš satelitinių akademinis jaunimas virsta
Patys pripažįsta potvarkis. Rašė apie tokius kiaštų studentus, lenkus ir visuomenės nuotaikų baro

Vilniau? radijo paskaiti- Įvykius Vakarams Vakaru vengrus. Tie tikrai paaiški- metru. Jei šiandien tas ba
iliukas pripažino, kad yra laikraščių korespondentai iš Į no. Taip yra atsitikę vie- rometras rodo “debesuota”,
kolchozu, kurie už darba- Maskvos, ar Sovietus lan- nam Leningrado vūzų pra- kas gali pasakyti, kad po
dieni nemoka nė 1 rublio ir kiusių delegacijų, žmonės, eitų metų lapkričio mėnesi: kurio laiko jis nepradės ro- 

1 Po Sovietų kompartijos'studentei pačioje auditori- dvti “audras”. Taip yra bu-

ir po karo atvyko 
Ne\v Yorką.

Jų sūnus gimė gete, po 
mėnesių tėvai ji atidavė 

įetuvei auginti ir tuo būdu 
jis išliko gyvas. Po karo iis 
! uvo atiduotas Lietuvoj iš
likusį m< giminėms ir mo
kėsi Kaune mokykloje, ku- 

l»uvo skirta rusams, mok 
sias buvo rusu kalba.

•t
IL

mažiau kaip po 2 svaru po

Knygas į

(ii

grūdų. Jis pripažino, kad xX-jo kongreso praėjusiųjų J°je pasisuko nugara 
taip esant kolchozininkai metų vasario 14.29 dieAo^ džios informatoriams. į Kai sovietinėje spaudoje
ia priveĮ-sti ieškoti papu Chruščiovas viešai' Maskvos universitete stu-į dabar daug kalbama apie

■ domu pajamų šaltinių ir to “išmuvzino-’ Staliną ir vy-i dentu nuotaikos *

vai-; ve.

prasi vei*ze
A> NE’JKH' | 

a ■ •- ’.f'i.-tit u. kurie 
v J ■ rra .......

' A Vr.SV.

PIEVA 
visiems
• -2*v vidurinėse

AtKjir

Jo pasakojimu, mokslas (\ė! duodami žemės rjausv5ės vardu pažadėjo į dar ryškesniu būdu, ir vis
mokyklose pra- gyvenimą palaisvinti, rūgi- dėl Įvykių satelituose. Tu

ČIA

t Ak KEI.
niuutas*. Trumpas ... .

m- aiš'.iiumas. Kaina 25c.iol (i.
jutimo soc i a 1.1 z .m oj Yasai'os

'.I. I'opuluiri ir u;;u«lini;a 
,u K.aus'ii'.ini^ -upras-' mOKIUlai,

..................cah
KEI Kil.lA. f’a-l , ,

:dr. \erič Vardu-- K' n*aS

k ;i i ■ -a

reikalą rimtai susirūpinti 
jaunimo auklėjimu partijos 
dvasioje, Chruščiovas gal
voja ir apie paprastesnes 
priemones jam sutvarkyti. 
Kalbėdamas lapkričio 8-tą

, dieną Maskvoje jaunimo 
mitinge, Nikita jau prasita
rė: jei, girdi, studentai ne
nurims blūdėdami, bus ga
lima priminti darbininkams.

pradėjo
rodyti simpatijų ir užuo- laisves.•r oaoar įuos jau atima ar 

ha sumažina tiems, kurie
nėra labai uolūs kolchoze, jautos kovojusiems _

, ... jams. Visokių “nesusipra-į poldmes policijos pagalbos!į kad pareikalautų studentus
r irę J Babravičius timų” mokyklose dar pa-Avarkai atstatyti. Buvo ares-j atsiskaityti iš jiems darbi-

“Naujienos” paskelbė ga- daugėjo, ir dažnais atsiti- tų. Vienam Leningrado vū- ninku prakaitu sudaromų 
kad Kaune ba-J Kiniais studentai viešai pa-ize studentai. negalėdami; sąlygų mokytis. Rytų Bcrly- 

d.jnirė daininin- rodė nepasitikėjimo profe- P» įversti profesoriaus,
valdžios pareigu

Mokyklos 
buvo priversta

vadovy-
šauktis

sai
. i bėatostogų metu 

jeigu kas nori, 
važiuoti į mokinių sto- 

vienam mėnesiui.

veng
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vknmte- ĮKožiuose. Kulautuvoj, Ka- ]andžio 
Birštone, Palan

sovietų’ "oje. Yičiūnuose.
.'i.. • jiiiia knmunisi'i Jik.aiū 1 . . . , ,

. . Toimpa iH.lše*iz-i \ 1'.Ulinėse mokyklose,
i - j;, ir v;i!«i\ niu pi-iktika.
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Tokios stovyklos vra Lam-
I' I

I APIE
i-ergine.i,
'oje.

b? lietuviu ir rusu

>v ar anglu kalbas

kalbų, 
vokie- 
(pasi-

kas -Juozas Babravičius, ku- ?oriais ii 
ris ilgoką laiką yra gyve- nais. 
nęs ir dainavęs Amerikoje.
Jo įdabiuotas plokšties ir 
šiandien per radiją dažnai 
girdime.

Studentų
klausimai

‘nepadorūs’

1956 m. vasara iš Radio-
gcrai kalba
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e aikimse dievai Imi o kitokie. Ko-i 
ki.- buvo senųjų lietuvių dievai?]
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zi krikštas, p. Aneikio.vyko vokiečių Bassų šeima:

pa» :is\ i n* islorin **

.i - jaunesniu
turi sunkumų 
broliu, kuris

ra gimęs Ne\v Yorke.
Yra ir daugiau atvykusių

Iš Lietuvos i Kanada at-
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apy-akos.
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žmona ir ( vaiKai. Jis pats 
jau seniau čia gyveno. Iš 
I.ietuvos jie išvyko pernai 
birželio mėnesį i Vokietiją, 
o iš ten šių metu vasario«. K
mėnesį. Lietuvoje jie gyve
no netoli Garliavos kolcho
ze.

Kanadoj tokių laimingų 
yra net 12 asmenų, jų tar
pe buvusi Vilniaus univer
siteto studentė Br. Bardi 
vonytė.
Dėkingas lietuviam*

Elta praneša, kad vokie
čiu spauda plačiai rašė apie 
šių metų pradžioje grĮžusĮĮ 
Yakani Vokietiją mechani

ir pinigu? prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•36 Ea«t Broadway

kad
atsakytų jų klausimus apie 
Įvykius Lenkijoje ir Veng

rijoje, visi vienu metu suki
lo ir paliko dėstytoją audi
torijoje vieną.

Per minėtus atsitikimus 
Įėjo kitų studentų sim-techninio instituto Tagan- ’re.. 

roge buvo pašalinti mokslą l)atB°s l>tivo vie?ai pareiks- 
“Darbo žur-i bebaigia du studentai, Pe- susibuntavusiem sate- 

baigiamas iOV jr Koniajev. Instituto panoiusicms laisvės.
bus vadovybė, parti jos reikalau- 

vpatmgai įvairus ir Įdomus. jama pašalino už tai, kad 
Jame rašo dr. J. Repečka, tjc studentai per paskai-
J. I.sūdžius. J. Greimus, P.

Atsirado slaptų laikraščių

Atsirado slaptai leidžia-

ne vokietis Neuman tą min
tį pakartojo vokiečiams stu
dentams dar paprasčiau: 
jei nesimokysit ir nerimsit, 
gausit susipažinti su darbi
ninkų kumščiais. Tai vistik 
rizikinga priemonė, nes dar 
neaišku, prieš ką darbinin
kai atsistos su sugniauštu 
kumščiu.

V. Rimantas

VIETON PAGALBOS— 
UŽUOJAUTA

Tarptautinės Transporto 
Darbininkų l nijų Federa
cijos sekretorius O. Becu, 
rašydamas tos organizaci
jos žurnale apie Vengi’ijos 
darbininkų sukilimą, su pa
sipiktinimu atsiliepia apie 
kai kurių demokratinių 
kraštu unijas. Jos tesutiku
sios duoti Vengrijos darbi 
ninkams piniginės pašalpos 
ir nieko daugiau. Tarp tų, 
kurios nesutiko boikotuoti 
Sovietų prekių ir jų trans- 
porto, buvusios ir britų uni-

tas bei diskusiniuose susi- mu, dažnai ranka rašvtu 
rinkimuose uždavinėjo “ne- laikiastukų. Praėjusių metų 
padorius” klausimus. Iš tų gruodžio 16 dieną laikraš- 

kad tie tis “Komsomolskaja Prav- 
du studentai krypo Į bolše- da” rašė: “Geležinkelių 

r> j- viku mokslo atskalūnus, transporto inžinierių insti- 
.11 VėHau abudu buvo mo- lute studentų grupė slapta

kyklon grąžinti, bet, atro- leidžia ranka rašytą žurna- 
do, ir dėl to, kad jie net lą “Šviežije Golosa” (Skai- 
studentų komunistų bei. drūs balsai) ir jame purvan 
komjaunuolių tarpe turėjo mina vyriausybės pasisaky- 

Welton (se- c,auc vjcnm’nčių. Daug kas mą meno klausimais” ’•

Gaurys, .J. Kaminskas. J.
.Mekas, L. Dovydėnas, P.
Tarvydas. J. Valaitis ii kt. ųjausimu aiškėjo, 

Paskutiniojo numerio dar 
kiek via “Keleivio” admi
nistracijoje ii
gauti už 55 centus.

L.D.D. SUVAŽIAVIMAS
Lietuviu Darbininkų Drau

gijos suvažiavimas
Brooklvne Bill 
niau 
nėję, 
želio 
džia

lr
Klubo i svetai buvo pnrfes®. jau gmodžio pabaigoje tasPis^Iarčv Avė. bir- ’’u kviečiami “pasikalbėti”, pats laikraštis aptiko kitam

I ir 2 dienomis. ’ Pra- kiuvo bandoma juos Įtikinti Leningrado vūze dar vieną
II vai. ' ir nuraminti. jiogrindžio laikraštuką “Je- jos.

bus Kai pasklydo žinių apie res” (Paklaida), kur prira- o.Kuoooms ncti-ukus bus pasKiyao žinių apie ««» (laniamai, kui pina- BeCU savo straipsny
pasiusta smulki darbų tvar- Įvykius Lenkijoje ir Veng- syta labai blogų dalyku. Pa- sako: “Kai vienas vengrų 
ka. Jos Centro Vaidyba ra- iuose. s’udentai Maskvoje, galiau Maskvos universitete procentas paprašė rusų pa-

”” ” ’ ----- laikraštyje “Tribū- galbos, jie atsiuntė 10 divi-
iešai pradėta pulti so- zijų, o kai 99' * vengrų pa

ką Henriką Keim, kuris 10'gina kuopas iš anksto su- Leningrade, Kijeve, Urale sienos la 
metų slapstėsi Lietuvo ie J važiavimui ruoštis ir kiek ir da kur kitur ypatingai su-na \iest
I^itvijoje ir Estijoje. Jis ko- galima daugiau atstovų at- judo vietinė spauda ir ieškoti sau prašė pagalbos iš Vakarų,

So. Bo*ton 27, Mas* vojęs vokiečių kariuomenėj siųsti. Netikėdami, kas buvo So- išganingų . minčių Vakarų tai šie prisiuntė užuojautą

lKyeila.il


No. 16, Balandžio 17, 1957 mmVIS, SO. BOSTON Puslapis

Skystojo kuro versmės
Skystojo kuro — žibalo 

versmės yra energijos šalti* 
nis ir kartu visokių nesusi* 
pratimų ir karų skatinto* 
jaa.

Jei Vengrija būtų turėju* 
si didelius žibalo-naftos šal* 
tįsius, kokius turi Arabijos 
kraštai, tai pereitų metų su
kilusi vengrų tauta prieš 
maskvinę despotiją būtų su
silaukusi kitokio likimo. 
Tautų organizaeija, stipriai 
didžių laisvųjų valstybių 
paremta, būtų iškrapščiusi 
iš Vengrijos geruoju ar pik
tuoju neprašytus svečius— 
“globėjus**, kaip buvo pasi
elgta Egipte prie Sueco ka
nalo. Deja, Vengrija, kaip 
ir Pabaltijo valstybės, naf
tos versmių neturi.

Mokslo vyrai yra apskai
tų, kad iki šiol surasti naf
tos šaltiniai visu žemės ru- 
tuliu turi per 18 bilionų to
nų skystojo kuro.

Didžiausiu skystojo kuro 
vartotoju yra JAV. čia per

: lovas ir Magdė.
• Jasevičienė. Kotryna. 

Kalvaitienė -Gaižauskaitė, Pra

nė.

Krvžanauskas. Juozas. Stasys 

ir Vladas, Norberto sūnus.

.... r, .. . . Kubilius. Kostas, iš Tilviku k.,

«.vietintos Rusijos tunmos Ku|iu va| Kre,ingos ap. 
ir išnaudojamos naftos ver-Ku|ie5ienė LiudviUa. ir vyras 
smės per 20-30 metų gali Kuliešius, Aleksas, kilę iš Senu 

išsekti, jei nesuras naujų Kietaviškių k.. Semeliškių v’. 

Šaltinių. {Trakų ap.

Skystojo kuro suvaitoji- j Ladyg - Paškevičiūtė, Elena, 

mas kasmet sparčiai auga.;J°no d- ir l^yg, Pranciškus. 
Jei visu žemės rutuliu 1913 gyvenę Brazilijoje.

m. buvo suvartota 49 milio- p*"*"- J"“'s ir »<-•»»>’ 
nai tonų, Ui 1946 m. —i,^' Stasys 
390.3 milionų tonų. Bet to- Undfi[ls
lydžio vis surandamos nau-'Miknius. Juozas. Juozo sūnus, 

jos naftos versmės, štai Ka- medicinos studentas, 

nadoje tik prieš keliolika; Naruševičienė, Agota, 

metų buvo surasti pirmieji.Navadauskas. -Juozas, muzikos 

Šaltiniai, O jau 1955 m. iš į mokytojas, gyveno Laurence- 

jų gauta daugiau kaip 139 Nedzelskis. Steponas, is Jona-

koma.
Spėjama, kad dabar su-

milionai statinaičių
Iki šiol Sueco kanalas bu

vo tas vienas svarbiausių 
vandens kelių, pro kur plau
kė į Europos ir kitus kraš
tus laivai su skystuoju ku
ru. Tai buvo kartu ir trum
piausias ir pigiausias ke
lias. Dabar jis pasidarė ir 
pavojingiausias — Egipto

1O VBARSAOO:OMLV

Early dctcction and prompt treatment 

are steadily inereasing the nuinbci 

<1 Amcricans saved from rantei- <-.«< Ii \e.n. 
Nov. about 150,000 Amcricans u iii be 

sa\cd cach ycar from among ti e 

450.000 u hoget canccr annually.

KANADOS NAUJIENOS
LIETUVIŲ ŠVENTĖ

vos vai-

Nenortavičienė, Marijona 

Toninio duktė- 

Paškevičius. Aleksandras, Jono rudeni 

sūn., gyv. Brazilijoje.

Plickaitis, Jonas ir Juozas. Ire

nos Valinskienės broliai 

Rėks - Ružinskaitė. Bronisla- 

va. Jono duktė- 

Ružinskaitė - Rėks. Bronislava.

Jono d.

Kanados lietuviai jau yra 
Je- surengę keturias ispūdin- linkę 

gas “Lietuvių Dienas”, o šį 
rugpjūčio 31—rugsė

čiūtė ( Lietuvių Rašytojų 
Draugijos atstovė). Jonas 
Kardelis < Montrealio A py

ka nados Lietuvių 
Bendruomenės atstovas), 
Dr. Henrikas Nagys, Birutė

jo 1 ir 2 dienomis Niagara Ciplijauskaitė, Kazys Ve- 
Falls mieste rengiama penk-įselka (Lietuviu Akademi-

—Tegu! bus pagarbintas,
Maiki!

—Ar daugiau nieko? 
—Galiu ir daugiau pa

sakyt.
—Gerai, aš klausau.
—Žinai, Malki, kad

—Bet gal ne kiekvienam 
vyiui tas pelnas buvo ski
riamas, tėve.

—Nepainiok man reika
lo, vaike. Buvo pagarsinta 
juodu ant balto, kad pel-

da- nas skiriamas vyrams. O ar
bar aš pradėsiu apie mote- gali būt moterims geresnis 
ris mislvt kitaip, negu iki vyras už mane. Aš ir pypkę 
šiol mislydavau. rūkau, ir šoblę nešioju, ir

— Geriau ar blogiau? vyčių vaisko generolas bu-
—Biskį geriau, vaike. Iki vau, tai ko daugiau reikia? 

šiol aš visada sukeikdavau, Juk kokiam šleiviui jos sa- 
kada ištardavau moteries j vo pelno neduos. Taigi pa
valdų, ba šventas raštas imk alupką ir parašyk joms 
sako, kad ji pardavė sėto-’gromata nuo manęs, 
nui visų žmoniją. Juk tu —O kų rašyti? 
skaitai moksliškas knygas, —Rašyk, kad aš noriu
tai turi žinoti, kaip laimin-j pinigų-
gl

metas kiėicHenam gyventa-Į diktatorius „ori čia
Jtu suvartoto to skysčio ten- ryti nepriklausomu semu-|šilnka Saliamonas. Jurgi,, 
ka 288 su puse klg. arba 
576 svarai. Antroje vietoje 
eina Anglija su 57 klgi.
kiekvienam gyventojui per Rusijos imperijos iš pasalų 
metus.

ninku. Jis smarkauja, kaip l iūnus, 
savo laiku smarkavo Hitle-jSkirpstunas, Simonas 

ris Vokieti joj, susovietintos Stonys.

JAV skysto kuro iki šiol sų imperialistų tokia takti 
surastuose šaltiniuose esą- ka—supjudyk kitus, o pats
Ima per tris bilionus tonų. pasinaudok. Hitleris nie-
1913 m. JAV viso prisiga- kuomet nebūtų drįsęs kibti 
mino naftos 34.3 milionus visoms Europos valstybėms 
tonų; 1938 m. — jau 170.7 į kiūtis, jei ne sudarytoji

Už tokį reikalavimą,žmonės buvo iš pat pra
džios. Nereikėjo nieko dirb- tėve, gali kalėjiman patek
ti, nereikėjo sirgti ir nerei-ti. Juk tai būtų “black 
kėjo mirti. Ale Ieva pasi- mail”.
davė šėtono pagundai ir —Maiki, tu dar nežinai
pražudė viską. Valuk to Amerikos zakonų. Kas pri- 
ilgų laikų mokyti bažnyčios žadėta, to gali reikalauti 
vyrai ir dūšios jai nepripa-ibe baimės. Policija nebade- 
žindavo, o Lietuvos katali- riuos. O jeigu ir sureštytų, 
kai stačiai sakydavo, kad tai galėčiau parodyti ap- 
ožka ne galvijas, o boba ne garsinimą, kad pelnas buvi> 
žmogus. Vėlesniais laikais prižadėtas vyrams, ir aš, 
prie ožkos jau nelygindavo, kaip vyras, galiu jo reiksf- 
ale vistiek sakydavo, kad lauti.

toji. Tų dienų tikslas susti
printi vienybę savųjų tarpe 
ir parodyti kitų tautų žmo
nėms, kad mūsų tautinė 
dvasia dar gyva ir pasiry 
žūsi vesti kova su klastin
gu raudonuoju mūsų tėvy
nės pavergėju iki pergalės.

“Lietuvių Dienos 
mu rūpintis vasario 10 d. 
sukviestame Niagara Falls 
pusiausalio lietuvių koloni-

nio Sambūrio atstovas).

BALI O IEŠKOMI

Taranu;;. Mykolas. Antano s-, 

gyv. Chicagoje ir jo šeima. 

Tardai. Kazimieras. Antanas, 

. Mykolas. Adomo Tarando s.,iš- rengi- vvkt< Lietuvos nųo.fyis m., 
i gyv. Chicagoje.
■Vazgys. Antanas. Juozo s-, gi
rnos 1923 m- šukavos km-, iš-

Aleksandras, išvykęs 

iš Lietuvos 1944 metais, 

palaikomas. Komunistų, iu- į švelnys. Jonas. Lundžienės br- 
Valukevičius. Boleslovas, Vlado 

sūn.,. gyv- Brazilijoje.

Valius, Jonas, ir jo sūnūs Juo

zas ir Stasys, iš Paprūdžiu k..; 

Raseinių ap.

Varatinskaitė. Elzbieta- 

Vilkas, Dominikas, Antano s. 

Vizgaitis, Viktoras ir Vizgai- 

tienė. Marija, iš Zapyškio vai.. 

Kauno ap.

Zienius. Klemensas ir Vincas, 

Simo sūnūs.

(Stalino-
Vokietija 

Ribbentropo)
Spėjama, kad Sovietų Sa-! slaptoji sutartis. Tos pjūdy-

milionus tonų, o 1945 m.— Sovietų Sąjungos 
244.6 mil. tonų ir 1954 m. Molotovo) su 
—345 milionus tonų. (Hitlerio

jungoj iki šiol surastuose 
Acama fi

su puse bilionų tonų naftos. 
1921 m. ji naftos prasima
nė vos suvirs keturis milio
nus tonų. 1926 m. jau pri
sisiurbė 13 milionų tonų, 
1940 m.— virš 39 milionų

anUtUlIlAgAo«niiiiuw?v
nes, buvęs antrasis pasauli
nis karas Maskvos imperia
lizmo ragus dar didesnius 
užaugino. Dabar ir vėl su
sirado naujų aukų, tai Egip
to diktatorių, žaidžia, iki 
demokratijos kraštai nepa
rodo tinkamo rvžto. O da-

tonų ir 1954 m.—59 milio-! bar visa tarpvalstybinė po
nus tonų, tai yra 6 kartus 
mažiau už JAV.

Anglija pas save neturi 
skystojo kuro versmių, bet 
gamina siuntetinį - dirbtiną 
žibalą.'Tokio kasmet pasi
gamina per 100 tūkstančių 
tonų, o visa kita perka už
sienyje, svarbiausia arabų

verčiau pasitark "I*. * b. OCk
kuro parsigabena per 20

litika yra stipriai nafta at 
miešta. Iš čia ir kilo praei
ty karai, kuomet nafta 
dvokdavo. Gal ateityje ki
taip bus?

Vlks.

KONSULATO IEŠKOMI

Zubas, Vladas, iš Vabalių k.,

T* •-» » L v»_-* »<» iv.? a -•-»! a ca i- l*. Azijini u ivvncai i ia va

sūnus.Zube. Adolfas. Kosto

Ieškomieji arba 

nantieji maloniai prašomi atsi

liepti į:

Consulate Gen. of Lithuania 

41 VVest 82nd Street 

Nevv York 24. N. Y.

PAGUODA

jų atstovų pasitarime is- vykęs 1944 
'rinkta šios sudėties valdy-: čV!,Ulevičius, 
ba: Pirm. Petras Balsas, <„ gim. i9<>: 
pirmasis vicepirm.
tas Mačikūnas (abu
gara Falls), antrasis vice 
pirm. Juozas Dilys. sekr.
Juozas Navasaitis (abu iš 
St. Catherines), ižd. Kazys 
Stankevičius iš Welland’o.

Krašto Valdyba jai talki
ninkauti iš savo tarpo pa

VytaU- Mikalausk; 
iš Nia- '!* šeima.

, skyrė S. Juozapavičių i
*t .

mota IS. 
Antanas, 
motais. 
Simonas,

Julijono

kaulo s

Aleksandras. Juozas, 

ir t>arl)ora Pisčiukaitė 

. Kazimiero ir Mortos 

vaikai, gvv. Brookly-

Pisciukai. 
iit a: ias 

Paskienė
i’isčiukų 
ne.

Kiseliauskai. Jonas. Ona ir Ta

mošius. išvykę iš Lietuvos 

maždaug prieš 45 m. iš Pa- 

giega'os km-. Panevėžio, iips. 

Valiokaitis. Stasys-
as. .Jonas. gyv. Bal-

Mikšį.
* Parengiamieji darbai jau i Lietiivniuk:

sudarvta 11 komi-i timore.
'sijų. “Lietuvių Dienos” Vai- Skirkevičius. Vincas.
dyba dėkoja A. Kalvaičiui į Marcinkevičiai. Kostas, 
iš Wellando, paskolinusiam ' Juozas. Tomo sūnūs. 
$2,000 be nuošimčių ir K.
Galdikui iš St. Catherines, 

i paskolinusiam $400.
Tai dienai atžymėti bus

Viename
krašte ministerių kabinetas į rūpintis pavesta Kaziui Žu- 
susirinko einamųjų reikalų į kauskui (231 Wallace Avė..

sovietiniame išleistas ir metraštis, kuriuo i

Jonas.

—Tėvas
pasi-. su advokatu.

—Sakai, su lojariu?
—Taip.
—Maiki, aš lojalių bijau. 

Ale dabar zlastis Kai eidamas saidvoku pa
matau tokį džentelmoną 
ateinant, tai raidavei perei
nu i antra pusę.

—Kodėl?
—Man rodos, kad sykj aš 

tau jau sakiau, kas man 
atsitiko vieną lojarį ant

kur ilgas plaukas, ten trum
pas razumas- Taigi 
remdamas ant tų trijų 
punktų aš visada nešioda
vau savo širdyje tužbą prieš 
moteris.
atsileido.

—O kaip tai atsitiko, tė 
ve?

Irena.

—Visai netikėtai pama
čiau, vaike, kad jos turi 
daug razumo.

-Gal patiko jų pagamin-
ti kopūstai pereitame ban- atryto susitikus, 
kete? k‘au Jam “gut

—Nu, kopūstus jos visa- tai jis raidavei prisiuntė 
da gerai sufiksina. Gerai ir man bilą, kad užmokėčiau 
žvdiška kugeli iškepa, ir $10 Sako, užkalbinai ma- 
kilbasus gerai padaro: ale ne- tai ir užmokėk. Tai nuo 
ant šito daug razumo nerei- t° laiko, Maiki, aš nuo lo
kiu. Savo gudrumą jos pa- .ia, ,0 bėgu is tolo. 
rodė su kozvrėm. * ’ —Amerikos gyvenimas,

—Ar jos tėvą apkortavo? tėve, yra taip sutvarkytas, 
—Ne. vaike, jos pagarsi- kad jeigu nori ką nore iš 

no gazietose, kad Saubos- ko no,"s liauti, tai turi sam
ume rengia kortų vakarą ir advokato patarnavimą, 
visą jielną skiria vyrams. Kitaip nieko negausi. 
Magaryčioms dar pridėjo , —eN. jeigu taip, Mai- 
geių užkandžiu ir prezentų. kl* tai kibą duosim pakajų 

—Ar ir tėvas tenai bu- torns moterims, ką žadėjo 
vyrams savo pelną iš kortų

Aš paša- 
mornink’*,

vai?
—Nausa. nebuvau.
—Reiškia, negavai nei

užkandžių, nei dovanų?
—Nausa, negavau.
—Tai kodėl džiaugiesi? 
—Džiaugiuos, ba gausiu

pinigų. Juk {įeinąs buvo pa 
skirtas vyrams, o aš irgi 
vyras

vakaro.

milionų tonų. štai kodėl 
Anglija tokia jautri arabų 
žemėms ir šalta dėl tų 
kraštų likimo, kur nesama 
skysto kuro versmių. 

Anglija buvo pirmoji vals
tybė, kuri įkėlė kojas į tas 
šalis, kur pakvipo nafta ir 
jas išnaudojo. Dabar atėjo 
kiti metai, nauji istorijas la
pai—tenka su tais kraštais 
derėtis kaipo lygūs su ly
giais.

Angliją sekė Rusijos im
perija. Ji veik tris šimtus 
metų “laisvino” ir “kultūri
no** Kaukazo tautas iki jas 
galutinai užkariavo ir pra
dėjo naudotis tenykščiais 
žibalo šaltiniais. Šio karo 
pasėkoje susovietinta Rusi
jos imperija-pasuko vakarų 
link, kur taip pat esama
nore ir kukliu naftos vėre-*
mių, kaip Rumunijoj, o ki
tur buvo dideli duonos 
aruodai ar anglies ištekliai, 
kaip Lenkija ir kiti Sovietų 
pavergti nūnai kraštai. Pa
baltijo valstybes susovietin

apsvaretyti. Žemės ūkio mi
nisteris labai nusiminęs. La-; 
bai menkas bus derlius, su
lūžo traktoriai, iš 
išbėgiojo daug žmonių, 
trumpai sakant, sunkumams 
galo nematyti.

So. Welland, Ont.).
KLP Centro organai, LB

apylinkių, organizacijų val- 
visi kiti prašomikolūkių dvbos n _ • *

talkon.
Numatyta ir lietuvių me

no paroda, kuri bus atida-
Vienas draugu bando pa- ryta bent pora savaičių 

drąsinti jį: — Nenusimink, prieš “Lietuvių Dieną”. Ja;
1 • V ĮSI

J.

Albinas

sūnūs.

ir J uo

li iie iš

Aleknienė - Fridmanaitė 

iš Panevėžio.

Atnbrozevičius. Juozas (Amb

rose). gyvenęs Philadelphia, 

Pa.. 1420 Mount Vernon St. 

Aniulis. Vytautas.

Baltrušaitis. Andrius, iš Vilka

viškio apskr.. gyvenęs Ingols- 

tadte-

Baranauskas, 

zas, Antano 

Kauno-

Belevičius. Jonas. gvvenes 

žvirgždaičiu v-, šakių ap. 

Birbalaitė. Juzefą. Motiejaus 

duktė, iš Girininkų k.. Vainu

to vai-. Tauragės ap.

Blažys. Jonas, iš Rekaviškio k.. 

Sasnavos v.. Marijampolės ap. 

Burba. Jonas. Kazimieras ir 

Petras, iš Vidmantų k.. Varnių 

vai.. Telšių ap-

Burneikienė, žmona Antano 

Šumeikos, kilusio iš Saltonicš- 

kės k-. Ijeipalingio v., Seinų ap. 

Butkevičius. Antanas, 

sūn.. ir žmona Stasė, 

čižas. Jurgis.

Bauda. Jokūl>as ir Jonas. 

Baugvilas. Stasys, iš Būdų. 

Bėdinas. Aleksandras, iš Pa

partynų k., šakių ap.

Bėdinas, Andrius, iš Paparty

nų k., šakių ap.

Galakan - Paškevičiūtė, Stefa

nija. Jono d-, gyv. Brazilijoje. 

Garbanauskienė. Stanislava. Jo

no duktė.

ius. Juozas. gyvenęs

1950 metas 4ar- u Rusijos imperija paver- 
tejgė, nes panūdo tin-ėti pla

tesnį išėjimą į vandenius. ^rdz?vič 
'Nepasisekė Sovietų Sąjun- Anglijoje 

Jei tavo Oraaraa ar katmy- gai užgrobti Trano, Irako, Indriūnas

ne‘įatil*’‘Keleivie’\ nes čia skersai kelio atsisto-
Rink iisirašyti. Kaina m* 
tams tik $1.

Amerikoj per 
be žuvo 11.300 žmoeių ir 
2 milionai buvo sužeistą.

ne
Jonas

- Kurblietytė.

sunkumai tėra laikini. į ypač rūpinasi vietos klebo 
a jokios abejonės, kad nas tėvas Juvenalis Liauba.

komunizmas galų gale lai- ---------
mės ir pasklis visame pa- V. Krėvė* premijos komisija
šaulyje. ' w »• - - ,Ministeris išsigandęs nu- dreves vardo lite

ido lankas. Greitai' ausi-!^tunn.el <*m
Lietuvių Akademinis Sam- rim !;;i 
būris Montrealyje numato 
įteikti š. m. gegužės mėn. už arrzhiuy. 
1955-56 m. išleistą lietuvių 

; grožinės literatūros veikalą.
‘ skilti sudaryta sekanti jury

leido rankas, ureitai apsi 
dairės, jis sušnibždėjo:

-—Dėl Dievo meilės, žmo
gau, nekalbėk tokiu dalv- 
kų. Iš kur mes įsivešime 
grūdų?

KLAIDŲ A l ĮTAISYMAI

\ aliukonienė. Kotrina. Jono d., 

apie »>o metų. gyv. Amsterdam. 

Kelpšas. Andriejus. Boleslovo 

s., .'.i m. išvyko i Vokietiją 

41

Marė arba jos vai

kai. gyv. Plvniouth, Pa- 

Rainys. Karolis, gyv- Vokieti

joje.
Vazgys. Antanas. Juozo s., gim. 

1922 m- šukavos kaime.
Kalkei irius. Vladas, Juozo s., 

35 m- kiięs iš Babtų. 
Černiauskas. Si epas. iš Babtų, 

gyv. Australijoje- 
Rinkevičius, Algis. Jono s., 

gini Vilkijos mieste.
Žukas. Konstantinas ir žukie- 
nč. Bronislava. gyv. Kaune. 

Dabulei ičius. Stanislovas. 
Žukauskas, .Juozas. Jono s-, 

apie bo m. gyv. Maine- 
Žukauskas. Šimas. Jono s-, apie 

> v. ( stei e? (VVorcester)

. Eduardas. Igno sūn., 

gini ,\i.ew Yorke. apie II m.

komisija: Bitutė Pūkeievi- ’
--------------------------------------- I’;,tl.

Praeitame numery po 
straipsniu “Antaną Tarno-. 

Mykolo šiūną prisiminus” turėjo 
'būti parašyta ne “Antanas 
Lavinskas”, bet “Frank La- 
vinskas”.

Tame pačiame numery iš
spausdintame pasikalbėji
me su A. Pavilaniene para
šyta. kad klerikalai išventi-i 
narni po dviejų motų ne
baigę mokslo, o turėjo būti 
“įšventinami 1 -2 metus 
prieš baigian* seminariją“.

KNOW YOUR HEA

ĮL
IS

A

Tkc Heort we;gr.$ 1 j
io lo . i» dightly larjcr 
iScn o*o‘» bcoH 3
b'li'on i.mcs m 70

IF'

ir Indriunie- 

Vladė-

į jo Anglija, Amerikos palai- Jankauskas. Stanislovas, Vac- fcadeikis-

Washingtone yra Si valstybių 
atstovai Jų tarpe yra ir Ne
priklausomos Lietuvos atstovas

H&P YOUR-H
' N * - y f ’

H8U> tOU*HFA*T

I'ilen:;'Talmer. V. Kazys Pra

nokėju.-. ir jo brolis Pranas. 
Skirk. .Vincas, gyv. Ame-

JUOS

liept i

ieškomieji arba 

žinutnie ji. prašomi 

šiuo adresu:
liALFas

105 Grand Street 
Brooklyn 11. N. Y-

\mc"ikie(ės ūgio vidurkis yra 
pėdės ir 1 coliai, o svorio

apie

atsi-

MŪSŲ 
ANG

ATSTOVAS 
IJOJE

‘Darbo” 
yra J

Nc’c.vio ir 
atstovas Anglijoje 
Venskūnas (17 Wellview 
Dr., Motherwell, Lanark 
Scotland L Visais prenume 
ratos reikalais prašome 
jį kreiptis.
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j Moterų Skyrius
nėščioms moterims neduo
dama lengvesnio darbo ir 
nesutnimpinamos darbo va
landos.
Fabriko administracija ne

duoda moterims pertraukų 
vaikams pamaitinti, o jei 

‘kurios be leidimo pasitrau
kia iš darbo vaikui papenė
ti. v ra baudžiamos.‘ * • • •Panašiai yra ir Lietuvoje.

MYKOLIS

Nesakykite kad pasaka
Technika žengia tokiaisir galėsime gulėti be ant

puoliais. kad stačiai sunku klodžiu. O jei naktys bus
Įsivaizduoti, kokius “stebu- karštos, turėsime kitą elek MOTERYS ir TELEFONAS
klus” netrukus ji mums pa troninę “antklodę’’, kuri - -----

Kas ilgiau kalba telefo-i 
Technika žada mums daug Inu? Neabejotinai moterys, 

nymai paprastam žmogui geresnę ateiti, patogesni gv- 
atiodvti tik- venimą. Svarbu, kad visuo-

rodys. O jau tolimes- orą atvėsins, 
nės ateities techniku suma-;

šiandien gali 
ros pasakos.

Technikai visai rimtai sa
ko. kad netolimas laikas, 
kada šeimininkė, būdama 
kur toli nuo savo namų pas 
plaukų šukuotoją ar važiuo
dama automobiliu, paims į tiesiems, 
telefono rageli ir patelefo-i 
nuos savo namams, kuriuo
se tuo metu nėra nė gyvos 
dūšios, kad pradėtų virti 
pietus tokią ir tokią valan 
dą.

Ir ką manote? Jos bal
sas paveiks elektronini 
prietaisą virtuvėje, 
valandą krosnis užsidegs, 
pietūs ar vakarienė bus iš
virti, kai šeima susirinks 
namo.

Practical Building žurna
las tvirtina, kad šitoks vie
nas iš elektroninių stebuk
lų bus plačiai naudojamas 
iau prieš 1980 metus, taigi 
jau po poros dešimčių me
tų.

Alba štai kitas žadamas 
“stebuklas”. Ant komodos 
ar kur kitur stovės elektro
ninis Šoferis . Paspaudus 
to prietaiso mygtuką, auto
mobilis išvažiuos iš garažo 
ir sustos reikiamoj vietoj, 
arba Įvažiuos Į garažą, su
stabdys motorą ir uždarvs • » » 
garažo duris.

Paspaudus kitą mygtuką, 
automobilis kitą rytą norimą 
valandą užsuks automobilį 
ir ji pradės šildyti.

Ateityje galėsime išeiti iš 
namų visai nesirūpindami, 
kad gali ateiti lietus ar au
dra ir to dėl reik uždaryti 
langus, duris.

Tada labai jautrūs prie
taisai visą laiką bus sargy
boje. Jie rinks žinias apie 
oro pasikeitimą ir jas siųs 
durims, langams, palapinių 
kiauiynėms. kad jos tinka-; 
mai prisitaikintų-

Blogas dienas technikai
žada ir vagims, kurie mėgs
ta i namus Įsilaužti. Raktų
nereikės, bet durvs bus vi-į *
siškai saugios. Elektroninė 
“ausis” šeimos narių bal- = 
sus “pažins” ir tik jiems pa
sakius slaptažodi tepaklau
sys atsidaiyti. Tą slaptažo
di šeimininkai galės keisti 
kiekvieną dieną.

Miegamajame bus šilu
mą gaminantis baldakvmas, 
kuri pritrauksime prie lovos

Vyrai telefonu daugiausia 
kalba Įvairiais biznio įeika- 

meninis gyvenimas būtų lais. o moterys dažniausia 
taip sutvarkytas, kad tech- telefonu viena kitai naujie- 
nikos mokslo
siais būtų galima ko grei
čiau ir plačiau pasinaudo- tįaug< taį ir pasikalbėjimai 

išrink- pgaj užtrunka.
Vancouver (Kanadoj) te-

pazangos vai- nas pasakoja. O kadangi tų
naujienų visuomet būna

ti visiems, o ne tik

M. J-

MOTERYS SOVIETIJOJE

lefono stoties vyresnioji te-; 
; lefonininkė Ralph sako, kad 
I moterų pasikalbėjimai, ku- 
j rie tęsiasi pora valandų, yra 

mote?Į kasdieninis reiškinvs. ji

rELETVTS, 30. BOSTON
PADEDA M’OSVJV VAIKŲ VAJU!

-Y"M. Y
ponia. Mamie Eisenhnuer sušio krašto pirmoji 

puokšte ir Velykų ženkleliu (Easter seals) lapu. ku
riuos jai Įteikė .» metu luošas vaikas VYaiter liill. 
Dešinėj Luošuju Vaiką Draugijos iždininkė ir vajaus 
pirm. Ivy Baker. Velykų ženkleliu vajaus pajamos 
eina Luošuju Vaiku Fondo naudai.

1

Pro mano akinius

Sovietų Sąjungoje
\»a priverstos dirbti į nojusj jr valandų pa-i

sunkiausius darnus, net j kalbėjimą, o Šiomis dieno- 
knis. kokius kitų kraštų mo-Į mjs (jvj motervs kalbėju- 

įsakvtą tenms nė i galvą neateinaj sios net g valandas>
komunistu pi opa- po moterų ilgiausia tele

fonu kalba jaunoji karta. 
Pažiūrėtumėte, sako Ralph, 

rnoteiJ> 3ra labai kas darosi telefonų stotyje,1 
jų padėtis yraj kai mergaitės pradeda vie

na kitai pasakoti savo ispū-

dirbti. O 
gandistai 
meluoja.

visur užsimerkę 
kari Sovietu Sa-

gerbiamos 
’abai gera.

O kokia iš tikiųjų ta jų 
būklė kartais, sužinome ir 
iš pačių komunistų spaudos, 
štai neseniai jų “Trud” pa
skelbė Petrovskio vardo cu
kraus fabriko darbininkų 
laišką. Jame jos protestuo-; rekordą 
ja dėl sunkiu motėm dar-, ___ 1

ir

Zl-

džius po televizijos žvaigž
dės Elvis Preslev pasirodv- 
mo! 1

Vyrai užgula telefonus po į 
beisbolo ir kitokių rungty- 
nių. Bet ilgu pasikalbėjimų 

laimi motervs.

bo sąlygų. Įdomu, kad net Jungtiniu Amerikos
--------------------------------- — bažnyčios turto turi

AŠIGALYJE

sus
Amerikos ekspedicijos na
rys ’ stovi Pietų ašigalio 
kryžkelėj. Lenta rodo at
stumus: Iki New Yorko 
12.125 mylios, iki neseniai 
mirusio adm. Byrd bazės 
439 mylios, viršutinis pa
rašas neišskaitomas. Ko
kia maža pasidarė mūsų 
žemė. kad net pietų ašiga
ly prireikė kelio rodyklių.

doleriu vertės-

valstybių; 
12 hiiionu

į Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi**. Kaina metams $4*

BENDRA PILIS

Tarp skausmo, ašarų, juokų 
Y r daug gyvenimo takų;
Bet jie visi žmonių minias 
Į pili bendrąją suves.
Ten kalnas juoduoja toli,
Ir medžiai kuždasi keli,
Pasvirę kryžiai Į šalis—
Tai amžina bendra pilis.
Į pili tą bendrais takais
Į.. ..3 L'/Uiuuiu «2iiXX nVHGUJU .........
Nors nežinau nei aš, nei jie. 
Kuliam pirmiau reiks tart sudie
Bet šiandien ryt visus suleis 
Piji n gyvenimo keliais,
Užvers duris, ir tik tenai
Visi nurimsim amžinai.

Naujausios knygos
ANGLU-LIETUVI!/ KALBU ŽO-! 

; PYNAS. Apie žodžių,
psl.. redagavo V. Baravykas. Kieti 

j viršebai. Kaina ................... S4.00:

•NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Yaiuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metu Suvalkijos 
ūkininku sukilimo. įdomiai at-i

SAUGOKIMĖS
NELAIMIŲ

Lietingos dienos visuo-
. . _ x ... . , Jmet pavojingesnės mokyklųvaizduotas tas įvykis, apie kuri! ., 1 ' . „ .; 1U__ ‘ __ : vaikams pereinant gatvę.• dabar mažai kalbama. Pirma

• dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00. 

NEMUNO SŪNŪS antroji da-

Putinas

dab<

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

V.4t7.4 VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
SI .25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti iiuo adresu:

KELEIVIS
<36 E. Broadway So. Boeton 27, Mas*.

Buvau per savo akinius matęs “Keleivyje” bolše
vikmetį (1952 m. Nr 37-45), antrąjį karą (1953 m. 

: Nr S-22) ir tremties gyvenimą (1954 m. Nr 18-24), 
dabar noriu grįžti i mielą Lietuvą, j tuos jos laukus, 
kada ji buvo vos pradėjusi savarankiškai tvarkytis.

Tai mano vaikystės dienos. Daug kas jau pamiršta, 
į daug ką neaiškiai beprisimeni ir matai lvg tamsioje 
; migloje paskendusį daiktą, daug kas lyg pasaka atrodo.

Bet prisimenu Lietuvą su ilgesiu. Iš po sąmonės 
atgyja 1922 metų Marijampolės turgaus aikštė, pilna 
prisigrūdusi žmonių. Buvau pamplys, laikydamasi mo
tinos sijono skverno, stebėjausi žmonių gausumu. Kaž
kas kalbėjo ant statinės atsistojęs, atjojo kareivių bū
rys ir pradėjo bizūnais žmones sklaidyti. Žinoma, ir 

į mano motina mane vedina skubiai pasišalino.
Vėliau esu girdėjęs gal su tuo Įvykiu susijusį ši

tokį pasakojimą.
Marijampolės gimnazijos salėje buvo vaidinimas. 

Kunigas į sceną įjojęs ant labai nudriskusio ūkininko 
ir jį rapniku paplakdamas deklamavo:

—Na, skarmaliau, nestenėk,
Nešk tik mane ir kentėk- 
Nežiūrėk, ką aš darau,
Tik klausyk, ką tau sakau!
Pinigėlių man tik duok 
Ir seiman už mane balsuok...

Skarmalius Į>asispardė, kunigas nusirito nuo varg
dienio pečių, ir šis, pajutęs laisvę, išsitiesė.

Buvome neseniai grįžę iš Rusijos, kur tėvai buvo 
pasitraukę karo metu. Mano broliai lankė gimnaziją, 
o aš, berods, pirmąjį pradžios mokyklos skvrių. Mo
kykla buvo ant Šešupės kranto, netoli gyvulių sker
dyklos. Nežinau dėl ko mano tėvas pasitraukė iš mies
to majoro vietos ir statė reikalingus plentui akmenis. 
Gyvenome pas Žvelgyną ir laikėme 15 arklių, kuriais 
ir vežė ūkininkų surinktus akmenis.

Geležinkelio į Kauną nebuvo, to dėl prekes vežė 
į Marijampolę arkliais. Tuo daugiausiai vertėsi žydai, 
bet nemažai jų gabendavo ir ūkininkai. Būdavo iš
važiuoja iš vakaro ir traukia per kiaurą naktį. Kad 
nuo plėšikų būtų lengviau apsiginti važiuodavo bū
riais. Pakelėse buvo užvažiuojamųjų namų arba trak
tierių. Juose sustoję pasišerdavo arklius, pasiilsėdavo 
ir čerkutę išgerdavo.

i Apie tas keliones buvo daug pasakojama.
Kartą mano tėvą lydėję trys dideli vilkai. Veži

mas buvo sunkiai prikrautas, arkliai piūnkštė, nera- 
[miai šokinėjo. Pabudęs iš snaudulio tėvas pradėjo 
į botagu tam tikiu būdu pliauškinti ir šūkauti, šuns bal- 

___________ su loti- Vilkai palydėję kelis kilometrus pasitraukė.
Kitą kartą vežė žydo prekes. Naktį žydas bijo- 

eismo taisyk- j darnas vilkų prisiglaudė prie tėvo ir klausia: “Ui, žmo- 
gi, ką daryti, kad vilkai neužpultų?”

Tėvas juokaudamas atsakė, kad reikia ant jų lo
ti. Taip pirklys per visą naktį lojo, o tėvas važiuoda
mas ramiai snaudė. Prašvitus įsidrąsinęs pirklys tėvui 
prikaišiojo, kad jis, samdinys, turėjo loti, o jis, pirklys, 
miegoti.

Ypač sunku buvo keliauti žiemą, kai pasitaikyda
vo pūga. Kaitą tėvas pametė kelią. Palikęs vežimą

lelijų

suomet 
les.

Tie patarimai labai nau
dingi ir visiems suaugu
siems atsiminti ir vykdyti.

peremant
Amerikos Automobilistų , NAUJI RAŠTAI
Draugijos saugumo direkto- ---------
rius pasirūpino išplatinti KARALIŠKA DAINA, Ka-

Jis, 426 psl. ...... .s 1.00. j mokyklose plakatus su sū- zimiero Bal ėno parašytos jjs l<elio ieškoti, ir staiga pamatė visą vilkų
DANTYK Ju Priežiūra Svei-JC’aisk-Slrie su^°!nint^ vai? novelės, isleu o u o> ny- . j.g baimės apmiręs. Vilkienė tėvą apuosciusi 

“ L \ ’ kus būti atsargiems ypač gų Klubas (3 Southern - .. villf , L . ~ .
! kata ir Grožis. Parašė dr. An- . . ,.. r- z- ♦ lietingomis dienomis:(tanas Gussen-Gustainis. Knyga J____ . x_.
i gerai pa vaizduoja, kaip 
priežiūra palaiko kūno sveisa 
tą. 190 psl., kieti viršeliai.] per gatvę pasidairyk į visas 
kaina

\e- R°w, London, W 10, Gr 
dantų laikyk lietsargio taip, kad Britain), 254 pusi.,

' jis uždengtų kelią. Eidamas nepažymėta.
__ Tai Nidos Klubo 17-sis

$4.oo; puses. Atsimink, kad lietin- leidinys, kuriame yra 7 K.
Igą dieną 
[prastesnis• BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS,Į

• vertė St. Vainoras ir V. Civin-lį , .
;skas. 15 į,lomiausi.) pasakų iži „Va,l™t0Ja? 
[visame pasaulyje žinomu Brolių
Grinių raštų. Pulki dovana vai- 
kdTTlS* ••••■«•«•■

matomumas yra 
ir nepasikliauk,

Barėno novelės.

lsustos. Apsiniaukusią die
ną ar naktį nešiok ką noi*s

ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 

j-19-15 metų. kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, prabi
lo Prs>cū7«ioj. prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . . ..*4.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje •‘Tūkstantis Į 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108,] 
kaina......................................82.<»O. [I
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro-į 
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina.............$2.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi.”

636 E. Broadway
So. Boston 27, M

vagys įsilau- 
vasarnamį

pavogė pinigų.
0000000000090000000

Prieš savaitę 
$3.oo.i baltą ar platų, kad tave len- žė į popiežiaus 

gviau galėtų pastebėti. Vi-ir ------ ’ ’ ’

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
a užrašiau jai “Keleivį.” N 

labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

Sesės-dukrelės, kodėl joms taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per ėielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Ktltivi 9
OSa E. Broodvrav. So. Boston 27.

£

sušlapino, visi vilkai pasekė ją. Nora šlapias ir kve- 
kaina' piant*s> ^et laimingas gyvas išlikęs grįžo prie arklių, 

j Kitas pirklys prikrautomis rogėmis važiavo nuo
kalno ir bijodamas, kad arkliai, pradėję bėgti, neiš
verstų ragių, laikė arklius už apynasrių ir pats ėjo at
bulas. Užkliuvęs pargriuvo, rogės kaip peiliu nupjovė 
jam galvą. Pašokęs be galvos pirklio kūnas dar nu
bėgo 50 metrų.

šimtai tokių pasakojimų, tikrų ir netikrų nuotykių, 
tėvai sekė vaikams. Jų prisiklausę kartais bijojome 
ne tik į kiemą vakare išeiti, bet ir kojas nuo suolo 
nuleisti.

Atsimenu kalbas, kad iš Kazlų Rudos į Marijam
polę vedamas geležinkelis ir kad atvažiuos juodas, kaip 
velnias pečius, iš kurio dūmai eina kaip iš degančios 
triobos. Senos moterys apie tą pečių, velnio pabaisą, 
pasakojo, kad jis bėga greičiau už arklį. Visokių nuo
monių buvo ir vyrų.

Kartą būrys vaikų susitarėme pamatyti tą pečių. 
Kelias nebuvo trumpas. Iš tolo pamačiau nuostabų 
vaizdą, šimtai ūkininkų iš gretimų laukų arkliais ve
žė žemes ir pylė pylimą, kiti greta pylimo kasė gilų 
griovį. Tiktus skruzdėlynas! Kažkokie ponai žiūrėjo 
I>cr ilgą vamzdį ir popieriuje kažką rašė-

Toliau ant pylimo buvo klojami dideli, gražiai nu
tašyti rąstukai, dar toliau vyrai klojo ilgus geležis ir 
jas piršto didumo vinimis kalė prie medžio rąstukų. 
Kažkam geležis suspaudė koją. Kilo triukšmas. Su
bėgę vyrai nukėlė geležį ir mesdami kitam sutrynė du 
piratu.

Ėjome dar toliau ir pamatėme tamsu daiktą, iš 
kurio veržėsi juodi dūmai Išsigandome, pradėjome 
žegnotis. Žydukai nemokėjo žegnotis, didesni mūsų 
juos peržegnojo.

(Bus daugiau)



mes žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi? CėptuitsO

Laiškai J. Juškevičiui 
ir Tamuliui

Naujas vedėjas įnešė nau-kuriam Kačinskas vado-vo ne tik Amerikos žymiausi 
jos dvasios, ne tik valdyba, vauja, kukliai pagerbė sa- gydytojai, bet buvo atvyku- 
het ir atskiri nariai rodo vo vadovą Įteikdamas jam siu ir iš Pietų Amerikos, 
didesnio susidomėjimo klu- ir dovaną — radijo apara- Anglijos ir net iš Pietų Af- 

Dorchesterio Klubas atgyja bo reikalais- 4ą. likos. Jie dalinosi naujau-
Balandžio 12 d. įvyko J. Kačinskas Lietuvoje siais laimėjimais medicinos

KEIK ALINGAS OAKKIMNKAS I 'aieškau Juozapo Inčauskio iš Luo- 
Vištų ūkyje reikalingas darbininkas, kės miestelio. Varmu sratvės (Tel- 

Dariuts pastovus, atlyginimas seras, .jų apskr.i. Dabar randasi kur tai 
Kreiptis j: Vokietijoje. Jis pats ar ji žinantieji

Julius Hill < Aukštikalnis > atsiliepkite adresu:
Middleboio, Mass. ( 17 l-’rank Inezauskis, Sr.

—------------------------------------------------------- Bruee. Wis.

I

I
4»

BIBLIJOS TYRI N ETOJ V 
GARSINIMAS Lietuvos paieš- 

is dirbančio 
uošviu 

. Kur- 
zio, Be
ar juos 

adresais:

Miškinis Juozas

nebėra. Jame nutarta balandžio!Įvairių muzikos kūrinių. 
26 d. 7 vai. vak. rengti i Vytų choras j Montrealį

PAKIETŲ SIUNTIMAS PER TAZAB OF LONDON "margučių vakarą”, o ge-Gera pradžia 
___________ gūžės mėnesį pokylį moti-,

Firma “Tazab if London”, $6.50 už pakieta ir i tą su- noms pagerbti. Kadangi da- 
kuri garsinasi “Keleivyje” mą įeina visokie leidimai,!bar eina draugijos kovai su 
siunčia pakietus į Lietuvą liudijimai, Sovietų muitų'vėžiu vajus, . nutarta tam 
iš Anglijos ir iš Švedijos, kontrolė ir kitkas. reikalui paskirti $5.

į klubą įstojo 3 narės.
Valio, dorehesteriečiai!

Rap.

amžius buvo "trūkumas”, "troški
mas” ir "naikinimas”. Ištremtus iš Į 
Edeno ir praradęs savo valdžių, z.mo- j 
irus pasijuto esąs klajūnas sausoje j 
ir išdžiuvusioje žemeje. Kaip labai

Tos firmos atstovybė Ame . ,
rikoje yra 51 Reservoir St., . ^er firmą galima siųs-:
Cambridge, Mass- Iš jos ga- beveik viską — maistą, i
Įima gauti katalogus ir pa- vaistus, drapanas, avalynę,! ------------------------ - - -
vyzdžius, pagal kuriuos ga- akinius ir visokias mašinas. į Mirė V. GrudzinakM
Įima pasirinkti visokių da- Pristatymas garantuota^. ----------
lyku siuntimui giminėms. Paprašykite katalogų iš fir-; Balandžio 14 d. mirė bu- 
'Pririnktus daiktus firma mos aiba l>at-vs »>>'yki‘«!lvęs ilgametis šv. Petrobaž- 
siunčia iš Anglijos, o kai ją. Važiuojant reikia išĮĮlYČios.zakrastijonas Vincas 
kuliuos iš Švedijos. Prista- Harvard Sq. paimti Huron įv,ru<lzinskas" 
tymas yra greitas. Už pa- busą. Dėl atsilankymo ge-j
tarnavimą firma ima tiktai riausiai susitarti iš anksto. ; V. Stelmokas į Pittsburghą

Vyrų choras gegužės 25 d. patruodo's ,uteik;a 
pakviestas dainuoti Mont- žadas, kad -sausa šalis.” bus paves-;

sta į “linksmybės vietą.” ir "aplei-ta j * 
ir nepereinama šalis linksminsis, .y- j J 
ruma džiaugsis ii- žydės

. 1—Iza. 35:1, 2.
>armat-: jjaj kas j,aij paklausti, kaip jrali-įbar

Ar žinai tam- nia įvykinti tokią didelę I>ermai:ią? Jo 
Apaštalas atsako:

Laisvės Varpo radijas,įsi- 
jungdamas į Bostone puošė- reav-
lėjamą pabaltiečių bendra-1 “ ~~ .Iza. ;{5:1, 2
darbiavimą, praeitą sekma- * onP*au e l
dieni davė dr B. Mickevi lyvą kavalierių: 

sta. kad moderniškai merginai

J. Gudelis 
■Ji’> < uiiiniiiiys lli*'hw. 
Koslindaie. Mass. arba 

Juozas Miškinis 
I»ebeikiu paštas 
Gudelių kaimas 
Lietuvos T. S. R. • 1S

urtrts Nau- kūnas ieško savo brolio 
kaip rožė." (Miko Nauckūno. seniau gyvenusio 

j U'oreester. Mass. ::0 Spruee St. l>a- 
ten siųsti laiškai urižta at£al. 

lidelę permainą? ! Jo paties ar jį žinančių prašau atsi- 
Atjraivinžtno lai- liepti šiuo adiesu:

Čiun« ntitinVuma nn-skiiita Ir S'a’ moderniškai merginai kai ateis nuo Viešpaties iiaesumo."' Jurgis Nauekūna.-
. . J * . ? draugauti SU nevedusiu vvru .^r kaip didis bus tasai atgaivinimas. -Jiezno rajonas

DO Vieną estų ir latviu cho-i ... . * . kuomet, išbuvęs per šešius tūkslan- Užuguosčio pušta
in išbaiminto rloino * ! >’ra labai nuobodus romansas, iįius metų tyruos, nebematydamas Lietuvos T. S. R.ių įdainuotą dainą

Išvyksta V. Andriušis FRANAS BITAUTAS
. 1 savo Tvėrėjo veido, žmogus ir vė!

■ patirs džiaugsmo apstumą, nes š Pianas Jasionis. Kazio sūnus, ieš-

SIŲSKITE f LIETUVĄ Pavasario Bargeno Siuntinius 
Pasiūlo

TAZAB OF LONDON
SIUNTINYS MOTEKV OALYKV SIUNTINYS VYKU DALYKI/
11 kuponas -3 jardai vilnonės me- j kuponas-3 su trečdaliu jardai 
dziagos suknei juodos, rudos. »»ė- Worste.i Tennis "B” faney mėly 
lynos, žalios, raudonos, ar smė-

Nekiln. turtų pardavimo 
tarpininkas V. Stelmokas iki 

! gegužės 1 d. išvyksta

Dailininkas V. Andriušis 
ir šeima rengiasi apleisti'; 
Bostoną ir apsigyventi Kali-■ 
fornijoje. i

Suvažiavo 6,000 gydytojų

i Pittsburghą.

Pagerbė J. Kačinską

Praeitą savaitę Bostone; 
į (posėdžiavo “Amerikos Gy-i 

dytojų Kolegijos” 38-ji kon-! 
vencija, kurion atvyko 6,-1 
000 gydytojų. Jų tarpe bu-

i —

naujo bus atkreiptas į jį palinksmi-‘ ko savo tėvo broi;.) Aleksio Jasion.es 
nantis Dievo veidas. : g>'v. Montello. .Mass. Taipgi ieško

. "Atgaivinimo laikai!” Kokie ma-: savo dėdžių .motinos broliu. Vlado 
lonūs ir palinkminantys žodžiai. Be , ir Cariio Ma-i-enų ... Montello. Mass. 

i to atgaivinimo žmonijos padermė ir Masionio Prano gyvenančio Kali- 
! liūtų galutinai išnyku-i: nes Dievo ' foru i jo i. Jie patys ar juos žinantie-

I malonės praradimu atėjęs badas, j ji atsiliepkit.-: 
būtų apkrėtęs vi.-us pražūtinga ...ir- • Pianas Jasionis 
ties liga. Protinis ir fizižkas skurdas! Jiezno rajonas
būtų kas kart aršiau užpuolęs n.ir- • Užuguosčio naštas

. štančią padermę. Bet ačiū Dievui už ' Lietuvos T. S. R.
I užtikrinimą, kad Jis atgręš į žmones I Pa iešką u savo sesei- sūnaus Jonu 
[savo veidą ir kad tuo jie bus atgai- Girlėto iš Kleboniškių kaimo. Sudu- 
vinti ir palaiminti. ! vos parap. Jis pats ar jį žinantieji

Jie bus atgaivinti tikru oažinimu atsiliepkite adresu:
<*'hark-s Cisevich 
Capac, Mich.

Jo ir Jo plano, teikiančiu žmonijai 
amžinojo gyvenimo ir laimės. Jie-

1 bus atgaivinti užtikrinimu jiems —;----------- ;— -------- ------- -------- ;---- —
•ekonomiško saugumo ir pasotinimo Paieskat. Kazinii.-ro .iare.-iūno ir jo 
1 sielos ir kūno. Jie bus atgaivinti i svs<‘**s Jare-iunaite is Berčiūnų 
protiška ir kūniška sveikata. Žmogus Ik'" - Panevėžio apskr. Turiu žinių 
Į.asidarvs taip sveikas ir pilnas gy- ■ •' I i. luv..s. Jie patys ar juos zi- 
vumo. kad visokios lig..s. net ir se- ' n.inl:.-.-. atsiliepkite adresu: 
natvė. pasidarys tik tamsios praei- j '
ties atsiminimais: nes "mirties dau-i 33:: < oleridge
giau nebebus.”■—Apr. 21:4. lemens. Mich. (1G

(Bus daugiau)
puslapyje Daugiau

(17

Kompozitoriui Jeronimui 
į Kačinskui balandžio 17 d. 
sukaks 50 metų amžiaus.

TIKRAS TARPININKAS
nas, rudas, pilkas ar juodaslio spalvos

Prie to pridėkit: iettukus, apati- Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nius. nertinuką, gražaus šilko ar nes. marškinius, čeltatus, šliures 
medvilnės bljuskelėms ir sukne- pirštines.
lems. j ksna.

*23

skustuvą, amžiną p|un-

EKSPRESO MAISTO P A KIET AI

inSS’ 'akuTį, "‘“aš *1 «, 1 j Paieška.. Antano Viėiaus. kilusio iš
.akiumano lhn-ė ka.io Yk J° !*db,lnaS Siame Puslapyje Daug.au yra pasakyta knygutėje Salantų rajono. Kretingos apskr. Tu-

Ta proga balandžio 14 d.į^ poN„,.„ių plauku slinkimo pri^ 'ŽSg «!
įsv. Petro bažnyčios choras,.£.v<7ntn-Kkojo m^ ° P®v«h«las rodo, kad žesnių spausdinių nemokamai. Pra- sili.-pkite adresuZV.srilŲ

šom kreiptis: L. B. S. A. 3444 S.

S2I.5S
15 svaru cukraus
4 svarai miltu 
1 svaras sviesto

$23.00
1 b svaru cukraus 
t! svarai taukų
2 svąrai miltų 

Prie paminėtų siun-

. $30.00
1 svaras kavos
1 svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukraus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
5 gabalai muilo 
1 aukščiau nurodyta:

$31.00

5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arltatos 
1 svapas sviesto 
1 svaras kakao 
5 gabalai muilo.

Mes tnp pat siunčiam 
rankines siuvamąsiastinių galit ppidėti »«i- kainas įeina viskas: .. .

st, ,s musų kaUdogo.Sovietų ^uitas ir pri. masmas. akord.onus ,r 
statymo garantija. ' '

TAZAB OF LONDON
5! Reservoir St„ Cambridge. Mass., tei. Klrkiund 7-9705

Mokslas ~ Literatūra - Švietimas

BRlKNfiS LAPAI

.i- • Mis. M. \Vikis 
115 Elgin St..
Han.iiton, Ont., Canada

A. A. (18 Plukus galima apsaugoti. tuaniea Avė-. Ghieago s. UI.
;X,w K.<XJrxK« jėa'gąągg g g s s - s a s

| NEW ERA NAUJA GADYNE s
h MIŠINYS GALVAI MAZGOTI

(1G

PAIEŠKOJIMAI Ona Sitkauskienė Lietuvoje paieško
. savo sesers Andrušaitytės-Breneze- 

. __ rienės Marijos ir jos šeimos: Brene-
. Si ■ I aieskau Juozo ir Onos Kanopkų zerio ir vaiku Juozo. Vvto, Zeniaus,

j trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus *3! iŠ Našutų kaimo, Kapčiamiesčio pa- Edžiai.;. Anksčiau gyveno Austrai.- 
Lietuviu pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštu. J .-j. J’.?’*.- l.7.L.'?.:l::n ;,ie Pat>'s ar

Amerikos Valstybių trečios gentkartės _____
uždegimo, pūslės^ j^es laikinam įusu‘Shampoo. Iš Detroito F. Gustaitis - ■

lumo ir šlapinimo- « ras°: >u svk,u ,sma7«°’au «a,v4’ atrad»u. kad as visada ją | į 

si kanalo $2 sv- |g vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, III., rašo: Aš atradau.^',

Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
liu augimo, inkstu X : |>atys ar juos žinantieji atsiliepkit.- juos žinantieji praneškite: 

Lietuvaitės rašo adresu: Ona Sitkauskienė
Petras Katauskas Kalvarijos rajonas
llMil Lorene St. Alksninės paštas. Vartų km.
\Vhittier. Galit. 11S * Lietuvos T. S. R. ‘ <1G

TrukžoKų šaknys nuo patrū-'« kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plauku |. PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SU KTINIUS | 
kimo. pasijudinimo, skaudėjimo Į Jį slinkimą. NEW ERA tą viską pašalina. S- Straukas iš Ind. s SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar 
po krūtine, dieglių. Suteikia j S rašo: Aš visiems patariu mėginti- AI. Jasinas, chicagietis H -----------------

=i, prakaitavimo ir atkosėjimą.)x sako: f 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė- :i

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tų. kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 

pabaigsi. S13.(K» VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! 

Tuoj kišk jienkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodu suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane. nes 

myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, 

kaina $3.00-
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku- 2 

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl.. kaina . . - . .S.3.60 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, ka.Pt mane skaitysi.

149 puslapiai, ilustruota, kaina......................................................................................... . §4.09

ŠLIUPTARNIAI (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 . . . S3-00. 

Vbits I knygos sykiu lik už. 55! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kny

gų, tai už 1 §2, už 2 ?3. už 3 S4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:
Dr- Alg. Margeris. 3325 So- Halsted SI., Chicago S. III.

KKW)MaoeoeweMeon8(xocKXiO(X9eQcxxxxxx>xxx»»eooo5

! Kaina • . . • . §3.00 svr.ĮŽ 

l’elynos žole nuo plaučių ne- x

‘ sveikumo, geltligės, karščiavi- 

• mu. drugio ir nuo gumbo pasi

kėlimo, taiso vidurius jas ge-

riant. duoda apetitą geresnį. 

Kaina .... §2-00 svaras.
ALEXANDER'S C0- 

414 Broadnay 
South Boston 27, Mass.

Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ

Kalbų todynas
i _____________________

! Apie 20,000 žodžių, nurodyta 
ištarimas, geri aptarimai lie

tuvių kalba, rūpestingas žodžių 
iparinkimas, vardų ir vietovar- 
jdžių žodynėliai, žodynas kišeni
nio formato, kietuose viršeliuo
se. 370 psl-, kaina tik §4-00, 
gaunamas adresu:

TERRA
3333 So- Halsted Sl„ 

Chicago 8. III.
(Skelh.)

jausi. vėlinu visiems mėginti. Kaina §2 už 8 oz. butelį- Ka- 2 
nadoje §2.25. H

Fr. Bitautas 302 So. Pearl Street Denver tolo-

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užssJcymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mas*.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI §10,000.
ŠIA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki §10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių npdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

DR. M, J. VINIKAS
307 W«l Mik Slmt, N«w York 1, PU Y.

Suvalkijon Įvykių 
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai-lj^® 
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tu nu kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valucko romane

NEMUNO SŪNŪS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai. stipnis intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi i ano meto gy- 
venimą. kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: I t.—280 psl. 
kaina §3.00, 11 t.—428 psl., kai
na §4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Ave^ De- 
troiŲ Mich. pas visus knygų 
platintojus ir

TERMOJE
3333 So- HabtH St.

Chicago §. III-
(Skelb.)

LYTIES GARBINIMAS

Parašė T. J. Kučinskas
Knygoje rasite Įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry

žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 

Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 

Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. I\ 144- Kaina tik

tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

T. J. Kučinskas 740 W. 34th SU C hicago 16, III.

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN. N. Y.
Si firma Įgaliota 1NTURISTO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus i SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, tai patobulinimui patar

navimo ir paskubinimui siuntinių pristatymo Į SSSR. kartu kli-

jentų patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

11601 Jos. t ampau Avė-. DETROIT 12, Mich. Tek TO 8-0298 
631 Albany Avė.. HARTFORD. Conn-. Tel. CHapel 7-5164 
121 So. Vermont St., LOS ANGELES, CaliL. Tel. DU 5-6550 
78 Second Avė.. NEW YORK CITY, N- Y-. Tel. ORchard 4-1540

Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto pro

duktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomicin, Penicilin, Ri- 

mofon ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienu.

NAUJIENA: Dabar galima siųsti ANTĮ - POLIO SERUM”

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordionai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo paraša-

NAUJAS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, INU.
1530 BEOFORD AVĖ., BROOKLYN 16. N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Tel. INgersol 7-6465, 7272

įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automibilių pa

sistatymas. įstaiga atidaryta kasdien. Įskaitant sekmadienius,
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 6 val-
I- irmos veikimas jiertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą jutsiekia per 7 savaites, 
oro pašto siuntiniai per 7 10 dii*nų.

LENGVAS BUDAS 
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 siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarą, kišiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 7» Centai 

Utsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Brondųrsy, So. Boston 27, Mas*,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ sr PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass-

v

Jasion.es
Daug.au


Puslapis Aštuntai No. 16, Balandžio 17, 1957

Dramos Sambūris j Čikagą i Nepraleiskite progos

Bostono Dramos Sambū
ris suvaidinęs “Vincą Ku So. Bostono Piliečiu Ko 

itetas rūpinasi, kad visiV4 Ai J\AA A-FVZC* VV74JV « I S* V4 i * V< ’ "X. a— 1 * e, - v. • , u ... 'gyventojai vvresm kaip 18ii parodvti Niuiorko. Hart- - • •’ • , . *L . • ... * . ,. metu butu peršviesti Kent-fordo n H orcesteno lietu- - it;(iuIiais Džillva 
viams. Rudeni žadama tą #iandie!1 vra H.

dirką'* Bostone, jau nuvežė

veikalą suvaidinti Montrea- ga. jei ji laiku pastebima, o
ly ir Čikagoje. Į tikagątuo pafjarvti tegalima Rent- 
pačiu kartu dai manoma o-eno spinduliais.- .• ..T» t ”■ 1’__ .. . J? Vnuvežti “Raudonąjį Vyną 
ir “Tuščias Pastangas”.

Egzaminai Lituanistikos 
mokyklooje

Lituanistikos mokyklos auįomSbTl?s

Baugiausia džiova mirš
ta senesni kaip 45 metu. to 
dėl ir senesnieji turi per
švietimu susirūpinti.

Iki gegužės mėnesio galo
_________ su Rentgeno i

vedėjas in aneša. kad ke- !aparatu stovės Įvairiose vie- 
hamieji ir baigiamieji .<8- tose. Ten atėję visi bus per- 
sios klasės) ir stojamieji Įviesti.
bus birželio 1 d. 9 vai. ry- ..... 
to. Egzaminus gali laikyti i; 11 kitą sa\<aitę. tai_\ i a
visi tie. kurie mokvklos ne-1nuo balandžio lo iki _/ d. 
lankė, bet nori turėti baigi-j sr°,vės Prie Stop and 
mo pažymėjimą. Visais rei-! ^»p krautuvės, Broadway 
kalais kreiptis i mokyklos;aiK*
vedėją -L Vaičaitį tel. AN. Pirmadieniais nuo 1 iki 5 
8-5714. vai. p.p., antradieniais ir.

penktadieniais nuo 9 vai. 
rvto iki 5 vai. vak.. trečia-

Tos pačios r.iokyklos Tė
vu Komitetas maloniai pri
mena ir prašo tėvus sumo
kėti mokesčius iki gegužės ■ nuo 1 iki 9 vai. vak

dieniai

mėn. 4 d. ir tuo būdu at-i 
likti savo pareigą ir palen-į 
gvinti vieni kitu darbą.

Aukos Biržiškos antkapiui j ka* la*m®j°

ir ketvirtadieniais 
i 9 vai. vak. 

Pasinaudokite ta proga!

Bostono šachmatinin-

St. Vaitkevičius Bostone \ šeštadieni 
iš teisininku ir kitų prof. So. Bostono
Vaclovo Biržiškos antka
piui surinko 843.50. Auko-
TO «Jv- IU I\U1LU*
ros Klubo nariai S12.50. J. 
Rauktys 83. po 82: S. Vait
kevičius. B. Mickevičius. P. 
Averka. V. ir A. Andriu 
šiai. K. Mockus. P. Viščinis, 
J. Vembrė. -M. Kavaliaus
kas. A. Keturakis. A. Vilė- 
niškis. V. Galdikas. P. 
I.emberta
vaitis. A
Gustaitis. A. Ivas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

SKOTŲ MARŽAS 1 LIETUVIŲ RENGIAMĄ VAKARĄ

‘>iun M .''►o. .«» (auliniu šokių šokėju grupė atvyksta šokti j Bostono lietuviu tautiniu šokiu grupes balandžio Zkd 
•') vai. popiet So- Bostone Thomas Park High School auditorijoje rengiamą net dvylikos (aU(U liaudies šo
kiu vakarą. Vakaro programą Įvykdys: lietuviu 100 šokėju, airiai, amerikiečiu Contra i) .neės ir Sųuar 

ir ukrainiečiai.
Dance, anglai, čekai ir slovakai, latviai, lenkai, portugalai, škotai ir jų orkestras, švedai " ųuare

ir sekmadieni 
Lietuvių Pilie

čių Draugijoje turėjome Ry
tų apygardos lietuvių šach- 
matų pii meiiYOeS. rveiiOii- 
kos dalyvių skaičiuje buvo 
2 iš Nevv Yorko. 1 iš Brock-Į 
tono, o kiti bostoniškiai. A į 
klasėje pirmą vietą iškovo- j 
jo Kazys Merkis (So. Bos-į ■ ■
tonas), surinkęs 5:0 taškų. Anglu kalbos kursai 
Jam atiteko is Nevv 5 orko

......... __ . atvežta Rytų Apygardos International Institute
s. Po 81: B. Kai- taurė. Antrą vietą laimėjo H90 Beacon St.) pradeda 

Juknevičius. A. Nevv Yorko dalyvis Albinas,anghi kalbos kursu*. Pa-. •» i i 4 \ -1 « i runlmc t.nc ontvurluin:ūk ll*Sakalas su 4:1 taškų. And- m°kos bu-< antradieniais ir
--------------------------- rius Keturakis, Albinas Ka- ketvirtadieniais vakarais

Z. Šalnienė Jungt. Tautose rosas ir dr. K. Bobelis su- ' :30—9^30 vai. vak. Regis-
---------- i korė po 2 taškus. M vkolas Akcijos mohestis $1 ir 2oc

Adv. Zuzana Šalnienė at-tgiaj^vs (\ew Yorkas) liko,uz Pąnaoką. Informacijų 
stovavo “International Fe-;i)e tašku. g klasės pirmeny- skambinti: KE 6-1081. 
deration of Busine>5- and luimoin So- Bostonoįbes laimėio 
Professional ^omen”Jung-;šachmatu Klubo 
** * ‘ * Pade-"

jaunuo Iš centų šimtai dolerių

Dr. B. Matulionis
Vidau*.yTr

ii

DR. D. PILKA
Ofiao VaIumIm: bbo t M 4

iraaTUI

546 BROADWAY
80. BOSTON. MAM. 

Telefonas AN 8-1320

T«L AT 2-4S3S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S
Nedėiiomis ir ftventadiamais: 

pagal susitarimą

485 Columbia Road 
Arti Upfc4"’s Conmr 

DORCHE8TRB. MAS8.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtltJg)

Urturta Gydytojaa Ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios t'-mtnrtrrijise

X-RAT Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, ano 7-S 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Ur. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Red A 

ormurEmstM
gAi.AMring.
Nuo 9 n’to iki 6 vakaro. 
Soredomis—ofisas

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

I

nas, Rochester, N. Y., 
Chain. Meriden, Conn.

V. per K. Bielini 83. Po 
82: švelnys. Toronto, Ont., 
J. Matonis, Nashua. N. H.

J. Gimbutas, Boston. 
Mass., 81. Dagilis, Toronto. 
Ont.. 50 centu.

| PLEKAVICIAUS KEPYKLA, SI 5 Cambridge St. 
S Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie- 
S V?Ub Jutime dideli pasirinkimą visokių pyragai- 

-x čių Jūsų valgymo malonumu:, o penktadieniais ir 
| šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 
| virš to šviežią Baltic Lietuvišką Ruginę Duoną.

timų Tautų Moterų raae-jiiai; Gediminas Kuodis il
ties Komisijom posėdžiuose.; Sausus Vaičaitis, turėdami Yasano gimnazijos 4

Meižvs < Brockto- njbkai. .5d,

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės Į

Praną Lemberlą
REALTOR

REIK VI !N<;AS KAMBARYS
Pavienis vvras ieško kambario. Siū
lyti:

-I. Draskinis 
:"!? ’E‘ Street
So. Boston 27. Mass. <17

* Kas perka ar parduoda

pą. joms papasakojo, kad 
jos vyras Bostone yra Lie
tuvos garbės konsulas ii 
kad Amerika nepripažįsta, 
Lietuvos prijungimo prie 
Rusijos

•Jos tuo buvo nustebusio

ir Edm*. Spirauskas ,’inkta iKsfoi Azijai pasiųs- j
jo po 1 tašką. ta • - 3

, . , Bu relBr-nariu masus su- 2

AI m.
nas)

' laimėjo
Po šių pirmenybių buvo renĮ<a 

surengtas žaibo turnyras.
Čia pirmą vietą lairųėjo __
Gediminas Šveikauskas su Ąukcs 

Grižo F. Ramanauskas 5;(i taškų. 2 v. Leopoldas 
Praeitą savaitę Frank Ra- Šveikauskas ir Andrius Ke- 

manauskas su šeima grižo turakis po 3 tš.. Albinas po 
iš Floridos, išbuvęs ten 4 Karosas 2 tš.. Alm. Meižy; 
mėnesius. ir Vytautas Vilutis po 1 ts

’£-JUO= 
Vembrėj;;?

pasiunčia J.

“Darbui’

“Darbo 8] o; Chicago. 
kauskas.

žurnalui aukojo:
Dr. J. Valaitis,
II!.. Pr. Švei- 

Boston. Mass, K.
DIDŽIAUSIA SIUr- TINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA y'‘''p.?“’™\

NAUJOJOJ ANGLIJOJ L J ■>° A__
Parcel Department

VLOttE TRA VĖL SERVICE '
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame .Iūmi >udarytu> siuntinius i LIETI 'VĄ ir VISAS

PVKproPVMI N VMVI
PC - j.j. j-.iodu 'lu mažius na-
muv. 7 ai>arta-i.<-r’ai. karštas van- 
')u«. jrra/.ds ; .'aziavinias. lenjrvos są- 
ly?’»s i'-::«iok«’įii^ui. at>u tik uz. 
S15..V*’. Savininko tel. OA 7-M»«.

< l:»

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

tš stoties AVBMS, 1090 ki- 
veikia sekmadie

niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Pačių siunčia- lieną. Perduodamos lietu

viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkue.

siuntinius ;
kitas RI SIJOS valdomas sritis

iš rui . i ir '.audnlii rūbu. avalynės, medžiagų, maisto, vaistu ir 
kitko. \ i-a> išlaidas ir SSS lt muitą apmoka siuntėjas.

Vaistu* ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje Įstai- lOCIKJy, 
goję- Prašokite kataloglu.

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų adresu- 
nm pr<-kin -voris negali būti didesnis kaip 18 svarų, 
plente daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntu : (K-ipaba\i. pranešime Jums, kiek kaitinos persiuntimo 
Mainos, (staiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai idtikino. kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauta ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su l.\T( RISTO įgaliojimais- 
Siu:.t iriai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie
niais run 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimus laikinas, išsikirpkite adresą.

1 l'pland Avė.
Melville Avė.)

3 G E 6-2387
3 Šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

^rmrrrTummmTrrrm^

(Is
X

x

X

XXX

.. Baltic Lietuviška Kugmū Duona yra parduodama 
X daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit 
x įuginę duoną dabar prašykit r pirkit tikrą lietuviš- 
x ką ruginę duoną. BALTIC RYE BREAD!
bj(XXXXX»OO(XXX\x<xr:?: ■i.iii

FARDUODAMAS VIEŠBUTIS (HOTELIS)
mažam miestely, prie daug ežeru, 15 mylių nuo VVor
cester. 2 mylios nuo East Douglas, geras namas, 17 
kambarių, barruimis, pilni gėrimų laisniai, geri sal
dy tu va i, valgomas kambaiys ir virtuvė. Kreiptis:

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

X

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lanko apkalame šinge- sutai.some pijazus ir ^>,1 m i>ci taisom Prašom kreiptis:

r lr
k liais

vidaus;

dengiam

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums Įdėti naują, (erai dirbantį jlej

ibiTylą, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

paisymas $279
lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Saukit GE 6-1204

John Petrus

11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass 

Tel.: JA4-4574

5C<SCOOQ«

!: Sapsidrausk NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ!

Draudžiame nuo polio, visokių kitokių ligų ir nuo ne-j laimia (ugnis, audra ir kt.). Į Visais insurance reikalais!
jį kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

JaMiee of Ihe l’race-
S9S E. Broadnrsy 

bo. Boston 27, Msai

'Tel. AN 8-1761 lr AN

A. J. NAMAKSY
SEAL BSTATB A INSUBANCB

408 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MAM 

Office Tel. AN 8-0948
Im. ST GBIOLB STBBR 

Weat Beahary,
Tet FA 3-5515

KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deiauuitai

Papaotatei

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžiua, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO. 
Sartąja ku A. A AMns

SSS Baat Braotnay^
TeIefo«iM"AN 8-414?

VAISTAS -A2IVA"
1—Vaistas m įsmdHirt

RsflHdMkMs Ntt| Tiistji (B- 
Mitais BBBMriais. Kstaa mB

kiekvieną numeri 9L Flnb 
ris II


