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52-IEJI METAI

Ginčas Del Biudžeto Dydžio | 

Pradeda Jaudinti Kraštą ;

Taupyt ir Karpyt Biudžetą Siūlo Biznio Atstovai; Vy- ' 
riausybė Kreipiasi j Kraštą ir Laukia Paramos; 

Prezidentas Kalba į Tautą; Prezidento Padė
jėjai Irgi Įsitraukia į Kovą už Biudžetą; 

Kongresas Taupymo Ūpe.

Pereitą savaitę senato spe- Kaip Subyrėjo
všikt Kolchozai

rių) unijos pirmininką D.
Beck’ą, bet, kaip pirmą kar
tą taip ir dabar, unijos pir
mininkas atsisakė atsakinė
ti j klausimus, kad jis pats 
save neapkaltintų.

Tuo tarpu liudininkai pa
rodė, kad Davė Beck nesi
vaikydamas naudojosi uni
jos pinigais savo asmeni
niam pelnui didinti ir vie
nas liudininkas net parodė, 
kaip jis ir Davė Beik pelnė 
po kelius tūkstančius iš la
bai liūdno įvykio.

Davė Beck artimiausias 
draugas, unijos darbuotojas 
Ray Leheney mirė. Unija 
sumanė užtikrinti mirusiojo 
našlei ramų gyvenimo galą 
ir nutarė jai padovanoti 
tam tikrą sumą pinigų. Pi
nigai buvo surinkti iš uni
jos skyrių, o unijos pirmi
ninkas su savo vienu biz
nio partneriu pasiūlė Mrs.
Leheney, kad ji surinktus 
pinigus investuotų į tikrus 
morgičius, kurie užtikrina 
tam tikras pajamas kasmet.
Tuo- tarpu D. Beck pats 
tuos morgičius buvo nupir
kęs už pigesnę kainą, bet 
našlei paskaitė pilną jų 
vertę ir tuo būdu jis ir jo 
partneris uždirbo apie 11 
tūkstančių dolerių.

Lenkijoje pereitų metų 
spalio mėn. 19 d. buvo 12,- 
500 kolchozų. Per 10 metų 
nepaliaujamos propagan
dos ir smurto bolševikams- 
buvo pavykę tiek kolchozų 
sukurti.

MARINAI IR J V TANKAI VYKSTA Į VIDU RŽEMIO JŪRĄ

1.800 marinų su tankais ir kitokiais pabūklais pakilo iš Morehead Citv, N. C., 
Į Viduržemio jūrų. kur dėl Jordanijos įvykių buvo susidariusi nerami padėtis. 
Marinai vyko į Viduržemio jūrų pak eisti ten pirma buvusio bataliono, bet 
kol kas abudu marinų batalionai lieka ten, iki padėtis vėl apsiramins.

Vežiką Šoferių Unijos Vado

Dienos Suskaitytos
 - -

Pranašauja, Kad Jis Pasitrauks Nesulaukęs Unijos Kon
vencijos Rudenį; Senato Tyrinėjimo Komisija Pa

rodė, Kad Davė Beck Pasipelnė iš Savo Arti
miausio Draugo Našlės Skatikų; Unijos 

Tikisi Atsikratyti Nuo Beck’o Be 
Didelių Nuostolių.

Jokūbas Berman 
Metamas iš Partijos

Šią savaitę prezidentas D. 
D. Eisenhovver pradeda ko
vą už jo pasiūlytąjį biudže
tą ir kreipiasi į tautą su 
paaiškinimu, kodėl perdaug 
didelis biudžeto apkarpy
mas būtų kraštui nenaudin
gas.

Taupymo ir biudžeto kar
pymo ūpas pasklido po kra
štą po to, kai prekybos rū
mai įvairiose krašto vietose 
ėmėsi iniciatyvos telkti biu
džeto mažinimo šalininkus, 
kurie užvertė laiškais sena
torius ir kongresmonus su 
reikalavimu mažinti krašto 
išlaidas ir eiti prie mokes
čių naštos mažinimo.

Vyriausybė nėra priešin
ga biudžeto mažinimui. 
Prezidento padėjėjas Sher- 
man Adams sako, kad jei 
biudžetas bus sumažintai 
pusantro ar du bilionus do
lerių, tai dėl to jokio nuo
stolio gali nebūti, bet svar
bu, kad būtų gerai išsiaiš
kinta, kur išlaidas mažinti 
ir kad mažinimas nebūtų 
pei-daug didelis.

Prezidento kalbose i tau
tą bus plačiau paliestas 
biudžeto klausimas. Prezi
dentas tikisi įtikinti kraštą, 
kad su biudžeto karpymu 
reikia elgtis atsargiai, kad 
nepakenkus viso krašto rei
kalams.

CHRUSCIOVAS SIŪLO 
PASIDALYT PASAULI

i Lenkijos komunistų par
tijos centro komitetas ren
kasi posėdžiui šią savaitę. 
Tarp kitų klausimų bus 
svarstomas klausimas išmes
ti iš partijos Jokūbą Ber- 
maną, kuris kaltinamas,

Povilas Žadeikis Šaukia “Agresija” į? priežiūroje politinė
______ _____ ‘ policija stalinizmo laikais

Šeštadienį, gegužės 11d. Amerikos vyriausybė pa-ii)aP^® daug visokių žiau-

Bet kaip tik w. Gomui- ‘ Kolumbijoj Nuvirto Washingtone Mirė Kinų Komunistai
išvedama komnartiia na- Kariška Diktatūra Pni^ilna frnrl&iL’iv ^nnkin ^nraviikos vedama kompartija pa 

skelbė, jog ūkininkų nega
lima prievarta valyti i kol-
chozus ir kad stojimas į Pereitos savaites gale Ko- vakare Washineto- skelbė kati nacionalistu ki- ruma neteisingumų. Spe-kolchozus vra laisvo ansi- hmbijoj ką tik naujai sa- 10 vai. vakare vvashingto skelbe kad nacionalistų ki- komisija, kuri tyri-Koicnozus yia iais\o apsi ne mirė Lietuvos pasiunti- nu valdomoj Tanvan saloje .. T D J J
sprendinio reikalas, tuoj ve perrinkę.. prezidentu Amerikoje Povilas Ža- amerikiečiai lakūnai turės ar nejo Bormano atsakomy-
ūkininkai nradėio bėgti iš generolas Pinilla nuvirto ir nys Amerikoje Povilas Za amei ik.eciai lakūnai tui e. ai pasiūlyti ji iš-UKininKai piauejo oegu is ® nonViai deikis, sulaukęs /0 metų iau tun pabūklu vedamoms .. .. J
kolchozų ir iš seniau veiku- P .!,° ,sav? vietą penkių -• Neseniai kovo 14 bomboms fouided missilesi mestl ls Prijos, o buvusį
siu liko tiktai 1958 kolcho- kariškių komitetui (Juntai). •. ... ‘ ♦ •• “saugumo ministeri” Rad-sių liko tiktai Pats diktatoHus> po 4 metų d. velionis minėjo savo ,0, laidyti. Del šito pranešimo Riew^u .-

„ „ . . šeimininkavimo, sėdo į lėk- ™«ų sukaktį. ; Kinų KOmunisrai saukia, ;visų pal:eigų partijos ir val.
Tiesa, per Gomulkos sei- tuvą ir išskrido i Ispaniją. Povilas Žadeikis Lietuvos t^1 esanti a^.eslJa !! a&tH" Istybės aparate, 

mininkavimo laiką įsikūrė Pakeliui Bermudoje jis sa-diplomatijos tarnyboje dir-į”imas sant-vkui Tolimuose;
31 naujas kolchozas ir 211 kė, kad “keli kunigai” kai- bo daug metų. 1924 metais iKytuose’ Beį manąs ir Radkiewicz
senųjų kolchozų, kurie bu- ti dėl jo nuvertimo. jjg Chicagoje "suorganizavo ■ Amerikos karo pajėgos aiškinasi, kad jie buvo vei-
vo nutarę pasidalyti žemę, . Kolumbijoj dikta- Lietuvos konsulatą, o 1928 i dabar visame pasaulyje vra čiami rusų patarėjų da-
buvo perkalbėti tęsti bend- ™*umuijoj omu* . . paskirtas Lie-iantrinkluoiamos moderni*- r-vtl vlsoklu-< neteisėtus are? ūkininkavimą. Tokiu bū- ™^™eiėgen^ai'inta konsulu T mšį ^tus, kankinti suimtuosiusi,
2 Lenk,JOJ y” tas šventė. Naujieji valdo- Amerikoje ir tas pareigas j kai o pajėgos Tareaneį
z,zoo Koicnozų. ... vai skelbia kad iie mažins ėJ° New Yorke ir Chicagoj,■(Foi mozoje) nėra išimtis.^n?J0lL0l1ch0Z?_..b^ej1’ kraštui demokratiškas ^ais- ° nuo 1935 metM Jis buvo Bet tokiM al kitokiM PnklM 

ves, praves teisingus prezi- Lietuvos pasiuntimu pne j turėjimas nėra agresija.—

ir
Taiwane atbkt’ k’tus neteisėtus dar

bus.

mas yra pamoka visiems.

SUSIRENKA SOCIALIS
TŲ INTERNACIONALAS

Birželio 30 ir liepos 
Vienoje, Austrijoje susiren 
ka Socialistų Internaciona 

Apie tą pasipelnymą pa-įlo Konferencija, 
pasakojo D. Beck partneris, į Tuo pačiu metu ten 
kuris gyrėsi padaręs gerą1
biznį, bet ta žinia visose 
unijose padaro labai liūdną 
įspūdį, nes parodė D. Bec
k’o gobšumą ir nesiskaity
mą su jokiu padorumu.

šoferių unijoje kalbama, 
kad D. Beck’o karjera jau 
yra baigta unijoj ir kad jis 
vargu bebus pirmininku net 
iki šio rudens unijos kon
vencijos. Bent tokie spėlio
jimai plinta unijų tarpe.

Pereitą savaitę D. Beck 
turėjo duoti savo parody
mus ir unijų etiniam komi
tetui. Ten, Beck’ui prašant, 
jo apklausinėjimas buvo 
atidėtas kuriam laikui, kad 
jis galėtų turėti progos pa
siruošti pasiaiškinti dėl prieš 
jį keliamų kaltinimų.

ANGLIJA NAUDOSIS
SUECO KANALU

Anglijos vyriausybė pa
skelbė, kad Anglijos preky
bos laivai gali naudotis Su
eco kanalu Egipto diktato
riaus Nasserio nustatytomis 
sąlygomis. Prancūzija dar 
nepriėmė Nasserio sąlygų 
kanalui naudotis ir prancū
zų laivai kanalo vengia.

Anglijoj Nasserio laimė

Policija Universitete

Hpnto rinkimus ir natvg už- Amerikos vyriausybės Wa-! agresija būtų, jei turimi . .
leis valdžia civilei vyriau- shingtone. Povilas Žadeikis ginklai būtų panaudojami Bei lyno (rytinio) univ ei- 
leis valdžią civilei vynau- * pa™Winbn inm.iim.. tik.dni sltete Jau antla skaitė st°-
sybei. buvo kilęs iš Pareškečio km.-į puolimo tikslui. 

Žemaitijoj, mokėsi Palan- vi stiprūs policijos būriai,
1 d.: /> o • • kurie saugo, kad studentai

iren- Arabijos Karalius Mintaujos <Jelįivos) gim-vėl neišeitų į treiką. Daug 
i°na-! Lankosi Irake nazijoj ir Petrapilio univer- į hcnUU Gulį Mollet studentų toje mokslaineje

sitete. Tarnavo rusų kariuo- : sustreikavo pereitą savaitę.
P°- Saudi Arabijos karalius menėJ pirmame pasaulinių-! Prancūzijos socialistų kon- Dėl to streiko 122 Veteri- 

sėdžiaus ir Rytų bei Vid. . 1 Jra "* kare, o po karo stojo j ferenciją pritarė vyriausy- naruos skyriaus studentų
Europos Socialistų Unijos Uetuvos kariuomenę. Kinį, bės vedamai politikai Alžy- hno pasal.nt, >s un.verat-
metine konfeiencija. i__-s_________________ »_________________ >________•____________ laika buvo karo ministerių re ir pavede socialistų frak-: 1̂0-

Bolševikai pripažįsta, kad 
mokyklose ryt. Vokietijoje 

kilę karatų ginčų neramu.įys 
Glemža.

BEIRS Iš JŪROS

Mrs. R. Perklns iš Malibu 

Itoach. Calif., pajūryje at

tiko mažiuką jūrą liūtą ir 

išgelbėjo jį noo smarkiai 

siautusią Vilnią. Dabar ji 

beibę liūtuką peni iš bute-

lių vaisvynių samyiuų n uei ------
Jordanijos palaikymo, kad nM lkl knko nebuvo, 

j ji nesugriūtų ir nebūtų pa- Vėliau iš kariškos tarny- 
; dalyta tarp kaimyninių vai- bos P. Žadeikis palaipsniui 
istybių. perėjo į diplomatinę tarny-

Santykiai tarp Saudi Arą- įj. Jau 1^4 metais jis 
bijos ir Irako visada buvo Chicagoje organizuoja Lie- 

! blogi dėl to, kad Saudi Arą- konsulatą.
: bijos dabartinio karaliaus Laike antrojo Įiasaulinio. 
tėvas savo laiku išvarė iš karo, kada Lietuvos nepri- 

iHedžas valstybės sosto Ira- klausomybė buvo panaikin- 
i ko karaliaus^enelį ir pats į ta ir iki dabartinio laiko P. 
tą sostą atsisėdo. Bet dabar žadeikiui teko eiti atsako- 
tie seni nesutikimai bando- mingos pareigos Washing-
ma užmiršti ir arabų kara- tone, nes Lietuvos pasiunti-___
liai bando sudaryti vienin- nybė Amerikos sostinėj pa-i būvio pagerinimo.
gą frontą arabų valstybių sidaro svarbus centras ko-!______________
taipe ir tuo būdu sumažinti vos dėl Lietuvos nepriklau- 
kiek Egipto diktatoriaus somybės atgavimo.
Nasserio įtaką. Velionis paliko žmoną

Mariją Radzevičiūte ir dūk- 
ATRADO DIDELĮ terį Mirgą.

dėl politikos Alžyre, kai ku-_____
iie nariai kritikavo vyriau
sybės ten vedamą politiką.

Partijos konferencija, po 
ištisos dienos debatų, nuta
rė pi i tai ti vyriausy l>ės poli
tikai. kuri siekia pravesti 
Alžyre Įvairias reformas ir 
kartu ginklais numalšinti 
arabų nacionalistų maištą.

Iš vyriausybės atstovų 
pranešimų paaiškėjo, kad 
Alžyre jau pravesta eilė žy
mių reformų, kurios prisi
dės prie vietinių gyventojų

HELIKOPTERIS

Sovietų Rusijos ' vyriau
sias diktatorius Chruščiov 
turėjo pasikalbėjimą su 
“N. Y. Times” atstovu ir 
jam išdėstė pažiūrą, kad 
pasaulio taikos išlaikymas 
pareina nuo dviejų valsty
bių susitarimo—Sovietų Są
jungos ir Amerikos.

Toks susitarimas tarp 
dviejų būtų ne kas kita. 
kaip pasaulio pasidalijimas 
tarp dviejų galybių. Chruš
čiov sako, kad ir per 200 
metų Amerika nesulauks 
“satelitų išsilaisvinimo”.

MAROKO SULTONAS 
LANKYSIS AMERIKOJE

KARO METO LOBĮ

Filipinų spauda praneša,
Mayflower Atvyksta

AUTOMOBILIU LENKTY
NĖSE ŽUVO 14 ŽMONIŲ

Automobiliu lenktynėse 
Italijoj gegužės 12 d. vie
na mašina dėl sprogusios 
padangos įvažiavo i minią 

lir užmušė 12 žmonių. Ma
lšiną vairavo ispanų sporti- Marinas skrenda mažame 

helikopteryje, kuris sveria 
tik 250 svaru ir gali būti 
supakuotas j dėžę. Tokie 
maži helikopteriai bus 
naudojami žvalgybai, ka
rią gelbėjimui ir pana
šiems uždaviniams.

jimas priimamas dantis su- No ir kai jb kiek puangN. 

kandus, ... iki laikui. ! paleb jį i jūrą.

kad vienas amerikietis gam- Burinis laivas Mayflower: ninkas Alfonso de Partago 
tininkas atrado jūroje karo II plaukia per Atlantą į!ir šalia jo sėdėjo amerikie- 
metų paskandintą didelį lo- Plymouth, Mass., bet kada;tis Edmund Nelson iš Be- 
bį, apie 50,000,000 dolerių jis čia atvyks, dar nežinia, loit, Wis. Vairuotojas ir jo 
auksu. Esą toks lobis buvo Laivas išbus Plymuothe 12 jiadėjėjas abudu žuvo. Virš 
nuskandintas viename japo- dienų, o paskui lankys ki- 20 žmonių buvo sužeisti-ne- 
Tių laive tus uostus. laimėje.

Lapkričio 22 d. Maroko 
sultonas Mahometas Penk
tasis atvyks Amerikon ir 
čia bus prezidento D. D. 
Eisenho\verio svečias.

Amerika ir Maroko da
bar jau veda derybas dėl 
Amerikos karo bazių tame 
krašte. Karo bazės Maroke 
buvo įkurtos susitarus Ame
rikai su Prancūzija, bet ka
da Marokas atgavo nepri
klausomybę, tai karo bazių 
klausimas tenka iš naujo 
persvarstyti su marokie
čiais.

Z
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Prezidento biudžetas
Prezidentas P. P. Kisenho\ver šią savaitę kreipiasi 

Į tautą ieškodamas paramos savo ateinančių metų biud
žetui. Prezidento pasiūlytąjį rekordinio dydžio taikos 
laikui biudžetą kongresas rengiasi stipriai apkarpy
ti ir. be abejonės, tą padarys, jei visuomenė nepareikš 
pritarimo prezidento siūlomam biudžetui ir neparodys 
kongresui, kad ji pritaria prezidento politikai, kaip ji 
pasireiškia valstvbės biudžete.

Ateinančiu metu biudžetą vvriausvbė iteikė kongre- 
sui sausio mėn. viduryje. Iš pat pradžios kai kurie Įta
kingi vyriausybės nariai, kaip iždo sekretorius Humphrey 
ir kiti. pasisakė už biudžeto mažinimą. Prezidentas pra
džioje irgi sakė. kad kongresas gali biudžetą mažinti, jei 
jis matys reikalo. Kongresas pradžioje abejojo, bet i vi
są reikalą Įsikišo Įvairių miestų ir sričių prekybos rūmai, 
biznierių interesų atstovybės, ir pradėjo vesti plačią pro
pagandą už biudžeto karpymą. Bostono biznieriai insce
nizavo net “antrąją arbatos partiją” prieš išpurpusi biud
žetą. o iš visų krašto kampų i kongresą pasipylė laiškai su 
reikalavimu mažinti federalinės valdžios biudžetą ir ma

žinti mokesčių naštą. O kas nenori, kad mokesčiai suma
žėtų? To populiaraus šūkio pasigavo paties prezidento 
partija kongrese ir prabilo apie taksų mažinimų ir biud
žeto karpymą.

Visuomenės raginamas, kongresas ir ėmėsi karpymo 
darbo. Prezidentas greit apsižiūrėjo, kad jei taip eis ir 
toliau, tai iš pasiūlyto biudžeto mažai kas bepaliks ir “pa
žangaus republikonizmo” programa, kaip ji buvo išreikš
ta biudžete, pavirs baidykle paukščiams baidyti, o ne 
kelrodis republikonų partijai Į pažangesnę ateiti.

TEKĄS DABAR SKUSTA VANDENYJE---- . —

Texas valstijoje per eilę metu buvo didelės sausros, 
bet ši pavasari ten privertė tiek vandens, kad upės 
patvino ir žmonėms dideli nuostoliai iš potvynių. Pa- 
%eikslėly matos vieno namo užlietas kiemas Houston 
mieste. Federalinė vyriausybė paskelbė nuo potvynių 
nukentėjusias vietas, kurių gyventojai gali gauti cen
tralinės valdžios pagalb;;.

pats sako, kad “to jūs ne
galit padalyti”.

Iš tų pranašo žodžių kai 
kurie mahometonai ir daro 
išvadą, kad Mahometas bu
vęs vienpatystės šalinin
kas... Bet tai yra tik šių Ar pažįsti savo sūnų? to krautuvės. Reporteris 
dienų aiškinimas. Kiekvie- r* * •«. .4 ... klausia moterį eilėje:
nas pranašo pasekėjas gali /rpPere1^ saxalte vežikų —Kodėl nėra sviesto 
turėti vienu laiku 4 lega- ,U"lJOS w krautuvėje?
liekas žmonas ir gali turėti ave Bwk vel bu\° aPUau" -Kodėl? - atsakė mo-

mahometonus yra labai pa- yo sūnų jis atsakė: “Atsi- Vienas taksiuko šoferis, 
prastas dalykas Užtenka, aį.akyti pas’iremaa- paklaustas dėl maisto trū-
^W^mi^a,2vnia^nJnn^ mas lenktuoju konstituci- ^umų, uždainavo dainelę
k skiiyb^s atliktos T?k da- > Patais>™’ kad mano “SUline’ -SUli,ne’ ,

pradeda varžyti tokias “ski- ' . , keliavo i festivali” mato.ivhas” Išgirdę toki atsakymą Rel!a'° į lestivaų , mato-
kiekvie^ ™ klausytojai pradėjo juoktis, "«♦. turėdamas galvoj Mas- 

Kadangi kiekuenas ma- R ,.imtaipa. kyoj rengiamą didžiuli jau-
aiškino, jog atsakymas j uimo festivalį.
vieną klausimą gali atida- Vienas inžinierius paaiš- 
ryti kelią kitiems klausi- kilio: “Seniau mes neturė- 
mams ir reikalas gali pasi- jome pinigų ir negalėjome 
baigti negerai... kalbėti, o dabar mes netu-

Kad neapkaltintų savęs rime l)in.‘^’ bet £?lime kaI* 
vežikų unijos pirmininkas bėti. Tai jau geriau...” 
atsisako pasakyti, ar jis pa- Bolševikų tvarkos bank- 
žįsta savo sūnų! T ai skam- rotas Lenkijoj metasi į akis. 

Arabai į karą pTieš arti- Panašiai, kaip Antano visos Gomulkos pastangos 
iv tniimnc Vaimvmis Bimbos atsisakymas pasakyt išvežti įklimpusį ūkio veži-

hometonas gali lengvai at 
siskirti nuo žmonos ir gali 
turėti vienu kartu 4 legališ
kas žmonas, tai kai kurie 
arabai įsigudrina turėti net 
po šimtą legališkų žmonų,

ARABU PASAULIS SENIAU ir DABAR ^ “4 sŠ
‘ ___________ laikais, kai arabai užkaria-

II dangaus nukritusi iuoda ak- vo žemių platybesdangaus nukritusi juodą ak
menį Mekoje, kur jie vyk- 

Arabų tėviškė, kaip ir tė- davo melstis ir lankant tą 
viškė žydų. finikiečių, ka- šventą vietą tarp Įvairių gi- 

Prezidentas dabar mato pavojų iš biudžeto jterdide- naaniečių ir. tur būt. kitų minių buvo pripažįstamos 
lio karpymo ir nori sulaikyti žirkles kongreso rankose, tautu, buvo Arabų pusiasa- paliaubos.
Bet kaip tą padaryti? Prezidentas bandė paveikti kongre- iis. vadinamas Arabija. Ten Arabus sujungė i vieną 
so narius, bet nei jo paties partijos senatoriai ir kongres- dykumos platybėse gyveno valstybinę organizaciją ir 
monai. nei juo labiau opozicijos žmonės nerodo no- dabar gyvena daugumoj atvertė juos Į monoteistinę 
ro sekti prezidento raginimų. Lieka tik vienas kelias, at- bastūnai žmonėm, o pusiasa- (vieno Dievo) tikybą Ma-

pinigai, visokios brangeny- Beck’as turi pagrindo 
bės, vertingesni rūbai ir kit- .
kas buvo dalijama po kiek- ezikų unijos bosas, at-

venimą, tai Lenkijoje gali 
ir vėl kilti neramumai.

v>eno laimėto mūšio tarp rodo, turi rimto pagrindo Kolumbijos “prezidentas'

. . . . .... . . . , ,- •**.*. žemes ukiu. iš tu tikvbu nebuvo paten-
bu kraštui turėti stiprių sąjungininkų, svarini yra užu- Gvvenimas ne(le, lingoje kintas, t'odėl pats pasiskel- 
krinti mokyklų amžiaus jaunimui užtenkamai mokyklų Arabįjos žemėje vra stmkus bė "Dievo pranašu” ir pra- 
ir mokytojų, svarbu palaikyti žemės ūki. rūpintis gyven- ir žmonės iš ten ne kartą dėjo skelbti naują tikybą, 
tojų sveikata ir t. t. pakilo vykti i kitus kraštus Mahometas mokė. kad yra

Kaip prezidentui pasiseks mobilizuoti visuomenę už ieškoti geresnio gyvenimo, tik vienas Dievas, maždaug 
savąjį biudžetą greit pamatysime. Taupumo ir taksų ma- Kartais stačiai badas vertė kaip ir žydų. Jis pripažino 
žinimo žmonės jau daug laimėjo. Jie pasigavo iniciatyvą žmones keltis kitur. žy'ių pranašus ir Jėzų skai-
ir iau spėjo sukelti už savo šūkius nemažai šalininku, ku- Arabai gyveno nuo am-, tė vienu iš tftkių pranašu, 
rie daugumoje yra ir prezidento šalininkai. Jei preziden- žiu . Išsiskaidę atskiromis Iš krikščionybės Mahome-

karių, o penktoji grobio da- užsičiaupti n nieko neatsa- Pereitą trečiadienį Ko
lis buvo siunčiama “chali- k'11.. • klausimus. j* .tie^T lumbijos diktatorius gene- 
fui” (įpėdiniui) i Mediną, ika/1S. ^a etl^,atsakytl • k]tll rolas Rojas Pinilla išrinko 
Mahometo tikyba‘prie įpra- lludm,ink?.. Paiod-V- pats save šalies prezidentu.
sto karo grobio pridėjo dar kaj} unijos pasam- išrinkimo komedija buvo
ir kitą dalyką — kai-ą už dyt? buhalteų per 18 me- suorganizuota, kaip kadai- 
šventa ir tikra tikėjimą ir n^slM dubti biavaro Antanas Smetona
pažadą, kad visi tikintieji,blzn-vje’ bet unlJJc2 mo” rinkdavo Lietuvos 
kritę mūšyje, eis tiesiai į kejo aP? $8’°°0 per dentu. Rinkimų tikslu buvo 
dangų, kuri Mahometas us; ~iba’ JJS galėtų su«auktas nepaprastas sei- 
vaizdavo labai giažiomis c,el hudmmkų pai-o- mas, į kurį buvo pakviesti
spalvomis... idymų, kad su unijos pagal- diktatoriaus šalininkai ir tie

ba jis įpiršo savo sūnų į nubalsavo, kadUžkariautose žemėse ara- vienos alaus

save
nrezi- t,------

prezi-

ir Kongresas Kreips daugiau nemesio i iokius įeitus, ravanai Arahijo? pasiek. Mahometas gvveno 570 - 
Kaip užsienių valstybių palaikymas, mokyklų statyna. davo Siriją (ir Palestiną) ir 632 metais ję^ują tikybą 
sveikatos reikalai ir panašūs dalykai. net tolimesnes vietas. Tar- jis pradėjo, skelbti būdamas

Prezidentas neseniai aiškino, kad žmonės, paduoda- pe arabų jau senovės lai- jau 40 metu amžiaus ir 622 
mi už ji savo balsą, neabejojamai pritarė ir jo atstovau- kais gyveno kai kur žydai ir metais, priešų persekioja- 
jamai politikai, nes kitaip koks būtų reikalas už jį balsuo- krikščionys. TokĮu būdu iš mas, jis turėjo bėgti iš sa
li. Ginčas dėl biudžeto parodys, ar tai taip. ar ne. Repu- svetur ir iš vietinių kitati- vo gimtojo miesto Mekos į

bai buvo padalyti kariška kompanljos dentu tebūnie Rojas Pinilla.

aristokratija. Kai kui aia- llamdg kad ‘ Tuo talpu visame krašte
bams naujose žemėse buvo ” d Va. .’ . a. dar eina bruzdėjimas prieš
mokama įs iždo alga, ai . , ę. diktatonaus rinkimų kome-

t kuž tai. kad ? alaus oizmo n ką apie to-

balsą už prezidentą, o dabar lyg ir švyluoja?

ž v a l

pensija vien tik už tai, kad 
jie arabai — užkariautojai.
Kitur jie pasisavino žemes 
ir kitokias gėiybes. Neara- .. . i
bai buvo apkrauti aukštais "aupVn !*, T“’.
mokesčiais. Arabai, turėda
mi ištisus haremus užka- mokesčiu ir kitokiu JaunM žmonių ir nukentėjo
liautų moterų veisėsi kaip ‘ - ^-nuo diktatoriaus budelių
triušiai, o kai kur atėjūnai ielkdIlI- ....n-
iš Arabijos praskiedė vieti- Sovietai penitvarko 
mus gyventojus

ki reikalą gali "pasakotis “‘at01™ paltlusnus 
unijos pii mininkas? Jam kareiviai vietomis .sumose
tikrai daug geriau užsi- opozicinių žmonių skeldy- 

j nes. i pac mokslo jaunuo- 
lėti. Kalbėti reiks teisme, i menė protestavo prieš to-
kai teks aiškintis dėl nesu- iklus nnkimtę, o todėl daug 

nukentėjo
diktatoriaus

kulku.

arabų giminėms bendra bu- pradėjo organizuoti arabų 
vo jų kalba ir net Įvairių karišką jėgą ir savo tikybą 
giminių pagoniška tikyba platino jau ne vien žodžiu, 
turėjo daug ben<»ra. Pavyz- bet ir kardo padedamas. Jis 
džiui. visi arabai garbino iš po kiek laiko privertė ir
---------------------------------- Meką nusilenkti jam ir per
tona tuos pačius Riežius ir trumpą laiką sujungė pla- 
Olius išvedė iš Amerikos čios Arabijos gimines į vie- 
Lietuvių Tarybos ir jie bai- ną valstvbę. Tiesa, ryšiai 

pirmįmnKas, ^lI' "v ,<lĮ',:'u"n ; ,,v kojosi su visokiomis “misi- tarp atskirų giminių vis dar
. Jun?la tau" ams- '* Į 1 •’ <emo 3a1)0 jomjs” ir panašiomis tuščia- buvo silpni ir nauja tikyba

iim.’.nus tiek čia seniau gy- principus ir ju pajn*in< ai> \ar p.ai^mjs organizacijomis, dar negreit įleido šaknis

A p g a
NĖ VIENO FAŠISTO.... šisto’. Galiu kategoriškai pa-

--------- reikšti, kad Tautinė Sąjunga
I)r. S. Biežis yra Tauti- nebuvo ir nėra jokis prieglob- 

nės Sąjungos pirmininkas, stis tasistams. nė kitokiems 
o ta “sąjunga” inmria tau- i^tams. Ji tiki i demokratijo?

kosi. šitokie primetimai yra tik , . . , . , . _

.. . . tautininkai ir tada de- arabuose, bet valstybinepiktos valios žmonių nepagristi ... ..... , , t ., josi pirmaeiliais demokra- organizacija buvo sukultapriekaištai, i kuriuos neverta . 1 .............................. . .. / . ...tais. patriotais ir šiaip pa- ir po Mahometo mirties jo 
doriais žmonėmis. įpėdiniai vieningą arabų gi-

Tas pats dr. S. Biežis, tur minių jėgą panaudojo kai- 
•tu- Jokk) fa**iznw pasireiš- mvnų užkariavimui.

kimo nematė nė Lietuvoje, $0 metų jio Mahometo 
, . , , - - 9 kai ten per 13 metų valdė mirties arabų kardas jau

J arp kitų klausimų - Dir- Dr. S. Biežis nėra matęs diktatūra su A. Smetona buvo užkariavęs milžiniškus 
pakišo dr. Biežiui ir to- tautininkų eilėse nė 'ieno p,.jesakvje jį kam žemės plotus nuo Kinijos

Rasisto. Anei vieno, o kas va|lotj’tokju<5 išsireiškimus, iki Pirenėju kalnų šiaurinėj 
• Kai kas prikiša Tautinei Są-i dėJ /4jun?os. tvarkymosi, kajp “fašjzmas”, “fašistai” Ispanijoj. Per 80 metų to- 

jugai. ka«! ji esanti lašininiu Jal. J1 tvarkosi demokratis- panašiu? negražius žo- kie žemių plotai buvo ara- 
likuėiii’ prieglobstis. Ka Tanis?kal / hieagos daktaras nė- džius juk ga]ima remti bu pajungti, užkariautusri- 
ta galėtumei pasakyti dėl šio ^a J?Je. ’Palęs n? »pazlausl0 diktatūrą ir vadintis demo- čių gyventojai buvo skati- 
priekaišėio ?" ' “fasistimo pasireiškimo. kratų, galima lenktis prieš narni priimti naują tikybą ir

Po tokio klausimo <lr. S. Ta l)ati tautininkų sąjun- “vadą” ir nematyti nė vie- savo ruožtu dėjosi prie ara- 
Biežis padarė aiškią išpa- "a’ kurio> nėra “nė vi*no no fašisto... bų kariškos galios tolimes-
žinti ir atgiedojo štai tokią kai gyveno dar Jdomu. ar dr. S. Biežis ti- niems užkariavimams,
maldelę apie tautininkų ne- Smetona, ji laikė savo krai mano. kaip jis kalba, Prieš Mahometą arabai 
kaltvbe- neginčijamu vadu ir sekė jo ar tai tik jo nepaprastas praktikavo daugpatystę.

“patarimus”, bet fašistais gudrumas? Ir vienu ir kitu Mahometas, skelbdamas 
•.Manau. Tautinę >ą,nngą nesjvadino. Jiems ir Smeto- atsitikimu patartume dak- naują tikybą, savo išpažin- 

gana gerai pažįstu. J».s sant- na nebuvo joks fašistas, bet tarai pasimokyti politinės tojams leido turėti 4 lega- 
\arkoje liesu matęs ne mažiau- šiaip sau nelaimingos tau- abėcėlės ir nevaidinti vie- liškas žmonas, bet jis įsa- 
su. fašistinio’ pasireiškimo. los vadas, kuriam reikėjo šoje vietoje politinio kinu- kė tikintiems su visomis 
Taipgi nesu matęs nė vieno fa- padėti, ir tiek. Kada A. Sme- no rolės. žmonomis lygiai elgtis ir

veliančius, tiek ir naujai iš 
Lietuvos atvykusius. Dabar 
ta sąjunga ruošiasi prie sa
vo suvažiavimo ir ta proga 
tautininkų laikraštis “Dir
va” Kreipėsi i sąjungos pir
mininką su visokiais iš ank- rs‘n(J« vietos

kreipti jokio dėmesio. Tik ap

gailėtina. kad šitokie neatsa

kingos valios pikti priekaištai 

nekurioje

sto sutartais klausimais. tir,|e • • •

va
k i klausima:

1 Tas pats nepaprastas sei
mas, kuris “išrinko” dikta
torių prezidentu, prieš bal-

Taip užkariautuose kraš- Sovietų diktatoriai jau 
tuose arabu tikvha iu kai- antri raetai bando peitvar-
ba ir papiliai plito h- išti- ^vo gremėzdišką ūkio suojant pakeitė šalies kons-
sos sritys suarabėjo. Tirštai ol,ganizaciją. Pereitą savai' 
apgyventas Egiptas, Sirija, fbrascimy patiekė su- 
Palestina ir daugumas kraš- rauktai aukščiausiai tarybai 
tų šiaurinėj Afrikoj su lai- naVJausl^ l)lan^ l^rivarky- 
ku pasidarė arabiški kraš- V įkl° ^to
tai, nors tikiu arabų gyven- Je,20 SV y,rsu.? ūkio
tojų ten, palyginus, nedaug .^,ste.nJM 8!«l?ma8U- 
tebuvo daiyti 92 sričių ukiskas ta-
Nccalima biitu sakvti kad rybas’ kul ios I’erimt,i Okio 
negalima hutų sakjti, kad tval.kym. vjetose, o centro 

arabai viaua kitatikius nai- ^,4,^ tiktai derintų
kino. Tokiame Egipte ir da- ... u . d . 
bar dar gyvena apie 2 mi- - , J '* 
lionu krikščionių koptų, ku- Ch raščio vas mano, kad
riu tikyba kadaise vyravo na?Jai peraitvarkęs sovietų 
visame Egipte. Išsiliko ūkk! .suTa?1.n® biurokratų 
krikščionių ir Sirijoj, o Le- ska?«M Rusijai pasi-
banone arabai ar suarabinti v^tl lr pralenkti Ameriką... 
gyventojai ir šiandien dau- Jei Chrusciovas nebūtų 
gumoje yra krikščionys. Žy- kalbėjęs apie pasivijimą ir 
du bendraomenės išsilaikė pralenkimą Amerikos, jo 
arabų užkariautuose kras- peraitvark.vmo planai skam- 
tuose per ištisus šimtmečius, betų rimčiau. .Juk jau nuo 
Bet, bendrai paėmus, arabai pirmosios Stalino piatiliet- 
užkariautas sritis ne tik pa- kos bolševikai “vejasi” ir 
jungė, bet joms primetė sa- žada pralenkti Ameriką, 
vo tikybą, o su laiku ir sa- Tie jų pažadai rodo, kad 
vo kalbą. Sovietų Rusijos valdovai ir

Taip per trumpą laiką dabal "'^nMasi ne į sa- 
raunūs Mahometo kariai iš vo ,kl1?s*0 zm°d,'Į reikalų 
Arabijos dykumos sukūrė lenkinimą, bet į karo ga- 
didžiulę ir margą imperiją, mybos lenktines su J.A.V. 
kuri tęsėsi nuo Ispanijos iki Da .<kodėr
Kinijos per tautinę Afriką,
Siriją, Iraką, Persiją ir Iš Varšuvos praneša vie- 
šiandieninį Turkestaną. nas žurnalistas tokį pasi-

Ab kalbėjimą eilėje prie mais-

tituciją...
Kiek ilgai gen. Rojas bus 

“vyliausiu vadu” niekas ne
gali atspėti, bet kad jo ga
las gali būti liūdnai kruvi
nas, dėl to vargu yra pa
grindo abejoti.

Pinilla nugriuvo

Aukščiau paduota žinia 
apie “Kolumbijos preziden
tą” jau buvo surinkta ir pa
dėta į savo vietą, kai atėjo 
žinia, jog Kolumbijos dik
tatorius nugriuvo. Jo vietą 
užėmė kariškių “junta” 
(komitetas).

Gen. Pinilla nugriuvo dėl 
tautos bruzdėjimo, dėl stu
dentų streikų ir pagaliau 
dėl biznierių streiko. Įpras
tu būdu ir katalikų bažny
čia, jau begriūvantį dikta
torių pastūmėjo ir savo iš- 
keikimais padėjo jam lai
mingai nuvirsti nuo kruvi
no sosto.

Kas toliau? Kol kas ka
riška diktatūra tęsiasi, bet 
jau diktatorių yra ne vie
nas, o keletas, o todėl yra 
vilties, kad jie bus privers
ti tautai grąžinti jos pavog
tas teises ir Kolumbija pa
suks į demokratiją.

J. O.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Apie L. R. Draugiją Sandaros susirinkimas

Balandžio 24 d. Lietuvai * Sandarosl6 kuopos narių 
Remti Draugijos pirmasis susirinkimas įvyks gegužės 
skyrius savo susirinkime ' 18 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
paskyrė $25 auką V aclovo, vak. Lietuvių P. Klubo sve- 
Biržiškos paminklo fondui, i tainėje. Nariai kviečiami at- 
Vinco Krėvės Mickevičiaus silankyti.
paminklo fondui auka $25 Dar apie “Expres«way”

Kelio — Expressway—ve
dimas per lietuvių ir lenkų

jau pasiųsta, gautas laiškas 
nuo to fondo sekretoriaus 
Jurskio su padėka. Vietos 
skautams paskirta auka $10. apgyventas vietas atidėtas 

Vadinasi L. R. Draugijos trims^ mėnesiams. Dabar 
VVorcesterio skyrius duos- 
nus visiems. Tačiau už duo- 
snumą ir pagalbą atsiranda, 
tokių ponu, kurie atsimoka ! projekto panaikini-

įmą. . j
Į Lietuviai ir lenkai griež- 
j tai protestavo prieš tą pro- j 
Ijektą. Nežinia, ar jų pro-

spaudoje svarstoma, kui- ki
tur pakreipti to kelio vedi
mą. Kiti jau kalba apie vi-

LĖKTUVO NELAIMĖJE NEBUVO AUKŲ

Keleivinis lėktuvas bandė pakilti iš Urk-nd-iep aerodromo Marv landė ir tuoj 
pat nukrito žemyn liepsnose. Laimei, lėktuve keleivių nebuvo, o Įgula suspė
jo pabėgti iš degančio lėktuvo, ši kartą nelaimė nepareikalavo žmonių :: iku.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Dviejų keleiviečių 
aieikeriotojų nuotykiai

Jokūbas Baublys rašo:
Balandžio 30 d. 4 vai. ly

to aš su Petru Bukiu iške
liavome Key West krypti
mi meškerioti. Nuvykome
prie Snake Creek tilto, ten Balandžio 29 d. Moteriš- 
is; i r: Gumavome laivelį ($S;kų Rūbų Siuvėjų Unija pa
dieniai) ir išplaukėme. lki;skelbė streiką visos šios

tilto. Ten jiems už palydė
jimą dar davėme po žuvytę 
'ir mūsų draugystė baigėsi.

Diena nebuvo saulėta, bet 
nudegėme kaip vėžiai. < b iž- 
ti reikėjo 92 mylias.

WILKES-BARRE, PA.

kei-štu.

Piknikų sezonas

<;esirntos valandos kad nors 
žuvytė pakibintų meškerę.
Bet nuo 10 valandos kad nepildymas pasirašytos dar- 
,,radėjo kibti, tai vos spė- bo sutarties su unija. Panai 
jome traukti. Tik įmeti ir unijos pasirašytą su darb- 
jau yra. daviais sutartį, darbininkai

apylinkės siuvyklose. Sto i- 
ko priežastis — daibdavių

Gegužės 5 d. Senų Zmo_! testai paveikė, ar reikalas;?“5’į00 valkas- 
iu Pagalbos Draugija nuo- ^į. .urėtas • Pareseius. Pransi#

J. Krasinskas

nių Pagalbos Draugija 
savame Vytauto parke su
ruošė piknikų sezono atida- 
iymo gegužinę. Kadangi 
diena pasitaikė graži, sau
lutė gerai kaitino, tai pir
moji gegužinė
daug publikos.

Piknike dirbo Ig. Piga
ga, A. Kriaučialis, P. Mi-

KONSULATO IEŠKOMI
Aiman ienė.

sutraukė Į Ą1)(jru|is Aleksas, Prano sūn.
Bagdonas. Aleksandras, Juozo 
sūn., žmona Ona.

Abu (lžiaugiavos, bet vie
na nelaimė sugadino Bukiui 
ūpą. -lis gaudė su spineriu 
parpdamas lyną tik «S svarų 
žuviai. Užkibo didelis tar-

turėjo gauti padidintus at
lyginimus nuo gabalo, bet 
savininkai to susitarimo ne
silaikė.

Streikas jau ir laimėtas, 
pūras, na ir pradėjo rodyti Kaip tik unija paskelbė

žurn. .J. Cicėnas ir t.t.
»s (Pare -.tęs, Bendruomenės Valdybos 

i Krank), gyvenęs Chicago, III.. Centro pirm. adresas: S.
1618 So. U nion Avė. Barzdukas, 1203 L'ielbourne
Rimkevičius. Stasys. Antano s.
Rozmanas, Pranas.
Rudokas, Anicetas, Adomo sū
nus, iš Anykščiu vai. 1 Lietuvių Profesinių Sąjun-
Rukas, Antanas. Vinco sūnus, gų Grupes egziiėje biūlete- 
g. 1926 m. nio Nr 4 (10). Jame A. Di

džiūnas lašo apie kainas ir

Rd., Cleveland 12, Ohio.' 

DARBININKŲ BALSAS,

Rukštalo, Josephine.
Bautrenas. Jurgis, Jurgio sūn., Smolenskaitė. Elena, 

liauskas, Ona Gataveckaite į iŠ Kušliškių k.. Kalvarijos vai., Sniečkuvienė - Mekšraitė 
Joslin, R. Veraitienė ir kt. j Marijampolės ap. ;tuSė. iš Rudžių k.

An- at lyginimus,
apie moters jėgų ribą, J.

... ... , . . . Būrelis apie marksizma, B.Stancikas, Kostas, gydytojas, ir ...k. apie pneskomunistinę 
revoliuciją, inž. A. Funkas

Biliūnienė - Vildžiūnaitė, Mari- Stankevičienė - Dvareckaitė, upie atominę enoig.ją, J. (>.
joną. iš Niūronių km. Marijona, Antano duktė. apie carizmo žlugimą, via
Budrevičienė, Darata, ir sūnūs Stankevičiūtė. I^eonora. \lyko- ir kronikos žinių. Tai tikrai
Jonas ir Kazys, gyveno Iz»w- ]o duktė. įdomus ir simpatiškas lei-

T . , ... irence, Mass. Sukvs, Albertas, iš Satkūnu k., dinėlis, išeinantis kas mė
Lietuvos laisvinimo ' But!rys, Alfonsas, Dominiko s. j0„:sk;t; vai., Šiaulių ap, 

darbą. Atvykę svečiai is to- Butkevičius, Pranas. Petro sū- Tamušiūnienė-Arlauskaitė, Ma- 
ir vvras Jur-

Dirbo prakaituodami.
Šiame Vytauto parke ge

gužinės vyks kas sekmadie
nį jter visą vasarą. Jame da
ro savo vasarinius parengi
mus visos vietinės patrioti
nės organizacijos, kurios re
mia

Besparaitė. Stasė.
Bikneris, Jurgis, iš Tauragės 2mona Luise \Vegner. gyveno 
ap.. buvęs Vokietijoje. Į Australijoje.

liau visuomet čia gali jaus- nus> jr žmona Bielskaitė, 
tis esą saviškių tarpe. Deltuvos m., Ukmergės ap.

ĮCegelis, Jonas, iš Alytaus.
Miršta lietuviai

is

PiLMO MENO VAKA
RAS BRC3KLYNE

Demokratlnio Darbo Tal
ka ruošia i’il.MO MENO 
v AKARĄ — ’ er.e pirmą to
kio pobūdžio parengimą 
lietuviu k’’It;o>«s istorijoje. 
Bus rodomi dc’.pai trumpi 
nekomercinio t? > filmai

V. Grinkaitė M^’ems ekrano meno as
pektams padur-t: iv ’.i: L 
Siužetinė poema: : '.SU A PE

puokštus. Iš vandens jis iš
šoko aukštyn kokias 6 pė-

streiką, darbdaviu atstovai 
susitiko su uniios atstovais

(Albert 
Roos >.

-< t : ir -Jorge:
RiTUALir.TRANS- 

i oi a. va

rė. Prano duktė 
gis.

----. -------, _ „----- Tomkus, Antanas. Juozo sūn..
černauskas, Pranas, gal is Kas- Lygumų m.. Šiaulių ap.

Per balandžio mėnesi mi- . Trojaekas. V incas, iš Anykščiu
rė šie mūsų miesto lietu- !5-nk“s)' val- *-wenęs Argentinoje
viai- Alena Bals^viČienė duktė, ,s Stonaičių k. juskenis, Vinias. išB. 1 f Bate^viciene, Dabrovoiskienė, Uršulė. Jono va,
Malvina Butkevičienė - Li- dukt^ iš DabušiŲ.

Anvkščiu

sauskaitė, Petį one Cesnie- Viktoras, gyveno Pietų
nė, Pranas Bučinskas, Ana- Afrikoje, Johannesburge.
Stazija brikas, .Jurgis Kar- Gablauskas, Charles, ir vaikai Vilimaitis, .1

das. Kukis stipriai įsirėmė į j j,- buvo sutarta, kad visisu- 
valt :, kad neįkristų į van- Į tartyje numatvti uždarbių 
dieni. Staiga tarpūnas vėl pakėlimai turi būt* meka- 
. oko oran ir nutraukė ly- po savaitės streiko įmi
ną. Bukis išbalęs spineri nu-| ja paskelbė, kad streikas 
leido ir pasakė: “Nutrūko! j baigtas, anie tūkstančiu 
Gaila, geras buvo laimikis, siuvyklų darbininkų grižo i 
j\ nas perplonas’. jdarbą. jų reikalavimai pa-
Mums bemeškeriojant apie tenkinti

3 vai. p. p. prie mūsų lai- ‘ 
veliu atskrido 3 pelikanai ir • 
i ūmiai laikėsi kol pagauda-

FIGŲ RED TIME 
Deren), CHOREOGRAPH- 

CAMERA (Maja 
Ik Dokumentinė
NiCiiT MAIL 
\V ati ir įaisil

IES for 
Deren);
poema:
/ Ii *'UI vRedakcijas sekretorių 

inž. -J. Vilčinskas. Nu- **’ iii.

*
Moteriškų rūbu siuvėjų 

unija turi netoli r.uo čiaw . T x •• i uiu iei tui i nvriAJii v kivome žuvį. Ja pamatę jie , c _ - •, , - - d x , • kalnuose giažu poilsio na-tuoi ou’davo prie pat laive-__ , . -L4 1 . .. ma, kuriame ūmios nariailio. Nutarėme, kad jie alka- „ •- J . gali praleisti savo dviemn: ir pagavę mažesnes zu- • -1 - .. .. I savaičių apmokamas atos-vvtes po vieną jiems ati-1. -
duodavome. Jie dar arčiau Į sI
priplaukė ir kantriai laukėj
kitos dovanos. Lietuvių Piliečiu Klubas

Davėme dar. Mažai. Da- ‘engia metinį Motinos Die- 
vėroe žuvytės grobus, bet į nos minėjimą. Ruošiama 
šitokia dovaną jie tik žvilg- motinoms pageriu: vakari *- 
terėjo ir nusisuko. Sakome, “ė gegužės 19 d. Lietuvių 
pelikanai jau nebealkani, •‘’alėj, 20G Parrish St. Bus 
bet mudu buvome išalkę, laimėjimas prie Įžangos bi-
Nutarėme plaukti prie mū- ‘‘‘ p»<»grama su mu
sų “uosto” — tilto. Plaukė- 7*ka.

J. V. Stanislovaitis

Kino—plasti- 
FIDDLE DE 

t Norman M c I .aren >,

vra •<
rnerio kain:.................
centų. Adr.: 55 Rir.gmer T
A ve., London SV/ 6, Great iH.d žl (H:;ns KicL-

tei i, M01I0N PICTURE 
PAiNTING No. I (Oscar 
Fischinge: >. I i •..M EXER- 
CISES 4 and 5 (John ir 
James \Vhitney). šie filmai 
gauti iš Ąb-seum of .Modern 
Art. Cir.ema lf, ir kitu in-

Amerikoje 15 ,pocma:

Britain.

VOKIETIJA

Ugianskis. Mykolas, Mykolo s. Mirė Vincas Barzda 
Vildžiūnaitė - Biliūnienė. .Mari
jona. iš Niūronių k.

" uozas.
Baifo centras gavo žinią,

veierin.iri Lad s. m. balandžio 11 d., -^aueijų, muios at-tovauja
pavietus, Kostantas Danie- Joana. Jurgis ir Kazys, gyveno JosTdvtoia’s...... ................ “ iUnteijettingen, Kr. Biob- bai{» meno jemonę
liūs. Taigi, pereitą mėnesi Worcester, Mass. Vingevičiūtė. Uršulė, iš šapkū- lingen Staatliche Wohn- -denas, Į-iuM Cl L- me pelikanų lydimi iki pat
buvo mažiausiai mirimų. Gečas. Jonas, iš Tytuvėnų m. !nŲ ar Lankeliškių k. iheim, širdies liga mirė Vin- Tl RE žurnalo leidėjas ir ----------- ^=-—■-

Fitchburg, Mass., gegu- Genys, Jonas ir Stasys, Jono : žikorierič - Kizelytė, Ema. eas Barzda, 54 metu am- v.Vl - l enam oi ius. kalbės ki- j
žės 4 dieną palaidota Šv. ’ sūnūs, is Šilalės vai. . Ieškomieji arki apie juos ži-
Bernardo kapinėse Ieva Vi- Gražulis Juozas ir Alvina, gy- nantieji maloniai prašomi atsi-
tunskaitė - Kra iauskienė 72 1.k-vbartuo“’ . . .f. A ;l»epti i:

Grebhumene - Marcmkaite, An- i Consulate Gen. of Lithuania 
41 VVest 82nd Street 
Ne\v York 24, N. Y.

rajauskienė 
metų amžiaus. Ji buvo ki
lusi iš Lietuvos iš Punios gėlė, iš Tauragės.

Gudauskas, Jonas, gyvenęs Ta-
miestelio, šiame krašte įs- : bariškiuose. 
gyveno apie 50 metų. Pali- Gustaitytė, Ona, Jurgio duktė, 
ko nuliūdime dukterį, tris iš Kūjų k., Višakio-Rūdos vai. 
sūnus ir daug anūkų. Ji bu
vo mano žmonos teta.

NAUJI RAŠTAI

Vestuvės *tll

Gegužės 4 d. vestuvių var
pai skambėjo Lillian Sima- 
kauskaitei ir Vytautui Sti
klai. Vestuvių puota įvyko 
Endicott gt. svetainėje.

Ivaška, Povilas, iš Šiaulių. 
Jacevičiūtė. Juozefa, buv. gai- 
lest. sesuo Šiauliuose. 
Jankauskis. Jonas, Juozas ir 
Pranciškus, gyveno Chicago, III., 
Riehmond St.
Jokulys - Balšikytė, Uršulė, vy
ras Vincas, iš Juškaičių k., 
Naumiesčio v„ Tauragės ap. 
Juškevičius, Mykolas, 
sūnus.
Kabelytė, Stasė, Mykolo duktė. 
Kasperavičius, Bonifacas. Ig-

G’

VOTHMfflCHEt!
v •V

•mlrm

THE BALTIC REVIEW,
80 puslapių gražiai išleistas 
šių metų kovo mėnesio nu
meris. Jame daug medžia
gos įvairiais Pabaltijį lie
čiančiais klausimais. Iš tik 

i Lietuvą liečiančių yra 
Antano Istnupsnis apie studentu ne

ramumus Lietuvoje, apie 
Urtigvajaus komunistų eks
kursiją į Lietuvą, apie Lie- 

nas ir Kazys, Juozapo ir Uršu- tuvos partijas — Valstiečių 
lės sūnūs, iš Augželių k.. Yla- Liaudininku, Ūkininkų Sa
kių vai., Židikų parap., Mažei- jungą ir Ūkininkų Partiją,

aP- ' vėliau bus anie kitas.
Kripitnė, Cecilija, Kazio duk-j ^urnalo a(įr.: Jo Fifth 
tė. ii Noreikom., k.. P»kr»ojo Aw New Yo,.k ,, N y. 
vai., šiauhu ap., gyveno Ma-
hanoy Cit,; Pa. 1 LIETUVIŲ BENDRUO-;
l^azauskas, Vladas, ir vaikai ,MENĖ, Amerikos Lietuvių j 
Anelė, Antanas, Argentina, Bendraomenės mimiografu 
Edvanlas. Jonas, Juozas, Ma- leidžiamas biuletenis (Nr 
rvtė ir Pranas. Jame pranešama, kad
Legusaitė, Marytė, iš Kauno. Taiybos sesija bus rugpiū* 
Lukševičius, Pranas, Kazio s. čio *31 ir ragsėjo 1 ir 2 die

žiaus. Paliko žmoną ir ke- no-estetik<»s tema ;r atsakys 
turias mažametes dukre-J liausimus is publikos, 
les. Šis ekrano kultūrai skir-

Našlė prašo ta žinią na- tas ikaras ivyi s s. m. ge- 
skelbti, nes velionis turėjo ?užis 19 (sekmadienį), 
daug pažįstamų Jungtinėse 6:33 v.v., Lietuvių Piliečių 
Amerikos Valstybėse, ku- Klube (2S0 I mon Avė.), 
riems kitais keliais praneš- Brooklyne.
ti neturi galimybės. DD' kviečia visus lietu-
--------------——  ------------------- vius, kurie domisi naujomis

Pakalbinkim draugus ir p1vriO formomis, nepraleisti 
kaimynus užsisakyti “Kelei- j:os ,etos -p!(;o()s praturtėti 
vį . Kaina metams $4. mums neįprastu estetiniu 
Amerikoj per 1936 metus dar- patyrimu. !• aklinos vakaro 
be žuvo 1-1.300 žmonių ir apie išlaidos bus padengtos is 
2 milionai buvo sužeistu. aukų. Rengėjai

«

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1957 Metama

Macijauskas, Juozas.
Maroinkaitė - Grebliūnienė, An- 
genė, iš Tauragės.
Matuzas, Juozas, Juozo sūnus. . .....„ venęs New York. N. Y.. 323 Į’™,?Z,OS ' l<1«nnn).,ų ma

West 29th Street.
Nakaitė, Anelė.
Neverdovska, Marija, Mykolo 

duktė.

nomis CIevelande ar Čika
goje, duotas atsiliepusių, 
taigi nepilnas. Lituanistinių

kyklų sąrašas (viso labo 18 
pradžios ir 6 viduriniosios),

LU 1)NOS ŽINIOS !š LIETI VOS

Mūmi skaitylaias Er. MHdn. Rockford, iii., nlsėml? mums laiš
kų i.š Lietuvos ir prie .jo pridėta fo’.ugrafiįa /-ojiMii »rt»rui gi
miniu. Pagal laiška ‘'atėjo ginkluoti žmonės. p»in»e iu .erta ir 

ės 22 rt. Kas tie

“Keleivio” kalendorius 1957 metams jau baigia
mas išparduoti. Norintieji jį įsigyti prašome pasku
bėti ji užsisakyti, nes vėliau galime pritrūkti.

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

šių metų kalendoriuje via eilė gera straipsnių, 
kurie visada įdomūs skaityti. Dėl to verta kalendorių 
pasilaikyti savo knygyne.

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 Broadway 

So. Boston 27, Mass.

.. . juos pačius iššaudė“. Tai buvo 1945 m gegu/1' 
prašoma iŠ apylinkių žinių “ginkluoti Žmonės“ buvo ir kokį turtą jie pat,n***’ nerašoma.

.......... .. apie jų veiklą išleidžiamam *nv<> vienu kartu tėvas (viršuje), sūnus apat ė’’'* '»• motina tvi-
I (Orentaitė, Ona, ir Orentas, Juo- [metraščiui, kuri redaguoja duryje). Fottografiją buvo nutraukia skerdynių :”'kas laidojant.

“KELEIVIO** SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžii - 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei Juris reikia vaistų, kreipkitės j registrui'*a vai<ti; ui- 
ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininka. čia iš- 
pilnomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu l:«»u. \ .ri
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit nuims 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. P ii m.

(dcal Pharmacy vaistinės savininkas 
Ir Notary Public

i............. .
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pli Ketvirta* KELEIVIS. SO. BOSTON No. 20, Gegužės 15, 1957

Iš Pavergtos Lietuvos
Gyventume, jei gautume, 
ką uždirbame

jam atsakė, kad dabar ten 
labai blogas oras, biauriau-

---------- šia maurynė, pataria pa-
Vienas mūsų skaitytojas laukti pavasario, kada ke- 

atsiuntė kelis jo gautus iš
Lietuvos laiškus.

Jam rašo nuo Kuršo pa
sienio, tos vietos, kuri buvo 
laikoma Lietuvos kviečių 
amodu. Rašo kolchozinin- 
kas. dar nesenas žmogus, 
bet jau ligonis, kuriam ne
gali padėti nė “tobuliausia“ 
sovietinė medicina: jis pra
šo giminaičio, gal jis gaii 
atsiųsti vaistų.

Jo kolchozas nemažas. 
3.000 hektarų, jame yra G’ 
buvusiu kaimu ūkininku

nai išdžius, saulė sušvis.

Lietuvių jungtuvės Sibire

Vienam mūsų skaitytojui 
’š Sibiro giminaitė rašo, 
kad vyras sergąs širdies li
ga ir sunkesnių darbų dirb
ti negalįs, esąs sargu. Jau
nesnioji duktė jau buvusi 
pradėjusi mokintis Lietuvo
je. to dėl ir čia ją leidžia j 
gimnaziją už 15 kilometrų. 
Sunku, sako, reik kambari 
samdyti. bet nesinori duk
ters mokslo nutraukti. Vv-

BYLA IR TRAGEDIJA DĖI. SUNIUKO
* ‘■ <a : >.

Aklas berniukas George Makins. Jr.. 5 nie'.u. Romulus. Mich.. miestelyje džiau
giasi gavęs dovaną naują šuniuką. Pir a jis turėjo kitą šunį vadinamą MSer- 
geant Bilko“. bet kaimynas Frank Uat »ki tą šunį jam nušovė. Kaimynas La- 
toski (dešinėj) taiko šautuvą, su kuriuo jis nušovė berniuko šunį. Latoski sako, 
jog berniuko šuva papjovė keturias jo avi«. l)al>ar teismas aiškins visą reikalą.

Kiek vertas rublis?

žemės, sujungtos i vieną resnioj* sesuo naudojasi yi- 
dvarą. Sako. seniau dvarą somis “didelėmis sovietinių 
valdė ponas X ar Y, o šian- moterų laisvėmis” — gali
dien mes patys valstiečiai, 
tik uždarbi nustato valdžia.

Kad mes gautume kiek 
uždirbam, tai nebereikėtų 
geresnio gyvenimo. Visa 
bėda, kad visų pirma vals
tybė didelę dai j mūsų už
auginto turto paima už la-

dirbti pačius sunkiausius 
darbus ir dirba prie staty
bos.

šią žiemą i jų sodžių bu
vęs atvykęs lietuvis kuni
gas. kuris pakrikštijęs ne
krikštytus vaikus, sutuokęs, 
kurie gyveno nesusituokę.

Žodis pavergtiesiems biausia, darbininkijos ir 
jaunimo, kuriuos Maskva 
laikė komunistinės sistemos 
kertiniu akmeniu.

Mes esame įsitikinę, kad 
dramatiški praėjusių metų

Trečioji nepaprastoji Pa- įvertinote didžiausią tųįvy
vergtųjų Tautų seimo sesi- kių reikšmę. Didžiulės pa__  _

Buvę ii vestuvių ir 7 krikš- Ja> h^usi balandžio 26-30 vergtųjų tautų teritorijos įvykiai atžymėjo sovietinės

iš bruknių
rinkoje už centneri reik mo
kėti 200 rubliu, už duonos altorių: nupynę
2 kilogramu kepaliuka įeik vainikų, apstatę čia augan- 

‘ Runos VI-

tųjų Centro ir Rytų Euro- mas buvo lig šiol įyškiau- klausomybės atstatymo — 
pos Tautų atstovai renka- si. yra ^k mūsų ištvermės bei
mės čia, Strasburge, būsi- Aišku, kad, pagal aplin- laiko klausimas.

sumokėti 3 rub. 50 kapeikų. m°ie naujosios Europos sos- kvbes, priklausomai nuosa
Taigi, valstybė atima už . J ^ ?n t u LvriS u vS' tinė> tam- kad skelbtume vo charakterio, kiekviena 
mekus, o mes turime k^ ka’tnrė' teisingumo, laisvės ir nepri- tauta jieškos savito laisvės
už labai labai brangią kai- ’’ 4 klausomybės evangeliją pa- kelio. Bet, jeigu pradžia ir

I Lietuvą grįžti dar negalį. 'tosioms tautoms. Mes pasirinktas kelias gali būti

Pavergti reikalauja

ną. Tas ir neduoda kolcho- 
zininkui nugaros ištiesti, at
sigauti.

Kolchozą tvarko kolcho-
jus gerai pažįstame, nes skirtingi, tikslas lieka tas

m vmi m ii L- j fu i im mirvcAc . .-J « lxi 1O1O1
yra brigadininkai, kiekvie-

nesiųsti pinigų į Lietuvą, 
nes tuo darome skriaudą ir 
sau ir savo giminėms, kurie 
pinigus gauna. Jau daug 
geriau yra siųsti daiktus, o 
ne pinigus. K. Ž.

Balfas minės

Visai neseniai rusai skai
tė, kad jų rublis yra veltas 
25 amerikoniškus centus. 
Oficiališkai už vieną dole
rį Maskvoje buvo mokama 
4 rubliai. Jei koks Ameri
kos lietuvis siųsdavo pinigų 
savo giminėms į Lietuvą ar 
į Sibirą, giminės Lietuvoj ar 
Sibire už vieną pasiųstą do
lerį gaudavo 4 rublius. Tik
tai tiek!

O kiek yra veltas roblis 
skaitant amerikoniškais pi
nigais? Juodos biržos spe
kuliantai jau seniai už vie
ną rusų rublį moka 3 ame
rikoniškus centus, o dabar 
tie patys spekuliantai Eu
ropoje ir Amerikoje už vie
ną rublį moka tik 2 su puse 
centų. Tiktai tiek!

Sovietų Rusija savo pini
gų neleidžia išvežti iš kraš
to ir, žinoma, neleidžia jų 
įvežti. Bet nežiūrint viso
kių draudimų rasų įubliai 
visvien patenka į užsienius, 
o drąsesni žmonės juos per
ka ir vežasi slaptai į Rusiją. 
Jei mainysi legališkai dole
rius už rublius, tai už vieną 
dolerį gausi tik 4 rublius, o 
jei nupirkti bolševikiškų ru
blių “juodojoj biržoj”, tai 
už vieną dolerį gali gauti 
40 rublių, arba dešimtį kar
tų daugiau! Aišku, kad yra 
prasmės pirkti rublius nele- 
gališkai ir šmugeliuoti juos 
i Sovietų Rusiją.

Panašiai yra ir Rusijoje. 
Ten turistai gali pirkti iš 
žmonių rusiškų rublių už 
labai pigią kainą. Todėl pa
sislėpus nuo bolševikiškos 
valdžios akių Rusijoj eina 
spekuliacija rubliais.

Dabar rusai patys supra
to, kad laikyti rublio kainą 
išpūstą ir skaityti už vieną 
dolerį 4 rublius yra juokin
ga. Todėl jie įvedė “turisti
nį” rublio kursą ir už vie
ną dolerį jau moka Mask
voje 10 rublių! Net ir į 
Lietuvą siunčiant dabar jau 
galima vieną dolerį išmai
nyti į 10 rublių. Bet tikroji 
rublio vertė nėra 10 rublių 
už dolerį, bet daug žemes
nė. Gal 3 centai už rusišką 
rublį atitinka tikrąją rusų 
rublio vertę.

Jei žmonės Amerikoje 
siunčia savo giminėms į 
Lietuvą dolerius ir ten žmo
nės už vieną dolerį gauna 
tegu ir 10 rublių, tai vis
vien yra didelė skriauda, 
nes rublis nėra veltas 10 
amerikoniškų centų. Jo ti
kra vertė yra 3 centai ar 
net mažiau.

Todėl patartina visiems

Po antrojo pasaulinio ka
ro iš Rytų Europos kraštų 
pabėgusiųjų nuo komunisti
nio siaubo į Vakarų šalis, 
į Ameriką atvyko apie 700,- 
000. Jų tarpe lietuvių čia 
atvykusių yra apie 33,000. 
Balfo organizacija pabėgė
lių globai ir jų emigracijos 
iš Europos į Ameriką pro
blemoms yra įdėjusi daug 
pastangų. Visų tautybių bei 
tikybų pabėgėliai, tai kaip 
ir lietuviai, Amerikoje ge
rai įsikūrė ir puikiai gyve
na.

Emigracinė pabėgėlių ei
ga organizuotai pradėjo 
veikti gruodžio mėn., 1947 
m. Šiai 10 metų sukakčiai 
paminėti sukviečiau visų 
tautybių emigracines bei 
šalpos agentūras, ir vysku
pijos direktorius pasitari
mams dėl šių iškilmių. An
trą susirinkimą dėl 10 metų 
sukakties paminėjimo su
kviečiau prieš pat man iš
vykstant į Europą, gegužės 
6 dieną ir čia sudarėme ga
lutiną planą.

Šios sukakties paminėju 
mas bus daromas plačiai pc 
visą Ameriką. Pagrindinėm 
iškilmės įvyks Nevv Yorke, 
Commodore Hotel, lapkri
čio 23 dieną, vakare. Nu
matoma kviesti prezidentą

Trečioji Pavergtųjų Tau
tų seimo sesija Europoje,

ociaTinFs tei- apžvelgusi pastaruosius po- 
litinius įvykius sovietų pa
vergtuose Europos krabuo
se ir ligšiolinį pavergtųjų 
valstybių išsilaisvinimo ko
vos kelią bei laisvojo pa
saulio įnašą laisvės kovai 
su tironija, savo priimtoje 
deklaracijoje skelbia šio
kius reikalavimus:

1. Laisvojo pasaulio tau
tos ir vyriausybės ragina
mos pripažinti, kad sovietų 
agresijos veiksmais sudary-

. , , _ toj« dabartinė padėtis Cen-
siekdami musų tro jr Europoje yra

pavojinga taikai bei saugu-

jie jiems ponai esame jūsų kraujo ir dva- pats:—laisvė,
T . . . sios broliai ir galime su di- singumas ir visiška
Lietuvos zmones vyriau- (lžžausiu ,vinimi. kiat.nm„h

sybę ir jos storpilvius val
dininkus vadina ponais.

nepn-
K** T fo

kad, nepaisant visų komu- tosioms tautoms, 
nistinės agresijos pastangų, Paskutiniai ivvkiai paro- 
nepaisar.t darbininkų iš- dė milžiniška įspūdi laisva- 
naudojimo, ūkininkų žemės :ain pasauliui. Visa tai, ką 
atėmimo, sv’esuomenės per- mes nuo seniai tvirtinome, 
sekiojimo ir sistemingo jau- r.esuiauk'ami atgarsio, stai- 
nimo apgaudinėjimo, nepai- ga tapo aiškia, visų priim- 
sant jums taikomo fizinio te- Įa tiesa.
roro ir materialinio spau- <usirinkę Strasburge — 
dimo. Jūsų tikėjimas di- Europos Tarybos mieste— 
džiaisiais ir kilniaisiais Va- mes darbavomės visiškai 
kaių demokratijų pnnci- vieninoaj

...... . Pais Pasiliko nepajudina- bendl.o" 'tikslo.
Kaip žinoma, rusai uždo- mas.

iei į teduoda tik 1 rublius. Visa ta' mes garsiai ir c,„t|Jj, i;vtu Eurouoieat- ni'li " t0<1el Pl'ieai?^ J,T‘
Neseniai jie paskelbė, kad įtaigiai skeliame tik. deja, g.t™2 Euroims a»7unri tikslams ,>ci užda'Tiuatns iratvažiavusiems turistams muį žodžiai nesusiiaukė
ne mokės uz doleri 10 rali- tokio atgarsio, kokio jie p,obJcmos
lių, net esą galima per tar- buvo verti. Vakaru tautos, į)o srįtv^
pininkavimo Įstaigas siųsti -kurias amžių būvyje mū- ,a5tu ir' įelegratn„mis i lais- 
vienu kartu ik, sol, jr kad sų tautos savo gvybių au- ,.asaulio vvriausvbes. j

dalbas 'Hrl ame bendrai, liet ten įsmokes uz juos oOO rb. komis saugojo nuo iš Rytų jangtjnj,, Tautų pirmininką 
i įstatytomis noi monus. ne amas gan pamanyti, kad plūdusių užpuolimų, — ma- j)ej generalini sekretorių.

dabar roviau ten siųsti pi- ža teparodė susidomėjimo prašJ7)t ' - -
nigus. Tai yra paprasčiau, mūsų likimu.

darbininkai gab ne °alvosūko ką ir kur pirk- Jungtinės Tautos, kurių 
ti. bet nuostolinga. Tai pi- nuostatai naujai patvirtina 
:'i«>u i balą išmetimas. žmogaus asmens garbingų

jų Maskvos grįžęs vienos mą ir lygias teises didžio-
bet ir už ta uždarbi tarpininkavimo bendrovės sioms ir mažosioms tau- ..... ... - - .

ne laitai lašinių kilogramą vedėjas žurnalistams paaiš- toms, neparodė jokio susi- (‘al 'U svarbumą ir jų kelia- kimo ls jų pavergtų kraštų, 
nusipiiksi. Paprastas darbi- kino. kad net gaunant už domėjimo mūsų kraštų kan- nerimą sovietuose. 2. Laisvojo pasaulio vy
niokas nelabai tegali ir ge- dolerį 10 rublių čia nupirk- Jomis. Net ginkluota, savo Padrąsinti aktyvios s*m- riausybės maloniai 
resnius batus nusipirkti, ku- tas kaklaraištis už 50 centų brutalumu neturėjusi pa- patiįos ir supratimo, kurį, mos instruktuoti 
įie kaštuoja 450 rubliu. ten kaštuotų $8. vyzdžio, Maskvos agresija pagaliau, ima rodyti mūsų gacijas Jungtinėse Tautose

kviečių
darbinink

aruodo 
s dirba

Taigi, matote, kaip komu
nistai susiartino su liaudimi 
ir kieno atstovai jie yra.

name kaime po vieną. 
Pasižiūrėkime, kaip to

Lietuvos 
kolchozo
:r kiek uždirba.

Ka:p ir kitur jis turi Go 
arų žemės sklypeli, kuria
me gali pasisodinti daržo
vių. bulvių ir kitko. Kolcho
zas duoda 25-35 arus že 
mės žaliam pašarui. Kol
choze visi darbai ne valan
diniai kaip fabrike, bet už- 
-’uotiniai. Sakysim, vienas 
darbadienis pripažįstamas 
už 8 vežimų šieno ar šiau
du prikiovima ir iškrovimą, 
•oi per dieną tiek nenutin
ka’. tai negausi pilno dar- 
1 adienio. tik jo dalį. Visus 

rie bendrai, 
noi monus.

Ia;p. kaip seniau pas ūki- 
rinkus.

Tvirt
p‘.r dieną dienai nustatytą 
darbi: kiekį atlikti ir gauti 
dar’1 adienį, kartais ir dau- 
uiau. bet ir

Vaidino Gintaro lazdelę

Kovo 18 d. Šiaulių dra
mos teatras statė insceni
zuota pasaka “Gintaro laz-

Pinigus siųsti nuostolinga
Teisinės 

pastovios taikos

timu

Eisenhovver, V T______ ____ 1___
INeW IOIKO

valstijos gubernatorių ir 
Nevv York miesto majoią, 
kardinolą Spellman ir kitus 
žymius asmenis kaip kal
bėtojus. Tautinės įžymybės 
—dainininkai bei daininin
kės bus kviečiami dalyvauti 
programoje. Lietuviškos or
ganizacijos ir visuomenė 
bus kviečiami tose iškilmė
se dalyvauti.

Kan. Dr. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas

. ....... reikalų sprendimui;
r,u\o mu.'U dai- jaįsvoj0 pasaulio vyriausy- 

Lu\o kreiptas* sovįety pavergtųjų val
stybių atžvilgiu raginamos 
sutarti bendrą politiką ir 
jiozityvias priemones Cent
ro ir Rvtų Europoje taikai 
sukurt*; raginamos prokla
muoti savo nusistatymą, 
kad laisvojo pasaulio vals- 

Maskvos propagandos is- tybių santykių išlyginimas 
tėviški šmeižtai prieš mūsų su Sovietų Sąjunga yra są- 
seima aiškiai rodo mūsų lygojamas sovietų pasitrau-

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

"Keleivio’' ir “Darbo“ atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Yenskūnas, S Ste- 
wart St., Itellshill - Mossend, 
l^inarshire, Scotland.

guos
kišti prieš
Vengrijoje.

energinga: įsi- 
persek lojimus

praso- 
savo dele

pinigais. Sako, į»i įsiminki
te. anksčiau minėtas kainas 
ir suprasite, kad uždarbis 
mažas. Nors jis gyvenąs 
taip gera’. kaip kadaise 
laiško rašytojui ir jo gavė- 
iui žinomas inami? ir kai-

uz kaklaraištį reik mokėti mes taip tvirtai nepas*tikė- kreipiamės į Jus, lenk- simą, reikalaudamos, kad 
laug rublių. tume JUMIS, jei, antra ver- damiesi Jūsų patvaiumui, sovietų karinės ir policinės

jas sako, kad tus, taip gerai nežinotume reikšdami savo pasididžia- jėgos iš Albanijos, Bulgari- 
neapsimoka, sovietinio režimo klaidų, vi- 'imą Jūsų didvyriška drąsa jos, Čekoslovakijos, Estijos, 

geriausia siusti visokias me- daus sunkumu ir prieštara- galiausiai, pasižadėdami Latvijos, Lenkijos,

Minėtas vedėja 
pinigų siųsti

Lietu-
džiagas. vimų, Ui būtume galėję bū- T«ms v*ska daryti, kas tik vos, Rumunijos ir Vengri-

li P,’ivesti l,,ie nusivylimo, .via žmogiškai įmanoma, jos būtų atitrauktos ir kad
AL1 JOS Kl\ t GOS. Tačiau nuo SUlino mir- kad garbingai ir veiksmin- nesuklastotais ir tikrai rea-nivnas. gyvenęs medinėje

pašiūrėje, bet rašo. kad pa- PAVASARIŲ AUDROJ, parašė ties ir, svarbiausia, nuo to atstovautume
statai gražūs, nes valdžia ir 8im

»a*ia' iš Mažosios Lietuvos gy- pradžioje unrusciovas pa 
ordom ir Klaipėdos atvadavi- darė didžiausią neatsargu

mo. 22s psl.. kaina............$2.50. mą kirsdamas mirtini smū- Greičiausiai dar teks *š- 3. Jungtinėms Tautoms ir
•f RININKO SINDBAD NUO-S? komun’stinei diktatūrai gyventi sunkių laikotarpių. Jų nariams kartojamas sku-
i yriai- Neįprasti, kaip jie ,r sugriaudamas Stalino 1c- Bet sovietinis kolosas jau bus atsišaukimas imtis J. T.
surašyti knygoje “Tūkstantis ??n<lą. buvo sukeltas di- kuvo sukrėstas įstabaus ir Ch artoje numatytų kolekty-
ir viena naktis“. Iliustruota, džiausiąs sąmyšis net tarp vieningo pasipriešinimo vi- vinių priemonių Jungtinių

__  _ i* __ •_ i_____ . _ i? .i __

ponai rūpinasi žmonėmis.
Jdomu pažymėti ir tas.

kad jo kolchozas baigęs 
kuli i vasario mėnesį ir tik 
la*Ja tepaaiškėjo. kiol: už- 
djrlHi j»er 1956 metus.

Mūsų skaitytojas, matyti, 
buvo prisiminęs apie grįži- puiki dovana 
ma ’ Lietuva. Jš l.ietuvos'}t’na

mūsų lios laisvės sąlygomis įvyk- 
imonaitytė. įdomus ro- momento, kai praeitų metų tentam reikalui prieš Iais- dytais rinkimais būtų stria- 
iš Mažosios Lietuvos gy- pradžioje Chraščiovas pa- pasaulio vyriausybes rytos šių tautų valią atitin- 

ir viešąją nuomone. kančios vyriausybės.

jaunimui, psl 108, uoliausių komunistų. Jūs, sų politinių linkmių, visų Tautų nutarimams dėl Ven- 
....................... $2.00. mūsų broliai, Jūs tuojau socialinių siuogsnių, o svar- grijos įvykdyti.

Jei tavo draugas ar kaimv- 
nas neskaito “Keleivio“, para
gink išsirašyti. Kaina me 
tams tik $4.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR—JOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuviu Darbininkų Drau
gijos eilinis dvimetinis su
važiavimas įvyks Brooklyn, 
N. Y., Bill Welton svetai
nėj, 16.8 Marey Avė., bir
želio (June) 1-2 dienomis. 
Prasidės birželio 1 d. 11 
vai. lyto.

Suvažiavimo darbotvarkė
1. Suvažiavimo atidarymas
2. Mandatų komisijos rin- 

mas
3. Sveikinimai
4. Mandatų komisijos pra

nešimas
5. Prezidiumo rinkimas
6. Rezoliucijų komisijos 

linkimas
7. L.D.D. Centro Komite

to pranešimai
8. Kontrolės komisijos

pranešimas
9. “Darbo” redaktoriaus 

pranešimas
10. Dabartinė ^litinė pa

dėtis ir Lietuvos laisvinimo 
reikalai (referuoja J. Ka
minskas)

; 11. L.D.D. kultūriniai už
daviniai (referuoja J. Kiz
nis)

12. L.D.D. ir j<«s žurnalo 
“Darbo” organizaciniai rei
kalai. (Referuoja J. V. Stil
sonas)

13. L.D.D. Centro Komi
teto rinkimai

14. Sumanymai
15. Rezoliucijų priėmimas
17. Suvažiavimo uždary

mas.
L.D.I). suvažiavimo pro

ga birželio 1 d., 7:30 vai. 
vakaro vietinė L.D.D. 7-ta 
kuo|>a rengia pokylį dele
gatams ir svečiams pagerb
ti. Pokylis įvyks toje pae 
vietoje.

J. Sonda,
L.D.D. C.K. sekretorius
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Kaip Budapeštas kovojo
Praėjusiųjų metų spalio greitųjų sukrovė dvi bari- 

mėnesio 23 dieną prasidėjo kadas, pastatė atsivežtus 
Budapešte vengrų sukili- kulkosvaidžius ir bematant 
mas. Prasidėjo, atrodo, n>e- užgesino prožektorius, nu- 
kieno nelauktas, neparuoš- tildė čekistų ugnį ir ranki- 
tas ir be matomos priežas- nėmis granatomis išgriovė 
tis. Jaunuolių būrys, kuris stoties įeinamąsias duris, 
gatvėje urnai pradėjo skai- Stoties likimas buvo nulem- 
čium augti, metė šūkį: “Su- tas.
sidorokime su n 
tais!** Įsilaužęs
licijos nuovadų, nuginklavo nės

neliečiamybę. Per derybas nuolių iškėlė baltą vėliavą, 
rusai pasižadėjo atitraukti rusų vadas leido jiems išeiti 
iš V’engrijos rusų kariuome- į gatvę ir po to davė įsaky- 
nę ir sutarė kelioms die- mą visus juos kulkosvaidžiu 
noms paliaubas. Po to su išžudyti. Priemiestis liko vi- 
juo mandagiai atsisveikino, sai išgriautas.
Kai sutartą dieną Meleter * * *
vėl apsilankė rusų štabe su- Iš eilės buvo atsiskaityta 
tarties* dokumentų atsiimti, .su “raudonuoju” Csepeliu. 
jis buvo suimtas ir dingo. Didelėje Dunojaus saloje, 

Sekmadienį, lapkričio 4 pora kilometrų nuo miesto, 
dieną, rusai pradėjo Bufla- Csepelyje, jo pietų dalyje 

sidorokime su mūsų čekis-! Jš eilės buvo „uiti „aria- bomba‘'iuoti. tarpais pilna sodų ir daržų, kurie
1 vienų po- mente tuma* — komunisti- įali’ius pridėjo nelygi siais ir daržovėmis. Salos

... raSintz. nnii^i * . . va’<*zlos . . 11 kova, kurioje vengrai prieš šiaurėje — Budapešto sun-X^^d^Zra^iū!tor8T? r,,n‘Ster^OS Pa' modernius ginklus te- kiosios pramon 
__ statai. Sukilėlių pusėn pet- greičio statvti šautuvus, kul- komunistinio rež

amones centras, 
ežimo vis pa-

mo propagandos centro, j naujais ginklais. Buvo at 
šaukdami: kas vengiąs prie; remti pirmieji rusų tankų 
mūsų!

“/'T ka-ivini-įWa, , keiZ£brik£.
S**"“ ku. kelis iš rusų atsiimtus Čia yra ir įmonė žaliajai

Prie radio stoties, saugo-

tankus ir savo nepalaužia- • naftai perdirbti. Csepelio 
. . .. . A mą valią išsikovoti laisvę, darbininkai padėjo komu-
puolimai, juos sunaikinant. Kova SUgjmetė keliose vie- nistams įvesti Vengrijoje
Kaip nesulaikomos ugnies tose . Zigmanto aik- bolševikišką režimą. Dabar

mos rinktinių čekistų būrio, banga, sukilimas apsėmė vi- štė- kafo mokslu pa- tie patys darbininkai stojo 
minia jau užtvino aikštę, są miestą. Visur priešakyje mokytas pačiu komunistų pirmose sukilėlių eilėse su 
Stoties durys jau buvo už-:buvo jaunimas — studentai, studentas ėmėsi vadovauti šūkiu: lauk rusai! Rusų ar- 
barikaduotos, ir iš pastato studentes, darbininkai, net aįkštės nuo rusų gynimui, tilerija nukreipė į “raudo-

gimnazijų vyresniųjų 
siu mokiniai.

kla-

GAI NA DOVANĄ

Laoso ambasadoriaus duk
tė Loca Suvanavong. 10 
metu. Įteikė mūsų pirma
jai leidei gražių gėlių. Mer
gaitė dalyvavo vienoje rin
kliavoje ir ia proga atėjo 
su gėlėmis ir i Baltąjį Na- 
Ma.

—Alou, Vaiki Kaip tau 
šiandien svietas atrodo?

—Kaip visada, tėve.
—O man atrodo negerai.
—Kodėl?
—Blogi ženklai pradėjo 

rodytis. Zaeirka rokuoja, 
ka<> gali būt sūdna diena. 
Jes, vaike, galibūt šlėktai.

—Kur tuos blogus ženk
lus tėvas matei?

—Aš pats jų nemačiau, 
ale žmonės apie juos kal
ba. Sako, Naujorke atsira
do kažin koks sutvėrimas, 
ką turi daug galvų, didelį 
snukį be dantų, ale su 
dviem liežuviais. Nu, tai 
kaip tu rokuoji, ar tai prieš 
gera? Juk pirma tokių dzi- 
vulongų ant svieto nebuvo.

—Tėvas kalbi niekus.
—Kaip tai niekus! Argi 

tokio sutvėrimo nėra?
—Ne, tėve, nėra.
—Tai tu, Maiki, nežinai. 

Aš pats aną vakarą girdė
jau per radiją vieną prape- 
sorių apie tai kalbant. Jis 
sako, kad tokia baidyklė 
šiur yra, tik laimė <*ar, kad 
dantų neturi, tai negali nie
kam įkąsti.

—Matau, kad tėvas nesu
pratai, ką girdėjai. Tą va
karą per radiją girdėjosi 
Harvardo universiteto pro
fesoriaus Maningo ir socia
listo Normano Thomaso de
batai. Bet jiedu debatavo 
ne apie kažkokį “sutvėri
mą”, o apie Jungtinių Tau
tų seimą, kuris posėdžiauja 
New Yorke. Socialistas aiš
kino, kad tą seimą reikia 
lemti, nes iš jo gali išsi
vystyti tikras pasaulio tau
tų parlamentas, kuris galės 
apsaugoti žmoniją nuo ka
rų; gi Harvardo profeso
rius tą se’mą kritikavo, kad 
jo išlaikymas brangiai Ame
rikai kainuoja, o naudos iš 
jo nėra; jis tik daug plepa 
ir rezoliucijas rašo, bet ne
turi jėgos tas rezoliucijas 
įvykdyti. Todėl profesorius 
ir prilygino tą seimą prie 
gyvūno, kuris turi didelę 
burną su dviem liežuviais, 
bet neturi dantų. Du liežu
viai reiškia, kad Jungtinių 
Tautų seimas kalba vienaip 
apie dideles valstybes, o ki
taip apie mažas. Taigi tė
vas nesupratai, apie ką tuo
se debatuose buvo kalbama.

—Gali būt, Maiki, kad 
per apmilką. aš padariau 
misteiką. Ale jeigu tokio 
sutvėrimo su dviem liežu
viais nėra, tai vra kitas blo

gas ženklas. Gazietos rašo, 
Kad ant dangaus pasirodė 
kažinkoks vuodeguotas Ro
landas. Sako, jį galima ma
tyti šiaurės vakaruose tuoj 
saulei nusileidus. Viena 
vuodega esanti atkišta tie
siai į saulę, o kita į prie
šingą pusę. Jeigu tu viską 
žinai, tai išvirozyk, kas tas 
Rolandas yra do per vie- 
nas ir kodėl jis turi dvi 
vuodegas?

—lai ne Rolandas, tėve, 
oet kometa, 

i —Kometa, sakai?
—Taip, tėve.
—Bet kometa yra mote

riškas vardas, vaike. Aš ži
nau vieną dipukę su tokiu 
vardu. Nejaugi ji turėtų 

idubeltavą vuodegą? 
j —Tėve, būk nuosakesnis, 
i Jeigu kalbam apie kometą, 
i kuri lekia dausomis, taiaiš- 
; ku, kad ji nėra dipuke, ku- 
įrią tėvas žinai.

—Maik, aš jau pradedu 
pykti. Ką tik aš pasakau, 
tai tu vis ne ir ne, tartum 
aš būčiau vakar iš krajaus 
atvažiavęs grinorius ir nie
ko nežinočiau. ,

—Valdykis, tėve, nes 
karščiuotis ir pykti senam 
nesveika. Gali gauti širdies 
smūgį.

—Nu, tai nekritikuok 
manęs. Pasakyk, kas yra 

i Kometa, ir dac oi.
—Kometa yra miglota 

dausų klajoklė, tėve. Jų 
yra daug. Astronomams 
yra žinoma apie 20. perio
dinių kometų, kurios pasi
rodo žinomais laikotarpiais 
ir žinomose erdvės dalyse. 
Jos yra vadinamos vardais 
tų astronomų, kurie pirmu
tiniai jas pastebėjo. Pavyz
džiui, dabar stebima kome
ta vadinasi Arendo • Ro
lando vardu; tai reiškia, 
kad tiedu astronomai pir- 

. mutiniai ją pamatė. Prieš 
keliolika metų netoli žemės 

i buvo prisiartinus Haleyo ko- 
imeta. Gatvinė spauda tada 
i buvo sukėlusi gandą, kad 
tos kometos uodega galinti 

į sunaikinti visą gyvybę že- 
imės paviriy.

—Maiki, tu sakei, kad 
kometų yra daug. Ar jos vi- 

Isos vuodeguotos?
—Visos.
—Nu, tai kam tos vuode- 

'gos joms reikalingos?
—Reikalingos ar ne, bet 

jos atsiranda, kai kometos 
prisiartina prie saulės.

—Sakai, nuo saulės atsi-

pastogės du prožektoriai nu
švietė visą aikštę. Buvo ^ų muiuiuai. ičiog gatvės buvo užharika-
šv»esu kaip diena ir galėjai į Kovos Budapešto gatvėse <luotos tramvajaus vagonais jo 
pažinti, kas aikštėje būrė-i vyko 5 dienas ir spalio 29 įr kuo tik galima, sukilėliai puolimai iš lėktuvų. Nežiū- 
si... Neužilgo pradėjo tra-:dieną miestas ir valdiškos turėjo du iš i*usų atimtus r*nt viso pragaro, silpnai 
tėti kulkosvaidžiai, taip pat Į įstaigos jau buvo sukilėlių tankus, kulkosvaidžių, šau- ginkluoti Csepelio darbinin- 
iš stoties pastogės. Paplūdo • rankose. Rusai pasitraukė iš tuvų ir rankinių grdnatų. ikai gynėsi 6 dienas ir nebe- 
beginklios minios kraujas. ‘ miesto, komunistų partija Apiberiami šovinių kruša iš atlaikydami puolimų plau- 

Visai nelauktai miniai pa- tirpo bematant, naujos vy- Gellerto kalno, puolami kė per Dunojų ir išsklydo į 
galbon atskubėjo sunkveži- riausybės priešakyje sukilę- tankų, vengrai dvi dienas visas puses. Prieš tai jie 
miais ir kulkosvaidžiais Ry reikalavimu atsistojo gynėsi, ir kai jau viskas bu- padegė naftos valymo įren- 
ginkluoti Csepelio darbi-; įnirę Nagy, ir is jo lūpų per vo išgriauta, dauguma ko-gimus.
ninkai. Iki tol to didžiojo i mitingą nutirpusi minia iš- voįusiu žuvo, likusieji pasi- Toje heroiiškoie darb«nin- •sunkiosios Budapešto pra->įrdo giedant vengrų tauti- traukė'į kitas kovos vietas. kįjurojesut rosais ir X 
monės centro darbininkai inl k»mną. šūkis — Laukiu- Benzino bombomis jie su- Vais čekistais buvo reikš- 

naikino 7 didžiuosius rusų „lingu įvykių. Mūšio už Cse-
. ... . i, , ». . . .. tankus. i>eli įkarštyje darbininku

Dabar tie “raudonieji” ant!** 1 Bu< apestą delegacijos. , * * * tarpe atsirado būrelis mon-
——------------------------- i ^au pirmomis kovų die- Tą pačią dieną kova su- goliško tipo jaunuolių irįsi-

inomis atsikūrė politinės liepsnojo pilies kalne, dar jungė į jų frontą. Paaiškė-
i partijos, pasirodė necenzu- viduramžiais statytam ir jo, kad ta* buvo šiaurės ko
duojami laikraščiai, galvota apje pį]į susimetusiam Bu- rėjiečiai, rinktiniai komu-
; demokratiniu būdu linkti dapešto priemiestyje vin- nistai, kuriuos kiniečiai po

laikino- giuotomis gatvėmis kalno baigto Korėjoje karo pa- 
šiaituose. Vengrams tai bu- siuntė mokytis į satelitų 

aiškintas. Nėra tikrai žino- grijos neutralitetą Austrijos vo istorinis palikimas, čia kraštus. Jų dalis studijavo 
mas ir pačių kometų sąsta- pavyzdžiu. Sklydo gandai, buvo tas nepaprasta, kad i Budapešto universitete ir 
tas, Žinoma tik tiek, kad1, kad Jungtinės Tautos ima kovojančių eilėse dalyvavo dabar prisijungė prie suki- 
koįrieta turi nepermatomą Į vengrus savo globon, kad skaitlingos merginos, dau- lėlių. Paaiškėjo dar viena 
branduolį, kurį apsupa per-' Vengrijos padangėje greit gumoje studentės, pačius staigmena. Csepelyje kovo- 
matomas sluogsnis kažko-'pasb'odys lėktuvai su para- vengrus nustebinusios ne- jusiu tarpe studentą veng- 

Įkių dujų ar labai palaidos s»utininkais, keliais įriedės paprasta drąsa. Rusai palei- rą sulaikė du paaugliai dar- 
medžiagos. Tą sluogsnį as- Vakarų tankai, lydimi pės- do priemiesčio gatvėmis bininkai ir laužta vengiu 
tronomai vadina “Koma”.! tininkų būrių. Bet jau kovų sunkiuosius tankus, ir juos kalba paprašė jį, kad mies- 
Kuo toliau nuo branduolio, ’paskutinėmis dienomis vii- turėjo sekti pėstininkai ga* tan grįždamas pasiųstų jų 
tuo ta koma darosi silpnės-, ties kupini gandai geso, ir lutinam kovos vietos “išva- rašytus saviesiems laiškus, 
nė. Yra manoma, kad ke- sukilusi V engrija pasijuto lymu«”. Jiems neteko sku- Laiškai buvo rašyti graikiš- 

l>ati viena palikta likimui.

buvo laikomi komunistinio sus! — pasidarė visuotinas, 
režimo stipriausia atrama, i Ig provincijos pradėjo plūs

randa?
—Taip, tėve.
—Kodėl? '
—Kol kas, tėve, tas kiau-i krašto atstovybę il

simas dar nėra galutinai iš-į ji vyriausybe paskelbė V en-

Visos iš tos aikštes einan- nąjį Csepelį*' pirmuosius sa
vo šūvius. Artilerijai padė- 

tankai, minosvaidžiai ir

Raudamos dausomis kome
tos savo medžiagą eikvoja, 
nuolatos eina mažyn ir ga
lų gale visai išsieikvoja.
Taigi atrodytų, kad tas
permatomas kometų apsiau- jusias savo divizijas naujai ierto kalno visą laiką smo- pilietinio karo Graikijoje 

atgabentomis, kuriose vyra- gė artilerija. Sukilėliai ga- metais buvo suėmę įkaitais 
vo Azijos mongolai. Geller- įėjo pulti tankus savo pri- nuo tėvų ir vėliau juos iš- 
to kalne, Dunojaus vakari- mityviais ginklais tik tuo- sklaidę po įvairius komunis- 
niam krante, 235 metrų met, kai jie sumažindavo tinio režimo kraštus. Jų da- 
aukštumoje rusai sustatė g,eitį ar sustodavo. Sugal- lis pateko Vengiijon ir čia 
sunkiąją artileriją ir iš čia vota gatvių posūkių vietose:buvo auklėjami komunis- 
galėjo apšaudyli kiekvieną nupilti grindinį muilinu tais. Csepelio fabrikuose jie 
miesto vietą. Suvežė dau-'vandeniu, arba jis ištepti užbaigė bolševizmo moks- 
gybę šovinių. Iš kalno žiū-'kultais ar alyva. Tokią vie- lūs atkaklioje kovoje prieš 
rint, kaip ant delno buvo ’ tą užvažiavusio tanko vi k- į rusus...
matomi visi tiltai per Du- šrai sustodavo kabinę žemę,

talas yra jau išeikvota jų 
medžiaga. Kai kometa at
eina prie saulės arčiau, sau
lė tą medžiagą atmeta nuo 
savęs tolyn, ir taip pasida
ro kometos uodega. Ji be
veik visada būna nusidrie
kus nuo saulės į priešingą 
pusę. Kol kometa tebėra 
dar toli nuo saulės, ji uo
degos neturi; ir kai ji nuei
na nuo saulės tolyn, jos uo
dega vėl išnyksta. Bet da
bartinė kometa yra didelė 
astronomijoj retenybė, nes 
turi dvi uodegas; viena nu
sidriekusi tolyn nuo saulės, 
kaip visada, o kita atsisu
kus saulės link.

—Bet kaip tu mistini, 
Maiki, ar tokios kometos 
pasirodymas nėra blogas 
ženklas?

—Aš taip nemanau, tė
ve. Kaip sakiau, kometų 
yra daug. Vienos jų atsi
lanko mūsų saulės siste- 
mon pakartotinai, o kitos 
tik pralekia ir daugiau ne
pasirodo. Tokių vienkarti
nių klajūnių astronomai pa
stebi kasmet po keletą. Ta- 
|čiau .ją jiasirodymas nei 
'kaito dar nėra atnešęs mū
sų žemei nelaimės.

Visą savaitę rusai ruošė
si pulti Budapeštą. Pakeitė 
anksčiau Vengrijoje

bėti. kai. Pasirodė, kad tokių jau-
i Rusai paleido priemiesčio nuolių Csepelio fabrikuose 
gatvėmis sunkiuosius, pa-, buvo ir daugiau ir tai buvo 
trankomis ginkluotus tan- jaunuoliais išaugę va'kai, 

stove- kus, kaj tuo tarpu iš Gel- kuriuos graikų komunistai

nojų, universiteto rūmai, 
geležinkeliu stotys, muzie
jai, radio stotis ir “prakeik-

skei-sas tankas atsimušdavo1 Budapeštą raudonoji ar- 
į namo sieną ir tuomet bu- m i ja puolė jau be kaukių, 
vo puolamas benzino bom- Jei artilerija Gellerto kalne

to” Csepelio fabrikai. 60,-'bomis. Dažnai puldavo mer- mušė tik paskirtas vieta-
000 pėstininkų, ginkluotų ginos, ir plieno milžinas tai greitieji rusų tankai siau 
moderniais ginklais buvo ‘ 
laikomi rezeive artimoje 
miesto apylinkėje. Be to čia 
pat už miesto stovėjo pa
ruošti 2,000 naujausio tipo
greitųjų tankų, galėjusių iš
vystyti 65 km. greitį jier va
landą. Rusų vado žinioj ar
timam aerodrome nutupė 
žygiui paruošti bombone
šiai, ginkluoti raketomis >r 
lengvesnio tiį»o puolamieji 
lėktuvai.

IVadėdami Budapeštą 
pulti lapkričio 4 dieną, ni
šai pavartojo klastą. Jie iš
sikvietė pas save deryboms 
sukilimo dienomis pagai-sė- 

Įjusį vengrą - karininkąMo-

sprogdavo liepsnodamas, tėjo visam mieste. Užteko, 
Vieną tanką išsprogdino kad gatve važiuodamas 
Csepelio darbininkas, pa-;tanko komendantas išgirstų 
pylęs gatvės įdubime prieš šūvį iš namo, ir visas na- 
artėjantį tanką benzino ir • mas buvo patrankos šūviais
jį padegęs rankine granata. įgi iaunamas. Jei šūviai gir- 

Pasakojamas neįtikėtinas; dėjosi iš kelių namų, buvo 
atsitikimas. Dvvlikos metu griaunamas visas namu 
berniukas mokinys, a psi- kvartalas. Tankų patrankos
kaišiojęs už diržo rankinė- šaudė ne tik gatvėje pasi
mis granatomis ir jas laiky
damas - abejose rankose, 
puolė po pirmuoju kolonos 
tanku, susprogdino jo vikš
rus ir sustabdė visą dalini, 
pats žūdamas.

lodžiusius kovotojų būre
lius, bet ir pavienius asme
nis, net moteris, vaikus.

Apytikriu skaičiavimu per 
tas dienas Budapešte buvo

■ —Okei, Maik! Aš paša- leter, už nuoj»elnus sukilime
kyšiu Zacirkai, kad sudnos pakeltą į generolus, paža- l**bs
dienos dar nebus. ’iėdami jam

visiškai sugriauta apieS.DOO 
Pilies kalną vengrai gy- namų ir daugybė apgadin- 

nė tris dienas. Sunaikino tų. Išmušta apie 60’« v»sų 
daugiau kaip 20 sunkiųjų nriesto langų. Atsargiu skai- 

tankų. Ka> pagaliau čiavimu žuvo kovose apie 
buvo įusų apsupta ir 30.000 vengrų, nau.e k.b. 

parlamentaro j°j(‘ gyvais likusių iau- vėsiuose palaidota api»* JO

0o0, ir kartu, su sužeistai
siais nukentėjusių skaičius 
siekia 60.000: jų tarpe dau
guma jaunimo, daug ir vai
kų. Rusų kovose žuvę apie 
8,000, jie netekę daugiau 
kaip trijų šimtų sunkiųjų 
tankų ir, atrodo. įamžino 
vengrų tautoje ruso—mon
golo vardą.

Vengrijos Įvykiai, vulka
nu prasiveržę Budapešto su
kilime. nuaidėjo per laisvą
jį pasaulį ir požemio ban
gomis pajudino Sovietų pa
vergtuosius kraštus — iki 
pat Maskvos. Vengrų suki
limas kartu pažymėjo nau
ją etapą palies bolševizmo 
raidoje—į jo, norisi manyti, 
giiu vėsius.

(Duomenys apie Buda
pešto sukilimą yra paimti 
iš -James Michener knygos 
“The Bridge at Andau”. 
Knyga ouvo parašyta, jos 
autoriui apklausinėjus šim
tus sukilimo dalvviu).

V. Kimantas

REMTINOS PASTANGOS

Amerikos Lietuvių Stu
dentu Sąjunga anglų kalba 
leidžia žurnalą Lituanus. Jo 
tikslas kitataučiams duoti 
rimtos informacijos apie 
Lietuvą, jos išgyventas ir 
gyvenamas kančias, lietu
vių kultūrinius ir kitų sri
čių laimėjimus. Norima 
bent 5.000 egzemp. pasklei
si! \ iso pasaulio univei’site- 
tuose ir kitose mokslo įstai
gose. tai p žymių valstybi
ninkų. visuomenininkų ir 
juo (langiau jų turės tikslių 
žinių apie mūsų klastą, tuo 
reikalui esant daugiau ga
linu* iš įu mu amos susilauk
ti.

Žinoma, kitiems žurnalą 
tenka veltui siųsti. Taigi 
reik daug lesti. Vieni stu
dentai nepajėgia tos naštos 
ant savo pečių pakelti. Jie 
gegužės menesi paskelbė 
Lituanus va.jaus mėnesiu ir 
prašo tautiečių aukoti kiek 
kas išgali. Kiekvienam bus 
pranešta, kam jo auka įga
lino zm t alų siųsti. Prašo ir 
adresų pažįstamų, kuriega- 
lėtų auka prisidėti.

Aukas ir adresus siųsti: 
Lituanus. !•!(> \Yilloughby 
Avė.. Broeklvn 2!. N. Y.

Alma. K\i«x‘k«» provincijoje 
(Kanadoj) reik 'gauti policijom 
Itiiiiio -..i., ar šiaip
,»rix •«! in-,, »».<■

I
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Moterų Skyrius

Kraujo lašelis
Kraujo lašelis, rodos, nie- lis. Kuo mažiau raudonųjų; 

kai. o žiūrėkite, žmogui ir rutuliukų, tuo mažiau kū-' 
netaip sunkiai sergant, gy- nas tegauna deguonies, o 
dvtojas tuoj ji ima ir visaip be jo kūno ląstelės negali j 
ji tiria. Ji ištyręs gydyto- gyventi. Tas rodo, kaip 
jas daug sužino, kas žmo- svarbu žinoti kraujo lašo. 
gaus organizme dedasi, jis raudonųjų rutuliukų ir he-- 
gali pamatui jau pasireiš- moglobino skaičių, 
kiančių ligą. kurios dar Baltųjų rutuliukų skaičius1 
pats žmogus nejaučia. viename kubiniame milime-

Žiūrėdami i kraują per tie paprastai švyluoja taip 
mikroskopą (labai padidi- 4 ir 10 tūkstančių. Jei jų’ 
namąji stiklą) galime ma- skaičius pakyla (sakysim, 
tyti. kad jame yra raudo- iki 20,000), tai tas aiškiai 
iii ir balti muiliukai. Gali- rodo, kad mūsų organizmas 
ma juos ir suskaičiuoti, ir yra užsikrėtęs. O jei baltų- 
pagal tų ir kitų skaičių jų rutuliukų skaičius viena-į 
spręsti, kas organizme vyk- me kubiniame milimetre į 
sta. kuo žmogus serga. pašoka iki 100,000, tai čia)

Baltuiu muiliuku' (leu-jau didesnė nelaimė: turi- 
kocitų f ‘padidėjimas rodo. me baltakraujystę arba leu- 
kad kur nors organizme kemiją, abi piktybinio po- 
yra prasidėjęs uždegimas, būdžio ligos. •
Mat, kai tik infekcija pa- Be minėtų raudonųjų ir 
liečia kuri nors mūsų orga- baltųjų mtuliukų kraujuje 
nizmo vietą, tuoj baltieji dar yra vadinamieji trom- 
rutuliukai. lvg kokie kariai, bocitai. kurie vaidina svar- 
skuba į tą vietą ir lyja li- bų vaidmenį kraujo sukre-; 
gos bakterijas. kėjime, susitraukime. Jie

Kol gydytojai nesugebė- susideda iŠ trombino ir fi- 
jo kraujo raudonuosius ru- brinogeno. Kai kraujas is- 
tuliukus suskaičiuoti, jie ne- silieja is indų. tai pati gam-; 
galėjo tiksliai nustatyti, ar ta rūpinasi ji sulaikyti: 
žmogus šeiva mažakraujvs- trombinas veikia fibrinoge- 
te. Tada teko vadovautis ną. kuris susiriečia į ka-> 
ligonio išviršine išvaizda, muoliuką. Jei žmogaus 
Dažnai mažakiauju būda- kraujuje tėra mažai trom- 
vo pripažįstamas tas. kuris bocitų, tai jo kraujui išsi
buvo išbalęs. O iš tikrųjų -\Ta labai /unku jį
oana oaa nar nereisKiama-
žakraujystės. nes odos spal- tas žinoti, kai jis gydo 
va dažnai pareina visai nuo bS«onb kuris serga širdies 
kitų priežasčių—jos storu- H£a- susijusia su širdies in-' 
mo. indu dvdžio ir t.t- Vi- <*u užsikimšimu, ar kuris tu-’ 
sai kas kita, kai tiksliai su- ^5° išsiliejimą į į 
skaičiuojama raudonųjų ir smegenis ir tt.
baltųjų rutuliukus. ‘ " žodžiu, kraujo lašo nuo-

Noimalaus kraujo 1 ku- dugnus ištyrimas yTa labai 
biriame milimetre yra nuo svarbį priemonė ligai nu- 
4 iki 5 milionu raudonųjų statyti ir šiandien tuo labai 
rutuliukų (vyra kraujuje jų pla<bai naudojamasi- į

kiek daugiau negu moterų),:
tuo būdu viename kraujo KAIP IŠSPRĘSTŲ M £T 
laše yra apie 300 milionu 1 ŠITAS BYLAS
nituliuku. Šitą žinodamas ir' ---------
ištyręs paimtą kraują, gy’- Jonas savo automobiliu užva

duojąs gali spręsti, ar tuo žiavo ant Petro automobilio to- 

ar kitu atsitikimu yra ane- kiu smarkumu, kad jų mašinų 

mija (mažakraujystė) ar buferiai sukibo. Petras papra- 

polieitemija (pilnakraujys- šė praeinančio Kazio užšokti

LINKSMA FOTOGRAFIJA 1 ADA Y f:

Šita fotografija nutraukta New Yorko naktiniame
klube parodė, kad paleistas "ant žodžio*' iš kalėj ii 
Joseph 1-anza nesilaiko nustatytu taisyklių iš kalėji
mo pirm laiko paleistiems. J. Lanza žinomas krimi
nalistas ir politikierių draugas čia nutrauktas geroje 
kompanijoje. Nr. 1 mergina yra žinoma brangenybių 
vagilka. o pats J. l^tnza (Nr. 2) sėdi šalia modelės 
Nan Whitney (Nr. .i). Dėl tos fotografijos J. Lanza 
dabar vėl sėdi kalėjime, o politikierių tarpe didelis 
sumišimas ir aiškinimasis. kaip ir kodėl jis buvo 
paleistas iš kalėjimo pirm laiko.

GEGUŽĖS DAINA

Vėl, vėl suūžė sodai, giraitės, 
Saulės tuoktuvėms margasis kraitis— 
Blizga žibučių mėlynos akys— 
Stiebias kaštanų žiedai, kaip žvakės,
Tr jau lelijos ir baltos rožės,
Saulės draugužės, žiojasi, vožias... 
Netaupo viešnios baltutės drobės, 
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias.
Bet, ant, jaunoji, ant, obelytė, 
Maloniai žiedu vaišina bitę,
Stiebias didingai, kaip karalienė,
Lyg pienu prausias, maudosi piene...
Žaliais audimais išklotas kelias, 
Svyruoja, virba žalios skarelės,— 
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos. 
Lieknos viršūnės, šakelės plonos—
Galingas džiaugsmas širdį pagauna— 
Kaip visa marga, kaip visa jauna!

Jurgis Baltrušaitis

PINIGAI—PINIGAI

Pinigėliai — pinigiukai.
Poterėliai ar litukai—

Vis tą pačią reikšmę buria.—

Panašų spektaklį kuria...

Turčių, skurdžių, seną. jauną

Savo prieglobstin pagauna.—

Rublis, frankas ar tai lyra

Bitik jų kvšenėi yra...

Svaras, markė ar tai zlotas, 

i Piniginėj paslėpti—

Viską jais pirksi—parduosi!

Ir ant kitų sprandų josi.

Grašiai kalba, grašiai tyli. 

j Todėl "geld” taip visi myli.

Pinigingas,—tai, garbingas!

(Ar tai sukčius ar teisingas).

i
Jei jų turi,—esi ponas!
Ir išgirtas tavo ‘‘stonas’’—

Nors ir būtum žioplas—vėpla.

Paskutinis net kerėpla.

Dvasioj būk nors pelų maišu. 

.•Pęoto skaidrumėlyj raišu.—

■ Bet tarp elgetų karalius!

Sąžinės “švarliais” apšalęs...

i Pinigai paviršių šildo— 

i Staigiai sielos balsą tildo.

’! Ūgilo godulystės jausmus,—

i Gimdo džiugį. gimdo skausmus.

I
: Pinigėliai, pinigėliai!

| Balandėliai—vanagėliai...

Vienus guodžiat, kitus

skriaudžiat,

■Įvairiausius tinklus audžiat.

'Ir tu brolau, ką galėtum— 

j Jei pinigų neturėtum ?...
1 Pinigėlis visagalis!

! Jis visu žmonių karulius.

1951

tė). kelis kartus ant buferiu ir tuo

Raudonųjų rutuliukų pa- būdu juos išlaisvinti- 

skirtis yra teikti visoms Kaziui bešokinėjant ant bu-, 

mūsų organizmo ląstelėms ferių užlėkė Juozo mašina irj 

ir audiniams deguonį (oxy- Kazį sužeidė. Jis iškėlė bylą! 

gen,. Faktiškai tą atlieką;teisme, reikalaudamas iš Jono 

hemoglobinas, cheminė me- ’r B^tro atlyginimo, 

džiaga. kuri kraujui duoda Kaip Tamsta tą bylą išspręs- 

tamsiai ar šviesiai raudoną tum? Teismas 1954 metais 

spalvą. Hemoglobino trupi- pripažino, kad už Kazio sužei- 

nėliai, kurie užpildo raudo- dimą yra atsakingi Jonas ir' 

no rutuliuko vidų, turi nuo- Petras, nes jis jų prašomas pa-j 

stabią vpatybę pagauti de- dėjo.

guonį (iš plaučiui ir jį nu-i —:—

nešti į visas mūsų kūno da- Li«ba buvo stačiatikė, o To

mas baptistas. Prieš susituok- kai auklėti- Priešingai elgiantis 

dama Liuba pažadėjo vaikus vaikuose kiltų tikybinis susi- 

auklėti baptistiškai- kirtimas, kuris galėtų vaikams

Po kelerių metų jie persisky- pakenkti. Taip nutarė teismas- 

rė. Vaikai paliko prie motinos č) kaip Tamsta galvoji? 

ir ji juos pradėjo auklėti sta- „ « I

čiatikiškai. Tomas iškėlė teis- J įj t) ii A i
me bylą.

-r - Dabar jis jau amerikonasTeisme jis pareiškė, kad Liu- J J

ba buvo prisiekusi vaikus auk- Vytautas Kazelėkas atvyko 

lėti baptistiškai, bet ji priešai- Amerikon kaip dipukas, bet 
ką sulaužė. laikėsi europietiškų papročių.

Liuba savo keliu nurodė, kad Vedęs amerikietę merginą, jis 

vaikai yra jos auklėjami ir jautėsi pilnas namų šeiminin- 

jiems yra geriau, jei jie ir mo- kas. Jį kankino tik viena min

tina eina i tos pačios tikybos tis: jo žmona amerikietė, o jis 

bažnyčią, o ne skirtingą- “O —grinorius. Galų gale jis gavo 

vaikų gerovė svarbiau. negu pirmas pilietybės popieras ir 

parėjęs namo išdidžiai jaunai 

Xew savo žmonai pasigyrė:
Jersey 1953 m- ir kaip manote —Ar žinai, kad dabar aš 
išsprendė ? jau amerikonas!

Laimėjo Liuba- Tėvai spren- —Fain!—atsakė jinai,

džia. kas geriau vaikams. Tas Tai sakydama, ji nusiėmė 

liečia ir tikybos parinkimą, jie nuo savęs žiurstą ir prijuosė 

turi teisę savo nuomonę keisti, jam. Sako: — Dabar stok prie 
Išsiskyrus ta teisė pereina tam sinkos dišių masgot, o aš eisiu 

iš tėvų. kuriam pavedama vai- ant muving pikčių.

mano priesaika”.

Teismas bylą sprendė

i
MYKOL1S

Pro mano akinius

Mamytė labai dėkinga

Mainytės gimtadienio pro- 
ga užrašiau jai “Keleivį.’’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

Seeės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Ut 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

nytai per čielus metui! Joa bui dėkingo*. kaip 
yra dėkinga mano mainyta. Adresuokit taip:Keleivi*
cm e. »čwav.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriam 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje jdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalyk)* 
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. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broedwee So. Boston 17,

A. J. Jokūbaitis

SENATORIUS

Naujas senatorius iš Tes
ąs valstijos. Ralph Yarbo- 
rough. pirmą pasveikinimą 
ir bučkį gavo nuo savo 
žmonos po jo išrinkimo į 
Amerikos senatą.

Naujausios knygos

ANC.LV-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. Apie 20.000 žodžių, :»68 
psl., redagavo V. Baravykas. Kieti i 
viršeliai. Kaina .................. $4.00)

i
NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lia, 426 psl. ................$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina........................ $4-00
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams....................... . • . $3.00.
SĖMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
1945 metų, kuriuos autorius,

rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo PTiprurDoj, prie Italijos sie
nos. f-a dalis 4.>3 psl. . • .$4.o0.

Užsakymus su pinigais 
|prašome siųsti šiuo adresu:
į "Keleivis”

636 E. Broadvray
So. Boston 27, Maaa.

(Tęsinys)
Priešais mokyklą buvo mokomi 3 artilerijos pulko ka
riai, toliau neužmatomi žydų agurkų laukai, kuriuos 
mes paslapčiomis lankėme ir agurkais gardžiavomės.

Kaitą metuose mokinius vesdavo toli į laukus, kur 
buvo palaidotas pirmasis žuvęs Lietuvos karys Povilas 
Lukšys. Ten sodindavome medelius ir klausėmės pa
sakojimų apie didvyrius. Ten vaidindavome Gedimino 
sapną. Buvo labai įdomu su lankais ir strėlėmis vaiz
duoti kryžiuočius. Lankėme ir kitas istorines vietas.

Negaliu pamiršti Babėnų miško ir kaimo ant Ne
vėžio kranto. Ten grybaudavome ir uogaudavome. Vė
liau jo dalį aptvėrė ir įsteigė viščiukų perinimo ūkį. 
Be galo. buvo įdomu stebėti mašiną, periančią tūkstan
čius baltų viščiukų.

$ « »
1926 metais tėvas gavo paaukštinimą—perkėlė į 

Kauną. Butą gavome stoties name, kurio langai buvo 
lyg bažnyčios lenkti. Už lango matėsi nedidelė stoties 
aikštelė su joje išrikiuotais vežikais. Jų vežimai buvo 
su juodomis būdomis, kokių nebuvau matęs. Jie už 
pinigus vežiojo žmones iš stoties į miestą ir iš miesto 
į stotį. Jie visi buvo seni, daugiausia žydai.

Nuo stoties aikštės Vytauto prospektu, Laisvės alė
ja, Vilniaus gatve į Rotušės aikštę ėjo konkė. Tai 
tramvajus, kurį vilko vienas arklys. Vaikams buvo 
didelė pramoga eiti su juo lenktynių ir erzinti jo seną 
vežiką, kuris mus botagu vaikydavo net už griovio ir 
storų toįiolių, kurie Vytauto prospekte vėliau buvo 
iškirsti ir grioviai užversti. Ypač lengva mums buvo 
lenktyniauti, kai konkė pervažiuodavo Girstupio upe
lio tiltą ir rai kėjo kiek į kalnelį keltis.

Pavasariais Girstupis patvindavo ir užliedavo Vy
tauto prospektą. Mėgdavome žiopsoti, kai ugniagesiai 
laužydavo ledas ar traukdavo vandens suneštas me
džius ir lentas, tuo būdu norėdami išgelbėti tiltą.

Nemuno krantine važinėjo ąiaurastš traukinėlis 
nuo Panemunės iki Senamiesčio medinio Vytauto tilto, 
nutiesto per Nemuną į Aleksotą. Tą traukiniuką vaikai 
labai mėgdavo, nes lengva buvo ant jo užsikabinti 
arba konduktoriui pamačius nušokti ir tuo būdu iš
vengti mokėti už visą ruožą 60 centu, arba po dalį 20e.

Mano broliai lankė “Aušros” gimnaziją, o aš Tra
kų gatvėj esančią Vinco Kudirkos vardo pradžios mo
kyklą. Gyvendamas Kaune pripratau prie visų miesto 
prašmatnybių, bijojau tik policininkų, kurie pirma tu
rėjo medinę lazdą, o vėliau trumpą guminę. Ji buvo 
labai skaudi ir nepalikdavo jokių žymių. Žmonės jas 
funkėmis vadino, o policininkus faraonais. Policija 
už jos tuo vardu pavadinimą bauzdavo.

Pusmetį vėliau butą gavome Tunelio gatvėj taip 
pat valdiniame name. Jis stovėjo kalno pašlaitėj. Vai
kams čia labai patiko. Augo dideli ąžuolai, ant jų 
galėjome laipioti, krūmuose slėptis. Ten iš aiti pama
čiau ir didžiuosius radijo bokštus, kurie senių pasa
kojimu ant Kėdainių sutraukdavo lietingus debesis ir 
kuriuos už tai senbs moterėlės rengėsi nuversti. Bokštai 
tikrai aukšti, viršuje lyg kokia kepurė užmauta, o kad 
nenugriūtų daugybe vielų sutvirtinta. Arti prie bokštų 
prieiti nebuvo leidžiama. Už radijo btoties buvo dide
lis ąžuolynas, kur lapės ir kiškiai šokinėdavo, rudos 
voveraitės žaizdavo. Sekmadieniais grodavo orkestras, 
susirinkdavo miestiečiai, kareiviai su tarnaitėmis šok
davo arba tarp savęs mušdavosi. Jų tarpe maišėsi či
gonų. Jų vyrai ir vaikai pašokdavo savus šokius, o či
gonės paburdavo, pasakydavo praeitį, atspėdavo ateitį. 
Paki-aštyje buvo aptverta futbolo aikštė, ją vadino 
LFLS stadionu. Ten dažnai žaizdavo “Kovas” su žy
dų Makabi.

Žmonės tą apylinkę trumpai Petrufka vadino ir 
ją noriai lankė. Netoli buvo gusarų keleivinės. Gusa- 
rai nešiojo raudonas kelnes, merginoms jie labai pati
ko, o apylinkės sklypų žemės savininkai juos mėgo 
už tai, kad pigiai galėjo nupirkti iš jų arklių mėšlo 
savo daržams. Atsimenu, buvo pasakojama, kad gusaių 
pulke buvęs kunigas, kuris nemokėjęs išlaikyti Išpažin
ties paslapties. Pulko ūkvedis buvęs labai religingas žmo
gus, bet mėgdavęs išgerti. Kartą per išpažintį jis ku
nigui ])asisakęs, kad 3 valdinius balnus pragėręs.... ir 
jau kitą dieną staiga revizija. Komisija stebėjosis viską 
radusi tvarkoje, nes, matyti, ūkvedis sugebėjo trūku
mus paslėpti, bet jis suprato, kad čia iš|iažinties įta- 
slaptis atidengta ir dėl to jis išpažinties nebeėjęs.

Kaunas augo kaip ant mielių. Per Petrufką buvo 
pravesta graži Vydūno alėja, kurios gale Krašto ap
saugos ministerija pastatė savo tyrimo įstaigą. Žmonės 
ją dujų fabriku vadino. Miesto valdyba čia pat įrengė 
didžiulę daržininkystės ir sodininkystės įmonę, pravedė 
naujas gatves: Minties Rato, Mateikos, Basanavičiaus, 
Moniuškos, Gėlių Rato ir kt Vaikams buvo gaila ne- 
teka« didelio miško ploto, civilizacija vis toliau veržėsi 
į Petrufkos gilumą. Iki šiol nuošaliai stovėję žydų ka
liai atsidūrė naujamiesty, nebegalėjome sėdėti ant ce
mentinės kapų tvoros ir ragatkėmis šaudyti į kapas at
silankančius žydus.

(Bus daugiau)
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Girių gaisrai jkey” meškiukas su vyro iš- 
i vaizda

Massachusetts valsti ioie V1S^ įspėjaMassachusetts valstijoje kad tiR -e n apsaugoti 
ginose siaučia gaisrai. Rai jrias «s ;
kur gaiscų gesintojams pa-Jimai ne ka |)a4gelbsti> 'jei

* 4* V* 4 • x I girios yra išdžiuvusios ir jeisinti, bet yra vietų, kur?ug-jkiekvi(.fnas cigaretėS ar ci-
m., siaučia, kaip ji non, n į ,o nuo(Įegulis gali šukei- 
nesiduoda sukontroliuoja- ti didelę nelaimę 
ma. Peieitų savaitę ypač di-Į (jk.įų gaisrų nelaimė pa- 
delis gaišias^ siautė netoli sjbajga pereitos savaitėsga- 
Plymouth, ginų rezervaci- ' nl .ain • . • .
joj, kur vienu laikotarpiu 
ugnis degė 10 mylių pločio

lingu paklusnumų. Kurie gi uždaru Jurgis Bareisi* is Bykonių kaimo,
savo minčių ir širdžių duris ties Lietuvoje, paieško savo pusbrolių

sa. nenori atsiliepti ir klau- Vlado ir Juozo JAKO iš Slabados
iškos valios, kuri buvo kaimo. Slabados vlšč. Jie patys ar’ iuilga Lietuva Latvija. Estija. apreikšta, tie “bus išnaikinti juos žinantieji atsiliepkite adresu:

* ** h: t.-trim” i.tn lisrli Ignas Svilainis
1*15 Irwin St.,
Brooklvn 35. N. Y.

NAUJIENA!!!
. ir plačia skubėle, 1 GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS Į Į čiami , 2-
aika įspėja žmones, 1 LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS ; f ,7 7 i . S. 7=

le, kada pradėjo rimtai ly
ti. Per dvi dienas lietus už-

. x , x. . . . 'gesino visus gaisrus ir ku-
frontu n deganti gilia ble"*riam laikui girias vėl pada- 
ke o mylių gilumos. if- gaUgias> n Anglijoj gi-

Naujojoj* Anglijoj girių j rių gaisrai per paskutines 
gaišių pavojus iškilo po iš-j savaites padarė 10 milionu 
tiso mėnesio sausros ir štai-' dolerių nuostolių.
ga užėjus karštam orui.i -------- ttt:-----
Valstijos gubernatorius tu-i a°a tiec1^ »u«innlc»nx» 
rėjo net paskelbti nepapras- i Sekmadieni, gegužės 19 
tą padėti ir girių gaišių ge-jd. 3:30 vai. p.p. Tarptauti- : 
sinimą perdavė eivilės ap-jniame Institute (190 Bea- : 
saugos viršininkui, kurioži-’con St., Bostone) bus Pa-’: 
nioje yra gaisrininkai, sava- j baltiečiu Draugijos susirin- : 
noriai gaisrininkai, kariuo-; kimas. Jame Šydney (Au- « 
menės daliniai ir net kai stralijos) universiteto pro- ; 
kur kaliniai. fesorius Ilmar Tamello kai- :

Apie girių gaisros pra-į bės tema “Pasaulis ir žmo- < 
neša ir iš kitų N. Anglijos gus pasaulyje”, o meninę 
valstijų —Maine, Connnec-' dalj atliks neseniai atvykęs * 
tieut, Rhode Island, Ver- i Benediktas Povilavičius.
mont ir New Hampshire. L —“—;—;------------
Visur dėl staigiai užėjusių į cr®a Okuniene 
kaitru ir dėl ilgos sausros’ Jau kuri laiką Caroey li-,; 
prieš tai girios yra išdžiu-goninėj gydosi arch. J. Oku- I 
vusios ir maža kibirkštis ga- nio motina, kurią šeštadie- ’ 
li sukelti dideli gaisrą. ;ni atlankė ir sūnus iš Nevv 
Plačiai garsinamas “Smo- Yorko.

I

ORIUS” siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3-4 savaites. Siunčiami tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai aukštos kokybės, o kainos žemos. 100‘. garantija siuntiniams. Sekite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai- noroščius.
SKELBIMAS Xr. 1

Siunčiame nutistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avaline, oda, 
vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iš 
aukščiau paminėtų dalykų t. y. siuntiniai savo turiniu gali būti mai
šyti. Mūsų siuntiniai vra !• kiUeraaių arba 22 svarų brutlo. Jei siun
tinyje nėra skardinių dėžių—tai gryno svorio galima dėti 9*- kg arba 
21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ryžiai). Jei yra skardinių dėžių, 
siuntinyje yra gryno svorio (netto) 9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siunti- 
tiniai [lakuojami kilogramais, tai prašome geibiamų klijentų daiyti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu (1 kg. 'skg, '4kg), o ne sva
rais). šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendro:, orien
tacijos, nes daugumu firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramus yra ly
gus 2.21 svar.

.... . . -. . .iš tautos tarpo”. (Ap. Darb. 3:23).Pilnai garantuojame ir ofieia- visiems gi kitiems -ateis nuo Vieš- : liai—100 rublių $10, Persiun- lwties v‘id“ atgaivinimo laikai”.tinus atsieina $5. Perlaidos di- i <Bu' daug‘au’
... . o-,, . . Daugiau yra pasakyta knygutėjetižiausia suma $o0., bet galima Čitai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c., J užsakyt perlaidų kiek norima. I neturtingiems veltui, turime ir ma-

GRAMERCY
SHIPPING UO- INC. 

744 BR0AD STREET
NEUARK. N. J.

Licensed and Bonded by N. J. State Banking Com.

! žesnių spausdinių nemokamai. Pra- 
! šoiii i reiptis: L. B. S. A. 3444 S. l,i- 
1 tuanica A\-e.. Chicago 8, III.
Į----------------------------------------------------

Jieškojimai

(22

kaina už ag. 
$0.72cukrus 

ryžiai
miltai kviet. 
manu kruopos 
makaronai (verm.) 0.95 
pieno milteliai $2.35 
vai g. alyva 
margarinus 
sviestas 
sūris "šveicar.

0.95
0.75
0.95

2.30
2.00
2.65
2.50

Taukai (kiauliniai) 1.90 
bekonas (daniškas) 2.60
kumpis 
kumpio dešra 
salami dešra 
Kepenų paštetas 
kilkės (anjouvis)

3.25
2.50
2.30
$2.60
2.30

UZ sv.
$0.33
0.43
0.34
0.43
0.43
1.07
1.04
0.91
1.20
1.14
0.87
1.18
1.47
1.14

kaina už kg. 
2.75 
1.50 

kaina

pipirai
citrinai švieži 
apelsinai švieži 
džiov. vaisiai 
“kompotas” 1.90
razinkos 1.50
fygos 2.10
datulės vaisiai 2,40
bičių medus 2.2$
šokoladas 3.55
kakava 3.90
kava 3.60
arbata ’* kg. 1.40 
arbata kg 2.75

uz sv. 
1.25 
0.68 

nepastovi

<».x2
o.<ig
0.96
1.09
1.02
1.63 
1.77
1.64

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Elena Garnevičiutė Kuklienė, dabar
! Sibire, paieško savo brolių Jono ir 
I Prano Gamevičių, iš Molių kaimo. 
Varėnos parap., kurie gyvena ar 
gyveno Philadelphijoj, Pa. Jie pa
tys ar juos žinantieji, atsiliekite 
adresu:

M. Kukliutė-Grigunienė 
102 Summer St..
Norv.-ood. Mass. < 21

ATOSTOGOS... KUR?

5.50 2.50
1.281 muilas 1.05 0.48

$1.18 cigarečių 2000 št. Philip 
1.04 Morris <10 pok.) su muitu 4.25 

Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. pašte- 
tetas, kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse: tokio siuntinio grynas 
(netto svoris) yra 20 sv., o su [pakavimu pilni 22 svarai (lo kg.l 
brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti kartonuos jų grynas (nettoi 
svoris 21 sv.— o brutto 22 sv. (10 kg.) ir susumavus siuntinį: reikia 
dar pridėti — licencijos mokestį, garantuoto pašto išlaidas, kas kar
tu sudaro $6.50. Standartiniai siuntiniai:
1. cukrus brutto 10 kg. (22 sv.) $6.45 plius $6.50 viso $12.95
2. taukai brutto 10 kg. <22 sv.) 17.10 plius 6.50 viso 23.60
3. stori sūdyti lašiniai brutto 10 kg (22sv.) 17.90 plius 6.50 viso 24.40
4. 1000 amer. cigarečių Philip
Morris (50 pok.) ir 7 kg (15>- sv.) cukraus 6.50 viso 24.50
1000 tabl. isoniazid (rimifono) ir 7 kg. (15*- sv.) cukraus viso $:wi
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) su muitu.................... $10.95
stiprūs geri vyriški batai su muitu $12.00

Sekite mūsų skelbimus ir naudokitės kaipo kainarašč-ius. Gyvenan
tieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu prijungdami money 
order (pašto perlaidų), o mes prisiusime Tamstoms visus reikiamus 
pakvitavimus. Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados doleriu. 

‘ORBIS” centras: 2S8 Bathurst St., Toronto. Ont'
Tet EM 4-2810

“ATGAIVINIMO LAIKAI“
Biblijos tyrinėtojų garsinimas 

M Mūsų netobulu protu apsklembi-
mas neleidžia mums pilnai įsivaiz
dinti busimąjį atsteigimo darbų. 
Tam darbui skirtasis laikas yra vie-

’ na* iš svarbių elementų apsvarsty- 
I mui. Mes esame taip įpratę many-
► ti savaip, žiūrėdami j mūsų trum- 
J.Pų gyvenimo laiką, kad beveik visi
► esame palinkę manyti, kad ir Die- 
’ vo pažadai turės būti skubotai įvyk

dyti. Aktualiai gi. žmonių

Stefanija Jazdauskienė iš Lietuvos 
paieško savo dukters Kazės Jaz- 
dauskaitės (Jenne Dauzki). Ji ka
daise gyveno Chicagoje. Ji pati ar 
ją žinantieji atsiliepkite adresu:

Paul Kasper 
•‘504 Beaver Rd..

Pittsburgh 2, Pa.

Ona Kavaliauskaitė - Koverienė iš 
Lietuvos ieško savo sesers Elzbietos 

'Kavaliauskaitės - Masiulienės. kuri 
atgaivi- anksčiau gyveno Chicagoje. Ji pati 

’ nimui ir sugrąžinimui į Dievo ma- '

Paieškau Juozo Morkūno (Andrio 
sūnaus) iš L'pininkėlių km., Jona
vos vaisė., ir Jurgio Morkūno, iš ten 
pat, arba jo vaikų Stasio. Elenos ir 
Genovaitės.

: Taip nat paieškau Kazio Stonio iš
Bajoriškių km., Jonavos valse. At-

I vyko į So. Bostoną 1955 m. iš Ka- 
1 nados. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Juozas Morkūnas 
48 Beatriče St.,
Toronto. Ontario

Canada (21

Paieškau Onos I.evinckienės ir Ie
vos Kamaitienės, anksčiau gyveno 
Rochestery. Taip pat paieškau Juo
zo Snapkausko. gyvenusio Roslin- 
dale, Mass. Jie patys ar juos ži
nantieji atsiliepkite šiuo adresu:

Gražina Kirvaitvtė
Kybartų raj.. Gražiškių paštas
Lietuvos T. S. R. (20

Paieškau Jono Žukausko, girdėjau, 
gyvena Brooklyn. N. Y. ir dirba 
marškinių siuvykloj. Turiu laišką 
nuo jo dukters iš Lietuvos. Jis pats 
ar jį žinantieji at'iliepkile ailrc.-.u:

Jonas Vaitkunas 
.'.•28 Park St.,
Holyoke. Mass. (20

lonę. Jo plane >Ta paskirtas pilnas 
>, tūkstantis metų.

Tada kai ‘Teisybės Saulės” spin
duliai pradės raidvtis, kurie norės 

’ jais pasinaudoti, bus palaiminti ir 
nebeturės daugiau numirti. Tinka-

ar kas ją žino prašom atsiliepti šiuo 
adresu;

Stasys Juškus 
52 French St.
Methuen, Mass. (22

Gavau iš Sibiro laišku. kuriame

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

gera moterimi. Esu našlys. Pas mus 
lietuvių nėra. Rašykite šiuo adresu:

John Zig 
223 Faust St.

• mu laiku prasidės mirusiųjų pabu- Juozas Druseika prašo suieškoti jo 
‘ dinimas. Karalystės darbas tesis brolį Justiną Druseika, kuris, ro

dos, gyveno Buenos Aires. Argenti-
dinimas. Karalystės darbas tęsis 
per ištisą tūkstantį metų. Galutinas 
visų tamsybės rūkų išblaškymas ir įnoje. Ji 
visu tyrumos sąlygų padarymas !liepkite adresu: 
vaisingomis ir gausiomis, bus pa- Antanas Jacksivičiu.- 
siektas tik Teisyltės Saulės šildymo 
ir gydymo pabaigoje.

Reikės visos tūkstantmetinės Kri
staus čiahuvimo “dienos”, pakol vi
si tamsieji žemės kampai ir žmonių 
mintvs ir širdys ir kūnai bus pa
siekti ir palaiminti bei

pats ar jį žinantieji atsi- ■

75 Glentvood Avė.. 
Binghampton, N. Y. <20

San Antonio. Texas (21

Vedybų tikslu paieškau draugo nuo 
65 iki 76 m. Daugiau informacijų

I|>er laiška. Rašvkit:
P. O. Box 75 

Scottville. Mich. (22

Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quąddric ežero. Thompson, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, iškyloms.Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Paprasti ir motoriniai laiveliai.Erdvūs miegamieji, didelį iaįsvaLnįkįams prakusti kamba-x riai. žaidimai. Televizija. Dušai.x Valstybės tvarkomi Ouaddric ir Memorial Park paplūdimiai, ž Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.

S

g Sezono pradžia birželio men. 1 d. x •
X1 

X 
X 
>:

J. Paknvs
HOX 126 Thompson, Conn.

Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736
^K»0(»XXvfr-XXXX»ROGf--:xxxX;:XXXX5GęxXi-,X5C«:xxx;;x:vxx:xxxxXX>:Ž?

.Siuskit i LIETUVĄ siuntinį iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

BRl KNĖ> LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi, nuo akmenė
liu aiiginio, inkstų

MMttnMHMMMKniMflflSMMMMI

Paieškau Magdės Vasiliauskienės ir 
jos šeimos. Anksčiau gyveno Fri- 
lente. Taip pat paieškau Onos Ma- 

atgaivinti. į karavičienės ir jos šeimos. Anks- 
Bet ir tuomet gyvybę - duodančios jč1an gyveno Brooklyne.

► “Teisybės Saulės” spinduliai teiks Į 
’ amžinų palaimų tik tiems, kurieat- 

- ilieps parodydami tikėjimą ir mei- I

SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS 
GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS”

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių—informacijų: 
“ANAPUS Mas! Order — Dr. €L YsbsgMg.

17070 Ludlow St.. Granada Hills, Calif. — USASiunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Rygą. Ypač pigiai ir greitai pasiunčiame vaistus.

Danutė Ivanauskaitė-Dumčuvienė 
Bartininkų paš., Silhalių km. 
Vilkaviškio rajonas
Lietuvos T. S. R. (20

i Paieškau pusbrolį Antaną Strakau- 
,ską. kuris buvo Vokietijoj. Stuhme 

■iligi 1945 metų. Nuo minėtų metų 
Isu pusbroliu nesu.-irašinėjau. Teko 
Isužinoti, kad jis įh» karo išvyko į 
| Ameriką. Jis pats ar kas jį žino 
[■rašau atsiliepti šiuo adresu:

Kaziniierz Strakowski 
Będzin

UI. Sielecka 23, m. 14 
Woj. Katouickie. Poland

PGWF.lt LAWN MOVĖK 
15 Tenney Ct.. Sommerville 

—Pardavimas ir aptarnavimas—
* Gravely Tractors * Moto-Mover
* Pennsylvania Jacobsen

Pašaukit SGmerset 6-8.5*H
<23

PAItDFODL FAKMĄ
Savininkui mirus, parduodu 56 ak

rų farmą. Geras namas 7 kambarių, 
garažas, daržinės, vištininkas ir ki
ti troliesiai. 40 akrų ariamos že
mės ir D! akrų geros girios. Tinka 
karvių ar vištų ūkiui. Prie gero ke
lio. šešios mylios nuo Saratogos. 
Kreiptis:

Mrs. M. Mechus 
Middle Grove, N. Y. arba 

Mrs. M. Mechus 
74 State St..

Saratoga. N. Y. <21

uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv- 
Trukžolių šaknys nuo patrū»'i kimo. pasijudinimo, skaudėjimo g 9 po krūtine, dieglių. Suteikia į Jį prakaitavimo ir atkosėjimą-. i Kaina ..... $3.00 svr. Pelynos žole nuo plaučių ne-į

TAZAB 0F LONDON
SICSTINYS MOTERY OAI.TKV , SH NTINVS VTRV DAI.YKV
1 kuponas—3 jardai vilnonės me- ' j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
džiagos suknei juodos. ru«ios. me- j \\ orste;l Tennis “B” fancy mėly-

i sveikumo, geltligės, karščiavi- • x Amerikos Valstybių trečios • mu. drugio ir nuo gumbo pasi-Į^ kėlimo, taiso vidurius jas ge riant. duoda apetitą geresni.1 Kaina .... $2-00 svaras.
ALENANDER’S CO-

NEW ERA NAUJA GADYNE
MIŠINYS C.AI.VAI MAZGOTI

I trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus Lietuvių pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J-gentkartės Lietuvaitės rašo: ?! l^įMes labai laikinam jūsų Shampoo- Iš Detroito F. Gustaitis £

lynos, žalios, raudonos, ar smė
lio spalvos.......................... $23
Prie to pridėkit: litukus, apati
nius, nertinuką. gražaus šilko ar 
medvilnės hljuskelėms ir sukne
lėms.

nas, rudas, pilkas ar juodas ..523
Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nes. marškinius, čebatus, šliures, 
pirštines, skustuvą, amžiną plun
ksna.

414 Broadwav 
South Boston 27. Mass.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI

PATI PATIKLMIAI'SIA FIRMA SIUNTIMAMS PERSU’STI I 

SSSR. LIETt’V.L LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITI S KRAŠTUS

Parcels To Russia,Ine.
1330 BEDFORD AVE„ BROOKLYN 16. N. Y.Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6463 

ši firma yra Maskvoje INTURIST įgaliota čia vietoje imti 
muitą už siunčiamus daiktus į SSSR.

Klijentų patogumui veikia šie skyriai:
11601 Jos. Campau Ave„ DETROIT 12, Mich. Tel. TO 8-0298 
651 Albany Ave„ HARTFORD. Conn. Tel. CHapel 7-3164 
121 S. Vermont St„ LOS ANGELES. Calif. Tel. DU 5-6530 
78 Second Avė.. NEW YORK. N. Y. Tel. ORchard 4-154® 
832 No. 7th St„ PHILADELPHIA, Pa. Tel. WA 3-1747
Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, o taip pat Įvairūs vaistai. Streptomicin. Penicilin, Rimofon ir kt. Vaistai siunčiami oro paštu ir gavėjui pristatomi per 7—10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, akordijonai, siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parasti.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
Naujas adresas: 1530 Hedford Avė., Brooklyn. N. Y.Telefonai: INgersol 7-6465, 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyri
mo vietą pasiekia per 7 savaites, oro paštu—per 8—10 dienų.

rašo: Du sykiu išmazgojau galvą, atradau, kad aš visada ją £ 
vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, III., rašo: Aš atradau, x 
kad visi turi nors nejaučiamo niežėjimo, kas sukelia plaukų h 
slinkimą. NEW ERA tą viską pašalina. S- Straukas iš Ind. jį 
rašo: Aš visiems patariu mėginti. AL Jasinas, chicagietis Č sako: Į 3-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė- K 
jausi, vėlinu visiems mėginti. Kainu $2 už 8 oz. butelį. Ka 
nadoje $2.25.

Fr. Bitautas 302 So. Pearl Street Denver ( olo.Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ
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 psl-, kaina tik $4-00, 
gaunamas adresu:

TERRA
3333 So. Halsted St„ 

Chicago 8. III.
(Skelb.)

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv, kavos ar arbatos 
1 sva[-as sviesto 
1 svaras kakao 
5 gabalai muilo.

521.5d
15 svarų cukraus 
4 svarai miltų
1 svaras sviesto

523.06
10 svarų cukraus 
6 svarai taukų
2 svarai miltų

$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 
2 svarai skalb. muilo

I*r»e [uminėtų siun- 1 auki<įa„ nurodytas pa- s,un‘‘,*’n
tinių galit pj-ideii vai- k-tin is ieina viskas-rar!^’n< s siuvamąsias
»t> ii musu’ Lntiloiro . . masinas, akoidmlius irotų is musų kataiogo.}jovlvlų muitas ir pn- |aį^,,MjyjlK

statymo garantija.

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir SU Cambridge, Mass^ tei. Klrkland 7-9703

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SIaA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

W«t
OR. M. J. VINIKAS

ltow Yetfc 1, N. Y.

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

Daliar 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 SUNOS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia n uo* 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: 1 t.—280 psl. 
kaina $3.00, II t.—428 psl., kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Avė., De
troit. Mich. pas visus knygų 
platintojus ir

TERROJE 
3X33 So- Halsted St. 

Chicago 8. BĮ- 
(Skelb)

L

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu tu 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray

So. Boston 27, Maaa.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 7$ Csatal 

Uiaisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mase.

n

J

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spaustuvt padarys tamstoms vilkų 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri norą 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
636 Esat Broadvray, Saalh Boataa 27, Maaa

o t

PGWF.lt


Puslapi* AžtunUi

Šoko lietuvišku* šokiu*

KELEIVIS,

SANDAROS MOTERŲ 
KLUBUI 20 METŲ

BOSTON 1957

Dr. B. Katulium484 4th St. So. Bostone, Dorchesterio motery* 
j vyks Stasės ir Povilo Jan- ruošia Whi»t parę
čauskų 15 metų vedybinio ---------

So. Bostono Sandaros Mo- gyvenimo sukakčiai atžy- Dorchesterio Lietuvių Mo-

L.D.D. 21 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Kuopos nariai prašomi 
dalyvauti

duoti per radio anglų kal
ba pranešimus bendrai su 
latviais ir estais.

2. A. L. B-nės Bostono 
Apylinkė rengs gegužinę- 
pikniką 25 d. rugpiūčio-Au- 
gust. •‘Romuva” Parke, 
Brockton. Mass. Parkas jau 
užimtas.

Praeitą šeštadienį Inter
national Institute Onos Iva- . —
škienės šokėjų grupė šoko tei-ų Klubas gegužės 19 d. mėti iškilmingas banketas, terų Klubas ruošia malonų 
lietuviškus šokius. mini savo įkurtuvių 20 me- Rengėjai maloniai kvie- kortų vakarą (\vhist party)

__________________ tų sukaktuves. Sandariečiai čia lietuvišką visuomenę šį šeštadienį, gegužės 18 d.
veikia daug seniau, bet prie šiame bankete dalyvauti. Dorchesterio L. P. Klubo 
jų kuopos ar šalia jų kuo- Rengėjai

Retas atsitikimas, bet Bo- pos kadaise veikė atskira--------------------------
stone mes turime inžinierių moterų kuopa, kuri buvo S.L.A. 306 kp. gegužinė 
Vlada Adomavičių, kuris įsikūrusi 1921 metais. Bet --------

Inžinierių* — muzika*

šį sekmadienį, gegužės 19.
Lietuviu Piliečių Draugijos 
patalpose įvyksta Lietuviu 
Darbininkų Draugijos 21-os 
kuopos narių susirinkimas.
Kuopos nariai raginami da
lyvauti. šiame susirinkime
turėsime aptarti visa eile • • . t, , 1 . . ‘ * justus metus. Todel prašosvarbių klausimų, ui tarpe r . , 
mūsų

moka ne tik namus ir kitus vėliau kuopos veikla nusil- Birželio 2 d. *kuopa ren 
pastatus statvti. bet taipgi P° 1937 metais visas mo- gja įdomią gegužinę Romu- kyti. 
ir muzikos kūrinius kurti, teni darbas puvo peroiga- vos parke, Brockton’e. —
Jis vra sukūres solo dainų nizuotas. Tada įsikūrė San-

patalpose, 1810 Dorchester 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

Parengime turėsime gerų 
dovanų ir užkandžių. Visi 
maloniai kviečiami atsilan- 

Rengėjo*

daros Moterų
Antanina Šimkienė iš Lietuvos pa
ieško savo brolio .John Padenskio 
(ar Paolenskio. ar Gatlenskio), ku
lis gyveno :t<» Dwight St„ Boaton. 
Mass. Ji su juo susirašinėjo iki 1951 
m. Kas žino apie jį ar jo adresu, 
malonėkit atsiliepti:

V. Herbstas 
349 8th St.,
So. Boston, Mass. (21

Klubas ir Mirė generolą* 
Edvai

Klo
o. Peiž\elgus narių sąia- \clomavičius baigė ne tik veikia be paliovos. Klubo Edvardas Adamkevičius

šą rasta, kad nario mokes
čio didžiuma narių nėra už
simokėjusi net ir už praė-

Kauno universiteto inžinie- kūrėja buvo Mrs. A. 
rijos skyrių, bet taip pat ir pienė 
Kauno konservatoriją.

jų tarpe 
organizacjos suvažia

vimą. kuris įvyksta birželio 
1-2 dienomis Brooklyne ir 
L.D.D. 21-os kuopos geguži
nę liepos 14 d.

Be to. svarbu, kad mūsų 
kuopos nariai sumokėtų na
rio mokesti. Kol kas. mūsų ~~"Y7 , , . . ..... • studentukuopa sKaitosi pati didžiau
sia organizacijoje. Nuo mū
sų priklauso tą rekordą iš-j 
laikyti.

Nepamirškite, susirinki
mas ivvksta ši

Pereitos savaitės gale 
Per 20 metų Sandaros Worcesteryje mirė Lietuvos 

X; nTpTi Adomavičius muzikinius ga Moterų Klubas yra daug kariuomenės atsargos gene-
' bumus, matvti. paveldėjo iš dirbęs lietuviškame gyve- rolas Edvardas Adamkevi- 

nivi Sti rti , -> 1O V- J n / motinos, kuri buvo muzikos nime ir to Klubo narės yra čius. šį pirmadienį jo palai- 
■- n/iv-Lra į.j'.mokvtoja (tėvas buvo Vv- daug kuo prisidėjusios prie kai palaidoti šalia jo brolio
vi v riaušioįo Tribunolo naiys). visokių lietuviškų darbų. kapo Brocktone, Mass.
ka nedn barnieji a Bo?tone inž Adomavičius Pats Klubas visada buvo, Gen Adamkevičius atvy-

(iirba didelėj statybos fir- duosnus Lietu\os reikalams j.o Amerikon po antrojo pa- 
moj. o laisvu laiku kuria n' niekada nepraleidžia pro- saulinio karo ir kurį laiką 
muzikos sritvje. rašo mu- prisidėti savo darbu ir gyveno Bridgevvatere, šalia 
zikos ir kt. klausimais spau- auka prie bendrųjų lietuvis- Bostono.
doje. dr kų reikalų._________________

šių metų sausio mėnesį i Sandaros Moterų Klubui Skambino A Geruti#
inž. Adomavičius baigė 50 sėkmingai pirmininkauja _____
metų. taigi jis dar gali daug Jadvyga Keslerienė, o A. Sekmadienj j mūsu re.
ko duoti mūsu visuomenei Kropienė per daug metų , , .. , , . *KO ouou mu.ų w„uomenei. e s -j dakcIJą skambino Dr. A.

po 1 dol. metams.
Taip pat pageidautina 

aukos Kultūros Fondui ir 
leidžiamam laik

raščiui anglų kalba •’Litua- 
nus”.

Pinigus siųsti Apylinkės 
iždin. Antanui Vileniškiui. 

5th St.. So. Boston.

l’A R DIODĄ M AS NAMAS 
So. Bostone. 229 E St.. parsiduoda 
2 aukštų namas iš 9 kambarių. Mo
derniškai įtaisytas, 2 vonios, nau
jos sinkos ir |>eėiai, šildomas radia
toriais. Gražus kiemas ir įvažiavi
mas mašinai. Prie namo sustoja au
tobusas. Kaina tik $3.00(1. Kreiptis 
po 5 vai. vak. arba šeštadieniais ir 
sekmad. visą dieną.

22 Ennis Rd.,
Boston 19 Mass. (22

T«L AT S-4MI

Dr. John Repshū
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir €1 
NediKonia ir ftrentadfcoiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upb4ft Caraar 

DOBCHESTEB, MA8&

, ,. . i862 Esekmadieni. Ąja<<
Pradžia 3 vai. po pietų. Po ‘ Valdvha
susirinkimo turėsime pa- - ‘
žmoni. Kp. Valdyba ?a, , or ' kalo supratimą.

LIETl'VIšKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At
dara iki 6 vai. vak. Prašom užeiti: 
684 E. Eifth St., kampas M St., 
So. Bostone. Parduodame visokį 
plaukams toniką. (25

iš anksto dėko- 
už Tamstų nuoširdų rei- Pagerbė M. Venį

Dėl ligos
JAV Lietuvių Bendruome
nė, Bostono Apylinkė

A. Vileniškis

Kęstutiečių vaišės

IšNUO.Ml'UJAMAS BETAS 
So. Bostone išnuomojamas moder-

Gerutis, jaunas Lietuvos di- "‘Į*38 butas: Vnkąs dxktar?, .«• k‘-YlCepil mininke. , . J . tokiam otisui. Visi modemiški iren-
T inkptinn Sandams Mn '■ Pl°mat3S atvykęs ĮS SveiCa- girnai ir patogumai. Tik suaugu-

Ipian hiiti ... . riios Dl" Gprutis sakė kad s*ems- Taip pat yra kitas aparta-negalejau būti Klubui ir toliau taip .ri * ‘ ejutis sake, kaa mentas su krautuv£s patalpa .329
ne o Gimne j. Kreiptis pas savininką

Broadvvay
So. Boston 27, Mass. (21

1937 m. balandžio mėn. Kęstučio Klubas šį sek- 
29 d. įvykęs A. L. B-nės. madieni. gegužės 19 d. mi- 
Bostono Apylinkės naujos 'nės sav0 >6 metu sukakti. 
Valdybos posėdis, pirminin- Ta proffa Klubas 
ko S. Vaitkevičiaus bute.
dalyvaujant kviestiems Bo- V1U 
stono Apygardos pirm. inž.

pokyly, kuri Dariaus postas nuoširdžiai ir kukliai dirbti Jis dėl staigios pasiuntinio i
surengė senam Bostono vei- jietuvišką darba iv nepailsti i Povilo Žądeikio mirties tu- s„' „L;

l.n- besirūpinant mūsu tautos iri" ap,elstl anksčiau
_ .. . r ; npmi muno n* nohnnrnlucioc

TeL AN 8-2712 irtu BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANKIUS)

Lįatovte Grdytojaa ir CMrarra 
Vartoja e«liauai<M koastrakdjM

X-KAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

VALANDO8: noo 2-4, iuo 7-* 
*S4 BBOADNAT

SOUTH BOSTON.

proga 
•pikniką po stogu” Lietu-

Apvlinkės 
inž. J. 
nutarė

Piliečių Draugijos salė
je. So. Bostone. Įžanga į 
parengimą visiems nemoka’ 
ma. Bus gera muzika. 

Pradžia 5 vai. vak.

enge
ikėjui. jau
čiam. Mykolui Veniui. Gir- rirtuJjTbS"!eikal^Ts 
dėjau, kad pokyly buvę per, r

300 asmenų, pasakyta kal-i _______________ _
bu.

79 metus einan-

kurios pavaizdavo M.

negu manė ir nebegalėsiąs 
užsukt pas mus.

Bostone Dr. A. Gerutis 
laikė paskaitą apie Vokieti-

ruošia yenįo lietuvišką veiklą, pa- J*nčau»kų šeimos sukakti* jos galimą reikšmę spren- 
reikŠta daug linkėjimų. --------- džiant Lietuvos klausimą ir

PARDUODAMAS NAMAS 
Parduodamas ■ 3 šeimų narnas (drug- 
štoris, 2 karam ga rąžius) I>orches- 
teryje. Dorchester Avė. ir Victoria

St. kampas. Telefonuoti:
CAnton 6-1182-J. (22

V. Izbickui ir 
kontrolės atstovui 
Gimbutui, svarstė ii

1. Baisiųjų Birželio įvy-i praiom atsiimt laiškus pC1'Skal^
kių minėjimą surengti 15 dri --------- j tęs lietuviškai.
birželio mėn. — šeštadieni. Laiškas iš Lietuvos Suza- Sako. daug kas direkto 

vak. Municipal Buil- nai Melkūnas yra -Relei- liaus klausydamiesi prisi-!
vio” ofise. Laiškas iš Yla- minė> k«d daugelis net
kiu. Kalvaičiu kaimo. inteligentiškų naujųjų *■ •

Kitas laiškas Juozui Juš- V1ū v

Ypač visus nustebinusi Gegužės mėn.
Mt. AVashington Coopera- Tautinės S-gos 
tive Banko (jame tebetar-' - - - ----- ■
nauja Venys) direktoriaus BR. KALVAITIS A VYT. STELMOKAS

Kurią jis, Bruno Kal-

l’ARDUODU NAMUS
Dorchesteryje. 3 šeimų namas,

OX ^1 7 _ ' - 5-5-5 kambariai, vonios, įkaltos sin-—O (I. 7 V. dalyvavo JO gal bei sumos- kos. geros pajamos, graži vieta.
namuose, tame bankete. Kreiptis te!. GE 6-6763. (20

Tel. AN 8-2805

Dr.J. L. Pasakorių* 
Dr. Amelia E. RodĄ

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Sarpdotnu—ofinut

vai. --1--
ding salėje Sn. Boston‘e. 
Mass. Pagrindinis kalbėto
jas prof. K. Pakštas iš \Ya- 
shington. D. C. Taip pat 
bus meninė programa.

Gi visai Bostono plačia
jai visuomenei numatyta

kevičiui 
Jių irgi 

Laiškus

— RADIO FKOGKAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki-
jParūpina draudimus tinkamiausiose Draudimo kompanijose: au- lociklų veikia sekmadie- 

_ tomobillams. kilnojamam ir nekilnojamam turtui, Įvairiu rūsiu . . -io -u- lo.on l
įmonėms, krautuvėms, transportinėms prekėms, asmeniškos pini- nialS nUO lKl Vai.
ginės atsakomybės atveju, brangenybėms, gyvam inventtoriui, iieną. Perduodamos lietu- 

A i vagystės atveju, parūpina darbo užstatus (bonds), įmonės darbi- viškos dainos, muzika ir 
.... ... e • ninku draudimą ir t. t

alkai jau bodisi lietu- Tarpininkauja, kaip 
vių kalbos. bei pardavimams.

•Jei būčiau pokyly buvęs, Prašome atsilankyti

įkalba.
INSURANCE BROKERS

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATB A INSUKANCB 

409 W.

SSX
XX

X
Kaį
B’x%'XX•X*xX
X
'X
v

nuo brolio iš Šiau 
vra redakcijoj.

ašome atsiimti būčiau taipgi palinkėjęs Ve-

r anksčiau, nekilnojamo turto pirkimams

pri
darbo valandomis. iniul

' — —• j* —"o — ir w r r" *5 ir .'ip —* — —* w - — ■ 2*

R The Apothecary
Lietuviška T ikrą Vaistine

išpildome gyiivtoiu re-

SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. AN 8-0948

Bea. 27 OBIOLB STBBR 
Waat Bashary.

Tek FA 3-5515

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
tamas ir “Keleivis.”

Minkus.

515 E. Broadvvay
So. Boston 27. Mass. Tel. AN 8-0605geros sveikatos. Paži-į

M. Venį atvykęs į Bos- 
■5 toną prieš 4 mt. viename 

viešųjų pobūvių. Kai paša-! 
kiau esąs “Keleivio” bend-’ 
radarbis, jis prisistatė esąs 

s katalikas, bet ne davatka.
« Ir tikrai, per tuos 4 me-|:r« tikla: \;u>lus.

visus galavus vaistas.
Turime vaisiu ir vitaminu persiuntimui i Lietuvą ir ki- _ , _ . . . .. .

tus krasTu-p kaip penicilinu, strvptemkiną. rimifoną. ir vai- ĮĮ nebėgioja Į kleboniją kiek-' 
siu - uo reun.aiizmi . atra’čio. strėnų gėlimo ir kitu ligų. » vienam savo žingsniui leidi-j

< u-
Dardu, 

ir t u r i p. tus pastebėjau, kad Venys i
rėlim<> ir kitu

Jei reik vaisiu—tikit į lietuvišką vaistinę. =
Eraanuel L. Rosengard. D- S.. Reg. Pharm.. ’
BROADVVAY. tarp E ir T gatvių. SO. BOSTON. -

Telefonas A N s-6620 * ’ nuomone. “parmazonui7
Nuo 9 r\t<> iki s xal. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- š piof. \ . Biržiškai mirus, jo

iR = ^^88::.= 8=8 = 888 = 8 = 8888=88=885!8S88S=8S888S  ̂= 8 = S<Ss: f JaldotUVėmS VenVS patsda*
------------^=-— — - = ----------- ----- -  ----- = vė auka ir iš kitu surinko* *

i nemažą sumą ... Nepabūgo 
jis -Keleivio” 50 mt. sukak-

:>2a u

mo gauti.
Pav., daugelio •viernųjų

Dėmesio! Dėmesio!

20 METŲ SUKUAKTUVIŲ BANKETAS
Rengia

Sandaros Moterų Klubas. Gegužės (May) 19 <U 3 vai. vak. 
Sandaros svetainėje. 124 T SU So. Bostone

.Maloniai kviečiami visi Bostono ir apylinkės lietuviai 

Rengėjos užtikrina, kad visi dalyviai bus pilnai patenkinti. 

Tad iki malonaus pasimatymo

Rengimo Komitetas

J CHARLES J. KAY (KUČINSKAS).
J 12 Mt. Vernon St. Dorchester 25, Ma**.
3 Tel. CO 5-5839 LIETUVIS PLUMERIS Tel. CO 5-5839 

Dabar laikas žemomis kainomis daryti gažo ir aliejaus šil

dymo Įrengimus. Mes atliekame visokius “pluming" (vamz
džių įvedimo ir taisymo) darbus. Pirm negu ka darysite 

PAKLAUSKITE MfSŲ KAINŲ!

Steponą*

I KETVIRTIS A CO.

LaikrodžUi-Deimaatai

Mum* pranešta, kad dėvėti rūbai ir kitokie daiktai vėl gali

ma įkainuoti pigiai pagal jų vertę taip. kaip buvo daroma anks

čiau.

tuviame pokyly net 
čių” pasakyti, palinkėti 

ir prisiminti, kad ir

spy* I rxXXgXX«XXXX’f’OOe5fX4ę«».-.r

DIDŽIAUSIA SIUNliNaŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

GU/BE T K AVĖ L SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mas*.
I’ei -iunėi.inie

sėkmėj
jis yra sukęs “Keleivio” ma
šiną, kada jis buvo spaus
dinamas ranka sukama ma
šina. ,

Žodžiu, jis ne iš tų kata
likų. kuriems socialistai, 
šliuj tarniai, bedieviai, lais
vamaniai. kultūrininkai, .. 
yra tas pats velnias; kurie i £

PLEKĄVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. 
Cambridge yra adai a vakarais, išskyrus sekmadie
nius Mes turime didelį pasirinkimą visokių pyragai
čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 
virš to šviežią Baltic Lietuviiką Ruginę Duoną.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Tmmmmmmmv

udarvtu' siuntinius į LIETI \.) ir \ ĮSAS senatvės sulaukę, savo jau- 
R1 SIJOS maldomas sritis

rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 
ir 8SSR muitą apmoka siuntėjas.

užsakyti pigiau šioje įstai'

nystės nuodėmes tikisi 
pirkti viešais tauškalais apie j« 
kitaip manančius žmones

J. V.

e:3?
XX
8K

ESektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiaa, 

toedas, papuoialus 

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. A

_ 27, Maaa. 
AN 8-4148Telefonas

MooreNAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Binge
liais ; sutaisome pijazus Ir 
dengiam bei taisom stogu*. 
Prašom kreiptis:

John Petru*
11. Gartbmd Street 

Jamaiea Plain, Mas*.
Tel.: JA4-4576

VtooHa

•AZ1VA’VAISTAS 
1—Vatetaa

• ••»
te

Keleivio” skaity

X,

g
I
XX
X

XXX

X ----Jūsų : 

kita

i> nauju ir naudotų 
kitko. \ i-;,- išlaidas

\ai<lu' ir medžiagą galima

goję Prašokite kataloglų.

1> toiiau -lų.'kite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mu pr< m >voris negali būti didesnis kaip 18 svarų.

Į«l< ki’. d.'jr.: . ąra>ą ir aiškų siuntėju ir gavėjo adresus. Mes, 

siuin:.. j»« rpakavę. pranešime Jums, kiek kamuos persiuntimo 
i'lani'is. J^ta

Visi 'iun
narna ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- ., . .. .. x

AM,«. INTI RISTO mą Hondoje, grizo pereit* 5 ------
Siuntu ; mi kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie- savaitę į savo namus 1o3'£ įuginę duoną dabai piasykit ir pirkit tikrą lietuviš-

niais nu- «, ,r.: 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų. Exchang St.. Lavvreiice, -j ką mginę duoną, BALTIC RYE BREAD!
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. iMaSs. . 1&C0

Grįžo is Florido*

Sena?
taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. toja< Jonas Sakavičius, ku- k 
.tėjai ėitipno. kad mūs, puma CTeiėia<l»i»i R<ar- žmona ,>laleido žie. 5
i »• n,.*-, i x ■ itn t mi iix; ^limfiniai oMraiix.li NniM. * a's

Baltic Lietuviika Ruginė Duona yra parduodama 
daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit |

i k I-O liotutria. X'

.omu
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
JuMice nf the P<

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1761 Ir AN
BMMMMUMaaMMMMOTd

kojų

am kosulio. Grult

Ruikuluaktuu Mtą vaistų

numeri |L 
ir mono? 

Adresuokit:
gaL ***** ar i;r

*>

8-2483 mmm!


