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Nusiginklavimo Klausimas 
Labai Rimtai Svarstomas

Nusiginklavimo Derybos Rimčiau Vedamos, Negu Bet 
Kada Per 11 Metų; H* Stassen Parvyko ii Lon

dono Namo Gauti Naujų Instrukcijų; Sovietai 
Esu Linkę Prieiti Prie šiokio Tokio 

Susitarimo.

Neseniai atnaujintos nu
siginklavimo derybos Jung
tinių Tautų organizacijos, 
ribose šiuo metu vyksta 
Londone. Deiybose daly
vauja Amerikos, Rusijos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ka
nados atstovai. Amerikos 
delegatas tose deiybose yra 
prezidento patarėjas nusi
ginklavimo klausimais Ha- 
rold Stassen. Jis prieš Ve
lykas parvyko iš Londono 
gauti naujų instrukcijų irta 
proga sakė, jog derybos da
bar yra vedamos labai rim
tai ir rusai per visus 11 me
tų taip rimtai nesiderėjo.
Žinoma, jokios garantijos 

dėl susitarimo dar nėra. Dar 
lieka labai daug painių
klausimu aDtarti ir susitar------
ti, bet pats faktas, kad ru
sai derybas rimčiau veda ir 
nebeužsiima sabotažu kelia 
šiokios tokios vilties, jog 
gal ir bus prieita prie kokio 
nors susitarimo dėl ginkla
vimosi aprėžimo ir dėl su
laikymo atominių ginklų 
bandymų.

Deiybose dalyvaujantieji 
penkių valstybių delegatai 
esą sutarė pirma bandyti 
prieiti prie dalino susitari
mo, kurs viso ginklavimosi 
klausimo neišspręs, bet toks 
dalinas susitarimas gali bū
ti pradžia platesnio susita
rimo vėliau.

Rusai dabar “grasina ir 
šypsosi”. Jie įspėjo visus 
kaimynus, kad jie skau
džiai nukentės, jeigu leis 
savo teritorijoj įkurti ato
mines bazes, bet kartu ni
šai mano, jog tarptautinė 
padėtis yra kiek “atslūgu- 
si”. Esą Vengrijos sukilimo 
likvidavimas, kaip nišai no
rėjo, ir užbaigimas Sueco 
kanalo krizės, kaip rusai no
rėjo, į-usus padarė kiek su- 
kalbamesnius ir jie, jei 
siunčia kaimynams grasini
mus, tai tik iš papratimo, 
bet mano, jog karo pavojus 
yra kiek atsitolinęs.

Rusus skatina prie susita
rimo ir tas faktas, kad ša
lia trijų atominių galybių 
(Amerikos, Rusijos ir An
glijos) greit gali prisidėti ir 
daugiau valstybių turinčių 
atominius ginklus. Ypač 
Vokietijos pasiiyžimas ap
siginkluoti atominiais gink
lais primena atominėms ga
lybėms, kad jų monopolis 
bus labai trumpas ir kad 
greitu laiku atominiai gink
lai bus visų pažangesniųjų 
valstybių rankose. Kad ap
sisaugojus nuo to nemalo
numo, atominius ginklus tu
rinčios valstybės darys ban
dymus kaip nois aprėžti 
atominį ginklavimąsi, kad 
kitos valstybės tokių gink
lų negalėtų įsigyti

Atominiai Ginklai 
Bus Bandomi

Valstybės sekr. John Fos
ter Dulles per Velykas pa
sikvietė į savo namus japo
nų profesorių M. Matcūšita 
ir jam aiškino, kodėl Ame
rika šiuo taipu negali vie
našališkai atsisakyti nuo 
atominių ginklų bandymų. 
Profesorius Matcūšita lan
kosi Amerikoje ir kituose 
kraštuose protestuodamas 
prieš anglų rengiamą van
denilio bombos bandymą 
Pacifiko vandenyne

GYDYTOJAMS RODO ŠIMTAMETI ŽMOGŲ

Garsusis širdies ligų specialistas dr. Paul Budie y 
White neseniai buvusio Bostone “Amerikos Gydytojų 
Kolegijos” suvažiavime dalyviams rodo l(Mi metų se
noką Charles Thiery iš Belmont, Mass., kuris pasi
žymi ypatingu sveikatingumu, žinoma, turint galvo
je tą amžių. Jis gerai mato, gerai girdi

Rusai paskutiniu laiku iš- Mayfloiver Antroji Kinijos Studentai

Italų Socialistų 
Vienybė Dar Toli

Italu socialistų susivieni
jimas į vieną partiją dar 
negreit įvyks. Taip sako ir 
socialistai demokratai ir 
Nenni vedamų socialistų 
žymesnieji atstovai. Svar
biausia kliūtis socialistų su
sivienijimui yra faktas, kad ' 
Pietro Nenni, oficialus so
cialistų partijos vadas, fak

tiškai yra mažumoje savo 
Įvedamoje partijoje, o par
tijos aparate vra sulindusių 
daug komunistų šalininkų, 

j kurie susivienijimą visais 
' būdais trukdo.
1 Socialistinio Darbininkų 
'Internacionalo vadai deda 
pastangas priešingumus 

į tarp italų socialistų paša
linti ir skatina derybas dėl 
susivienijimo, bet ir jis pri
pažįsta, kad vienybė dar 
negreit bus atstatyta.

Keleivis Išlėkė Iš 
Lėktuvo Aukštumoje

Jordanijoje Gali Prasidėti 
Tarpusavis Arabų Karas

Jordanijoje Irako ir Sirijos Kariuomenė Gali Pradėti
Kautynes; Jordanijos Karalius šiuo tarpu Paėmė 

Viršų, Bet Kas Galutinai Laimės — Nežinia; 
Izraelis Grasina įsikišti į Arabų Kautynes,

Jei Jos Iškiltų.

sprogdino visą eilę galingų 
bombų ir Japonijoj tas su
kėlė didelio pasipiktinimo. 
Japonijos apsaugos vadai

Plaukia Amerikon Užsikrečia Erezija

IŠ komunistinėsAnn-Į,, jįĮjctpf vtue hnrinis

įsakė žmonėms negerti ne- laivas “Mayflower II ...
virinto vandens ir būtinai elt3 šeštadienį iš Plymouth, jų mokyklų studentai uzsi- 
mazgoti vaisius prieš juos Anglijoj, išplaukė į Ply-;kiėtė eiezija ii nebetiki

Amerikietis Jack Rodney 
Nash skrido iš Irano i Kon- 

Kiniios stantinopolį Turkijoje. Pa
per- praneša, kad ir ten aukštų- geliui šiauriniame Irake jis 

dėl dar neišaiškintos prie-
įs

MASKVA VĖL SIŪLO Jordanijos karaliaus Hus- 
KETURIŲ DERYBAS ^in Prarytas perversmas

_______ dar “nesusitupejo . Kara-
Sovietų Rusija atsiuntė V8“5 Paskirtas armijos nau- 

Amerikai, Anglijai ir Pran- Jas ,vadaa generolas Hayan 
elizijai notą su pasiūlymu P?s.,.t,'a.uk?. 18 Jordamjos i 
pasikalbėti dėl Viduriniųjų ,s.ten pasiuntė ka-
Rytų ir susitarti, kad joks raku\ . atsistatydinimą, o 
ginkluotas susirėmimas ten sPaūdal pareiškė, kali sve- 
nebūtu pripažįstamas ir kad t;n’1 .imperialistai esą kalti 
ginklai nebūtų siunčiami dėl irusio perveismo, o 
Vid. Rytų valstybėms. ne Egipto salininkai.

Prieš pora mėnesių Mas- Jordanijos užsienių rei- 
kva irgi siūlė susitarti dėl kalų ministeris sako, kad 
Vid. Rytų ir siūlė ten pa- kai kurios diplomatinės at- 
naikinti visas svetimas ba- stovybės Jordanijoj kišosi i 
zes ir paleisti Bagdado ka- Jordanijos vidaus reikalus, 
ro sąjungą. Prieš tą karo bet jis neišvardijo, kokios 
sąjungą rusai ir dabar kai- tos atstovybės yra. Nabulsi 

‘ buvo ministerių pirmininku
Pirmas rusų pasiūlymas I)lįet* P?1**) savaičių pašai i n- 

..iro^foe v toj vynausybej, o dabar jisavinvovac, rictiis v • • -i i • •
mainiškas ir tik rusams nau- J"» užsienių reikalų minis- 
dingas. J dabartinę rusų no- te"u- , Na“Ju km momenes 
tą atsakymas bus pasiųstas 'ady kaialius paskyie gen 
valiall įMajali. Kas galutinai Jor-

'________________ danijoj laimės, dar nėra ti
kra, nore šiuo tarpu kara-

PKIS1PA2INO U2MUSĘS , ,ius vra laimėtojas.
DVI MOTERIS

____ Vėliausios žinios iš Jor-
Brooklyno, N. Y., Tho- įanijos sako’ JOK ten gali 

mas J. Higgins prisipažino Iškilti karas tarp Sirijos ir 
policijai užmušęs jiereitąsa- Irako kariuomenių. Sirija ir 
vaitę vieną mergaitę, Petri- |Saudi Arabija jau seniau 
čia Ruland ir prisipažino laikė savo kariuomenę Jor- 
užmušęs Mrs. Dorothy dan ijos teritorijoj, o Irako 
Campbell, sausio 29 d. ‘ kariuomenė dabar įžengė į

Klausinėjant toliau jau- Jo,’dani^. ka(* Tkak,i 
nas 22 metų vyras pasisakė, ■esant. Padėtų Jordanijos ka- 
kad jis padaręs devynius rakui apsaugoti savo sostą.

žasties išlėkė pro langą 
lėktuvo ir nukrito žemyn.

000 pė- 
ta ne- 

oras,
je_ j įsi veržęs į lėktuvą, sukėlė

mokslo neklaidin-i?1’?™* kitų keleivių tarpe.
Lėktuvas tuoj pat nusileido

Mayflower II” plauks į £u,,,v* žemiau ir atskrido į Kons-
Ameriką apie mėnesį laiko Komunistų valdžios viriu- Stantinopoli su išmuštu lan- 
ir čia, po atsilankymo ivai-į nėse plintanti jaunimo tar-:gU ir be vieno keleivio, 
riuose lytiniuose uostuose, pe erezija kelia daug rū- Į Kaip atsitiko, kari kelei-

J. F. Dulles sakė japonų į Naująją Angliją an<.-eikšti savo abejones 
profesoriui, kad gal pasi-'?lus koloniste ir iškeldino valdiškojo marksizmo
seks susitarti su Rusija dėl Juos P'ymout*1 e- 
sustabdymo atominių gink- “Mavflower II’' plauks i 
Ių bandymų.

ninizmo
gumo.

Ar Mesti Vežikų Plymouth,
ir

savo rusies muziejus.
Iš Plymouth Anglijoj bū-

17-21- f -„2.9 bus laikoma rrymui uniją LsOUK; Mass> kaipo atminimas

Darbininkų judėjimo ei
lėse dabar daug kalbama

pesmo, nes kinų komunis- vįs išmušė langą ir kodėl 
Ui dėjo dideles viltis įjau-j^ buvo išmestas pro lan- 
nąją inteligentijos kaitą -gą lauk, lėktuvų kompani
bolševizmo diktatūrai iam-

rp7e rož'ikų unijos v“adų“ ei': rin'f
gesį ir svarstoma, ar mesti čiai žmonių. Laivą anglai ‘radeda reikšti ivairius°nu ka!\ p .kuJ'af’ 
!*kibimus nuo partijos n..-Į 1 ke~ 

sUtytos linijos.
_____  Komunistai nuUrė stiprin- {

netikusių vadų.
Automobilių darbininkų;

unijos pirmininkas W. Reu- ----------
ther mano, kad reikia dėti : Amerika nesipriešins, jei 
pastangas ir raginti vežikų kitos Vakaių valstybės di

racijos, ar dėti pastangas, ir padovanojo Amerikai.
kad vežikų unijos nariai pa-! -----------------------—
tys apvalytų savo uniją nuoį Prekyba SU Kinija

Bus Plečiama

unijos narius, kad jie savo dins savo prekybą su ko-

ti “ideologinį” auklėjimą li
kai kur studentai paskubo
mis pervaromi per trumpus 
propagandos kursus, ku
riuose aiškina valdiškojo 
tikėjimo pagimdai.

ja aiškina J. R. Nash skri
do prancūzų lėktuvu. Kol 
kas jo kūnas dar nėra su-

DERYBOS DĖL SUECO 
DAR NENUTRŪKO

A merikos vyriausybė vis 
dar veda derybas su Egip
tu dėl Sueco kanalo tvar
kymo. Vėliausiomis žinio
mis Egipto diktatorius gal 
sutiksiąs su trečiųjų teismu 
kylantiems ginčams Spręsti, 
;et jis jokių apribojimų ne-

netikusius vadus, tokius munistine Kinija, nore pati
kaip Bėėkas ir kiti, patys j Ameriką fr toliau laikys į Ta„pym„ llc.

jos pašalinimą iš A. D. F.-■ kiuose su Kinija. Į Nuošimčiai Pakelti^
C.I.O. unijų tektų svarstyti vž prekybos plėtimą su 
tiktai tame atsitikime, jei I komunistine Kinija pasisa- 
vežikų unijos nariai patys Į kė Anglija ir ypač Japoni
neajisivalytų.

BOMBOS BAIMĖ
SULAIKĖ 13 LĖKTUVŲ
13 keleivinių lėktuvų bu

vo sulaikyta laikinai, kol 
jie buvo iškratyti beieškant 
pakištos bombos. Koks tai 
žmogus pranešė Pan Ame
rican lėktuvų kompanijai, 
kad į tos kompanijos lėktu
vą esanti padėta bomba. 
Kompanija tuoj sulaikė vi
sus pasiruošusius skristi lėk
tuvus, o tie, kurie jau buvo 
išskridę, buvo įsakyti nusi 
leisti artimiausiame

ja, o vakarinė Vokietija jau 
ir prekiauja su Kinija 
“draustomis” prekėmis. Ja
ponai aiškina, kad jiems 
prekyba su Kinija turi pir
maeilės svarbos ir todėl jie 
turi su ja prekiauti. Pana
šiai galvoja ir anglai. Dėl 
tų sumetimų Amerika pasi
sakė, kad ji nėra priešinga, 
jei jos sąjungininkai plės 
prekybą su Kinija. 

INDONEZIJOJ NERAMU

______  cių uz kanalo naudojimo
.. . : linkimą. Ką nore daugiau iš

Nuo šios savaitės vyriau- ggipų, Amerikos diploma- 
sybė mokės uz taupymo bo- nci)esitiki išsiderėti, 
nus (Savings Bonds E ir
H) aukštesnius nuošimčius.
Iki šioliai už juos buvo mo
kama 3S, o dabar tų bo
nų laikytojai gaus 3V,S.
Žmonėms, kurie turi tokius 
bonus nėra reikalo juos per
rašinėti ar ką kitą daryti, 
kada bonai prinoks arba! 
anksčiau keičiant, už juos 
bus išmokėta daugiau, ne
gu anksčiau buvo žadėta.

Iš viso publikoje yra 41,- 
000,900,000 dolerių tokių 
bonii. Prezidentas, pasira
šydamas kongreso priimtą 
įstatymą apie nuošimčių pa
kėlimą už tuos bonus, ragi
no žmones investuoti savo

RYTŲ VOKIETOJOJE 
200,000 MILICININKŲ’

Indonezijos prezidentas 
aero- sudarė naują vyriausybę, 

drome. Po patikrinimo 13 bet tvarkos krašte nei>ąsise- 
lėktuvų jokios bombos ne- ka atstatyti. įvairios salos
rasta ir lėktuvai tęsė ke-;vi» labiau šiaušiasi prieš {sutaupąs į vyriausybės tau-{pasirodė 
lionę l*»entralinę valdžią. pymo bonus.

Rytinėj Vokietijoj komu
nistai sumobilizavo apie 
200,00(1 milicininkų dirbtu
vėse, kurių pareiga būtų, jei 
kiltų sukilimas ar neramu
mai prieš vyriausybę, pa
dėti jiolicijai ir kariuome
nei numalšinti sukilimą. 
Milicininkai yra gerai gin
kluoti. Bet jei kiltų reika
las “malšinti”, tai nežinia, 
įkuria pusę atkreiptų savo 
ginklą tie milicininkai. Gal 
būtų, kaip Vengrijoj ir Len
kijoj, kur režimo gynėjai 

griežčiausieji jo
priešai

užpuolimus ant moterų Arabijos kariuomenė irgi
Brooklyne, kurių {Milicija esanti pasižadėjusi i emti
iki šioliai negalėjo išaiš- Jnr^a!uJ°.s karakV- Bet Si- 
LrSnti rijos kariuomene yra prie-

* J____________________ , Įšinga Jordanijos karaliui ir
tarp Sirijos ir Irako kariš-

SENATORIUS JOHNSON 
GIRIA REKORDĄ

Šen. L Johnsęn iš Tex- 
as atsiliepė į spaudos kriti
ką, kad kongresas iki šio
liai pasirodęs gana tingus ir 
mažai ką nuveikęs. Sena
torius sako, kad kongresas 
šiais metais iki Velykų pri
ėmęs 229 įvairius įstaty

kų dalinių gali prasidėti 
kautynės-

Izraelis skelbia, kad jei
gu Jordanijoje kils karas 
tarp arabų, tai žydai turės i 
tą karą įsikišti ir visą pa- 
jordanę užimti, kad apsau
gojus savo interesus. Ame
rika įspėjo Izraelį nesikišti 
į Jordanijos vidaus nera
mumus ir nedidinti Jorda-mus ir nutarimus, kai se

niau i>er tą laiką daugma- n,-,al tf^^ancio pa\ojaus. 
žiau įstatymų ir nutarimų Tiesiog iš Jordanijos da- 
tebuvę priimta. iyar jokios žinios neateina

---------------------------- Idėl griežtos cenzūros. Ži-
GEORGE METESKY nios apie Jordaniją gaudo-

PADĖTAS į LIGONINĘ mos iš kaimyninių kraštų.
ypač Sirijos ir Irako.

Geo. Metesky (Miliaus
kas) žinomas, kaip “patra
kęs bomberis”, pagal teisė
jo nutarimą, padėtas į kri-

BALTIMORE, MD.

minaliniai nesveikųjų žmo- Pamaldos lietuviams 
nių ligoninę. Abejojama, ar evangelikams
jam liebus dar keliama by- ----------
la už jo baikojimąsi su Balandžio 28 d Atvely- 
bombomis New Yorke i»er kio sekmadienį, 3 vai. p.p. 
16 metų. (United of St. Luke and St.

G. Metesky iš Waterbu- John bažnyčioje, kun. P. 
ry serga džiova ir, pagal Dagys laikys pamaldas Bai- 
daktarų manymą, jo mirtis timorės protestantams. Visi 
nebetoli, nes liga yra toli evangelikai ir prijaučian- 
pažengusi. tieji kviečiami dalyvauti.

t
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Kalbos apie vienybę

Lietuviškoj spaudoj dabar vėl kalbama nemažai apie 
lietuvių vienybę. Esą. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas < YLIK’a.*! pradėjęs ir vėl derybas su iš tos 
organizacijos išėjusiomis grupėmis dėl jų grįžimo atgal 
ir dėl i VLIK'ą neįeinančių ir niekada jame nebuvusių 
grupių įsijungimą į YLIK’o darbą.

Pasitraukusieji iš bendi o darbo derybas dėl vieny
bės aikina tuo. kad YLIK’e kilusi “krizė” ir jai nugalėti 
YLIK’as j radėjos derybas dėl vienybės, o ta krizė kilusi 
<iėl pinigų trūkumo. Juozas Tysliava. pasiskaitęs iš 
YLIK’o pabėgusio ir pas pranciškonus dirbančio p. Bra
zaičio krizės aiškinimą, skelbia savo išvadas, kad "tikro
ji YLIK’o krizės priežastis yra pinigas ir tik pinigas”

Tas pats Juozas Tysliava sakosi žinąs, kad “YLI
K'as. kuriam “dabar trūksta pinigų, savo laiku buvo la
bai mandagiai įspėtas: 'pinigų netrūks, tik būkite vie- • • • • «rungi.

Kadangi vienybė suiro, tai ir pinigų nėra—o iš čia 
krizė ir derybos dėl vienybės.

Taip monetarinių dalykų žinovas J. Tysliava išaiš
kino visa lietuviškosios vienybės reikalą. Jis savo išvadas lėtu būti igvvendinta, Lie- 
daro pasiremdamas Brazaičio aiškinimais ir pridėdamas
.-avo įsijautimą į Lietuvos vadavimo darbą . . .

Tysliavai. žinoma, ir į galvą neatėjo mintis, kad tie. 
kurie tokį mandagų įspėjimą dėl vienybės darė. 1 jei da
rė). tuo savo įspėjimu davė lietuviškiems fašistams ir fa- 
šistuo jantiems žmonėms proga iššauki YLIK’e piniginę 
krizę. Jiems užteko iš YLIK’o pabėgti vienybė suiro, ir 
. . . mandagioji karvutė užtrūko. Išeitu, kad patys tie 
mandagiai įspėjantieji rėmėjai visą tą rėmimo biznį taip 
“sufiksino”. kadi visokie lozoraitiniai žmonės bet kada 
galėtų YLIK’a susargdinti piniglige ... Ir jeigu YLIK’o 
į iniginis pagijimas priklauso nuo vienybės, tai visokie 
Lozoraičio talkininkai pasistengs YLIK’a dargi pamur- 
dyti. o ne gelbėti jį iš tikrų ar tariamų juniginių bedu.

Tokį liūdnai tvsliavišką aiškinimą mūsų lietuviškų 
nesutikimų mes paminėjome tik tam. kad parodžius, jog 
kai kuriems “patriotams” viskas duodasi išaiškinama do
leriu Toliau to reikalas neina.

Pats tas “vienybės klausimas” yra senas ir jis vis 
naujas. Kai nėra apie ką kitą kalbėti, kodėl nepadejuoti 
dėl mūsų vienybės trūkumo? “ Kad būtume vieningi, bū
tų kas kita”, nors kas būtų — niekas nežino. Juk vieny
bė tame pačiame YLIK'e neseniai buvo, bet nieko ypatin
ga nenuveikta, o kai Stasiui Lozoraičiui pradėjo fanabe
rija augti, vienybė subyrėjo ir dagar vėl spėliojama kad 
vieningai veikdami būtume stipresni.

Yienybėje—galybė, bet tik tada. kai žmonės susi
taria dėl bendro tikslo, karia į bendrą darbą eina su ge
ra valia, o ne peštukauti. ir kai yra paprastas padorumas 
tarp bendro darbo dalyvių. Amerikos lietuviai vienybės 
reikalą kovoje už Lietuvos laisvės atgavimą, seniai supra
to ir nuo 1940 metų vieningai veikia per Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Bet kai į Ameriką atvyko buvęs Lietuvos 
diktatorius Smetona, jis tuoj pat pasistengė iietuvių vie
nybę suardyti ir išviliojo tautininkus iš A. Lietuvių Ta
rybos ir pradėjo dėtis kokiu tai Lietuvos laisvinimo 
'•centru”. Milžiniška lietuvių dauguma Amerikoje šito
kį Smetonos darbą įvertino, kaip kenksmingą ir paliko 
buvusį diktatorių murdytis su tautininkais po jų balą. 
o Amerikos Lietuvių Tarybos darbas buvo dirbamas to
liau. Prieš kelius metus tautininkai nutarė vėl grįžti į A.,
Lietuvių Tarybą, bet kiek dėlto A. L. Taiybos darbas su- 
>tiprėjo. galima ginčytis. Mat. jie grįžo ne tiek bendro 
darbo dirbti, kiek nenorėdami pasilikti visai izoliuoti nuo 
visuomenės. Tiesa, kai kuriose vietose tautininkai sąži
ningai bend’adarbiauja A. L. T. skyriuose ir todėl ben
dram reikalui vi a naudingi, bet tokių vietų nėra daug

Priviliojimas ar priprašymas į bendrą darbą žmonių, 
kurie nenori dendro darbo dirbti, visai nesustiprina ben
drosios veiklos. Pati jier save vienybė nieko nėra verta, 
jei ji nėra lydima širdingumo, savitarpinio pasitikėjmo. 
pasiaukojimo bendrai siekiamam tikslui ir susitarimo ne 
tik dėl paties tikslo, bet ir dėl būdų to tikslo siekti.

Žmonės, kurie supranta bendro darbo svarbą ir pri
taria bendram tikslui, patys suranda kelią į bendrą dar
bą ir už ausų jų nereikia tempti, kaip nereikia jų nė “kal
binti” prie tokio darbo dėtis.

Tie gi. kurie daug ir įkyriai apie vienybę kalba ir 
ją visaip linksniuoja, paprastai tik žiūri, kokią naudą jie 
i- tos vienybės gaus ir bendram darbui dažniausiai ne
duoda nieko.

Lietuva drauge su Latvija, 
Estija ir Lenkija buvo pir
mosios dviejų totalitariniu

------------------ valstybių sąmokslo prieš
Britų Darbo Pailijos va-globos, leistų joms pačioms taiką ir Sovietų Rusijos au

dus Hugh Gaitskell. kulbė- tvarkytis savo valia, duotų kos.
<iamas Berlyne Yokietijos galimumo kurtis demokra- Mūsų ideologijos ir sie- 
Socialdemokratų Partijos tiškai. gal kurti savąjį so- kjmų pagrindu vra laisvas 
Tarybos posėdyje praėju- cializmą. žmogus laisvoje tautoje.
Mojo mėn. pabaigoje, kėlė Realios politikos sumeti- Už tai laikome savo parei- 
rninti ’ -------- “ ............................ * ’ ■’
u
na
l ėnkijok Čekoslovakijos ir ,.og-’ kitas pave, kasias tau- »’ vi?« ^ocialis-
\ engia jos. Is tos zonos tu- ia Įalpe p Lietuvą, ir, 11 ir tu partijų, kurios i ealiai 
l ėtų pasitraukti Sovietų ka
riuomenė ir minėtiems kra
štams turėtų būti patikrinta 
bent formali nepriklauso
mybė nuo Maskvos. H.
Gaitskell mintimi iš tokios 
zonos būtų išjungtos kitos 
Sovietu pavergtos tautos, 
kartu ir Lietuva.

Kad ir maža vilties, kad 
neutralios zonos mintis ga-

Teisės vardu į laisvę

jei tikrai tokia liūtu Tams- lĮaifioja savojo krašto poli-, 
tos siūlvmo mintis, ji keltų tlk«- 'jeutral.osios
mumyse protesto jausma. z°nos alėja tui etų virsti re- 

aliu tos politikos objektu.

Apžvalga
SAUKIA IŠTIKIMUOSIUS 
“ATMUŠTI ATAKĄ”

Komunistų “Vilnis” sa
kosi pasiuntusi į “tylos ko- 
vą” prieš Ne-Amerikinę at
stovų rūmų komisiją net 5 
savo redakcijos ir admini- 
-t racijos kovotojus. Visi 5 
prieš komisiją narsiai tylė
ti ir pasislėpė už jienktojo 

.-.onstitucijos amendmento.

Po tokia didvyriško pasi
rodymo bolševikiška “Vil
nis” prašo iš savo ištikimų
jų padoraus atlyginimo. Da
bar “Vilnis” šaukia savo šė
rininkų suvažiavimą ir įsa
ko kiekvienam šėrininkui 
neužmiršti, kad dienraščiui 
“šiuo laiku reikalinga di
desnė finansinė parama”.

Atstovų rūmų komisijos 
apklausinėjimą bolševikų

Kas Savaite

tuvos Socialdemokratų Par
tijos Delegatūra užsienyje 
yra pasiuntusi H. Gaitskell 
lokio turinio laišką: 
Brangus Drauge,

Mus. Lietuvos socialde-

Mūsų tauta. Sovietu su
proletarinta, kenčia Sovie
tų okupacijoje tokią vergi
ją ir skurdą, koks prilygsta 
pirmykščio kapitalizmo ga
dynei. Ji, savo padėties 
verčiama, nenori nieko ži
noti apie “realiosios” poli- 

Ji nori išsi

mes laikome teisinga reika
lauti, kad į ją būtų įjungta 
ir Lietuva bei kitos Sovietų 
pavergtos Europos Centro 
ir Rytų valstybės. Mes nuo
širdžiai džiaugtumės, jei 
Britų Darbo Partija prie 
kiekvienos progos paremtų 
visų Sovietų pavergtųjų

mokratus laisvuose Yaka- Lenkija, Čekoslovakija ir 
ruošė gyvai sudomino Tam- Vengrija būti nepriklauso- 
stos kalboj, pasakytoj Bei- ma laisva,
lvne š. m. kovo mėn. 18 d., ——
iškelta mintis sudalyti iš 
Yokietijos. Lenkijos, Čeko
slovakijos ir Vengrijos neu
tralią zoną. Tokia zona, 
kaip mes suprantame, turė
tų sudaryti Vokietijai sąly
gas apsijungti ir padėtų 
įgyvendinti Europoje pasto
vią taiką.

Neliečiant klausimo, kiek! 
ta mintis rastų palankaus 
priėmimo Kremliaus valdo
vuose ir dėl to būtu reali, 
mus. Lietuvos socialdemo-' 
kratus, gyvai sudomino pats 
klausimo pastatymas. Ma
nome, kad juo yra lygiai 
susidomėję ir kitų, Sovietų į 
pavergtųjų kraštų socialde
mokratai-

Mes nuoširdžiai sveikin-! 
tume kiekvieną žygį, kuris 
patikrintų taiką ir į zoną 
įjungtas tautas vestu prie 
išsilaisvinimo. Neabejoja
me. kad Tamstos siūlomas i 
atitraukimas svetimų ka
riuomenių iš Yokietijos,'
Lenkijos, Čekoslovakijos ir'
Vengrijos tikrai patikrin
tų keturių minėtų valstybių į 
tautoms reikšmingą atsipa
laidavimą nuo Maskvos

tikos motvvus.
laisvinti ir jau yra neteku- tautu neatimamą teisę at
si žuvusių kovoje ir sunai- gauti nepriklausomybę ir 
kintų vergti stovyklose šim- laisvę.
tus tūkstančių. Ji turi tokią Prašome priimti mūsų 
pat teisę, kaip Vokietija, nuoširdų sveikinimą.

Lietuvos Socialdemokra

juoba, kad
tų Partijos Delegatūra 
Užsienyje

N0W#(f HEATS MORE HOMES 
COAST TO COAST 

THAN ANY OTHER FUEL!

DORCHESTER—Three 6-room suite*. Owner declares, "Tenants 
delighted—Gas Heat costs no more than ordinary fuels.” If your 
home is similar in size. chances are your heating bill would be 
about the šame. But why guess? For free estimate of your home. 
call Boston Gas. HUbbard 2-7600, Home Heat Division, or 
your heating contractor.

laikraštis vadina “ataka ant 
dienraščio” ir tuoj ima ubą-' 
gauti:

1
“Tas naujas puolimas ant 

dienraščio, aišku, padarys ne- į 
mažai “Vilniai” išlaidų. Kovai 
prieš kėsintojus sunaikint “Vil
nį”. reikalinga dar daugiau su
glausti savo visas pažangias į 
spėkas, kad atmušus tas visas 
atakas .

Tokiu karišku žargonu 
“Vilnies” generalini* štabas 
šaukia savo armiją “atmuš
ti atakas”. Atrodo, kad ma
tysime tikrą karą, kai “Vii- ' 
nies” bolševikai stos į mūšį 
prieš kongieso komisiją.

Karui ko reikia? I tą 
klausimą jau seniai atsakė 
vienas žinovas, būtent Na
poleonas. Jis sakė, kad ka
rui vesti reikia pinigų, pini
gu ir dar pinigų. Ta pati sa
ko ir “Vilnis”

Bolševikai Amerikoj dar 
neišgyveno to ideologinio 
sumišimo, kurį sukėlė jų 
“tėvo. vado ir mokytojo” 
Stalino nuvainikavimas ir 
atidengimas, kad jie garbi
no kruviną kanaliją, bet 
“Vilnies” kariauninkai į to
kius mažmožius nekreipia 
dėmesio. Tegu tik viernos 
avelės duoda aukso Vilnelę, ■ 
—visos problemos savaime 
išsispręs ir “atakos bus at
muštos”.

CHELSEA—6 rooms. 2 baths. Pleated owner says. "If anybody 
wants rea’.ly clean. quiet. trouble-free heat. they can take it 
from me Gas is best.’ ” Ask your neighbors who converted . . . 
they'll tell you that you can forget soot, smoke, tanks. noise, 
dirty baserr.ents. worry and all the ręst the moment you convert 
to Gas house heat.

BRIGHTON—6-room first floor suite. Owner says, Tm sold 
on Gas ... the best really doesn’t cost anymore, anymore . . . 
and the Service is tope.” Isn’t it time you mede the movė? And 
don’t forget. you convert on a Money-Back Guarantee of Sat- 
isfaction . . . and you can budget payment for both the equip- 
ment and the Gaa itself.

JOIN YOU* NCKNBORNOO* JWIN< TO IOW-COST 
THE BEST #O»N’T COST 

ANYMORE, ANYMOREGAS HIAT
Utims sH aMrstm •< oonert tutnnhee on rceuest 

for Your free Heating Estimate, CoH

Boston Gas Co.
J Amaira l-OJMfo arTOUR MARMG CONTRACTOR

Derybos su Egiptu

Amerikos derybos su Egip
tu dėl Sueco kanalo tvar
kymo “daro progresą”, bet 
vis nejuda iš vietos. Įvairių 
kraštų laivai pradeda nau
dotis tuo kanalu diktato
riaus Nasserio sąlygomis, o 
Amerika savo prekybos lai
vams nei draudžia nei ska
tina kanalu naudotis. Tik 
anglų ir prancūzų laivai kol 
kas dar kanalo vengia, bet 
ir tos valstybės turės kana
lu naudotis Nasserio nusta
tytomis sąlygomis, nes iš 
Amerikos darybų jokio ki
tokio plano kanalui tvarky
ti niekas nebelaukia.

Amerika grasina, kad Su
eco kanalo klausimas bus 
perduotas Jungtiniu Tautų 
saugumo tarybai”, kur rasų 
veto bet kokį sumanymą pa
vers į nieką ir visa suecinė 
komedija pasibaigs taip, 
kaip vienas nachališkas dik
tatorius nori. Pasibaigs šiuo 
tarpu, nes kada nors. kur 
nors ir diktatoriai suklum
pa...

Brolio kritika1
Prezidento D. D. Eisen- 

ho\verio brolis Edgar Eisen
hovver, pora metų vyresnis 
už prezidentą, paskelbė 
spaudoje savo griežtoką 
kritiką dėl prezidento per
daug liberališkos politikos. 
Kritika, kaip kritika. Tokių 
pasisakymų dešiniųjų repu- 
blikonų spaudoje yra pilna, 

i Bet kai tą kritiką garsina 
prezidento brolis, tai spau
dai sensacija.

Prezidentas į brolio kri
tiką atsakė trumpai, kad jo 
brolis jau seniai vra įpra
tęs jį kritikuoti, esą nuo 5 
metų amžiaus prezidentas 
buvo brolio Edgar “kriti
kuojamas”, todėl ir naujau
sia kritika prezidentui nėra 
jokia naujiena.

Tuo ir baigėsi sensacija 
.apie “brolio kritiką”, iš ku
rios kai kas norėjo išpūsti 

' didelį dalyką-
Jordanija “»u mumis”

Jordanijos karalius, dar 
tik 21 metų, bet jau pasižy
mėjo karišku perversmu. Jo 
perversmas Vakaruose ver
tinamas, kaip Vakarų vals- 

! tybių laimėjimas. Jordanija 
šiuo tarpu dar nebus pada
lyta tarp kaimyninių vals
tybių, nors Jordanijos že
mėje jau kuris laikas yra 
Saudi Arabijos ir Sirijos 

i kariuomenės, o dabar ir 
i Irakas atsiuntė prie sienos 
: savo kariškus dalinius, ku- 
; rie pasiruošę yra Jordani ją 
į gelbėti, arba dalyvauti jos 
i dalybose.

Jordanijos nerimas yra 
' tik dalis Viduriniųjų Rytų 
• neramumo. Sprendžiamos 
reikšmės ta valstybė Vid. 
Rytuose neturi, bet kada 
eina vaižytinės ir kojų vie
nų kitiems kaišiojimas, ta
da ir nykštukas Jordanijos 
karalius geriau yra turėti 
Vakarų pusėje, negu rasų 
tarnyboje.

Arabiškų valstybių dabar 
ypač padaugėjo. Jų yra: 
Egiptas, Sudanas, Libija, 
Tunisas ir Maroko Afriko
je: Saudi Arabija, Jorda
nija, Lebanonas, Sirija, Ira
kas, Jemenas ir keletas 
smulkių valstybėlių Azijoj. 
J. T. seime arabų blokas 
turi 11 balsų.
Beck’ui nėr išimtie*

Amerikos unijų centras, 
A.D.F.- C.I.O. vykdomasis

komitetas nutarė suspen- 
1 duoti vežikų (Teamsterių) 
pirmininką D Beck’ą vyk
domojo komiteto ir unijų 
centro vicepirmininko pa
reigose. Be to, D. Beck 
prieš Etinio Elgesio Komi
tetą pašauktas pasiaiškinti, 
kodėl jis nesilaiko to ko
miteto nustatytų .elgimosi 
taisyklių.

Vežikų unijos vadai po
sėdžiavo ir nutarė, kad jų 
vado pašaukimas aiškintis 
nėra teisingas, nes jam ne
garantuojama bešališkas jo 
bylos svarstymas, o jo su
spendavimas esąs neteisė
tas.

Į tą vežikų nusiskundimą 
unijų pirmininkas G. Mea- 
ney atsakė, kad taisyklės 
yra visiems privalomos ir 
didelės unijos vadui Bec- 
kui negali būti išimčių. Ar
ba jis aiškinasi, arba jis pa
tvirtins pats savo elgesiu, 
kad prieš jį metami įtari
mai yra pagrįsti... 

Makario* didvyri*
Anglai paleido iš trėmi

mo Seichelles salose Kipro 
arkivyskupą Makarios po 
metų laiko tremtyje. Palei-, 
do tikėdamies, kad arkivy
skupas bus sukalbamesnis.

Bet karingas Makarios, 
atvykęs į Graikijos sostinę, 
kalbėjo į didelę minią žmo
nių ir sakė, kad Kipro salos 
graikai neatsisakys nuo sa
vo siekimo gauti apsispren
dimo teise.

Vadinasi, dar prieš deiy- 
bas arkivyskupas užsiprašė 
aukščiausią kainą ir žada 
nenusileisti.

Makarios žodžiai skamba 
patriotiškai, bet 100,000 Ki
pro salos gyventojų, turkų 
kilmės ir kalbos, išgil-dę to
kius Kipro graikų vado žo
džius, dairosi revolverio . . .

Teroras Kipro saloje ap
rimo. Tai buvo graikų kovo
tojų kaina už Makarios pa
leidimą, bet iki normalaus 
graikų ir turku sugyvenimo 
Kipro saloje dar toli. 
Maskva ir Tito

Ar Jugoslavijos diktato
rius Tito komunistams yra 
“draugas”, ar fašistinė be
stija ir banditas?

Ilga laiką jis buvo pa-
' baisa komunistiniams kūdi
kiams baidyti, paskui buvo 
pakrikštytas draugu ir jam 
buvo pažadėta visokių gė
rybių iš Maskvos, o dabar 
jis vieną dieną vadinamas 
draugu, o kitą dieną jam 
duodama pipirų.

Jugoslavių Tito sakosi ne
galįs suprasti, kodėl Mas
kva jį vieną dieną paglosto, 
o kitą dieną bara, vieną 
dieną kalba apie santykių 
pagerinimą, o kitą^-prime- 
ta jam dideles nuodėmes, 
nors banditu ir fašistiniu 
agentu nebevadina.

Atrodo, kad Maskvos tū
zai nutaiė maršalą Tito pa
sodinti į kvarantiną, kol jis 
pasitaisys ir nebekalbės ere- 
ti kiškų dalykų. Kol kvaran- 
tinę Tito bus penimas pa
kaitomis gražiais pažadais 
ir baroiais Žinoma, paža
dėtų gėrybių Tito dabar ne
matys nė iš tolo-

Stalinas iš Tito buvo pa
daręs bolševizmo vienos pa
baisą. Chruščiovas nori iš 
jo šuniuko, kuris moka ant 
imskutinių kojyčių dailiai 
atsisėsti ir proletarui Chru
ščiovui ranką lyžtelti.

Išmokys ar ne?
J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

iŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

Matėme gražią 
“Šienatpjūtę”

i i • 4. - vykiasPo kelel ių metų, pagere- veg 
jus Urugvajaus santykiams' 
su Argentina, palengvėjo ir 
susisiekimas tarp ių valsty*

praturtėjusių: vietinių, lie-; 
tuvių ir Įvairių tautų komu-, 
nistų, kurie turi rūbų va
lyklas, batų, drabužių siu-1 

ir kitokias dirbtu- j

Įdomu pažiūrėti, kaip jie 
rūpinasi savo darbininkų

biu. Tuo pasinaudoja ir lie- reikalaį kad
tuviai. Dabar, kaip seniau, nesumoka sk,rtum0 uz ™^i

valandžius, neduoda ir ne-
i sumoka už atostogas, nesuvieniai šeimyniniais reika

lais ir organizuotai.
Prieš Naujuosius metus, 

kaip jau esu rašęs, i Mon
tevideo buvo atvykę Ai gen- p 
tmos menininkai, o Urug
vajaus sportininkai (krepši- Urugvajaus lietuviai so-; 
įlinkai) lankėsi .Argentinoj eialistai dėkoja jaunam,i 
ir žaidė draugiškas rungty- energingam socialistui Alek-Į 
nes su Buenos Aires lietu- Sandrui Plavičiui už jo di-; 
viais sportininkais. O kovo deli pasiaukojimą rengiant 
2 d. Montevideo armėnų Lietuvos nepriklausomybės; 
salėj Argentinos Skautų paskelbimo sukakties mi-.
Draugovės vaidintojai pui- nėjimą ir Uršulei Prancke-i 
kiai suvaidino Gasparo Ve- vičienei už nemokai pa-į 
liekos “Šienapjūtę” ir pa- ruošimą lietuviškų - urug-' 
šoko tautiniu šokių. Neatsi- vajietiškų tautiškų ženkle- ===== 
likdamas nuo svečių vietos lių, kurie buvo segiojami ville. Mich.-. 
vaikų choras, kuriam vado- atsilankiusiems i minėjimą, 
vauja mokytoja G. Stane-------- ■-------------------

moka mokesčiu i senatvės 
pensijos fondą ir t.t.

M- Krasinskas ’

SAUGOKIME MIŠKUS NUO GAISRŲ

Netrukus ateis karšta vasara, pradėsime kilti i užmiesčius, i miškus gry
nu oru pakvėpuot• Visur bus sausa, kad ir maža kibirkštėlė gaiės sukelti 
milžinišką gaisra. Yoač pavojinga tokia žiežirba vasaros metu miške- Bū
kime to dėl labai atsargūs su ugni mi—miškai yra didelis krašto turtas, 
ntnaikinkime io be reikalo.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
BROOKLYN, N. Y. Franas ir Ona Lavinskai

--------- ilinki drg. Antanui Žilinskui
Biržiškos paminklui $15.00 ;h jo mylimai draugei Ži

linskienei sveik” > ir ištver
si.A 152 kuopa balandžio mės Gyvuokite ir dirbkite 

9 d. susirinkime Frank La- mūsų tarpe dar ilgus metus! 
vinskas pasiūlė skirti $15 Frank Lavinskas
Vaclovo Biržiškos pamink-
lui statyti. Savo pasiūlymą 
jis rėmė tuo, kad velionis 
visa savo gyvenimą buvo Rengiama* malonus 
pašventęs Lietuvos žmonių i linksmavakaris

NEW HAVEN, CONN.

vičienė, sudainavo kelias 
daineles, o jos vadovauja
ma tautinių šokių grupė pa
šoko.

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Mūsų skaitytojai.
Dalyvių gausumu šis pa- darni prenumeratas iružsisaky- 

rengimas priminė prieš ke- darni kalendorių, prisiuntė 
lerius metus socialistų va-

Lietuvių Kuldovaujamos 
tūros Draugijos parengi
mus (Dabar tą draugiją 
valdo kuniginiai). Jame 
buvo nemaža ir komunis-

iu Paltanavičių 
So. Lavvrence, Mass.; G. Alis. 
VVorcester, Mass-; Vincas Mic
kus. Montreal. Canada: Mrs. 
M. Akelaitis, Hudson. N- Y.; 
M. Numavičius, Phila-, Pa-; A. 
Zaremba. llaverhill. Mass.; 

atnaujin- Mrs. B. Sadauskas, Scranton.
Pa-; J. Lukošius. Phila., Pa: J. 
Grabauskas. Toronto. Ont., Ca-

Katatukienė. Julė. Stasio duktė.
Kibia. Juozas. Antano sūnus, 
gyveno Cleveland. Ohio.
Kraujinis. Antanas, Antano s.
Kriucius, Jonas, iš Naudžių k-, 
šakių a p.
Kubertavičius. Juozas.
Kulbickaitė, Marcelė ir Marijo
na. Kazimiero dukterys. ________
Kurganovičaitė -Jakaitienė. OI- Lietuviu Klubui 50

Maikiui su Tėvu dovanų- i nada; M. Rimgaila. A.Norhutas. ga. iš Kėdainių ap.

gerovei ir to dėl mes turi
me padėti jo kapą papuoš
ti nors kukliu paminklu, 
kati Chicagos tautinių ka
pu lankytojai galėtų rasti 
to žymaus žmogaus kapą.

Pasiūlymas buvo priimtas 
ir pinigai pavesta pasiųsti 
kuopos iždininkei N. Stilso- 
nierci.

Buvo susirinkę 
socialdemokratai

Balandžio 12 d. buvo LSS 
19 kuopos susirinkimas. Ja
me

apie juos 
prašomi at-

leškomieji arba 
žinantieji maloniai 
siliepti i:
Consulate Gen. of 1 iihuania 

41 VVest S2nd št reet 
Nevv \«.rk 24. N. Y-

LAV/RENCE, MASS.

D. Guokas, \Vindsor. Conn-. Hartford. Conn.; P. Tamošau- 
prisiunte $3.80. i skas. Detroit, Mich.: C. Ai-

J. Daržininkas. Mt. Clemens,' mont Miami. Fla.; P- Benys,

Kuskis, Jonas. įs 
Latoža. Antanas. 
Laukuvienė, Michalina

š šilgaliu km.

AIICII.
i— VI’
II vv, w <X1<XII Arso- į MiiiinocRet, Mt.

nia. Conn.. prisiuntė po $3-50..Hartford. Conn.; 
Mrs- S- Bacevičia, Berwyn. Manchester. Conn.; 

. IU.. prisiuntė $2.00.
lių šimtų žingsnių buvo ko-, p6 §1.50 prisiuntė: W. Ja- 
munistų parengimas. ikubauskas. New Britain, Conn.;

Man atrodo, kad jei i ši Z. Danilevičius, Sudbury, Ca- 
parengimą suėjo tiek daug nada ir Wm Norwill, Evans-

tams palankių, nors už ke-

ton. III- Po $1.00 prisiuntė: 
Frank Mickas. Chicago, III-; 
Mr>

lietuvių, tai čia daug pa
dėjo ir neseniai iš Lietuvos
grižusi lietuviu komunistu
“deleeacija”. ' ' f""" : h T*?***- Hąvghi"

; Mass.; J. Sinkevičius, Baltimo-
Pats sau netiki • re, Md.; John Zamol, Gibbs-

,town, N. J.; Joseph Dugan, W- 
A- Petronis,Jėzuitas kun. Jonas Bru- covine. Calif.:

žikas kovo 24 d. per kata
likų radiją be kita ko kal
bėjo ir apie Gavėnią, nuro
dydamas tikintiesiems susi
laikyti nuo mėsos ir kitų 
valgių, o taipgi šokių, dai
nų ir pasilinksminimų.

Kadangi Pietų Amerikos 
šalyse nuo Užgavėnių pra
sideda karnavalai ir kitos 
vasaros šventės, tai žmo
nės

r—
R. Kovas. 

M- Bar-

S»VHU

duktė- 
I ūsas.

nrol 1 »rttMlIVpi l

Juozas, Juozo sūnus.
kauskas, Oakville. Conn-; S. Markūnas. Ignas, iš žemaitkie-
Mikalauskas, W. Pittston. Pa.; mio vai.. Ukmergės ap.
Anth. Rinkus, Detroit. Mich-; į Modziliauskas, Stasys- 
J. Sherman. Hot Springs. Ark.: į Navikas. Jonas. Mykolas ir Pe- 
Mrs- M. A’enskas. Montreal. tras. iš Kaltinėnų.
Canada; D- Stakonis. South- Padegimaitė - Pilkonienė. Ona. 
ington. Conn.: Mrs. M- Suba- iš Bugonių k.. prašo atsiliepti

Eva Covensky, Wapping, cius, Kingston. Pa.: Mrs. A- 
Gaidis. Ozone Park. N. Y.: P. 
Korla. Schenectedv. N. Y ; Joe 
Lazauskas. Brooklyn. N- Y : F. 
Norkus, YVaukegan. III.: 
Lingis, Rock Creek. Ohio;
Jodvalkis. Leechburg. Pa.: Mrs. 
J. Pocius, Chicago. III. ir J- \Va- 
lentukeuicz. So. Boston. Mass.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui aukų. širdingai dėkoja
me.

Manchester. Conn-; J- Demp- 
sev. Seattle. YY’ash.; Mrs. Eva 
Bulauskas, Chicago, III.; W. 
Pudgem, Lackawanna, N. Y-; 
P. Kumpas, Winnipeg, Cana
da : V. Klibas, E- Ari ington. 
Vt.: J- Machonis, Mounds ville, 
W- Va.; Geo. Kasaitis, Crown 
Point. Ind.; YValter Papoll, Ke
nosha. YVis.; J. Milicke, Akron, 

j Ohio: W. Tarwyd, Montreal.
, .Canada; Rrs. Stella Matelis,

i tokias bruziko kalbas Baltimore. Md.; J. Glaveskas, 
nekreipia dėmesio. Bet juo-i Naples> na.; Mrs. M Marku. 
kingiausia, kad ir pats Bru- .,as, Cleveland, Ohio; Wm. že- 
žikas vos spėjęs baigti kal
bą, uždėjo plokštelę, iš ku-

maitis. Detroit, Mich-; Jurgis 
Lokamas, Omaha, Nebraska ir 
J. A Dambrauskas. Spring
field. Ohio.

Po $0.50 prisiuntė: J. Gai
lius. Locust Valley, N. Y-; E. 
Diringis, I/ewiston. Maine; A- 
Benzunas, Eureka, Calif.; J. 
Vilkas, Baltimore. Md-; J-Ra
monas. Gilbertville, Mass.; S. 
Taurinskas, Otterville, Canada; 
J. Gužauskas, McNaughton, 
Wis.; Mrs. M- Thompson, 
Bridgeport, Conn.; A- Girsh- 
towt. Elma, Wash.; Ch. Bajo- 
rinas, Brooklyn. N- Y-; Ign. 
Svilainis, Brooklyn, N. Y.; A. 
Stakeliunas, Lowell, Mass.; J. 
Robinsky, Elizabeth, N- J.; J. 
Kazakaitis, Sharon, Mass.; M. 
Norkus. Porthsmouth, N- H-; 
C- Platakis, Cleveland, Ohio; 
A. YValikonis, Chffside Park,

. • .... N. J.; J. Balchunas, Mapleten važiuoti, tai visaip tei- stade N , . „„ A
- i- • Far Rockan-ay. N. Y-; A- to-

Tokių tikrų pliotkinmkių !ynaf;. Verona. N. J.; K.Dauk-

nos pasigirdo daina su 
drulia, drulia, drulialia. 
Mat, viena poniutė užsakė 
tą dainą ir sumokėjo kun. 
Bružikui 10 pezų.

Reiškia, Bružikas pats ne
tiki, ko kitus mokina.
Kitiem* siūlo, 
bet pati neima

Viena raudona poniutė, 
turinti neblogą namą, vaik
štinėja pas savo kūmutes ir 
joms pasakoja, kad “Ke
leivyje” radusi daug pliot- 
kų. Mat, jis nevengia kelti 
viešumon komunistų bjau
rias darbus.

Jai Rusijoje rojus, bet 
kai jai pačiai kas pasiūlo 
ten važiuoti, ta 
sinasi negalinti.

čia turime pakankamai-
Kaip komunistai fina 
darbininkų reikalu*

Montevideo mieste ir jo

nys, Phila., Pto.; Mrs. B- Spū
dis. \Voodhaven, N. Y.; Mrs- 
A- Zigmanth, Livonia, Mich.; 
J. Mažeika, Buckland, Conn.; 
Joseph A- Green. Orange,

priemiesčiuose yra nemaža ^Conn-; Mrs. A. Chivis, Scott«

metu

p.
V

’os gimines.
Piis’l)onis. Zigmas ir Aldona. 
Pilkoms. Aleksandras, iš Gie- 
ralukių k., prašo atsiliepti jo 
gimines.
Podkočiūnas, Napalys, Vladimi- 

į re sūnus.
‘Pogirskis, Vytautas, iš Kuršė-

I ietuvių Piliečiu Simar.o 
Daukanto vardo Klubas in- 

pra- korporuotas 1907 m. kovo 
ir 1 d., taigi jam sukako 50 

metų Visi to klubo steigė
jai iau seniai ilsisi žemėje, 
tik, rodos, vienas Juozas 
Skrodis vra gvvas, kuris ta- 
da buvo nepilnametis ir 
negalėjo čarterio pasira«vti. 
Klubo steigėjų darbas ne
nuėjo veltui: Klubas augo 
ir stiprėjo.

1919 m. jau nauji veikė
jai nupirko iš vokiečių klu
bui namą. Prit‘ jo pirkimo 
daugiausiai prisidėjo šian
dien dar gyvi A. Snapaus- 
kas, J. K ieva, J. Semsis, Z. 
Jankauskas. B. Shimonis, 
A. Pilvelis ir kt. ir mirade-

Vakaras Įvyks Atvelykio 
išvakarėse, balandžio mėn.. 
27 d. 1957 m. 7 vai. vak. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje 339 Greene St.

Programą atliks vietinės 
jėgos. Daug vietos joje ski
riama jaunimui pasirodyti- 
Programą tvarko Antanas 
Gruzdys.

Po programos bus šokiai. 

Bufetą ruošia šeštadieni
nės mokyklos mokinių tė
vai. Pelnas iš bufeto nu
matomas mokyklai parem- 

komisijų pranešimųjų Kas nori maloniai ir jau- 
naa skėjo, kad Alto skvriuj kiai praleisti vakara iietu- 
kaikurie piktos valios žmo- vj^oje aplinkoje, prašome 

atsilankyti.
Visus New Haveno ii- apy- 

stovus. Tai vis vadizmo ša- linkių lietuvius kviečiame 
liniukai, kurie apie bendrą atsjĮanųvti j rengiamą liuk- 
darbą tik kalba, o is tikrų-gjnayakari.
jų ir patys nenori dirbti ir Valdvba
stengiasi kitiems trukdyti.________________

F. Lavinskas pasiūlė pri- YORK, MAINE
sidėti prie prof V. Biržiškos! .
paminklo statymo. Nutarta *\.r2ni° ie"tas 
tam reikalui paskirti $5. Pobcijos vadas

nė< veda nešvarią akciją 
prieš socialdemokratų at

Drg. V. Michelsonas primi- 
kad kuopos iždininkas 

Antanas Žilinskas baigė 80 
metų ii- Įžengė Į devintąją 
dešimti. Sukaktuvininkas iš

Seno “Keleivio” skaity- 
toio Jono Petronio žentasv

majoras Marvin C. Smitb iš 
So. Bosnono dabar paskir
tas policijos vadu Yorke,

jaunų dienu dilba socialde- Maine. Majoras Marvin C. 
mokratų eilėse, tebėra jose Smith antrojo karo metu 
ir šiandien. Linkėjo jam dar buvo Filipinuose. vėliau 
daug gražių dienų ir našių Korėjoje, pusantrų metų 
darbų. j Vokietijoje, paskutiniu lai-

Po susirinkimo Atletų klu- ku gyveno So. Bostone. Lo
bo vedėjas paskubomis sta- šviai Jonas ir Ona Petro- 
)us apkrovė užkandžiais ir niai ir jų dukterys su vy- 
kartu su visais pakėlė tau- lais Mrs. Miller ir Mrs. Ha
les už sukaktuvininko svei- senfuss linki majorui geros 
katą. sėkmės naujose pareigose.
I

Administracija

KONSULATO IEŠKOMI

: mj-
i Radavičius. Stasys. Adolfo sūn. ji C- Andraliunas, I. Gluos-
Rajcckas. Antanas. Rapolo sū- uis, B. \ aitkv.nas.

Į nus, iš Pumpėnų, gyveno Uru<- šiuo metu klubas turi 
; vajuje. vj,< 30ų narių, namas jau
; Sabašinskas. Vytautas-Antanas. išmokėtas, o be
Sakalauskienė Konstancija

to dar yra 
ervnais ni-

Ainakienė - Skipinaitė. Edeną. Samys, Juozas. Stasio sūnus, 
ir jos broliai Skipinatas. Ed-! ^kipinatas, Edvardas ir Julius, 
vardas ir Julius, bei seserys'bei jų seserys Elena Ainakie- 
Olga, Rožė ir Valė, iš Kelmės. Įi-ė, Olga Hitnerienė, Rožė Ski- 
Babilius. Jonas, britų pilietis. * pinaitė. ir Valė Vinslavičienė. 
gyvenęs Škotijoje vėliau Te
ronto. Kanadoje, prašomas at 
siliepti skubiu palikimų 
lu.
Balčiūnaitė, Rozalija.
Bendaravičienė. Emilija ir vy
ras Juozas.
Buchley, Vaces, gvven«‘s Brigh
ton ar Brockton. Mass. Sum- 
mit Avenue.

is Kelmės. 
Skrupskis,

5 dienomis

keli tūkstančiai 
nigais.

Gegužės 4 ir
klubas savo auksini jubile- 
jų rengiasi iškilmingai pa
minėti.

Vladislovas, gyveno Šeštadieni, gegužės 4 d. 
reika- Elizabeth, N. J., dirbo “Sin- vakare bus šokių vakaras, o 

per“ dirbtuvėje. sekmadienį, gegužės 5 d iš-
Stakenvičius - Staliunas. Ed- kilmingas pokylis, Į kurį 
vardas, iš Biržų. Į yra pakviestas gubernato-
Stankevičius, Antanas, gyveno nus Furcolo, kongresmonas
gal Bayonne. N J.
Sutkus, Viktoras, buv. majoras

Lane, senatorius VVall irvi-

; ir žmona Veronika.
Butėnas. Titas. j Timinskienė, Emilija.
Dabrila. Antanas, Antano sū-i Užkuraitis, Juozas ir 
nus. iš Vilkaviškio.
Dekeris, Vytautas.
Duobaitis, Gustavas li

nas, Fridriko sūnūs.
Garlavičius, Adolfas, 
čionių ap-
Genys, Juozas. Juozo 
Maukiškės dv.
Hitnerienė - Skipinaitė 
jos broliai Skipinatas

s;i miesto taryba.
Meninėj daly pirmą kar- 

Petras tą Pasiiod.vs naujas, tarp-

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1957 Metams
“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisak'u- 

sierns dideli, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pats laikas ji užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kaler. lo- 
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
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 gaunami.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Bro*dway 

So. Boston 27, Mas*.

Petro sūnūs.
Vaičiūnas, K-. gyvenęs 

Marty-'ton. Pa.
Valančiūnas, Joną- 

. Vaškys. Vincas.
k., Šeduvos vai. 

jš Ve.- penderis. Pranas, 
.sūnus, iš Varnių vai-

įs šven-

sun

IS

tautinis vyru Lyra tone cho- 
ras, visoj šaly pagarsėju- 

' šio SPE-BSQSA, Ine. skv- 
Petro sūn. nus- Llis dar vadinamas ir 
Pavartyčių Bai bers Quartet).

Juozas Blaževičius erga- 
Antano nizuoja jaunu lietuvių dai

nininkų pasiredvmą.
Visi klubo nariai, 

nantieji vietoje ir
gvve-
kitur,
dalv-

Olga.; Vinslavičienė - Skipinaitė, va- 
Edvar-. lė, ir jos broliai Skipinatas,

das ir Julius, ir seserys Ele- Edvardas ir Julius, bei seserys minėjime
na Ainakienė, Rožė Skipinaitė Elena. Olga ir Rožė. iš Kelmės- 
ir Valė Vinslavičienė. iš Kel-A’irmauskas, Kazimieras. "' _
mės. Vladička. Kostas, ir sesuo Emi-, A. Vecky*
Hladkovvsky - šukytė. Elena. lija. —— -----------———----
Jurgio duktė, gyveno Buenos Zaliackas, Petras, Petro sun. Gavėnia Įvesta tik 547 metais 
Aires, Argentinoje. žalnieraitis. Jonas ir Kazys, P<> Kristaus gimimo.
Jankauskas, Petras. gyvenęs Mykolo sūnūs-
Philadelphijoje. Zvirblys, Jonas, Antano sūnus. Prasčiausias vežimo ratas dau-
Kapturauskas, Pranciškus- iŠ Joniškėlio vai.. Biržų ap . į giau triukšmo pridaro- 
Katauskas, Povilas. ‘gvvenęs Jersey City, N. J. Benjamin Franklin

ifvvmvnmfvm++++»■» vrvve e e ee e e 
J “KELEIVIO” SKAITYTOJAI! |
* Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios J
* pripažintos vaistinės
| IDEAL PHARMACY
S 29 Kelly Square, Worce»ter. Mass.

£ Jei Jcrr.s reikia vaistų, kreipkitės i registruota vaisGnin-
* ka Vytautu Skrinska. "Ideal Pharmacy” savininka. Čia iš-
* pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 
> liKse. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialiniu vaistu nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. A ai- 
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

L
- Vytautas Skrinska, B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy vatetinėa savininkas 
Ir Notary PnbUc
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Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė O. Liandsbergienė

Kovo 22 d. Kaune staiga 
ėirdies liga mirė gydytoja 
Ona Liandsbergienė. lietu
vių kalbos tėvu vadinamo 
Jono Jablonskio duktė.

Velionė buvo akių gydy
toja. Tai profesijai buvo 
gerai pasimovusi, o be to 
turėjo auksinę šiidi. to dėl 
savo ligonims aukojo ne tik 
savo gausias žinias, bet ir 
širdį -.. ir to dėl jų tarpe 
turėjo labai gerą vardą.

Velionės sūnų naciai bu
vo išvežę i koncentracijos 
stovyklą, vyras, architektas, 
kami baigiantis, išvyko jo 
ieškoti ir gelbėti, motina su 
dukra ir kitu sūneliu pasi
liko Kaune. Taip jie ir li
ko atskirti.

Velionė visą laiką Kau
ne dirbo savo profesijos 
darbą ir gelbėjo kitiems, 
kurie buvo didesniame var
ge. Kas žino. kiek ji yra 
pasiuntusi siuntinių Sibire 
ir kitur ištremtiems tautie
čiam, ar kaip kitaip padė
jusi !

Palaidota Petrašiūnų ka
pinėse su gėlėmis, vainikais 
ir net kalbomis.

Ilsėkis. Ona. ramiai Ne
muno pašlaitėje. Tavo liū
dinčiam vvrui. arch. Vytau
tui Žemkalniui - Liandsber- 
giui ir vaikams gili užuo
jauta.

J. Vanagas

Kolchozu atstovų 
suvažiavimas

JI OZAS BABRAVIČIUS vio

Kviečia giriosna
Pereitą savaitę “Kelei- ną padaryti nuo 5,000 iki

redakcijon atvažiavo 6,000 pėdų medžio ir gauti 
iš Maine valstijos girių Jo- už tai nuo $500 iki $600. 
nas Kazlauskas, ilgametis Žinoma, apie trečdali rei- 
“Keleivio” skaitvtojas ir kia atskaityti už darbą, ga
jau nebejaunas žmogus, sa--žoliną (pjūklai varomi sa
kosi jau persiritęs per 75-; žolinu) ir kitus dalykus, 
tus metus, bet dar tvirtas | bet apie du trečdaliai lieka, 
vyras, su gerais ūsais, nei, Kazlauskas sako, kad per 
kiek nepražilęs, be akinių. | dešimtį metų jie pasidarę 
ir sakosi kertąs girias, kad j apie $20,000. nors kelis 
net braška. Jis būtinai no-! pirmuosius metus, kol dirbo 
rėjo pasimatyti su buvusivjbe mašinų, darbas buvęs la- 
“Keleivio” ’ redaktorium, bai sunkus ir i>elno nelik- 
Micbelsonu. Nors Michelso-i davę. Svarbiausias daiktas, 
nas gyvena tolokai nuo Bo- tai mašinos. Medis, kurį ran- 
stono ir nuvažiuoti pas f | komis nupjauti reikėjo vi-
pusėtinai keblu, vistiek 
Kazlauskas jį susirado ir 
išdėstė ką turėjo savo šir
dyje.

Aš baisiai myliu savo tau-
Balandžiu 3 d. Kaune mirė 1,- £ sako Ka2’
rinis tenoras- J. Babravičius po 
Pirmojo pasaulinio karo iš
dvieju atveju gyveno Ameriko
je ir čia koncertavo. 19.34 me
tais išvykęs i Lietuvą nebegrį
žo ir ten gvven© iki mirties- 
Mirė būdamas 75 mt. amžiaus.

lauskas, ir todėl man labai 
skauda širdį, kad jie taip 

1 sunkiai vargsta fabrikuose 
ir kasyklose be jokios vil
ties susilaukti šviesesnio ry
tojaus. Mūsų žmonės turė
jo vargti Lietuvoje, ir varg
sta Amerikos didmiesčiuo
se dėl to, kad nežino, jog 

prasigyven '

sos valandos, mašininis pjū
klas nuima per 5 minutes.

Todėl Kazlauskas mano, 
kad lietuviai turėtų eiti į 
girias — tik ne kitiems gi
riose dirbti, bet užpirkinėti 
miško plotus ir dirbti sau- 
Čia nėra ant tavęs boso, jis 
sako, ir nereikia bijoti, kad 
gali būt atleistas iš darbo, 
kai darbai sumažės.

Kazlausko adresas toks: 
John Kazlauskas, E. Ed- 
dington, Me.

ATVIRAS LAIŠKASšalinti v įsas kliūtis, truk- fferiailsia prOga 
oancias mėšlui sukaupti n- d 
jam į laukus išvežti.

Blogai, jei jau partijos
.I, anglies kasyklose. Jis pra-}kovo 10 d.) tilpo žinutėpadėti mesla vežti. kolLie-l* SJ „J biiX,<i

tuva buvo laisva, ios zem
dilbiai ir be ministerių pa 
galhos sugebėjo mėšlo pa
kankamai sukaupti ii jį į fannerjg pakurstęs ii Maloniai prašau

• užpirkti gabalą girios. Už į šia proga tarti keletą žo-
ieško naftos

Kazlauskas sakosi ir pats
Gerbiamas p. Redaktoriau, 
Tamstos laikraštyje (“Ke-

į sunkiai gyvenęs, kol dirbęs Į leivis”, Nr. 15. 1957 m.

leidęs net 30 metu kirsda- 
mas anglį po žeme. Bet 

J J vienas jo sūnų vedęs Maine 
į valstijos farmerio dukterį,

užvardinta “Kas atsitiko su 
mūsų $234.20 Vokietijoj?”, 
kuri paliečia mane asmeni
niai.

leisti man

$1.000 jaunas Kazlauskas džių ir paskelbti tai Jūsų

dant, kas ten buvo negera 
parašyta”.

Aš negaliu visiškai pa
tenkinti Bimbos ir “Lais
vės” minėto straipsnio au
toriaus, nes neturiu i>o ran
ka visų “Šviesos” numerių, 
to dėl duosiu atsitiktinę iš
trauką.

Štai 1936 m. “šviesos” 
Nr 1 knygų apžvalgos sky
riuje rašoma apie V. And
rulio parašytą knygutę 
“Naujas karas”... Ten An
druliui priekaištaujama, ko 
dėl jis nemokino Ameri
kos lietuvių (jei karas kil
tų su Sovietų Sąjunga), 
kaip padėti raudonajai ar- 
raudonajai SSRS annijai— 
apie visus tuos dalykas nė 
žodžio nėra Andralio kny 
gutėj. Ar galima buvo tuos 
klausimus užmiršti prieš ka
lą nukreiptoj knygutėj ? Ne, 
negalima”.

Taip ten rašė An. Ramu
tis. Jei tas ne A. Bimbos ir 
Mizaros rašyta, betgi jie su 
ten išreikštomis mintimis, 
kad lietuviai, karui kilus, 
turi sabotuoti savo kraštą ir 
priešui padėti sutiko, nes 
jokių pastabų nepadarė, o 
žurnale juodu ant balto pa
rašyta, kad redakcinė ko
misija yra šitokia: Dr. Kaš- 
kiaučius, R. Mizara. S. Sas
na, V. Senkevičius ir A. 
Bimba, atsakomasis redak
torius R. Mizara.

J. Peža

IŠ HAWAJŲ
Praeitame numery įdo

maus A. -Tenkino str. “Iš 
tolimųjų Hawajų” dalis iš
spausdinta netvarkingai — 
sukeistos eilutės ir dėl to 
negalima suvokti prasmės. 
Atiprašydami autorių ir 
skaitytojus čia spausdina
me ta porą skyreliu taip, 
kaip jie turėjo būti išspaus
dinti. Red.

po jų sunaudojimo.
Man rodos, kad šios ži

nutės autoriaus p. Jono 
Dvareekio baiminimasis 
šiuo atveju buvo perdėtas 
ir nepagrįstas.

Reikšdamas SLA 11 apsk. 
nuoširdžią viešą padėką už 
Gimnazijos, vargo mokyk
lų bei ligonių šalpą, vien
kart užtikrinu visus auko-j 
tojus, kad su jų aukomis^ 
elgiamasi apdariai ir tiks
liai pagal jų nurodymus. • 

Su tikra pagarba
Juosas Bataitis i 

PLB Vokietijos Krašto 
V—bos Pirmininkas 
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KITO IR VERKIANČIO:
NEVERTA GAILĖTIS

- - 1
“Keleivio” Nr 12 išspaus

dinome V. Megio (Etzen- 
richt 89 bei Weidenheim,; 
Opf., W. Germany) laišką,; 
jis sunkiai sergąs, neturįs 
lėšų gydytis ir jei negausiąs į 
pagalbos,, tai, gydytojų j 
nuomone, šią vasarą turė
siąs mirti. Ar kas į tą laiš-j 
ką atsiliepė, mes nežinome,; 
bet turime pranešti, kad, 
pasirodo, tas pats V. Megys 
kreipęsis į Australijos lie
tuvius ir rašęs, kad jis esąs 
sunkiai paralyžuotas že
miau liemens, norįs nusi
pirkti rašomąją mašinėlę ir 
tuo būdu galėsiąs kiek už
sidirbti. Jam buvę pasiųsta 
kiek pinigų, gautas labai 
gražus padėkos laiškas, ku
riame parašyta, kad tų pi
nigų neužtekę mašinėlei 
pirkti, to dėl jie esą padėti 
į banką, kol “gerasis Die
vulis padės” daugiau gauti.

Tas laiškas buvęs perduo
tas Adelaidės Moterų Sek
cijai, kuri, pirm siųsdama 
pagalbos, pasiteiravusi vos 
vietos, kurioje Megys gy
vena, vokiečių įstaigos ir 

įgavusi pranešimą, kad Me
gys esąs sveikas, tik tingįs 
dirbti, maldaująs pašalpų 
iš viso pasaulio ir gautas 
aukas prageriąs.

Visą tą Moterų Sekcijos 
vardu D. Čibirienė paskel-' 
bė Australijos leidžiamoje: 
“Mūsų Pastogėj”.

šitą patyrę mes dar krai-: 
pėmės į Vokietijoje mums 
patikimą asmenį ir iš joga-į 
vome pranešimą, kad Vi-‘ 
liūs Megys “jau turbūt ant- 
lą dešimtmetį pradėjo įvai
riais būdais pašalpas me
džiodamas. Pagal jo laiš
kus jis dėl sveikatas stovio 
jau seniai turėjo mirti. Jam 
visuomet buvo reikalingi i 
brangūs vaistai.” Jo reika
lu jau buvęs susirašinėjimas 
ir Bendrtiomenės valdyboj. 
Balfas buvęs pranešęs, kad 
jis yra šelpiamas ir kad iš
imties kaip sunkus ligonis 
nesudarąs.

šis faktas rodo, kad 
tiksliausia yra pašalpą teik
ti tik (ter savas lietuviškas 
oiganizacijas (Balfą ir tt.) 
ir kad į atskirų asmenų kad 
ir labai griaudingus praay-į 
mus tegalima dėmesio ■ 
kreipti tik tada, kada jie 
paliudyti savų lietuviškų 
organizacijų, nes tik tada 
tebus galima būti tikriems, 
jog prašo tikrai dideliame 
varge esantis tautietis, ku
riam bendra tvarka organi-> 
zaeija nėra pajėgi padėti.

PATENKINU BIMBĄ

“Laisvės” kovo 21 d. ve
damajame skundžiamasi, 
kad Kongreso Neameriki- 
nės Veiklos Tyrinėjimo Ko
mitetas apklausinėjo “švie- 

, sos” redaktorių A. Bimbą ir 
(“laisvės” redaktorių R. 
Mizaią, bet “Komitetas ne
matė reikalo pacituoti bent 
vieną sakinį iš žurnalo 

I “šviesos”, kurią A. B. (Bim- 
! ba, JP.) redaguoja, paro

TAI BENT KARYS

Trys Indijos kariai. Vidu
ry Janak Singh Raiput, 26 
m-, jau yra 7 pėdu 2 su 
puse coliu augio ir tikisi 
paaugti iki 10 pėdu- Jo 
kelnės 56 coliu ilgio, batai 
13 numerio ir. jokia lova 
nėra jam ilga.

Raudonasis Kryžius 
stojo darban

Dėka Raudonojo Kry
žiaus organizacijai, kuri 
nieko nelaukus stojo į dar
bą, nelaimės paliesti žmo
nės tuoj buvo aprūpinti rei
kalingiausiais dalykais. Tro- 
kais, • 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 Kryžiausiz^l « i i-^-l iIIUVKl'II tl ! IlUd ictimčt U1UUV
jo nelaimės ištiktus žmones 
per tris savaites. Kas lig 
šiol neįvertino Raudonojo 
Kryžiaus svarbos, po šio 
ivvkio 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 artėjantį pavojų 
per radiją, bet, juk nevisi 
žmonės turi radijo, o ku
rie ir turi, tai nuolatos juk 
prie jo nesėdi, čia pasira- 
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.

A. Jenkins

laikraštyje.
I klausima, kas

SLA 11 apsk.

1 nupirkęs apie 300 akrų miš 
praneši-iko bebuvo tai pirmaeilė 

nes geresni medžiai 
. vis dėl

ei', leju trečdalio my-įto popiermalkių buvo. At- 
eilumo suliniai naftai: vyk0 iš kasyklų tėvas irjie-

įkiįdu pradėjo tą mišką kirsti- Gautas čekis buvo sausio 
kie-ijęjrt0 medžius, pjaustė juos j 25 d. diskontuotas Sued- 

mii nauiraumo gazo trumpais rąstais, kokie tin-} dcutsche Bank, Veinheime
įka popieriaus fabrikams, ir.......

nės turtu ten esama didės-į pardavinėjo. Pradžioje dar-

Vilniaus radijo
Vilniuje kovo 21 d. įvyko mu. š1' ravasarį tarp Kybar-
ifltnvni: fiL-izi •‘r4-n-»v_- ------- - nnivj v.<u i r-• v v« » vz.

ščiausių ir sumaniausių dar
buotojų. piimūnų ir specia
listų pasitarimas”, kuria
me dalyvavo apie 1 ,(>()<» as
menų.

Jame. ai;ku. iką kalbą 
pasakė ir partijos generali
nis sekretorius A. Sniečkus. 
Jis gyrė kolchozų tvarką, 
pripažino, kad dar daug 
yra trūkumų, bet ne dėl to. 
kad kolchozų pagrindai bū
tu netikę, o dėl to. kad 
“mes dar ne visuomet mo
kame tinkamai išnaudoti 
tas milžiniškas gamybos 
vystymo galimvbes. kurio : 
slypi kolūkinėje santvark

J r , l* ' * V v
gina, nes geresni 
buvo jau išrankioti. \ r 1 • 4- * •v OKici! jvn 4 čii k

* vozT •• tOS
surasti, šitoje srityje 
šiol I uve surasta maži 

natūralinio
>ftrs Spėjama. kad tuže-

kiek’s ir kad tas netru- bas buvo labai sunkus, nes 
paaiškėsią. medžius kirsti, pjaustyti ir

telkti į kiūvas reikėjo gyva"V’.ve baisūs laikai

atsitiko su 
atsiųstais 

turiu 
tais pini-atsakyti. kadi su 

gaiš nieko pikto neatsitiko.

Pirmoji pagalba v
Kas žinojo mūsų gražią 

gyvenimo gūžtelę prie pat 
marių tikrai manė, kad 
mūsų neliko nė pėdsako ir 
rūpesčio . spaudžiami teira
vosi ar mes gyvi. Daug ge
raširdžiu atvyko pažiūrėti, 
kone visi klausė, ko reik ir 
kuomi jie gali mums pade 
ti? Kadangi mūsu nuosto
liai buvo maži, tai tik dė- 
kojom už geią širdį ir jo
kios pagalbos nereikala- 
vom. Tai viena moteris Mra- 
Borges. kuri gyvena maž
daug už 20 mylių, atvykus 
patyrė, dai-gi pirmiau negu 
mes patys, kad neturim 
vandens. Tuoj, nieko nesa
kius, išvyko ir už poros va- 
’andų vėl sugrįžo ir alga 
beno kiek tik turėjo savo 
t iš kaimynų prisiskolinu
si indų vandens. Bet kaip 
su tais tūkstančiais žmonių, 
kurie atskirti anapus upių 
ir bet kokis susisiekimas ne- 
’manomas?

Siaubas atėjo lytą, pusė 
po astuonių. Didžiosios ban 
gos siautė valandą laiko, o 
pavojus buvo atšauktas tik 
po šešių valandų, ir žmonės 
tegalėjo grįžti į savo gyve
namus namus tik pavojų 
atšaukus. Bet tas mažytis 
svietas, busimoji karta, ku
ri buvo ant motinos rankų 
ar įsikibę į sijonėlį, 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 kūdikį. Bet jinai 
pati savo žodžiams netikė
jo, nes aiškiai matė, kad 
jos namučių jau nėra. Nė
ra nei tos krautuvėlės, ku
rioje gaudavo savo mažulė
liams pienutį.

jir jo ekvivalentas vokiško
mis markėmis (DM 978.- 
02) įrašytas Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės sąskai
tom Apie skirtą iš šios su
mos $50.—auką Gimnazijai 
buvo jai pranešta ir su 
Gimnazija atsiskaityta. Li
kusieji pinigai, skilti per 
pusę ligoniams ir vargo mo
kykloms, dar neišleisti ir 
tebėra Tsueddeutsche Bank, 
\Veinheime lietuvių Bend
ruomenės sąskaitoje. Aš 
SLA atsiųstų pinigų, kaip 

J klaidingai žinutėje nurodo

j raumenų jėga. Bet uždirbę 
.< vieno karo atsi-1 Kiek pinigų, jie nusipirko 

visokių plėšikų. Daug vieną pjaunamą mašiną, 
o po pirmojo pašau-, paskui kitą didesnę, ir tre- 

karo n ilga’, truko, kol čia dar didesnę. Įsitaisė ir 
aikmo. Dar daugiau nedidele lentpjūvę lentoms 

bado po paskutiniojo pjauti, statybinei medžia- 
įusų ir vokiečių ka-gai gaminti. Per 8 metus 

jie tą 300 akrų plotą nuva
lė ir paėmė geresnį girios 
plotą, nupirkdami tik me 
džius, bet ne žemę, ir da
bar uždirba pinigus daug 
lengviau. Miško savininkui 
(kompanijai) iie moka nuo 
$10 iki $12 už 1.000 pėdų 
medžio, o gauna po $100. 

—Ka teisk ia 1,000 pėdų 
žmogžudžiai ir is auto-l medžio? — buvo paklaus

aus nužudę Jų jau- tas Kazlauskas.
-unaus nelietę. Girdi, _Tas apskaičiuojama

i-;<

o-
jc •
Ki&ininka; į tarybas

kuvo ir saviškių, 
k-.:'.:rt'ic vieno mūsų,

■ a -\ ujo iš Varėnos rajo-’
Vilniaus radijas vakario . šauta laišką. Šiurpu pa-1

11 d. nusiskundė, kad dau ai ok, ka ien žmonės ma-
gely vietų vietos tarybų sg\veno.
(sovietų) kandidatais i»uvn s. ' o au'orė apiašo, kaip
’šstatvti asmenis, kurie nu vv? nužudyti jos tėvai. 19-
sikalt? kišiu ėmimu ii- pa ‘•i m. Kalėdų ankstų rytą
pirkimu. Matvti. geli žmo- . v;;n< dai miegant įsiver-

ma,
mai
nės
gali

nesu paėmęs ir apla- 
pinigai iš Bendi-uome-

oinamosios sąskaitos 
būti paimami tik dviem 
Valdybos narių para-

nčs nenori i jas eiti.
Kokia kritika leistina

Vilniaus radijas vasario 
28 d priminė Lenino žo
džius apie kritiką. Girdi, 
“Leninas ir partija visuo
met pabrėždavo, kad nė 
vienas negali naudotis kri
tika ar savikritika, kaip 
priemone mūsų gyvenimui 
šmeižti ar partijos politikai 
j akeisti. Kritika negali bū
ti leista už partijos ribų. 
Kritika negali būti priešin
ga partijos principams. 
Kiekviena kritika, kuri ga
li sugriauti partijom vienin
gumą. yra griežtai drausti- 
na”.

Pagalvokite, kokia kriti
ka bėra leistina.
Svarbiausia mėšlas

Iš Vilniuje leidžiamos 
“Tiesos” sužinome, kad 
partija ir ministerių kabi
netas l»e galo susirūpino 
mėšlu, net paruošė atskirą 
dekretą, kuriuo įsakoma 
žemė« ūkio ministeriuj pa-

eva. atgyveno savo amžių, 
o tave laikinai paliekame.

Kol tėvai buvę gyvi, tu
rėję 7 karves ir skerdę 4 
paišus, l.et patys mažai te
gavo valgyti. vis reikėję 
banditams atiduoti.

Atsiunčia, sako, reikala
vimą atnešti lašinių ir kum
piu. Nuneši. Pasirodo ma
žai būta. ateina patys nak
tį. muša kaip įmanydami ir 
pasiima ką nori ir kiek no- 
ii. Ir taip dalyta savų kai
mynų. Sekmadienį, rašo, 
matai į bažnyčią atėjusius 
pavogtais drabužiais apsi
vilkusius, liet bijai sakyti ir 
kam nors pranešti, nes ban
ditai įsakydavo tylėti. Ir 
tylėjo žmonės, nes žinojo, 
kad jei kas kam prasitarė, 
tas buvo kely ar namuose 
nužudytas.

f
buvę
esą ramu.

Komunistai ir

taip. — sako jisai:—saky
sim. mes nukeltam medį, iš 
kurio padarom 50 pėdų il- 

:gio balkį, kurio laibasis ga
las nuo viršūnės turi nema
žiau 12 colių skersmenį 
(diametrą). Toks balkis 
skaitomas 50 jiedu medžio, 
nežiūrint kaip storas jo 
rlrutgalis. Jeigu sudalysi 20 
tokių balkių, tai bus 1,000 
pėdų, už kuriuos užmoki 
girios savininkui (kompani
jai) $10 ar $12, žiūrint me
džio kokybės. Tą medžiagą 
su pjaustai tinkamo ilgio ga
balais, pristatai jropieriaus 
kompanijai ir gauni $100. 
Ji apmoka ir už pristaty
mą.

Trys vyrai gali per die-

šals.
šalpai gautus pinigus 

;k irsto mū-ų šalpos komisi
ja, kuri paprastai surenka 
prieš didžiąsias šventes: 
Kalėdas, Velykas. Pagal 
nusistovėjusią tvarką auko
tojams smulkiai pranešama, 
kaip pinigai sunaudoti, jau

!

ANGLAI APIE RUSUS

i žmogžudžius suplaka su ti- 
letgi galū gale banditai krais partizanais, kurie ko- 
y išnaikinti ir dabar vojo su bolševikais ir ramių 

gyventojų nelietė. Jiems vi
zituos si buvo ir yra banditai.

<

To guard your Heart— 
follovv simpie rvies:
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Iš Sovietų Sąjungos grį
žusi anglu angliakasių dele
gacija sako, kad ten anglia
kasiai ir kiti pramonės dar
bininkai dirba ilgiau kaip 
8 vai. j>er dieną, kad jų 
gyvenimas labai vargingas, 
kad ten keliolika žmonių 
turi tik tokį gyvenamąjį 
plotą, kinis tinka mažai 
šeimai, kad ten moterys 
priverstos dirbti net sunkes
nius darbus, negu vyrai, žo
džiu, anglų angliakasiaiSo- 
vietų “rojuje” darbininkų 
gyvenimu nesusižavėjo.

Pirmasis dviratis buvo padirb
tas Hartforde. Conn-. 1877 
tais.



No. 17, Balandžio 21, 1957 [VIS, SO. BOSTON Puslapis Penktai

NIKITOS POKŠTAS Parlamentu motina
Londone lietuvių pabėgė

lių unijistų leidžiamas
“Darbininkų Balsas” rašo: Anglų parlamentas yra ką, kad pašaliniam žmogui

“Kremlius iš kailio ne- laikomas visų parlamentų ji atrodo kiek sukiautėjusi, 
riasi, norėdamas Įrodyti pa-' motina. Viena jos dukterų, bet yra pagrįsta dideliu 
šauliui, kad Baltijos kraštų gimusi 1776 metais, yra ir praeities patyrimu ir tuo 
liaudis visuomet norėjusi Jungtinių Amerikos Valsty- save pateisina. Tos Angli-
eovietinės santvarkos, ir 
kad būdama ‘sovietų tautų 
šeimoje’ dabar jaučiasi la 
bai laiminga. Negaudami 
oficialaus didžiųjų valsty

bių kongresas. Parlamen- jos parlamento tradicijos 
tai Europos valstybėse kū- yra labai savotiškos. Kai- 
rėsi daug vėliau ir vystėsi, kurias jų čia paminėsiu, 
nepasekdami motiną; bet Parlamento salėje, atnau- 
dažnais atsitikimais iš jos jintoje po rūmų subombar-

bių pripažinimo savo gro-, mokėsi, juoba kad ir buvo davimo per paskutinį pa
biri, Kremliaus valdovai j ro pasimokyti. saulinį karą, atstovai sėdi
įvairiais suktais būdais; Nėra iengva tiksliai nu-suoluose. Yra dvi suolų vie- 

Padėtį tegallzu°to' statyti, kiek Anglijos par- tos. Vienuose sėdi “va!- 
(Įteisinti, Red ). Vienas įs lamcnlui metų parĮamento džios” atstovai, kituose

užuomazga laikoma ta die- valdžios “opozicija”, o sa- kūnuos sugalvojo Stalino na kai Anglijos baronai lės gale, pakylioje estrado- 
privertė karalių Joną Beze- je — vieta parlamento pir- 
mį paskelbti Magna Char- mininkųi, speaker’iui. Abi
tą Libertatum (Didžiojilais- dvi suolų grupes skiria pia- 
vių charta), kurioje be ki-i tus tarpas; tiek platus, kad 
tų lengvatų baronams buvo “priešai”, norėdami kardais 
įrašyta, kad karalius be jų susikauti, negalėtų vienas 
sutikimo negali dėti kraš-į kito pasiekti. Mat, anks-

auklėtiniai, buvo pademon
struotas (parodytas, Red.) 
vos prieš kelias savaites.

“Naujam D. Britanijos 
ambasadoriui įteikiant kre
dencialus (paskyrimo raš
tus, Red.) Kremliuje, nei 
Vorošilovo, nei jo pavaduo
tojo “nebuvo Maskvoje”, ir

KATĖ IŠGELBĖJO PAlKšTĮ MO MIRTIES

Tai Joseph Menex iš Cam hr idile.
■ ‘
Minnie

su kačiuku. Minnie gavo '‘ordiną" (apačioje) už tai,
kad ji ant tako radusi su nulaužtu sparnu paukštelį, 
jo nesuvalgė, bet švelniai paėmusi—parnešė namo.

w.w ircvuvv mdUMivvrc u tui nepaprastų mokesčių.; čiau atstovai ateidavo par- uz jo einamas pareigas žemės plola (lajgj ketvirta-
todėl kredencialams priim- Tas įvyko 1215 fnetais. Ti-’ lamentan ginkluoti ir tik valstybei. daliu mažesnė kaip New
ti paskubomis turėjo būtiįkrojo parlamento pirmasis prieš 200 metų, kai iš d vie- . Parlamente užtenka d vie- o» -ko valstijai iF turinti 
iškviestas iš Vilniaus Jus j susirinkimas įvyko 50 metų jų kuluaruose (priešsalėje) jų suolų grupių, nes v en-pusantro miliono gyvento-
tas Paleckis, LTSR Aukš- vėliau, 1265 metų sausio susikirtusių atstovų vienas l°jų interesus parlamente jų, daugiausia arabų, yra
čiausios Tarybos prezidiu- mėnesį, kai baronai susido- žuvc, buvo įstatymu atsto- iš tikrųjų atstovauja tik viena \ idurio Rvtų paisty
mo pirmininkas, kuris kar- rojo su trečiu iš eilės kąra-' vams uždrausta eiti parla- dvi partijos. Anksčiau tai be. Šiaurėje ji rubeziuoja- 

mentan ginkluotiems.
—Tegul bus pagarbintas, 

Maik!
—Sveikas, tėve! Kaip 

jautiesi po Velykų?
—Eee, kokios čia Vely

kos Amerikoj? Tik sarma
tą Velykoms daro!

—Kodėl?
—Nu. juk ir pats turė

tum žinot, kodėl. Žmonės 
čia per visą gavėnią mė
sos ir pyragų su sviestu pri
ėdę, tai ką jiem< reiškia 
Velykos, čia nei bažnyčios 
nesirengia prie Velykų kaip 
reikia Ot, Lietuvoje, tai 
būdavo ko laukti. Jau nuo 
pusės gavėnios žmogui pra
dėdavo sajfnuotis švenčion- 
ka.

—Kas, kas?
—Švenčionka, sakau. Ar 

nežinai?
—Ne, tėve, tokio žodžio 

dar negirdėjau.
—Nu, vot tebe raz! Skai

tai moksliškas knygas, o 
nežinai, kas via švenčion- 
ka. Tai yra šventinta kiau
lės kulšis, kilbasai ir kiti 
daiktai. Matai, ant Velykų 
turi būti pašventintas kož- 
nas kąsnis, katrą žmogus 
nuryja žemyn.

—O kam to pašventini
mo reikia, tėve?
—Nu, taip reikia, ir dac oi. 
—Bet Amerikoj, tėve, nie

kas to nedaro ir niekam to
nereikia.

—Ale užtai gi, vaike, 
Amerikoj ir tikrų Velykų 
nėra. Ve. nuėjau po Verbų 
nedėlios į bučernę šolderi 
nusipirkti: bučeris sako:iš
sirink, katras geriau patin
ka. Išsirinkau vieną ir klau
siu, ar pašventintas? O jis 
mane kreiziu pavadino. Sa
ko, juk žinai, kad Ameri
koj kiaulių niekas nešven
tina.

—Jis teisybę pasakė, tė
ve.

—Maiki, būtų daug gė
lesnė teisybė, jeigu šolde- 
riai Velykoms būtų pašven
tinti. Atsimenu, mane nuo 
to persjiėjo ir Plungės pa
rapijos klebonas Ridikas 
Kai išvažiuodamas Ameri
kon nuėjau pas ii išsispavė- 
doti ir pasakiau, kur va
žiuoju, tai jis pagrūmojo 
savo ilgu pirštu ir pasakė: 
nevažiuok Amerikon, ba 
prapuldysi savo dūšią! Ma
tyt, jis jau žinojo, kad ant 
Velykų čia reikia valgyt 
nešventintą kiaulieną.

—Ar iš tikrųjų, tėve, 
Lietuvoje tokie dalykai yra

šventinami?
—šiur, Maik! O kaip gi 

valgysi nepašventintą? Jau 
Didžiąją subatą žmonės ei
na bažnyčion parsinešti 
švento vandens ir šventos 
ugnies.

—O kur bažnyčia gauna 
tokio vandens?

—Kunigas jo padaro. Špi- 
tolnikai pastato viduryje 
bažnyčios didelį kubilą, pri
neša pilną vandens, o kuni
gas pakrapina tą kubilą sa
vo krapvlu, pamataruoja 
ore su ranka, įkiša į kubilą 

•švento Morkaus žvakę tris 
kartus, ir viskas gatava. Ta
da visi pradeda prie to ku
bilo grūstis ir semtis van
deni bonkomis ir uzbonais. 
Kartais ranka pasineria į 
vandenį iki alkūnės, kai 

j vienas kitą pastumia. Kai 
: kam ir kepurė įkrinta. Par- 
jsinešę to vandens namo, 
i Velykų dieną žmonės pa- 
; šventina juo ant stalo sudė
tus valgius, kurie tada va

idinasi “švenčionka”; o kas 
Į lieka bonkoj, tą pastato ant 
; lentynos, kad būtų kuo nuo 
• piktos dvasios apsiginti. O 
įeigu kas švento vandenė 
iš anksto neparsineša, tai 
Velykų įytą turi nors vie
ną pyragą ir kumpį nuga
benti prie bažnyčios, kad 
kunigas pašventintų. Tai 
vot, Maiki, kaip reikia Ve
lykas apvaikščioti.

—Bet tėvas minėjai dar 
ir šventą ugnį, kurią seno
vės Lietuvoje stabmeldžiai 
kūrendavo. Ką ji gali turė
ti bendra su krikščioniško
mis Velykomis?

—Ar tu nežinai?
—Kiek aš žinau, tėve, 

i Amerikoje tokių papročių 
nėra, o Lietuvoje aš nesu 
buvęs.

i V-I’er Velykas, vaike, 
kiekvienoj gaspadoj turi 
būt užkurta šventa ugnis ir 
ji turi būt palaikoma namų 
židinyje iki kitų Velykų.

—Bet ar tai nėra stab
meldiškų laikų palikimas?

—Ne, Maiki, tą ugnį ant 
Velykų pašventina katalikų 
kunigas, špitolnikai užku
ria krūvą malkų ant šven
ti riaus, o kunigas pakrapi
na šventu vandeniu, ir tada 
kiekvienas turi kaip nore 
parsinešti tos ugnies namo.
Kai kas padėdavo ir sierči- 
kų. Pašventinti sierčikai ir
gi olrait.

—Ir tėvas gailiesi, kad
Amerikoj niekas tokių prie-!įuosti

tu skaitomas vienu iš dau
gelio Vorošilovo ‘pavaduo
tojų*. Tokiu būdu Maskva 
bando užfiksuoti tarptauti
niuose dokumentuose, kad 
Lietuva yra integralinė 
(neatskiriama, Red.) So
vietų Sąjungos dalis. Jeigu 
visos svetimos valstybės, 
kurios palaiko su Sov. Są 
junga diplomatinius santy
kius, tą pripažintų, tai tarp

lium Liudviku
Visa vėlesnė Anglijos Pinnuose suoluose deši-

parlamento istorija buvo jos nėję nuo pirmininko sėdi 
luomų kova su karaliais, valdžios ministeriai toriai. 
Vėliau virtusi imtynėmis Nuo pirmininko kairėje ati 
tarp visuomenės luomų už tinkamuose
krašto valdymą. Iš karto i opozicijos pirmininkas su jo 
kovą stojo krašto diduome- frakcijos parlamente valdy- 
nė - aristokratai, vėliau i bos nariais, numatomais 
parlamentą įėjo prekybos, ministeriais. jei per sekan- 
pramonės ir miesčionijos čius l inkimus opozicija juos

Anksčiau tai bė. Šiaurėje ji 
buvo konservatorių (tory) si su Sirija, rytuose su Ira- 
ir liberalų (vvhigs) parti- ku, pietuose su Saudi Ara- 
jos. Šiame Šimtmetyje biją. vakaruose su Izraeliu. 
Darbo partija tiek įsigalė-J°s soslinė Amman. Per 
jo, iš dalies ir liberalų są- Aquoa uostą prie to paties

lininei’ sėdi skaiton> kad šie pastarieji Jol(lanMa tu*
pasidarė parlamente nebe-1’1 I\au<lonąją ju-
reikšmingi ir kova už va!- 11 !> Jo> 1 l)a_

sauk.
Tai neturtingas kraštas.

T, i .. , , , Didžiuma žemes via dvku-Dera pasakyti, 1 '' " ‘
i atstovai ir tik 1902 metais laimėtų ir paimtų valdžią.tautinės teisės atžvilgiu di-,, , .. . , ..

džiausiąs Stalino nusikalti- • buvo pai lamentan įsl inktas Ka> 
mas būtų legalizuotas”.

NAUJI RAŠTAI

THE REFUGEE, a psycho-

yra “kairieji” ir kas 
pirmasis darbininkų atsto- ‘‘dešinieji’’, vieta parlamen- 
vas Keir Hardie. Ta kova te nieke nepasako. Gaits- 
yra tautos visiškai laimėta keli, darbiečių frakcijos 
prieš karalių galią, ir šian- pirmininkas, dabar sėdįs su 
dien Anglijos karalius tėra savo draugais kairėje nuo

logical studv by K. C. Čir- ! valstybės bei jos dominijų speakei ’io, po artimiausių 
išleido Meador Pub-' vienybės simbolis. Jis ne- rinkimų gali atsisėsti nuo jo 

lishing Co. (9324 Newburyjturi jokios galimybės pa- dešinėje, jei darbiečiai lai-
St., Boston, Mass.), 
pusi., kaina $3.

Tai mūsų jauno moksli
ninko K. C. Cirtauto veika
las, kuriam įvadą parašė ži
nomas Havardo universite
to profesorius Pitirim So
rokin. Jame Sorokin sako, 
kad Cirtauto knyga yra 
svarbi šių laikų svarbiu ka
ro išvietintų, pabėgėlių 
klausimu, kurioj meistriš
kai įžvelgiama į pabėgėlių 
vidinį gyvenimą ir aiškiai 
nupiešiamas jų Kalvarijos 
kelias.

K. Cirtautas yra profe- 
eorUvĮe Vokietijoje, vėliau 
Amerikoje, o šiuo metu jis 
dirba mokslinį darbą Vo
kietijoje- Jis yra parašęs 
lietuviškai “Skausmo per
galė”, vokiškai “Benamio 
portretas”, angliškai “Kla
sikinių studijų reikšmė”.

Pakalbinlrim draugu* ir 
kainynu* užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $4.

uz
džią vyksta dabar tarp kon
servatorių ir darbiečių.

kad An- ma. naudojamos žemės tė- 
dešimtoji dalis, to 
negali savo žemės 

svaistymas, pasalindamas oain;,-,ja^ išsimaitinti. Pra- 
aistias, patikima apgalvo- nion^ -j^ užuomazgoj, že- 
tus ir gerai paruoštus spren-mfs surasta nąf-

glijos parlamentas gerai 
“dirba”. Rimtas klausimų 

pašalindamas

Parlamentas

ra vos
dėl ji

dimus.
jautrus gyvenimo
miems reikalams ir laiku ilgą laiku Jordanija pri- 
nutaria reikalingas refor- klausė Turkų valstybei, tik 
mas, apsaugodamas kraštą po pirmojo pasaulinio karo 
nuo skaudesnių sukrėtimų, ji su visa Palestina buvo 

• Tuo jis pateisina parlamen- atiduota Anglijai globoti. 
, , . . . is Metų, tarini valdymosi būdą bei 1946 metais ji tapo nepri-

vatymo tik atsistodami. Kalba la- demokratinę visuomenės klausoma konstitucinė mo- 
bai mandagiai. Man<> &ai" santvarką. Padeda tam An- nareli įja.

-Į bingas ponas, priešais sė- į,iijos priimta rinkimų si- ^no Ik.>2 metų jos kara-

166 į veikti parlamento leidžia- mėtų rinkimus.
J mus įstatymus ir iš tikrųjų Atstovai kalba 
nesikiša į krašto
reikalus.

vešli kataliku baž
nyčia aUraaėč mėty po
KrhUi*

yra tos. 
kelia- įa i

bet 
te;

ir jos kol kas ma-

Žemieji ir Aukštieji rūmai gli.i°s . . . u • , , ,
dįs, prasilenkia su tiki o- ateina. Kraštas yra suskir- biim yra Hussem I, dabar 

Pai lamento sudėtis ii jo ve sako kalbėtojas prie- stvtas nedidelėmis rinkimu metu milžinus.
kompetencijos (teisės) per šingos partijos kalbėtojui, apygardomis, kurios išren- --------------------------
šimtmečius keitėsi. Iš kai- ir, kad jį sumaltų , atsa- ka po vieną parlamento at- LIETUVIAI PIRMAUJA
to parlamente tebuvo vieni kinėja faktais ir logiškais, stovą. Kandidatais statomi _____
baronai. Kai išaugo Ang- argumentais, vengdamas asmenys, ir laimi tas- kas R" &<> karo visame pa- 
lijos pramonė ir prekyba, paleisti vadžias jausmams, gauna didžiausį balsu skai- šaulyje išsklaidytieji lietu 
praturtėjęs buižuazijos luo- Tik lėtas nesusilaiko. 1 ai- Tai vra “mažoritab- viai uoliai kimba i mokslą, 
mas pareikalavo sau vietos lamento atstovai- kiaušy- njį” nnKimu būdas. Angii- ^>anR‘ krašte turime beveik 
parlamente ir jas iškovojo, darni “priešą” kalbant, ne- joj net darbiečiai yra prie-v’->ą tūkstantį aukštųjų mo- 
Baronai turėjo susiglausti, trypia kojomis, nešvilpia, šingi “proporcingai” rinki-^'kių studentų, daugelis jų
išsiskirdami ir sudarydami nedaužo kumštimis stalų nių sistėmai ir linkimų'par- Pasiž''ni 1 <avo dideliu pa- 
parlamento Aukštuosius rū- (jų neturi), net neploja,kai tijų sąrašais. Dėl tokw) žana,mu nv>’< 
mus. Tuomet buržuazijos gražiai kalba savasis. Ir rinį<jmų būdo Anglijos par-
atstovai, atskirai posėdžiau- tik patinkamose vietose su- Jamente nėra smulkiųjų vi- 
dami, sudalė pai lamento šunka: * klausyk, klausyk, suomeninių susigrujiaviiru 
Žemuosius ramus. Nuo to arba, kai nepatinka, subau- atstovų, ir rinkimus laimė- 
laiko prasidėjo kova tarp bia: “oooh”
pačių ramų. ir Žemieji Visai kitaip yra kad ir kad ji išlaikys valdžią sa 
žingsnis po žingsnio ėmė Prancūzijos parlamente, kur v<> rankose visą parlamente
nugalėti Ankstuosius, šian- įsikarščiavęs atstovas moka kadencijos laiką ir tuiės Veil !u-
dien Žemesnieji ramai yra kartais priešą pagarbinti laiko įvykdyti nusistatytą- tai ne."
jau visagaliai. Pagaliau ko- kad jj- tokiais žodžiais: “Tu, ją programą. Anglijos pai ,,
va vyko pačiuose Žemes- šunie, meluoji! Tu paleis- Jamentas save pateisino ne ju<)įa architektūrą kitoj'ko-
niuose rūmuose, is karto, tuvystės namų savininke, tik ramiais laikais, bet irlegiį,'į. priklauso* studentų
tarp konservatorių (tory) ir veimainiauji!” ir po to daž- jkm- didžiuosius tautos gyve- ber.ui ir yra fakulteto stu 
lilnualų (whigs), dabar, kai niausia kimba vienas kitam nime sukrėtimus, pav.. šio der,m valdyboj, 
liberalų skaičius parlamen- j plaukus- arba prade*la šimtmečio pasaulinius ka- Adelaidėj Ii vis Reisonas 
te sutirpo iki nereikšmingos muštis frakcija su frakci- rus, suburdamas kraštą vie- (žinom.' Lietuvos architek- 
grupės, pagrindinė paria- ja> Tokių scenų Anglijos ningoms pastangoms gintis R- R isimo sūnus) J)er- 
mente kova vyksta tarp parlamentas bent pastarai- ir laimėti. J. K.

siais šimtmečiais nėra ma----------------- ---------
tęs.

tarų nepraktikuoja?
—Maiki, aš pasiilgstu ir

lietuviškų margučių. Lietu
voj būdavo didelis sį»oitas
margučius mušti- Prisimin- Darbo paitijos atstovų ir 
damas tą zobovą, šiemet; konservatorių. Visuotini rin- 
nusinešiau pusę tuzino kimai be luomu, tikybos ir 
kiaušinių į lietuvių klubą,; lyties skirtumo buvo įvesti 
sakau, gal bus su kuo pa-! Anglijoje prie Gladstono 
mušti. Ale kur tau! .Jie tik lS85-ais metais, 
alaus stiklus sumuša, ale'
ne margučius. Taigi prisė- Parlamento papročiai 
dau ir aš prie alaus. Sakau, . .....
jeigu jau Amerika, Ui te- n^am sav<) kelYK An-U’»- dzi°^ ^’gius.

ksle. Bet ne
tik čia tokiu turime.

štai ; tolimą Australiją
nublekrtas Visvaldas Alek
na. studijuojąs inžineriją

. . f’elbourno technikos moky-
jum partija gali būti tikra, ų,((j o <M)o studentų išrink- 

ji išlaikys \ aidžią sa- las studentų atstovybės pir
mininku. .lis yra skautas ir 

lietuvių jaunimo 

Vytautas studi-

KAS IA JORDANIJA?

Opozicijos vaidmuo Paskutiniuoju metu spau-
Ypatingas vaidmuo via da dau£ raso apie Jordani- 

rkiriamas „J-,.,. ia- kur jaunas 22 metų am-Anglijos paria 
;icijai

Jos uždavinys sekti val-
mente valdžios opozicijai.

surast:

žiaus karalius pašalino vy
riausybę. kuri savo politiką 
derino su Vakaru valstv

O colis

nustatė klaidas ir ja kritikuoti, kad 
valdžia

nai gavo elektros inžinie
riaus diplomą, bet tuo ne- 
I a-'t.n dr<> ir dabar sėk
mingai studijuoja civilinę 
inžinicriją ir netrukus ža
da kirti , k<cnę antrą dij>- 
lomą.

1 r:Milda Grau- 
žinyte ,< V? metų tetulė 
danai Anrt’gai išlaikė vi- 

egza-bėms priešinga Sirija ir rtis na:engiamuosius
gul ir Velykos bus ameri- j°s parlamentas
koniškos, parlamentarinio valdymo priverstu valdžią pasitaisy- vyriausybę su dr. Khalid

—Na, lik sveikas, tėve. būdus kraštui tvarkyti, sa- tį- Opozicijos vadas gauna prtešaky.
Man jau reikia eit pamokų vojo darbo dėsnius ir for- i>‘ iždo du tūkstančiu sva- Jordanija,

Egiptu. ir paskyrė nauia minr-

vos
mas ir taip įaugo į tą tvar- rų metams, kaip atlygini- kvadratiniu mvliu

siti-;.. 
tetą.

37.5 no
ūžimam; ga'm

Mo’ ’evideo univer- 
.iivhiti-ktūros fakul-

p yžiu pavyzdžių 
'.-••iie <minkti.
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Moterų Skyrius
BALANDIS l’AKVžll JE IR XEW YORKE

Balandžio mėnesį prasidėjo didieji pavasariniai lab
daringųjų organizacijų pokyliai. Viršuje vieno tokio 
pokylio pirmininkė Williams C- T. Gaynor (kairėje) 
su Windsoro kunigaikštiene. Umdsoro kunigaikščiu 
ir Amerikos ambasadorių Paryžiuje (pačioj dešinėj). 
Apačioje kitame tokiame pokyly Ne* Yorke 3 mode
lis t ės rodo paskutines suknelių madas ir brangeny
bes net 2 milionu doleriu vertės-

Protingai daug kas galima i
i
I

Prieš savaitę Bostone su- kata ir amžius, 
sirinkę 6.000 žymiausių gv- Linksmų naujienų gydy-i 
dytojų daug Įdomių medici- tojai skelbė specialiai mums,' 
nos laimėjimų papasakojo, moterims. Havardo univer- 
Pasirodo, kad protingai ei- siteto 2 profesoriai šešia- 
giantis daug dalykų galima nūs metus sekė 276 mote-į 
daryti. Net svaigieji gėri- ris. kurios turėjo tokių ar 
mai. su saiku juos varto- kitokių širdies trūkumų. Josi 
jaut, nesą žalingi. gimdė 320 kartų ir tik. 3{

Daug ligų išvengtume. iei iš ju temirė. To dėl jie sa- 
būtume saikingesni. protin- ko. kad dabar, galima sa- 
giau valgytume. Šiame kra- kyli. visos moterys, kurios 
šte daug žmonių serga ir negalioja širdimi, gali gi m-' 
miršta širdies kraujo in- dyti-
dams ir kitoms arterijoms Džiuginančių naujienų jie 
užsikimšus, kitaip sakant pasakė ir bendrai visiems. į 
širdies ir kitų arterijų skle- Esą surasti vaistai labai; 
rože. Žinomas specialistas skausmingai kaulligei (go-į 
dr. Anvel Kevs. kuris la-utį gydyti. 60'. paraly-; 
bai glaudžiai bendradar- žiaus smūgio ištiktu vėl pa- 
biauja su garsiuoju širdies gyja ir vaikšto. Piktybinė, 
ligų žinovu prof. dr. Paul anemija, sakė dr. Castle,;
Dudley White. tvirtina, kad šiandien nebėra piktvbinė.į 
daugumas Amerikos gyven- visos anemijos (mažakrau-Į 
tojų Jau turi širdies ligos jystėsi rūšys šiandien yra' 
užuomazgą ir kad čia pir- ‘pagydomos’, išskyrus tik 
mon galvon kaltas mūsų kraujo anemiją (leukemia I.; 
perdaug riebus stalas. Rie- kuri dar laukia Įveikiama.' 
balai yra didžiausia kraujo Daug kas kenčia dėl aukšto 
indų sukalkėjimo priežas- kraujo spaudimo. Prof. Me-: 
tis, ypač gyvuliniai riebalai, neelv iš Vanderbilt univer-L . ,

Dr key sako kad ant .10 siteto sako. kad juo dau- :ėl,.dlesi priepuoliui išvengti. Taip, kaip mes, žmonės, 
valgomojo stalo yra dau- giau druskos tuo daugiau ;šiandieli operacijos būdu ne. bet ir jos ilsisi. Mes 
glausta žuvies, paukštienos, kraujo spaudimo, tai yra jau pašaiinamasarterijuuž- miegodami užmerkiame a-

! AUKSINĖ ŽUVYTĖ

Linksmas pokylis pily. 
Žaismas, dainos pynės. 
Sodo vaitai atkili, 
Supėsi sūpynės.
Svaigo smuikas ir visi 
Svaigo lyg pašėlę—
O pilies prūde šviesi 
Nardė žuvvtėlė.
(r mėnulio spinduliuos 
Mažos, o taip ryškios. 
Lakstė ten ir atgalios 
švelnios peteliškės.
Prūde supėsi žvaigždė, 
Lanksčios viksvos linko— 
O žuvytė vis
Švaistėsi aplinkui.

prūde*

Nors nematė jos visai 
Pokylio šokėjos—
Nuo žuvytės tos—garsai, 
Muzika skambėjo. •
Vos tyla užstojo, vos 
'vysteli žuvytė—
Tuoj visu svečių veiduos 
Šypsena vėl švyti.
Vėliai smuiką ten girdi, 
Vėl daina ir šokis,
Meilė gaudžia ten širdy, 
Vasarėlė juokias.
Kalba akys: ‘Laukiu—lauk 
Skaidruma liūliuoja.
Vis dėl to, kad pl ūde plauko 
Žuvytė dailioji.

K. Balmontas

ŠALČIAUSIA VIETA

Pro mano akinius

Sako netolima diena, ka
bus daromos

AR ŽUVYS MIEGA?

(Tęsinys)
Drąsumui padidinti visi rankomis susikibome, kad 

kuris didesnės baimės pagautas nepabėgtų. Žinojome,
• kad laumės gaudo vaikus, nevengė to dalyti ir žydai, 
'o čia Dievuli, tokia pabaisa! Veržiasi juodi dūmai ir 
baisiai šnypščia. Ką gali žinoti, ar ir toji pabaisa vai
kų negaudo? Atsargesni vaikai žegnojosi kelis kaltus, 
kad ir ta pabaisa šitą matytų. Pagaliau priėjome ar
čiau. Pečius su begalo dideliais geležiniais ratais buvo 
nulipęs nuo geležių ir giliai Į smėlį įklimpęs. Ką ži-. 
nai, gal laukuose pamatęs piemenuką norėjo jį pa
griebti, bet klampus smėlis jį sulaikė.

Apie pečių dirbo keli šimtai vyrų ir jį vadino pa- 
ravozu. Jie nešiojo jau matytus medžio rąstukus, ku
riuos tie žmonės vadino špatais. Tas špatas krovė i>o 
pečium ir kaž kokiomis mašinomis kėlė i viršų. Ne
toli ant tų geležių stovėjo ilgi vežimai, tokie dideli, 
kad ant jų visą triobą galėjai uždėti.

Vieni jų buvo tušti, kiti prikrauti ilgų geležių, ku
riuos vadino reisais, o tuos vežimus vagonais, platfor- 

j momis ir juos galėjo lengvai pavežti pora arklių, 
j Stebino mus ir tos didelis vinys- Kas galėjo jas 
j padalyti? Storos, keturkampės, su didele barzda, kuri 
į laiko reisą prie špalos. Kažkas suriko: “Vaikai, pa- 
i dėkite kastilį”. Taip sužinojome, kad tos vinys vadina

mi si kastiliais. Vėliau sužinojome, kad tuos kastilius ūki
ninkai gaudydavo ir slėpdavo, nes iš jų pasidarydavo 
geras ekėčias.

Vėlai sutemus grįžome namo ir už tai gavome lup
ti. Mums sakė, kad pečius galėjo vaikus į kaminą 
Įtraukti. Vėliau moterys klausinėjo, ką matėme ir mes 
kaip mokytojai pasakojome apie paravozą, reisus, špa
tas, kastilius ir t.t. Daug metų vėliau tuos pačius daik
tus vadinome lietuviškais žodžiais garvežiu, bėgiais, 
pabėgiais ir 1.1.

Daug kas sunku buvo mums vaikams suprasti. Jau 
Įminėjau, kad mano tėvas veždavo plentui akmenis, 
j Akmenis rinkdavome visi, tėvas pirmas, o mes vaikai 
į Įkandin jo ir veždavo prie plento, o ten vyrai, kojas

Žemiausia temperatūra 
yra užrašyta 1892 m. Ver- 
chojanske, Sibiro šiaurės 
lytuose, būtent: tų metų va
sario 5-7 dienomis ten bu
vo 90 laipsnių žemiau nu-

kad lio. Jungtinėse Amerikos, . . . . , ...
Valstybėse žemiausia tem-įmalsais apsisukę, juos skaldė.

__ __ . -- -• •- . I Tuin narlirkoinma viaa Vueaiu n vaižiopčioji- peratura žinoma iš i»o4i —j—— —t - —
metu sausio 20 d. Rogers už mūsų darbą iš tėvo atėmė arklius ir vežimus- Tė- 
Pass, Mont., kada ten buvo vas labai nusiminė, nebeturėjome ką valgyti. Kai ma- 
70 laipsnių žemiau nulio. ,mos prašydavome valgyti, ji liūdnai mums atsakydavo:

ir miegodamos 
jų akys neturi

karvės kepenų, itališko, ki- druskos kiekio vartojimas 
nietiško maisto, šviežių yra tampriau susijęs su 
vaisių ir daržovių. kraujo spaudimu. Jis sako,

sikimšimas kitose kūno da- kis, žuvys 
lyse, žinovai tikisi, kad pa- žiūri, nes 
našiai bus galima operuoti blakstienų. Ir ilsėdamosi jos

utoifi l-ll/lllo
lo padėti, ką ir kaip paga- vandeny, kuriame virė dar-: 
minti. Taigi nuo mūsų daug žovės, to dėl ji mes turėtu-Į geibia naujų laimėjimų, o 
pareina ne tik mūsų pačių, me naudoti, kaip ji naudo- ',mes Pa^ys daugiau savo 
bet ir mūsų artimųjų svei- jo mūsų senelės. (sveikatą brangintume, rei

kiamu laiku savo sudėtin-
JOS VIENA ANT ANTROS NEPYKSTA

..... -

Kairėj Jean Schwartz. 
šinėj Itetty Brooks. I

35 m*. 2 vaiku motina, o de- 
vaiku motina- Jos abi nutarė 

persiskirti su savo vyrais ir tuoj susituokti, bet jau 
viena su kitos buvusiu vyru. Aišku, kad tokiu atveju 
joms nėra ko vienai ant antros pykti ir to dėl abi 
šeimos mano palaikyti geras santykius.

giausią mašiną—kūną tin- • 
karnai tikrintume, būtume 
sveikesni ir ilgiau gyven
tume. M. J—nė

Naujausios knygos
i
; ANGLU - LIETUVIŲ KALBU 20- p- t.t 
' DYNAS. Apie žodžių. "C?
psl.. redairavo V. Baravykas. Kieti 

I viršeliai. Kaina ................... $4.00

mas joms tai tas pats, kas 
mūsų alsavimas. Be oro ir 
jos negali būti, bet orą iš 
vandens joms iščiulpia jų 

' žiaunos, to dėl kaip mes 
miegodami negalime sustoti 
alsuoti, taip jos negali su
stoti žiopčioti.

Karpis ilsisi kur prie 
kranto ar pasislėpęs žolė- 

' se. Plekšnė smėly ar purve, 
lobsteris prie uolos prisi
glaudės ar dugno skvlėse ■ •

ĮNEMUNO SŪNŪS, parašė An
tanus Valuckas. Įdomus roma- 
. nas iš 1!>35 metu Suvalkijos
: ūkininku sukilimo. įdomiai at- » • *
'vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
{dabar mažai kalbama, l’irma 
i dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

!NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. . . .

antroji da- 
. . • .$4.00.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu 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 naudingu 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. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: j

KELEIVIS
636E. Broedway So. Boston 27, M<

! DANTYS. .J n Priežiūra. Svei- 
i kata ir Grožis. Parašė dr. An- 
• tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
I gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 ps|., kieti viršeliai,
kaina ■ • $4.00

Įbrolių grimų pasakos,
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 Įdomiausiu pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams....................................... $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1915 metų. kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo I*r«y« o/iioj, prie Italijos sie
nos. r-a rtalis 453 psl. . . .$4.50.'

PAVASARIŲ AIDKOJ. parašė 
kva Simonaitytė- įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl.. kaina............ $2.50.

i
Užsakymus su pinigais 

prašome siųsti šiuo adresu:
“Keleivi*”

636 E. Broadw*y 

So. Boston 27, Mas*.

Joms poilsio tereikia daug 
mažiau negu mums, nes jų 

' nervų sistema yra labai pa
prasta, bet ir jų gyvenimo 
sąlygos neleidžia joms il
gai miegoti.

Vandeny, ypač jūroje, 
joms labai daug pavojų, 
daug priešų, sunku ten ir 
slėptis, to dėl reik nuolat 
budėti, jei nori gyventi, i 
Gi miegant, teisybė, meške-i 
riotojas nepagaus, bet užtat- 
visi kiti priešai greičiau 
prisieitas ir prarys. Nakties 1 
metu joms pavojaus net 
daugiau kaip dieną, todėl ir 
miegoti naktį pavojingiau. į
vysčius arba skaistykla Migai- į 
volą 600 metų po Kristau*.
*M*MOOO09te9«**MWMMM

KAIP PATINKA?

New Yorke madų parodoj 
rodomos ja pon iško st y liaus 
moteriškos kelnės. Nors ir 
nežmoniška. Bile kitoniška.

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio dpo- 
................avį.”ga užrašiau jai “Relei .

Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai natinka •Keleivh* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-du krelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metusi Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleicia

; “bankrotas”. Nesupratau tada, kas yra tas bankrotas, 
■ bet buvo aišku, kad jis surijo tėvo akmenis ir pinigus, 
{'širdyje troškau būti galingu kareiviu, kaip kad ma- 
j čiau balne sėdinčius ir turguje bobas rapniku sklai- 
Įdančius. Jie, atrodė, visai nebijo žydų, kurie gaudo 
Į svetimus vaikus, nebijo ir bėgančio {>ečiaus, nė šešu- 
j pės krantais vaikščiojančių laumių. Tai, jei būčiau 
dabar tokiu kareiviu, rapniku išlyginčiau “Bankroto” 

Į šonus ir atimčiau tėvo pinigus. Tačiau vaikų troškimai 
dažniausia neišsipildo.

Bet vieną dieną ir savo akimis pamačiau patį “Ban
krotą”. Su tėvu nuvažiavome Žvelgino arkliais prie 
baigiamo plento. Susirinko daug ūkininkų, buvo li
tas “Bankrotas”, stambus, gražiai apsirėdęs vyras. Jį 
visi koliojo, “podriačiku” vadino. ^Ūkininkai jį būtų 
botagais užplakę, bet jam pavyko pasišalinti. Tai jis 
paskelbė bankrotą ir už suvežtus akmenis nemokėjo. 
Vėliau mačiau Kaune jo puikų namą, gal už ūkinin-

> kams ir mano tėvui nusuktus pinigus pasistatytą.
♦ * *

i Sugriuvus čia tėvų gyvenimui, išsikėlėm į Kėdai
nius, kur tėvas gavo geležinkelio telefono mechaniko 
vietą. Pirmą kartą važiavau traukiniu. Mačiau, kaip 
kažkurie įsėdę žegnojosi. Tas mane išgąsdino, nes iki 
šiol žinojau, kad žegnojamasi prieš šokant į vandenį, 
nes gali nuskęsti.

Pro akis bėgo laukai ir pievas- Tada supratau, 
kad pats geriausias dvarponio arklys nespėtų su trau
kiniu bėgti.

Kėdainiuose pradėjome naują gyvenimą. Tėvas bu
vo valdininkas, niekas kitas iš šeimos nedirbo, nors 
buvome šeši, viri ėjome mokslus. Broliai lankė gim
naziją, kuri buvo mieste už 3 kilometrų. Jaunesni lan
kėme mokyklą, kuri buvo įrengta buvusiame grafo 
Totlebeno dvare prie labai gražaus prūdo. Ir šiandien 
malonu prisiminti dvaro parką ir du vaisinius sodus 
su totorių mečete (bažnyčia).

Tai buvo auksinės jaunystės dienos, be didelių rū- 
pėsčių, bet aukštuose ežero pelkių arėjuose pasislėpusių 
laumių vis dar bijojome, pavojinga buvo iš ryto iš na
mų išėjus pirmą sutikti moterį, nes tas reiškė nesėkmę 
—mokiniui garantuotas dvejetukas (blogas pažymys). 
To dėl stengdavomės prisitaikinti taip, kad tėtis pir
mas išeitų ir mes jį pirmą pamatytume.

(Bus daugiau)
MOTERYS JUNGTI
NĖSE TAUTOSE

pareigose jų kol kas maža- 
Direktorių ar jų padėjėjų 

■ {pareigose iki šiol tebuvo 6,
Jungtinių Tautų būstinėj,o neseniai paskirta šeštoji 

New Yorke dirba viso labo Adelaide Sinclair iš Toron-
•36 E. Broodvvay, So. Boa»oa 27. Mi • 2672 asmenys, iš jų moterų 

*1119, bet vadovaujamose
to, kuri bus Vaikų Fondo 
direktoriaus padėjėja.



Ko. 1?, Balandžio 24, išS' KELEIVIS, SO. BOSTON Pusiapis GepU
Remti rengė centinį išpąr- J valdybą išrinkta p. Lui- ATVYKO BIRUTĖ 
davimą. Laimės ieškotojų zą - Birutė Vomery, sekre- BILEVIČIUTĖ

reiškė, kalbėdamas apie “atgaivini- Paieškau Juozapo Inčauskio iš Luo
mo laikus... nuo Viešpaties veido”, kės miestelio, Varnių gatvės <Tel- 

Tai yra taip aukšta ir garbinga šių apskr. i. Dabar randasi kur tai 
tiesa, kurios mes negalime nė api- Vokietijoje. .Jis pats ar jį žinantieji

WORCESTERIO NAUJIENOS
i<
ll
ši
Ši
ta

m. sukaktj. " ‘ \
Jų artimi giminės suren- Sunkiai serga A. Žilinskas

gė sukaktuvininkų namuo- Sunkiai serga Aleksan-’ 
se gi*ažų pokyli, kuriame <3,.^ Žilinskas, seniausios' 
dalyvavo virš 60 asmenų. wOrCesterio lietuvių šv. Ka
jų tarpe buvo ir Jūsų ben* zįmierio draugijos pirmi-;
di-adarbis. įninkąs. A. Žilinskas ir jo įdomus moterų susirinkimas

Sinkevičiene yra kun. T- ............. •• 18

pa iš
dirbančia

uošvių
------- . . • ncicju.-, aujn viirnouu^, pi iv- . ! Štai Jūsų Karalius, 143 pus. 25 c..i Repečkų (iryvena Brooklyne), Kur-

skirtas balsuotojų registrą- -maldinanti kiiin *UV1V laiyDOb PR^UgOmiS j neturtinKiems veltui, turime ir ma- klaičio Mykolo. Antano Gražio. Pe-
__ IIIUIICv d) .įsaug , A y CQv«iito atV\’ko lūžesnių spausdinių nemokumai, l'rn- reviviokaitės ir kt. Jie patys ar juos

J *i šom kreiptis: L. B. S. A. ::444 S. i.i- į žinantieeji atsiliepkit šiais adresais:i tonu. i reikia pačiam save patik-.J. -v uiku Vork«. Jai išrūpintas ^ire^
---------- —— iti mediciniškos pagalbos. le,d.,mas "uo,at Amerikoje ---------------
BOSTON, MASS. Į Ypač buvo svarbu ir Įdomu '•ap^,£yventl.

----------- ‘motinoms sužinoti, jog rei 1

Chicago 8, III.

. i žmona yra veiklūs draugijų, _ , ... . . , T • x m
Bakano sesutė. 'nariai Balandžio 14 d.Liet. laut.

J Linkiu A. Žilinskui grei-lS-Sos namuose. So. Basto-
Balandžio 13 d. savo gi* tai pasveikti ir vėl grižti iįne’ lv^^° Pabaltijo Moterų 

mimo 62 metų sukakti at- darbą. Tarybos Bostono Skyriaus
žymėjo vietos veikėjas A. ’. . j susirinkimas, j kurį atsilan-
Kriaučialis, o balandžio 15 ^cr8a *r J* Endzeli* į kė gausus narių skaičius,
d. tokio pat amžiaus susi* Tik ką grįžo iš šv. Vin-inet tolimesnių miestų, 
laukė kitas visuomeninin- cento ligoninės “Keleivio”-kaip Lawrence ir kt Susi- 
kas .Juozas Pupka. skaitytojas Jonas Endzelis'1 ‘inkimą atidarė V-bos pir-

Linkiu jiems ilgiausiu ir dabar gydosi namuose, i mininkė J. Gražulienė, pa
metu. ‘ ‘kviesdama susirinkimui pir-

Pavykęs centinis imininkauti p. Maiinauskie-
jnę ir sekretoriauti p. Vasi- 

d. Di-augi-piūnienę
Draugija jos — Seniems

. . , . .. j. . . . , j- Jei tave draugas ar Icaimv-
kia kreipti demesj į tai, kad į „skaito “Keleivio”, para- 
vaikai būtų apsaugoti nuo<Kink išsirašyti. Kaina me 
visokių užsikrėtimų, kurie Į <»"»« tik f 4.
per ilgesnį dilginimo laiką!

TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta po 

žmonių akių, tų ir aš išpažįstu po ’

J. Gudelis 
2»k> Cummings Highw. 
Koslindale. Mass. arba 

Juozas Miškinis 
Debeikių paštas 
Gudelių kaimas 
Lietuvos T. S. R.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

“ATGAIVINIMO LAIKAI“

Bus šaunus atidarymas išpardavimas

Gegužės 5 d. Seniems Balandžio 
Žmonėms Remti

13

gali iššaukti vėžį. Daktai-ui: 
buvo patiekta daug klausi-’ 
mų, kuriuos jis maloniai ir i 
išsamiai paaiškino. i

Daktaras Bobelis sutiko'«$$ SSfflu
ir daugiau paskaitų paskai-^an* žmopraus prityrimų per tų lai- 
.... •• - J- ,kd. kuriuo Dievo malonė buvo pa-tytl. Kitą Karią JIS pažade- Alinta nuo jo, ir netolimos ateities 
jo kalbėti apie moters kli- arba.,to. la.iko’ kuriuo Sutvertojo*1 „. ir vėl atkreips savo veidų į nupuo-
maktenni amžių. 1 lūšių žmonijų, atgaivindamas kiek-

Pahaie-ai mužipii avarini .vien* savo makiningumu. Skirtumasraoaigai mažieji g»aziai!tarn ,itų dvieių laikų >Ta taip di.
padeklamavo, Buika pagro- delis, kaip naktis skiriasi nuo die-
io aknvrlinnn Ti« vnc 19.n< nos- Nors ir RWS >d*npėmės prisi- JO aKOltUOnU. JIS \OS 1— Ob mjntj apje visus bloguosius praeity-

akių mano Tėvo Dangiškojo. Ale,,
! kas manęs užsigina po žmonių akių, •-------

iraš ”*si?insiY P° akių. ."“"O i Jurgis Nau. kūnas ieško savo brolio 
levo Dangiškojo. Mat. 1O:.£.-.,.,. i Miko Nauekūno. seniau gyvenusio 

A. A. (18 Į U'orcester. Mass. .30 Spruce St. Da- 
- ’bar ten siųsti laiškai grįžta atgal.

REIKALINGAS DARBININKAS 'f.° Pat.‘Vf ji žinančių prašau atsi- 
Vištų ūkyje reikalingas darbininkas. a,uo “die.-u.
Darlias pastovus, atlyginimas geras.

< 19) • f

Kreiptis j:
Julius Hill (Aukštikalnis) 
55 Suramer St. < 
Middleboro, Mass.

APSIVEDIMAI
<r

Norėčiau susipažinti 
5O-U0 metų. kiek pasiturinčiu. Esu 
viena.

Ag. Bal 
177 Shaw St.
Toronto, Ont., Canada

į Jurgis Nauckūnas 
IJiezno rajonas

Užuguosčio paštas 
Lietuvos T. S. R.

.Siųskit j LIETUVA siuntinį iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

TAZAB OF LONDON
SIUNTINYS MOTKIty DALYKI' SIUNTI.YYS VYRU DALYKU 
1 kuponas—.5 jardai vilnones me- j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
dziajros siiknei juodos, rudos. n.ė- Uorsted Tennis “B” fancy mėly- 
lynos, žalios, raudonos, ar smi- nas rudas, pilkas ar juodas ..$23 
lio spalvos . .... $23
Prie tn pridėkit: batukus, apsti-I *’r* *° pridėkit: pamušalu, koji
nius. nertiriuka. gražaus šilko ar ,l*s* marškinius, čebatus, šliures, 
medvilnės bljūskelėms ir sukne- ! pirštines, skustuvą, amžinų p|un- 
lėms. j ksną.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI

Žmonėms! APie valdybos veiklą pra
nešimą daiė J Gražulienė. ..^ , = - ---------------!dart>u,. ir m*. ..įremti j«»
Ji pažymėjo, kad iš Užga- ZIKOS oaiysus. ; su auštančios Kristaus dienos link-
vėnių blynų vakaro veik P? šio taip įdomaus susi-;

' visas pelnas paskirtys O rinkimo įvyko ai batelė. ■ gaivinimo laikai”, kurie ateis nuo

metų, O groja operinius mu- * Įvykusius ir dabar įvykstančius 
zikos dalykus.

! Ivaškienės vadovaujamai
Taut. Šokių Grupei vykti į 
I-mą Lietuvių Tautinių Šo
kiu šventę Čikagoje birže-1 
lto 30 d-

Motinos Dienos minėji- 
imo, kurį valdyba planuoja,

J. G.

MIRĖ KAZYS LIUTKUS

Į Viešpaties veido į skurstantį ir su- 
' vargus) pasaulį.
[ Taigi norėdamas atvaizduoti mū- : 
Įsu mintims kų nors daugiau apie tų 1

PA1ESKOJHHAI

Pranas Jasionis. Kazio sūnus, ieš
ko savo tėvo brolio Aleksio Jasionięs 

;gyv. Montello. Mass. Taipgi ieško 
; savo dėdžių (motinos brolių) Vlado 
'ir Carlio Masionio iš Montello. Ma«.<. 

'rs*!? !’r Masionio Prano gyvenančio Kali- 
fornijoi. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite:

Pranas Jasionis 
Jiezno rajonas 

; Užuguosčio- pašta.-
Lietuvos T. S. R.

' Paieškau Juozo Ruikio, kilęs nuo 
(Salantų. Atsiliepkite šiuo adresu: 

Ben Dovidavič
113-13 Enfieid Rd.
Cleveland 25. Oliio

Paieškau savo sesers sūnaus Jono 
Girlėto iš Kleboniškių kaimo. Sūdu
vos parap. Jis pats ar ji žinantieji! ___________________
atS,1c£X“Ssevich ' Pa^kau Kazin?i‘ r« iai-ešiūno ir jo

Capac, Mich. '’*įkn.‘ - Ja‘**,U"a,U? *S- Berc,uru-1
Panevėžio apskr.

.laikų džiaugsmo pilnumų, kokį žmo- į Paieškau Alfonso Žemanskio. Buvo **!;*’,U 'j ',• ? ar ■’UOs
i .. . . . 1 . . i — . liautieji atsiliepkit.- adresu:

Turiu ZUIKĮ
ži-

>
• «

; nija gaus tada kai Dievas apšvies i Kalnaberžės dvare, tarnavo )>as St*»-i 
Balandžio 17 d. ChicagO- 'j# savo veido šviesumu, šventraštis į 1\piną liokajum; išvažiavo į Kauku-:

panaudota kitą simbolį, sulyginda-; zą. Jo pusbrolis sakė man, kad iš-j 
važiavo Amerikon. Jis |»ats ar jį ži- 'je mil e Kazys Liutkus, se- mas mirštančios žmonijos tyrumos 

nas socialdemokratu veikė- ’r .hadavimo su Dievo ma-r> i " Jonės gausumu, kuomet Dievo pazi-
e. ė IJ3S. Paskutiniuosius 3 me- nimas. sveikata ir gyvenimas plūs isusmnkimas nutarė nemos-;tug velionis sirgo Palaido-Avinė 2̂^“-u’*

•I. Daržinskas 
2<i3.33 Coleridge 
Mt. Clemens. Mich. I1G

Avinėlio sosto“
is

(Apr. | —

nantieji atsiliepkite adresu; i Paieškau Antano Vičiaus, kilusio iš
gori '« «» Salantų rajono. Kretingos apskr. Tu-
Tf.’1 '*ln * *’u svarbių žinių iš Lietuvos nuo
Mianu, I la. (la. Ii, l.» giminių. Jis pats ar jį žinantieji *t-

siiiepkite adresu:
Mis. M. Wikis

«IA«
15 svani cukraus 
4 svarai miltų
1 svaras sviesto

$23.00
1<| svarų cukraus 
C svarai taukų
2 svarai miltų 

Prie paminėtų siun

$30.00
1 svaras kavos
1 svaras šokolado
2 svarai ryžių 
5 svarai cukpaus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
5 gabalai muilo 
| aukščiau nurodytas

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svajas sviesto 
1 svaras kakao

BRUKNĖS LAPAI

'tas balandžio 20 d. Tauti- 22:11 Net ir toks puikus prilygini- 1 Paieškau savo pusbrolio Kazio Rusi- , 
kaninoeo P.KUdnvs apibūdinimas negali pil- 1<>. Girdėjau, kad nusipirkęs namą;iIlcse Kapinėse. nai išreikšti ka Apaštalas Petras i U'aterburv, C'onn. Jis pats ar jį ži-

II

Mes tap pat siunčiam 
rankines siuvamąsias 

akordionus irtinių calit pridėti vai-kainas ieina viskas- .. o stų iš mūsų katalogo-sovietu muitas ir pri. masinas.  ̂a 
statymo garantija.

TAZAB OF LONDON

51 Reservoir SU C’ambridse. Mass^ Iei. KIrkiand 7-9705

•£5«wo<»0o«xxx«oe®csoeatxxxx5oe3etxxxxxxxx>0eeocoocxxx»oee

Mokslus - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpriamas, kol 

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! 

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

tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RCSTYBe (romanas) sako: skaitai mane, nes 

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

kaina $3.00-

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose

vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina..................................$71.00

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, ka<Wi mane skaitysi.

-149 puslapiai, ilustruota. kaina.....................................................................................................$4.00

ŠLIUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 

tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 

Visos 4 knygos sykiu tik ui 15! Bet kas nori 1, 2 ar 3 kny

gų, tai už 1 $2, už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsled St^ Chicago 8, III.

Bruknės lapai yra 

vartojami nuo be- 

tvarkingo šlapini

mosi, nuo akmenė

lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės £ 

nedirbimo neveik- i £ 

lumo ir šlapinimo- '

x

si kanalo. $2 sv- 

Trukžolių šaknys nuo patrū

kimo. pasijudinimo, skaudėjimo į 
po krūtine, dieglių. Suteikia 

prakaitavimo ir atkosėjimą- Jx 

Kaina ..... $3.00 svr.)£ 

, l’elynos žole nuo plaučių ne- x 

i sveikumo, geltligės, karščiavi- 

i mu. drugio ir nuo gumbo pasi- 

! kėlimo, taiso vidurius jas ge

riant. duoda apetitą geresni, t 

Kaina .... $2-00 svaras 

ALENANDER’S CO.
414 Brondway 

South Boston 27. Mass.

Puikus ANGLV44CTUVIV
Kalbų Žodynas

Apie 20,000 žodžių, nurodyta 
ištarimas, geri aptarimai lie
tuvių kalba, rūpestingas žodžių 
parinkimas, vardų ir vietovar
džių žodynėliai, žodynas kišeni
nio formato, kietuose viršeliuo
se. 370 psb. kaina tik $4-00. 
gaunamas adresu:

TERRA
3333 So. Hafcted St„ 

Chicago 8. III.
(Rkelb.)

NEW ERA NAUJA GADYNE
MIŠINYS GALVAI MAZGOTI 

J trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus 

Lietuvių pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J- 

Amerikos Valstybių trečios gentkartės Lietuvaitės rašo: 

Mes labai laikinam jūsų Shampoo. Iš Detroito F. Gustaitis 

rašo: Du sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada ją 
vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, III., rašo: Aš atradau, 
kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plaukų 
slinkimą- NEW ERA tą viską pašalina. S. Straukas iš Ind. 

rašo: Aš visiems patariu mėginti. Al. Jasinas, chieagietis 

sako: Į 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė
jausi, vėlinu visiems mėginti. Kaina $2 už S oz. buteli. Ka
nadoje $2.25.

Fr. Bitautas 302 So. Pearl Street Denver Colo- 
p: a a ą »»* rmmrrr - “

! liautieji atsilipkite adresu: 
Jurjris Rusilas

115 Eljrin St..
Haiuiltnn, Ont., Canada (Irt

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 

uissūiymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

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 apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

W«l
DR. M X VnraCAS

SM, Y«fb 1, N. Y.

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

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

NEMUNO SUNŪS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į 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, II t.—428 psl., kai
na $4.00- Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Avė., De- 
Imi t, * Mich. pas visas knygų 
platintojas ir

TERMOJE
3333 So. Halsteti St. 

Chicago 8. UI- 
(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 pjtrdavmėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik
tai 1.50. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

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

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 siuvėją, pas kurpių, pas dak

tarą, lošiant kortomis, nuėjus krnutuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas iodis rašomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų Ir viskas paaiškinta lietuviš

kai.
Kaina 71 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvraj, Se. Boston 27, Mana.

I

2<)1U Mt. Vernon St. , Ona šitkauskienč Lietuvoje paieško
l'hilailelphia, l*a. (15, 17, l!> ; s“vo seselę Andmšaitytės-Breneze-

----------------------------------------------------i rienčs Marijos ir jos šeimos: Brene-
Paieškau Juozo ir Onos Kanopkų zyr'<.‘ *r vaikų Juozo, Vyto, Zeniaus, 
iš Na.šutų kaimo, Kapčiamiesčio pa- Kdžiaus. Anksčiau jryveno Austrai!, 
rapijos. Turiu žinių iš Lietuvos. Jie *s.t?n i*vyL». .lie patys ar
patys ar juos žinantieji atsiliepkite J4**” praneškite:
adresu: Ona šitkauskienč

Petras Katauskas Kalvarijos rajonas
liHil Lorene St. Alksninės paštas. Vartų km.
Whittier, Calif. (18 Lietuvos T. S. R. (1(5

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PERSIŲSTI SIUNTINIUS 1 
SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus vis dar

laikoma
PARCELS TO RUSSIA, INC.

BROOKLYN, N. Y.

ši firma Įgaliota 1NTLK1STO MASKVOJE čia vietoje rinkti 

muitus už siunčiamus daiktus į 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. tampau Avė-. DETROIT 12. Mich. Tel- 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 Ave„ 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, Hi- 
moton ir kiti- Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui prstatomi

per 7—10 dienų.
NAUJIENA! Dabar galima siųsti “ANTĮ - POLIO SERUM”

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės" Įvairiais alfabetais, 

akordionai, siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
NAUJAS ADRESAS: t

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 15, 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 vai.
f irmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiunčia

mas neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, 

oro |iašto siuntiniai per 7—H) dienų-

I

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei lamstoma reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” apauatuvš padarya tamstoma vilkt 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nori 
kita apaustuvč. Prašome kreiptia šiuo adreau: 

"KELEIVIS”
696 Eaat Brottel way, South Beatos 27, Mota



Ptolapis Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17, Balandžio 24, 195?
žinota, kad narių skaitoma
apie 300. bet maža dalis
jų tėra sumokėjusi nario
mokesti, o i susirinkimą te- - • * »
atėjo vos dešimtoji dalis.

Iš valdybos darbų pažy
mėtina baisiųjų 1941 metų

studentai san- b»želio dienų minėjimas, 
surengta viena gegužinė,

_________duota Lituanistikos moky
klai $100 ir vyrų chorui, 
jam vykstant i Dainų šven
tę. $25. Viso labo per me-

JAUNIMO KUL'l ŪKI
NIS SAVAITGALIS

gia Bostono 
tariečiai.

Per Atvelyki, balandžio 
27-28 d.d. Bostone rytinių 
pakraščių jaunimui rengia
mas kultūrinis savaitgalis. 
Balandžio 27 d.. 2 vai po
piet. Tautiniuose Namuose,
484 E. 4th St.. Dr. Julius 
Kaupas (iš Phonixville,
Pa. I ir Kostas Ostrauskas 
< Philadelphia i praves kon
ferencija tema Laisvoji ir 
pavergtoji literatūra. Bus 
peržvelgta tremties ir so- visus 
vietų pavergtosios Lietuvos 
paskutinio dešimtmečio li
teratūrinė kūryba. Prama- 
tomos ir kritiškos diskusi
jos.

Literatūrinės konferen
cijos metu bus išstatyta ir 
pavergtosios Lietuvos kny
gų bei tremties dailiųjų lei
dinių parodėlė.

Vakare Įvyks bendras su
sipažinimo vakaras.

Balandžio 28 d., sekma
dieni. 4 vai. Municipal Au
ditorium. So. Boston, Mass-.
Įvyks meno vakaras. Turi
ningoje ir Įvairioje jo pro
gramoje dalyvaus “Daktaro 
Kripstuko pasakų” ir psi

MARGUČIŲ VAKARAS

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas savo patalpo
se 1810 Dorchester Avė.. 
penktadienĮ. balandžio 26 
dn.. 7 vai. vakaro rengia 
maigucių \akaią. I ž gi a- vežįma pastūmėti, 
žiaurus marsuvius bus duo- Vel^ dėmesio iškeltas 

gai- -umanvmas surengti N. An-

tus turėta pajamų $431. 
Nevienas kalbėjo Bend

ruomenės veiklos išplėtimo 
reikalu, bet, atrodo, tikro 
recepto nesurasta, kaip jos

damos dovanos. Bus 
džiu užkandžiu ir gėrimu, 
ir gera muzika. Kviečiame 

atsilankvti.
glijos lietuvių dieną.

j valdybą išrinkti: St. 
i Vaitkevičius, A. Vilėniškis, 

Gegužės mėn. klubask Kirša. P. Averka, A. Ka- 
rengs motinų pagerbimą. rosas. §t. Jurgelevičius, P 
Apie vietą ir laika prane- Bijumas>
šim vėliau-

Komitetas
Rev. komisija palikta se

noji: J. Gimbutas, J. Va- 
sys ir P. Jančauskas.

Pokylis karalienei pagerbti

Sandaros Moterų Klubas

s

DVYLIKOS TAUTŲ LIAUDIES ŠOKIŲ
LIETUVIŲ RUOŠIAMAS PIRMAS 

IR VISŲ LAUKIAMAS

V A K A RA
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO (APRIL) 28 D.

3 vai. popiet

So. Bostone Thomas Park High School Salėje

Dr. B. Matulionio I

DR. D. PILKA
Mm Valandos: mmIUI 

iriMfkil
546 BROADVVAY
80. BOSTON, MABB. 
Telefonas AN 8-1820

TaL AT

Dr. John Repohū
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: S-4 ir <-» 
Nedėliomis ir Avantadiaaiais:

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti UafcAa’a

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANOtlUS)

%&££ Z££SSS
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinina 

VALANDOS: aoo 2-4, aso T-8 
534 BKOADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Kaip minėti kitų metų 
Vasario Šešioliktąją?

Kitų metų Vasario 16 d. 
sukanka 40 metų nuo Lie- balandžio (April) 28 d.,
tuvos nepriklausomybės pa- tai yra ši sekmadieni 5 vai. 
skelbimo. Ta sukaktis turė- vak. Sandaros svetainėje 
tų būti iškilmingai ir pras-įrengia pokyli 1957 metų 
mingai paminėta. šitam‘našlių karalienei ir karaliui 
klausimui aptarti ši penkta-!bei jų palydovėms pagerb- 
dieni. balandžio 26 d. Svai.'ti.
vak Piliečių Draugijos pa-j Po vakarienės bus gali- 

pašokti. Visus malo- 
iečia

susirenka posėdžio, Į kuri' Komitetas
yra pakviesti ir kitų orga-Į -------------------—------

įKupsiuno paganų n p?i- j Broadwav St.)ma ir p
ehologin.ų novelių autorius u 1 . Tanbos gįniusiniai kvį
Julius Kaupas, rašytojas
Antanas Gustaitis, ir jauno
sios jėgos: solistė Daiva 
Mongirdaitė. baleto šokėja 
Dalila Mockapetrytė, kom
pozitorius ir pianistas Da
rius Lapinskas, merginų 
trio. kuris patieks naują 
programą, ir vyrų kvarte
tas.

nizacijų atstovai. Dr. B. Matulionis 
buvo Bostone

Sunkiai rieda Bendruo
menės vežimas Dr. B. Matulionis iš Wal- 

____ T .u k o T? T m-ioš Volv-
Balandžio 13 d. buvojus buvo Bostone savoduk- 

Bendruomenės apylinkės telT pasitikti ir namo parsi

— Ukrainiečių šokėjų grupė tame vakare šoka

Vakarą rengia ONOS IVAŠKIENĖS jau 20 metų vadovaujama Bostono lie
tuvių šokėjų grtipė. ĮOO lietuvių šokėjų dalyvauja vakaro programoje!

Grieš SKOTŲ ORKESTRAS.
Pelnas skiriamas Bostono lietuvių šo kėjų grupės kelionei i Lietuvių tautinių 

šokių šventę Chieagoje birželio 30 dieną.
Visi kviečiami atsilankyti ir pasigėrėti DVYLIKOS tautų šokio menu ir tau

tų solidarumu.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Or. Amelia E. Raiti

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

nim

RADIO PROGRAMA REIKALINGAS KAMBARYS
vyras ieško kambario.

Visas jaunimas ir plačio- metinis susirinkimas, Į kurį 
ji visuomenė, kuriai i*ūpi a^j° -6 nariai, 
jaunimas ir ryškesnės jo Susirinkimui pirmininka- 
kūrybinės pastangos, kvie- vo St. Vaitkevičius, sekre- 
čiamas šio kutlūrinio sa- toriavo I. \ ilėniškis- 
vaitgalio parengimuose da- Valdybos apyskaitą pra- 
lyvauti. nešė pirm. V. Vakauzas ir

Kultūrini savaitgali ren- ižd. A. Vilėniškis. Iš jų su-

vežti. Jo duktė yra 
gydytoja, gyvena tolimame 

> Halifa.x mieste, Kanadoje. į ’^adje-
•Ji atvyko švenčių proga. . . i__________________niais nuo 12 iki 12:30 vai.

iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

dantų

Bendruomenės valdyba

XX

Lietuvių Radio programa 
iš stoties "wBM S, 1090 ki-

Pavienis 
lyti:

•I. Draskinis 
‘E’ Street

So. Boston 27, Mass.

rsoo a ijso iki e vakaro. 
Seredomis—ofisas

.m ii-

da

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvių Bendruomenės Magdutės Pasaka.
Bostono Apylinkės valdyba oj7n:n ^ikalaie kreintk i 
šitaip pasiskirstė pareigo- D ... r, . . ... . ,-----  - ? mis: Pirm. S. Vaitkevičius B®1“® ,Flonsts gellų “'I,do'
(30 Stoty St.. So. Bostone, /ani* krautuvę, 502 East 
tel. AN 8-7509 L vicepirm. 3roadway, So. Bostone. 
S- Jurgelevičius ir A. Karo- Tel. AN 8-0489. Ten gau
sas, sekr. P. Averka, ižd. narnas ir “Keleivis.”
A. Vilėniškis. nariai: F. Steponas Minkus.
Kirša ir P. Bliumas. Manmatfuninnm

Kas perka ar parduoda

The .Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

gydytojų re-

XX
XX
Xa

* Par<i:;< dame t«ktai vaistus. išpildome
~ vėplus ir turime visus gatavus vaistus.

Siunčiam vaistus ir vitaminus i Lietuva ir kitus kraš
tu.'. kaip tai peniciliną. streptomiciną. rimifoną. ir vaistus 
nu<> reunaėizmo. atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų- 

•Jei reik vaistų—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel Rosengard. B- S.. Reg- Phar.

-!82 A V\ l»ROA’)\\ A Y. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON 
Telefonas A N S-6020

Nuo 9 ryto iki s vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad

X X X X X X X X.X X X X X X X X X X X X X X X X X XX'X X.XX X X«CXXX.X.X'XU£ X.X X1X.X jt.X^XUŽ X

1 «

PAKOVODAMI NAMAI
Dėl mirties parduodu du gražius na
mus. 7 apartamentai, karštas van- 

{ duo. gražus įvažiavimas, lengvos są- 
I lygos išsimokėjimui, aitu tik už 

. . _ į $l'>.50<». Savininko tel. GA 7-8O8R.

x PLEKĄ VICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. 

Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie
nius Mes turime dideli pasirinkimą visokių pyragai-

Š čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
x šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 
£ virš to šviežią Baltic Lietuvišką Ruginę Duoną.

5

X x X X
s

X XX
i

A. J. NAMAKSY
BBAL ESTATE « INSUBANCB

w.

į DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

SLA 308 .kuopa rengia pikniką BIRŽELIO 2 d.

- Dalis pelno skiriama “LAISVĖS VARPO” palaiky-
X

= mui. Kitos ORGANIZACIJOS prašomos tą dieną 

~ parengimų NERUOŠTI. Ačiū.

Sandariečių kortų vakaras

Sandaros 7-ji kuopa ba
landžio 27 d., tai yra ši 
šeštadieni 7:30 vai. vak. 
Sandaros salėj (124 F St.) 
rengia Įdomų kortų vakarą 
(VVhist party). Bus vertin
gų dovanų ir gardžių už
kandžių. Visi kviečiami.

Komitetas

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės i

Praną Lembertą •
REALTOR

17 L'pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Haimn i inniinMim

X X X 
§ 
S S x SVyX

SOUTH BOSTON.
Office Tel. AN 8-0948

Boa. 37 OBIOLB 8TBBBT 
Weet Besbsvy,

Tek FA 3-5515

S-s --5 S S ~ !

Legionierių šokiai

Stepono Dariaus legiono 
postas rengia šokius šešta-

KETVIRTIS db CO.

Uikrodilai-Delaiaatai

X i
aX !X i X t8! x i

Baltic Lietuviška Ruginė Duona yra parduodama x 
daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit x 
ruginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikra lietuviš- 1 
ką ruginę duoną, BALTIC RYE BREAD! ‘ x

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TsL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWAR£ CO.

A. t.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

r«r<-el Department

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

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS

dieni (April) 27 ir gegužės 
(May) 4, savo patalpose, 
168 H St., So. Bostone. 
Pradžia 7 vai. Visokie pa
silinksminimai, valgiai, gė
rimai ir puiki šokių muzi
ka. Kviečiame visus atsi
lankyti. (18

PARDUODAMAS VIEŠBUTIS (HOTELIS)
mažam miestely, prie daug ežerų, 15 mylių nuo Wor- 
cester, 2 mylios nuo East Douglas, geras namas, 17 
kambarių, barruimis, pilni gėrimų laisn’lai, geri šal
dytuvai, valgomas kambaiys ir virtuvė. Kreiptis:

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

i1; AnS-4148

Juozas Minkus. Stejiono
jš nauji; ;r naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir Minkaus tėvas, paguldytas 
kitko. \ i-as išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas- Į miesto ligoninę. Linkime

Vaistu* ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- ligoniui greičiau pasveikti.
goję- Prašykite kataloglų. ---------------------- ;------- —

Js toiiau siųskite siuntinius mūsų adicsu- I aėių siunčia- išvažiavimo skubiai parduodu 
mų prokių voris negali būti didesnis kaip 18 svarų. įvairiu' baldus. Teirautis: Tel AN 
Jdekib daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus- Mes, pj.v,,’, "j;.’*
siuntini fierpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo'--------------------- ----------- - --------------
jš|ai< įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. ... Parduodu...............

Vim siuntėjai is.tikmo. kad musų ,staiga greičiausiai patar- k„ cnai„,.]i„. Uip pat ~<»ii bumer”, 
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- irt-ram stovy, tik sžė.en. Du pe

riame su INTI RISTO hralio jimais. fiukti "a7^'tlį '’.ric 'irtuvčs "boi-. , i - - i , i . • . leno po (.era proira. skam-
Siuntinn.. jnirrami kasdien nuo 9 iki -> vai- vak. ketvirtadie- i,jnki' Rl s-22xi arba kreiptis pas

nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų. ’ Olseik*1?. C’apen

kitas Kt SIJOS valdomas sritis

1!( Old
Mass.

Harlior St.. So.
< IX

niais
Skalbimas laikinai, išsikirpkite adresu Doįvnvatcr,

Si
(1*

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

Įtaisymas $279
Lengvos mokėjimo sąlygos

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

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

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS
Ja»ticc of 1he 

598 E.
So. Boston 27,

KONTRIM
l>»n

TilefMUj

VAISTAS -A2IVA- 
e^e-*^
1—Vairias bbo Badegtee k

gaL Mria ar
Adresuokit: (M)

Tel. AN 8-1761 ir AN


