
?J3UC 
'j?SS'jASs.

KEUUV18 1
Amerikoj*, 
faj Amerikoj^ KELELIS KEUJVI8 

Lfthoaiiian W**kly
nwr tum>!Etoib3r«u2

ta tha UattaO
keleivis

m.

SOUTH BOSTON, MASS., GEGUŽĖS (MAY) 29, 1957
Claaa Matter Fehruarv 28. 1906. at tha Poet Office at Boston. Mase., ander the Act of March S. 187S

THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY
NO. 22 “Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Entered aa fleeond

AUkiro N 
10

52-IEJI METAI

Kongresas Keta Atstatyti 

Nubrauktas Išlaidas

Vyriausybė Prašo Grąžinki Bent Pusę Nubrauktų Išlaidų 
Krašto Gynimo Reikalams; Kongreso Taupytojai 

Abejoja; Nukirto Pustrečio Biliono Dolerių; 
Republikonai Telkiasi Patenkinti Prezi

dento Prašymą.

Prezidentas D. D. Eisen- Vengrijoj Teroras
hower ir jo vyriausybės na
riai pereitą savaitę darė įta
kos i kongresą, kad būtų ..
atstatyta bent dalis kongre- . Vengi įjos Kadaro vy- 
so nubrauktų išlaidų krašto nausybe v’ls labiau didina
gynimo reikalams. Iš viso ter?1* kl'aste1 !*' vls atv,nau 
kongresas nubraukė 2 su pu- nalklna y180*11115 opozicijos 
se bilionus dolerių, vyriau- Pas»e>sk;mus. Parodomos
sybė norėtų, kad bent pusė by'?S Pnes, Per?lto •rudcn? 
tį pinigų būtų atstatyta, nes ?“k‘1,m0 dalyvius ir pnes. 
kitaip tektų siaurinti veda- l^ą^us asmenis dažnėja,. 
mųjų bombų ir lėktuvų ga- koncentracijos stovyklos vis

Eina Vis Didyn

MOŠŲ KRAŠTO VYRIAUSIAS TEISMAS

Sėdi iš kairės į dešinę: VViIliam O. Douglas. Hugo L. Black, pirmininkas Earl 
Warren. Eelix Frankfurter ir Harold H. Burton. Stovi iš kaires i dešinę: Wiiliam 
J. Brennen. Tom C. Clark, John M. Harlan ir vėliausiai paskirtasis Charles E. 
\Vhittaker.

Londone Atnaujintos Derybos 

Del Nusiginklavimo
Amerikos Ir Rusijos Delegatai Atvyko į Derybas Su

Naujomis Instrukcijomis; Amerikos Delegatas H.
E. Stassen Žada Būti Atsargus, Bet Ieškos Su

sitarimo Dėl Ginklavimosi Aprėžimo; Ru
sai Irgi Esą Geros Vilties.

Chrusčiov Išsimuša

mybą, kas būtų pavojinga 
krašto saugumui.

Prezidento partijos kon
gresmenai ir senatoriai išsi
judino veikti, kad preziden
to prašymas būtų patenkin-

labiau prisipildo įtariamais 
žmonėmis, visame krašte 
politinė policija iš naujo i 
peruostinėja visus įtartus į 
dalyvius spalio mėnesio su-Į 
kilime. Jau virš 300 žmo- ’ 
nių nuteistų nepaprastų tei

Lenkų H7. Gomulka Formozos Riaušės Vežikų D. Beck

Amerikos atstovas nusi- 
ginklavimo derybose, H. E. Pirmąją V lėtą Stassen< sekmadienį išvyko

” . _ . į Londoną tęsti derybas su
Visi pranešimai iš Sovie- nisais, anglais, prancūzais 

tų Rusijos pabrėžia, kad j,. kanadiečiais dėl nusigin- 
Nikita Chrusčiov neabejo- davimo. Per dvi savaites 
jamai yra “pirmas tarp ly- B j? Stassen susipažino su 
ffiųjų’ diktatorių ir jo var- mūsų vyriausybės pažiūro- 
das visur pirmauja. Visi mjs j paskutinius rusų pa- 
svarbiausieji valdžios pra-Įsjyjymus d^j nusiginlavimo 
nešimai eina per Chruščio- Į j,. gavo nurodymus dėl toli- 
vą, visi svarbiausieji ūkio mesniu deiybu.
pertvarkymo skelbimai da- Išvyįdamas j Lon.lona 
romi per Chrtiseiovų. Jo Stassen brėže kad Amc; 
kalbos užpildo istisus pus-„.;ka de|.vbosc bus ats8rgiil. 
lapius laikraščiuose, jo var- tjk ži is žingsniobu.-
rioc mimmoc mrmm viotm . . * . . _das minimas pirmoj vietoj. 

Stebėtojai sako.
tas. Prezidentas pereitą sa- smų buvo pakarti ir tero

rui dar galo nesimato.v<uvę plast; iicuu&zauvi

laidų užsieniams remti, bet __________________
kongrese taupytojai skaito, GINČAS DĖL 
kad dalį tų išlaidų galima ATOMŲ SUTARTIES 
nubraukti. Prezidento krei
pimasis į kraštą, per kon- Senatas turi

Derisi Maskvoje Prieš Amerikiečius Nebus Kandidatu Chruščiovas sugebėjo
einama prie susitarimo. Pre- 

ka(i zidento nurodymu Ameri- 
nu‘ ka sieks susitarimo su Ru- 

smelkti kitus diktatorius ir kad padarius bent ko-
Vežikų unijos pirmininkas dūliui- Vnlokt win£i, MCtMCVI vndnvv------- i sija,i.:-nia pradžią _____ i-Lenkijos komunistų va- rormozoj, iaų>ei mieste, __ ________*____________ __

das W. Gomulka, po pas- kinų nacionalistų valdomos Dave Beck/ kuris iš trijų Pirm? smuiką. Ar,
kutinio partijos centro ko- salos sostinėj, pereitą penk- kaltu buvo šaukiamas aiš- *s J° ise*s Stalinas, dar ne-; pyanešimai sako kad ir
miteto posėdžio, išvyko su tadienį minios žmonių pra- kintfs senato komisijoje žinoma, bet jis jau ^a pa-Įrusai atsįgabeno iš Maskvos

natvirtinti 'savo bendradarbiais į Mas- dėjo demons*racijas pne apje savo šeimininkavimą kellul i asmenybes kultą • naujas instrukcijas dėl nu- 
P 11 ------- J ---- A-’i- pas. unijoj if ap}e 20() Rartų •

pasiun- klausimus atsisakė atsakvti, 
tinvbę, išdaužė namą ir su- pasiremdamas penktuoju 
žeidė keletą pasiuntinybės konstitucijos pataisymu, da- 

°jna iš Čekoslovakijos. Kartutarnautojų. Triuksmaujan- bar paskelbė, kad jis nebe- 
i unijos pir- 
rudens kon-

-VU- ov.id^ vu.1 «labtoms dervboms 1 Amerikos atstovybės. Pas-greso galvą, sako, turėjęs Amenkos vynausybes pasi- :aV« slaptoms aeiynoms.. -Z ;
didesnį pasisekimą ir dau- rašytą sutartį dėl atominės Apie jo kelionę į Maskvą i
gelis žmonių iš viso krašto 
laiškais pasisakė už prezi
dento programos vykdymą.
Kiek krašto pasikeitusi nuo- nate prieš tą sutartį pasisa

energijos naudojimo taikos 'Lenkijoje nieko nepraneša- 
tikslams bendrai su kitomis Įma apie tai^ atei-
valstybėmis. Amerikos se

Armija Greit Paruoš 
GOOflM Rezervistų

taika paveiks kongresą, pa- kė daug įtakingų senatorių, 
rodys galutinas balsavimas jų tarpe ir republikonų va
dei pinigu skiriamų para-Į das senate šen. Knowland. 
mai užsieniams. i Jei senatas atmestų tąsu-

Kova dėl biudžeto dabar tartį, . prezidentui Eisenho- 
įdomina visą kraštą juo la- i wel ’uj tai būtų nemažas 
biau, kad prezidentas da- smūgis, nes iniciatyva to-

.Įsu Gomulka į Maskvą esą [čią minią suvaldė Čang at- bus kandidatu 
mininko vietą 
vencijoje.

Jis būtų tuoj

išvykę gen. Spychalski, ’ siųsta kariuomenė, kuri įs- 
premjeras Cyrankiekicz, E.!vaikė riaušininkus ir atsta-
Szyr ir S. Jędrychowski.

Kokius klausimus lenkų 
vadai Maskvoj aptaria, pra
nešimai nesako. Manoma, 
kad lenkai vėl prašo nišų

siginklavimo deiybų ir da
bar Londone rimtai bus ta
riamasi prieiti prie kokio

__  noi-s susitarimo, kui's būtų
Amerikos ar-|Pirn?as žj.n£snis 1 ginklavi-sią vasarą 

mija išlavins apie 
rezervistų, jaunų žmonių, 
kurie po šešių mėnesių mo* 
kvmosi bus įtraukti į ak-

650,000 mosl mažinimą.
Maskvos “Pravda” šiurkš

čiai išbarė admirolą A. 
Radford už jo pasisakymą.tČ tVHl’krl

Minia demonstravo prieš būtų tuoj pat pasi-
Amerikos kariuomenės teis- traukęs, jei unijos \irsinin- tingą 

kai būtų sutarę, ką paskirti 
laikinai į jo vietą. Bet dėl 
nesutarimo, ką skirti, D.
Beck skaitysis unijos pirmi
ninku iki redens konvenci

nio sprendimą vieno ameri
kiečio seržanto byloje. Ser
žantas buvo kaltinamas nu-

bar atvirai pasisako prieš kls> sutarti sudaryti išėjo is ūkiškos pagalbos, ypač kad šovęs viena kinieti. Seržan- 
a... _ ___ __ ~__________  nvp7inpnrn J ___n •* *__ •>_ i i • t r____ __

atsargą. Pagal nau-! kad Maskvos valdovams vi
jas taisvkles jauni žmonės jsiškai negalima pasitikėti, 
gali stoti į armijos rezervą,!bet, bendrai, rusai irgi esą 
išeiti šešių mėnesių lavini-Įtos nuomonės, kad nusigin

tuos savo partijos žmones, Į prezidento 
kurie neremia jo biudžeto FILIPINUOSE GAU 
kongrese. KILTI RIAUŠĖS

pagalba iš Amerikos labai 
nusitęsė ir, jei kada bus 
duota, tai bus nežymi.

tas aiškinosi tą padaręs sa-
mąsi ir paskui per 7 su pu 
se metų yra aktingoje at-

ve gindamas ir teismas jj jos. Vežikų unijos pirminin- saigoje ir yra šaukiami

Haiti Respublikoj
»>• i • • n a išiasi nuslopinti užuomazgoj
Rinkimai BUS SvarUS visokius riaušes prieš Ame- 

amerikiečius. Riau-

Filipinų vyriausybė ruo- reikalauja MAŽINT 
DIPLOMATŲ SKAIČIŲ

Haiti respublikoj po kru
vinų riaušių praeitą šešta
dienį susidarė laikina vy
riausybė, kurios priešakyje, 
kaip laikinas prezidentas, 
stojo vienas iš kandidatų į

riką ii
šės Formozoje sugundė kai 
kuriuos politikierius Filipi
nuose iššaukti riaušes prieš 
Ameriką, nors tam jokios 
priežasties nėra. Filipinų 
valdžia įspėja, kad bandy
mai bus sutrukdyti pačioje

Vengrijos vyriausybė rei
kalauja, kad Amerika su
mažintų savo pasiuntinybės 
tarnautojų skaičių Budajieš- 
te visu trečdaliu. Vengrai 
šalia to skundžiasi, kad 
Amerikos pasiuntinybės 
valdininkai “boikotuoja” vi
sokius vengi-ų valdžios po
kylius, diplomatinius priė
mimus ir pan. Taip daro ir 
kitos Vakarų valstybių pa
siuntinybės, bet vengrai 
skundžiasi dėl Amerikos

išteisino. Bet kiniečių .... 
nia dėl to teismo sprendimo algos 
įniršo ir pradėjo riaušes.

Kinų nacionalistų vyriau
sybė atsiprašė Amerikos 
dėl riaušių ir dėl padarytų 
Amerikai nuostolių.

mi-

Tėvai Yra Kalti Dėl 
Jauniklių Išdykumo

kas gauna $50,000 metinės trumpiems pratimams. Ta

. Iklavimo derybose galima 
esą prieiti prie susitarimo 
ir tokio susitarimo jie nori. 

Londone šios savaitės

prezidentus E. D. Fignole.
Jis skelbia, kad greit bus i pradžioje.
sudaryta nauja vyriausybė, , ----------- ------- ;-------
kuri praves krašte švarius! Hildy McCoy Ellis 
rinkimus, kuriuose visos par-i Byla Baigta

..N- l^tų Bostone

mai, bus kandidatu. fįi^į'ta'd'ėMSSl metaisgi-įl>asiu'“in.'’bės -boikoto
Po ilgokų metų diktatūros mUsios mergaitės (Hildy).

Ha’U respublika vis kartie- Netekėjusi motina McCoy 
pajėgia grįžti į normai išką įuvo sutikusi atiduoti mer- 
tvai ką. gaitę auginti žydų Ellis šei

mai, bet po trijų metų

Federalinės kriminalinės 
policijos (F.B.l.) viršinin
kas Edgar Hoover pasikal
bėjime su spauda sako, jog 
dėl jaunų žmonių krimina
linių nukrypimų atsakomin-

ALŽYRO TERORISTAI šiais metais armija nebega- 
VEIKIA IR PARYŽIUJE li priimti daugiau norinčių

--------- ! lavintis rezervistų.
Alžyro arabų nacionalis- —-——-------------------

tai sekmadienį nušovė Pa- Vokiečių Vadas 
ryžiuje arahų veikėją Ali 
Chekkal. Užmušėjas buvo 
pagautas ir bus teisiamas.
Jis yra jaunas arabas iš 
Bone departamento Alžyre.

galimybe pasinaudojo dide-1 pradžioje vėl susitiko aute
lis skaičius jaunimo ir jau rikiečių, rusų, anglų, pran

cūzų ir kanadiečių delega
tai atnaujinti porai savai- 

Jčių pertrauktas derybas dėl 
i nusiginklavimo.

o Jordanijos Įvykiai
AdenauerSostineje ^patinka Maskvai
Vakarinės Vokietijos va-, Gegužės 25 d. Maskvos 

das Dr. Konrad Adenaucr Į vyriausybė paskelbė, kad ji 
lankosi Amerikoje. Trys i su dideliu dėmesiu seka 

A. Chekkal nušovimas ar- dienas jis tariasi su prezi-i Jordanijos įvykius ir kalti- 
klių lenktynėse sujaudino dentu D. I). Eisenhoweriu,na “imperialistų intrigas” 
Paryžių todėl, kad nušauta- ir su vyriausybės nariais, dėl pasikeitimų tame kraš- 

arabų veikėjas buvo pre-i Vokietijoj nejioilgo busite. Maskvos valdžia sako.
gi yra tėvai. Daugelis tėvų zidento R. ( <»ty svečias, parlamento rinkimai. Mato- kad Jordanija yra Sovietų 
dabar palieka atsakomybę prezidento pakviestas daly- mak vokiečių vadas prieš'kaimyninė valstybė ir to-

ARABAI PRAŠO
KEISTI POLITIKĄ

vaikus auklėti mokyklai, 'auti lenktynėse 
bažnyčiai ir policijai, o pa- to ložoje.
tys į vaikų auklėjimą visai ---------------------------
nekreipia dėmesio. Toks tė- LENKIJOS SOVCHOZAI

preziden-, rinkimus 
Amerikos

nori išsiaiškinti dėl Sovietų Rusija 
politiką Vokieti- ramiai žiūrėti į ten 

jos susivienijimo klausime pavojų taikai, 
ir Amerikos santykius su' Sovietai nesako.

ji'
vų nebojimas ir yra di

Vienuolika arabų valsty- džiausiąs kaltininkas, jei --------
................. ‘ dabar tiek daug jaunų Lenki įos žemės

VISI SKYLĖJE Sovietų Rusija, kad rinki- priemonių jie imsis

VIESULŲ SEZONAS persigalvojo ir norėjo vai- bių kreipėsi į Amerikos vy 
PRIDARĖ NUOTOLIŲ; ką atsiimti. Ellis šeima su; riausybę prašydamos, kad

--------  jauna mergaite pabėgo iš Amerika sulaikytų visokią
Texas ir kitose pietinėse Massachusetts į Floridą ir pagalbą Piancūzijai, kol 

valstijose “viesulų sezonas” ten pereitą savaitę byla prancūzai nepripažins ne-
šiemet labai gausus viešu- pasibaigė, kada Floridos priklausomybės Alžyrui.Be |tų, kur yra blogybės šalti- 000,009 zlotų 
lais, potvyniais ir liūtimis, gubernatorius atsisakė Ellis to, arabų valstybių atstovai; nis, o paskui jau pati visuo- nuostolių laukiama
Visokie gamtos prajovai šeimą išduoti Massachusetts pasisako už panaikinimą Iz- menė turetų veikti į vaikų
pridarė žmonėms daug valstijai. Mergaitė Hildy raelio valstybės ir taip pat tėvus, kad jie suprastų sa- sako
nuostolių, ypač viesulai kai lieka Ellis šeimos globoje pasisako už Egipto diktato- vo atsakomybę ir kad jiems menė

muose galėtų pasiredyti tu- 
ūkio mi-'ris Amerikos paramą jo ve-

žmonių nueina šunkeliais, nisteris Ochab pranešė, kad'damai politikai.
Kovai prieš jaunųjų kri- Lenkijos valstybiniai dva-----------------------------

minalizmą pirmiausiai rei- rai (sovchozai) 1956 me- Kipro Sala Bus Padalinta 
kia, kad visuomenė supras- tais davė nuostolių 4,700,- 

ir tiek pat 
iš tų

Kipro salos gyventojai 
turkai pasisako už Kipro

negali 
kylantį

kokiu 
Jorda

nijoj “taikai” užtikrinti, bet 
pranešimas yra pilnas kal
tinimų prieš Ameriką, kad 
ji sukėlusi Jordanijoj nera- 
Įmumus ir persitvarkymus 
vvriausvbė je.

—:----------------------
Rockefeller fondacija pa

skyrė 475.000 dolerių Len

kui’ taip pasišmėkliojo, kad ir gal bus tos šeimos jduk- riaus Nasserio jiolitiką Su- būtų užkraunama atsakomy- tokiu tų dvaių 
nukentėjo daug namų. rinta _ __ eco kanalo klausimu. bė už vaikų palaidumą. šeimininkavimu.

dvare ir šiais metais. Ochab salos padalinimą tarp Grai-
kad Lenkijos visuo- kijos ir Turkijos pagal gy- kijos aukštosioms mokyk- 

esanti pasipiktinusi ventojų skaičių. Saloje gy- loms ir mokslininkams lan- 
netikusiu vena apie 400,000 graikų ir Rytis užsieniuose ir studi- 

apie 100,000 turkų. junti.

Al%25c5%25beyrui.Be
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Susitarimas be pasitikėjimo

•Jau bene bus vienuolika metų. kaip didžiosios valsty
bės. Jungimui Tautų organizacijos rėmuose, tariasi apie 
nusiginklavimą. Tariasi ir vis negali susitarti. Bet dabar 
nasklido uandas. kad rusai “rimtai“ pradėie kalbėti aide 
nusiginklavimą, o todėl esą vilties prieiti kokio nors. te
gu ir aprėžto susitarimo. Ar rusų rimtumas pasirodys už
tenkamai rimtas, tą tik rusai težino ir todėl vienoks ar ki
toks. siauresnis ar platesnis susitarimas dėl nusiginklavi
mo pirmon galvon priklauso nuo rusų. Ar jie nori susita
rimo dėl nusiginklavimo? Iki šiol jie nenorėjo ir iš nu
siginklavimo buvo padare savo propagandos arkliuką, o 
dabar esą jie rodą norą susitarti . . .

Prileidžiant. kad rusai nori susitarti. Vakarų valsty
bėms ir ypač Amerikai tenka padaryti nelengvas apsi
sprendimas—susitarti ar ne? Apsispręsti yra sunku to
dėl. kad bet koks susitarimas su rusais turėtų būti susita
rimas be pasitikėjimo. .Jokio pasitikėjimo rusais niekas 
negali turėti ir neturi. Tik visai besmegeniai žmonės ga
li turėti pasitikėjimo Maskvos diktatoriais, kurie visus sa
vo pasižadėjimus kaimynams yra sulaužę. Maskvos valdo
vų žodis tarptautinėj politikoj yra mažiau vertas negu 
bevertis Sovietų rublis.

Per dvi savaites Amerikos vyriausybėje ėjo pasita
rimai dėl nusiginklavimo. Svarbiausias klausimas buvo. 
ar ieškoti susitarimo su Maskva žinant, kad jos žodis nie- 
ko nėra vertas? Ar pasinaudoti Maskvos rodomu “rimtu
mu" ir prieiti kokio nors. tegu ir dalino susitarimo dėl 
nusiginklavimo? Pranešimai sako. kad prezidentas nu
sprendęs ieškoti susitarimo su rusais dėl nusiginklavimo. 
.Apie abejojimus mūsų vyriausybėje girdėjome iš jungti
nių štabu viršininko admirolo Radfordo. kuris sakė. jog

BECK PAŠALIMAS

čia matome vežiku-šol'eriu unijos pirm. Davė Beek su 
savo patarėju. Įeinant; i AFL-CIO vyriausios būstinės 
\Vashinsftone rūmus aiškintis AFL-CIO vyriausios ta- 
rybos posėdy. Tame posėdy Berk buvo pašalintas iš 
AFL-CIO vicepirmininko vietos (iki to laiko jis buvo 
tik suspenduotas tose pareigose).

jo šimtmečio. Maždaug per 
200 metų arabų kraštai bu
vo pasidarę pažangiausieji 
kraštai visame pasaulyje.
Patys arabai atėjo j naujas
žemes primityvūs, pusiau- “ _
kiniai. Jie užkariavo daug J- T* n‘e*° netare

Kas Savaite
aukštesnės kultūros kraštus. 
Užkariautiems žmonėms a- 
rabai primetė savo kalbą ir 
tikybą, o patys mainais ga
vo aukštesnę graikų ir ro
mėnų kultūrą. Arabai pasi
rodė geri mokiniai ir atras
tąją kultūrą jie ne tik pa
sisavino, bet ją patobulino 
ir iš graikų ir romėnų pa
veldėtą mokslą tęsė toliau.

Arabų kultūros klestėji
mas vyko tuo laiku, ka
da krikščioniškoji Europa 
skendo tamsume. Arabų 
mokslas, architektūra, pre
kyba, jūrininkystė klestėjo

—————————————————— ne viename kuriame arabų

ARABU PASAULIS SENIAU ir DABAR
III

Arabai iš Arabijos pusia
salio per 80 metu po Maho
meto mirties užkariavo di
džiausius žemės plotus ir 
sukūrė galingą imperiją, 
kuri tiesėsi nuo Kinijos ir 
Indijos sienų iki Pirenėjų 
kalnu Europoie. Kai arabaibet kokie susitarimai su rusais yra beverčiai, nes rusams 

negalinta pasitikėti ir jie visus savo susitarimus su kito
mis valstybėmis yra sulaužę. Bet nežiūrint to. bandymas 
bus daromas susitarti su Maskva dėl baisiųjų moderniškų 
ginklų bandymų sulaikymo, dėl tų ginklų gamybos aprė
pimo. dėl palaipsniui vykdomo armijų mažinimo ir, svar
biausia. dėl prieitų susitarimų vykdymo, arba kontrolės.

Kokie bebūtų susitarimai su Rusija dėl nusiginklavi
mo ar ginklavimosi lenktynių sulėtinimo, jie visi bus tik 
apgaulė, jei nebus kartu susitarta dėl tų susitarimų vyk
dymo kontrolės. Tikros kontrolės, kuri neleis niekam nie
ko apgauti! Be tokios kontrolės visokie susitarimai su 
Maskva būtų beprotybė, nes Maskvos diktatoriai visus 
savo susitarimus moka “užmiršti", jie nesivaržydami me
luoja. apgaudinėja, sukčiauja ir iš anksto būtų pasmerk
tas pražūčiai tas. kas jiems aklai pasitikėtų ar imtų jų 
žodi už gryną pinigą. Kalbant apie susitarimą su Maskva 
visada turima galvoje ne tiek pats susitarimas, kiek bū
dai. kaip to susitarimo vykdymą prižiūrėti, kad jis tikrai 
būtų vykdomas ir nepaliktų tiktai popieriuje surašytas 
pasižadėjimas be jokios vertės.

Pavyzdžiui, dabar “rimtai" kalbama apie oro inspek
ciją. kurią prezidentas D. D. Eisenhovver dar Ženevos 
viršūnių šypsenų konferencijoj pasiūlė, bet kurią rusai 
tada atmetė. Dabar rusai sutinka su aprėžta oro inspekci
ja. jie leistų inspektuoti iš oro savo Sibiro platybių dali, 
jei Amerika leistų inspektuoti toki pat plotą savo terito
rijų < ketvirtainė mylia už ketv. mylią L Rusų pasiūlymas 
yra gana vienašališka?—jie siūlo šnipinėti ^a\.o. -Sibiro 
tuštumas mainais už Amerikos pramoningas sritis vaka
rinėse valstijose. Bet jeigu būtų prieitas toks susitarimas 
dėl oro inspekcjos, tai kur garantija, kad nišai iš savo in
spekcijos lėktuvų neišdaužys vandenilio bombomis Ame
rikos pramonės centrus? Su tokia rusų klasta tenka skai-
tvtis. nes Maskvos diktatorių niekšvbiu ribos niekas neži-• •
no. Todėl susitarimas dėl oro inspekcijos turėtų numatyti 
tikrą apsaugą prieš galimą rusų klastą. Susitarimas turė
tų būti toks. kad ir sukčiausias partneris negalėtų jo pa
naudoti piktam tikslui.

Panašiai turėtų būti sudaromi ii- visi kiti susitarimai 
su rusais dėl atominių ir vandenilio ginklų bandvmų su
laikymo. dėl tų ginklų gamybos aprėžimo. vėliau gal ir 
dėl tų ginklų atsargų sunaikinimo.

Prieš desėtką metų buvo viena valstybė turinti ato
minių ginklų—Amerika. -Ji savo atominio monopolio lai
ką prasnaudė. 1949 m. rusai Įsigijo tų ginklų, o dabar ir 
Anglija turi atominių ir vandenilio ginklų. -Jei “atomi
nės" valstybės nesusitaria dėl nusiginklavimo, tai nėra 
abejonės, jog greit ir kitos valstybės tokių ginklų turės. 
Kas tada bus ponas? Tas klausimas gal ir yra didžiausias 
skatintojas atominiams galiūnams susikalbėti, kad to
kių galiūnų neatsirastų daugiau.

=A p ž v a 1 g a=

Tolimuose Rytuose tai bu- 
jos nusiasalio išsiliejo įže- ' Samai kandas , Buehara. 
miu platybes ii per trumpą tallau J '"k?™8 Bagdadas, 
laika sukūrė didžiausią pa- pamaskas.. KaIlj’ Tunisas 
šaulio imperiją. Tų užka- >r Ispanijoj kordova ir To-
riautų žemių suvirškinimas, ]edo* 1^*,le8tu?s€ '81'
suarabinimas ir perkrikšti- ke ttlokvklos, is kurių mok- 
jimas žmonių i mahometo- U®8 «klido P° vls?. t.uome,t'- 
nų tikybą buvo milžiniškas nj pasaulj. Ispanijoj arabų 
užsimojimas ir praėjo šim- aukštosiose mokyklose, pil
tas kitas metų iki užkaliau- um'-ereKetirose, mo
tos žemės pasidalė arabiš- kesI na tlktal aiabai, bet 
kos.

bandė iš Ispanijos veržti 
toliau i Europą, jų bandy- K()S **"*“'■" r " ten vyko mokslo ieškoti
mas pasibaigė nepasiseki- r žmonės ir iš kitų Europos
mu. 732 metais, lygiai 100 Europoje arabai buvo už- kraštų. Panašiai ir Sicilija 
metų po Mahometo mirties, kariavę ne tiktai Ispaniją, buvo arabų mokslo ir kul- 
arabų kariuomenė buvo su- bet ir Sicilijos salą prieita- tūros židinys, kuri Europos 
mušta pietinėj Prancūzijoj, lijos. Ispanija ir Sicilija per žmonės lengvai pasiekdavo, 
tarp Poitiers ir Tours mies- kelis šimtmečius buvo ara- Vėliau Europos žmonės

______ J lis ir jų
rujoj pakraščiuose buvo už- kultūra laike kryžiaus karų,

■ hnvn vUnas ii iitm-inin Sllike krikščioniu. kurie te- i__ :__ „_...... - -- -------------------- Kuriuos Kiinsciuuys oigam-
posūkių. Arabų nepaprastai sė nepaliaujamą karą prieš prjeg arabus, kad atsi-
ekspansiiai buvo padarvtas arabus ir per 800 metų vi- ;mtu ;u šventais Žeme_griežtas galas. • siškai išvarė.arabus iš Is-Stin^ir hKS

Arabų ekspansija sustojo z.en?*?Jr kraštą vėl per 2oo metų su viršum Eu-
ir Rytuose, kur arabams pa- Pa(*ai'e _ krikščionišką, bet ropos kariauninkai bandė 

"saracėnus” g §v.

r *^*-^*-- “ *■7—- -..... - .----------- ------ venau nuropos
tų ir arabų ekspansija bu- biški kraštai. Tiesa, Ispa- susidūrė su arabais 
vo sulaikvta. Poitiers mū- nijoj pakiaščiuose bu\o už- kultuvą laike krežiai

vyko užkariauti dali Bizan
tijos imperijos ir Persiją, 
bet krikščioniškoji Bizanti
ja atsilaikė nuo jų Anatoli
joj (Mažojoj Azijoj).

Pažiūrėkime i žemėlapi 
ir suprasime, ką reiškia tie 
arabų užkariavimai! Ne
gausi arabu tauta iš Arabi- nuo devinto iki vienuolikto

009», tuo tarpu pats A.
Smetona savo atsiminimuo
se pasako, kad jis išsivežė 
daug daug’av. pinigų irstai 
ne savo. bet Valstybės. Tą 
dalyką primena p. J. Leo
nas “Naujienose" gegužės 
17 d. Jis paduoda sekamas 
ištraukas iš paties A Sme
tonos atsiminimu, kurios 10- tauto tilta
d o.
tatorius išsivežė 
didumo" lagaminą prikrau
tą švediškų kronų, ameri
koniškų dolerių ir svarų 
sterlingų. Tas Smetonos pa
sipasakojimas yra labai Įdo
mus, todėl ji čia paduoda
me :

. Vokiečiu 
Prezidentui, kain ir kitiems.vi- 

tik paprasta diplomatini '

ATITAISOME KLAIDĄ

Prieš mėnesi šioje vieto
je padavėme p. V. Maša- 
Jaičio, Lietuvos buvusio mi- 
nisterių kabineto generali
nio sekretoriaus aprašymą, 
kaip jis I94<» metais biiže- 
lio 15 d. Įteikė tuo metu 
Lietuvos i»u . ilsiam diktato

riui Antanui Smetonai 10,- 
000 dolerių ir užsienių pa
są.

Pagal V. Mašalaičio pa
sakojimą, A. Smetona su 
tiek pinig-ų ir apleido Lietu
vą. Bet tai nėra tiesa. V. 
Mašalaitis pasakoja tik 
apie pinigus, kuriuos jis 
Įteikė A. Smetonai, ($10,-

per keletą šimtų metų Ispa- išvaryti 
nijoj buvo susidaręs žymus žemės ir per tą laiką euro- 
ai abu kultūros centras ir piečiai Sirijoj susidūrė su 
per Ispaniją, o taip pat per aukštesne arabų kultūra ir 
Siciliją Europa palaikė gy- jų pasimokė visokių ama- 
vus santykius su arabais. jr šalia karo, užmezgė

Arabų naujos imperijos su Rytų kraštais ir prekybos 
“aukso amžius" skaitomas ryšius.

Iš tų laikų, kada arabų
-------------- kultūra vyravo pasaulyje, Į
Lagaminas Į Europos tautų kalbas pate-pageitęs.išbalęs.

pridėtas sv. sterl., švediniy kro- ko daug arabiškų žodžių, 
nu ir doleriu. Gavau doleriais kurie ir šiandien yra varto- 
ir tik kelintą ,day to. kas pir- Net iri lietuvių kalbą
ma mano buvo sutarta su pir- visokiais * ajninlftniaiš ke- 
muoju (Ant. Merkiu), bet ir ]jais atėjo tokie arabiški žo- 

to’ i džiąi. kaip admirolas, trau
kas, tarifas, algebra, sofa, 
divonas, šachmatai, cukros, 

ryžiai, matrasas, 
ir kiti, o anglų ir

ja gavęs džiaugiausi 
bet tik nebedelsti...

■'.. .Išvažiavome. vieni 

Panemunės, kiti per A.

Tiek

per
Vv. snupas,

kabelis

i Žinoma, skundai ne ką 
gelbės. Įdomu tik tas, kad 
sovietų spauda kariais "ati
daro savo skiltis” piliečių 
skundams ir ši karią tie 
"piliečiai” skundėsi dėl to, 
kad negali nusipirkti pigių 
automobilių!

Sovietų spaudoje niekas 
nesiskundžia dėl to, kad 
milionai žmonių Sovietijo- 
je vis dar laikomi Sibiro ir 
kitokių tolybių trėmime, 
kad vergija dar nėra pa
naikinta, kad kolchozuose 
milionai žmonių neša bau
džiavos sunkų jungą, kad 
sovietiški rinkimai yra tik 
rinkimų komedija... Tokių 
skundų ten spaudoje neuž
tiksi.

Krizė Prancūzijoj

Prancūzijos vyriausybė, 
vedama socialisto G. Mol- 
let, nugriuvo. Nugriuvo to
dėl, kad parlamentas ne
pritarė vyriausybės pasiū
lytiems naujiems mokes
čiams. Dabar prancūzai 
skubina krizę baigti, kad 
prezidentas R. Coty birže
lio 3 d. galėtų atvykti j 
Ameriką, kaip tai yra susi
tarta. Ar suspės?

Socialistų vedama vyriau- 
isybė prancūzijoj per veik 
16 mėnesiu, nežiūrint viso- 
kių sunkumų Alžyre, prave
dė nemažai socialinių re- 

: formų ne tik Alžyre, bet ir 
'pačioj Prancūzijoj — page- 
■ rinn fions>tv£« iwn<siiafi iia_ 

kėlė uždarbius provincijos 
darbininkams ir 1.1.

Socialisto G. Mollet ve
dama vyriausybė paliks 
betgi didžiausią atminimą 
tuo, kad ji galutinai suteikė 
nepriklausomybę Tuniso ir 
Maroko protektoratams ir 
tuo būdu išsprendė dviejų 
kolonijų klausimą. Dėl Al- 

;žyro G. Mollet vyriausybė 
i negalėjo sutikti su to krašto 
nepriklausomybe, bet suti- 

’ko ten pravesti daug jvai-
’riu reformų.!
i Alžyro sunkumai ir pa
rklupdė G. Mollet vyriausy- 
įbę. Alžyro maištui raminti 
; reikia pinigų, pinigams gau
ti reikėjo naujų mokesčių, 
o prieš mokesčius ir sukilo 
dešinieji vyriausybės romė- 
jai parlamente.

G. Mollet vyriausybė be 
to pasirašė svarbias sutariis 
apie Vakaro Europos šešių 
valstybių ūkio sujungimą j 
vieną muitų uniją ir apie 
bendrą Europos atominės 
energijos eksploatavimą. 
Tos sutartys dar tebėra ne
patvirtintos parlamento.

Partijų platformos

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower priminė abiem poli
tinėms partijoms, kad j>ar- 
tijų platformos neturėtų bū
ti rašomos tik dėl svieto 
akių, ar dėl žmonių apgau
dinėjimo. Tą reikalingą pa
mokslą prezidentas pasakė 
partijoms aptariant jo biu
džeto karpymą kongrese, 
kur jo paties partijos va
dai pasirodo didžiausieji 
prozidento pasiūlyto biu
džeto karpytojai.

Prezidentas kalbėdamas 
su spauda priminė, kad kai 
partijos susirenka Į konven
cijas ir priima savo platfor
mas ir jas patiekia publi
kai, kaip savo programas, 
jos turėtų ir laikytis tų pro
gramų. Vyriausybė bandė 
tą daryti, patiekdama savo 
biudžetą ateinantiems me
tams... J. D.

Jungtinių Tautų organi
zacijos saugumo taryba 
pereitą savaitę svarstė Sue
co kanalo klausimą ir nie
ko nenutarė. Nutarimas ne
buvo net pasiūlytas, nes 
aišku buvo, kad rusai rei
kalą už vetuos...

Sueco klausimas taip ir 
lieka, kaip Egipto diktato
rius ji išsprendė. Visos val
stybės kanalu naudojasi 
Nasserio nustatytomis sąly
gomis “laikinai" ir visos ži
no, kad tas laikinumas bus 
ilgas.

Arabų diktatorius parodė, 
kad turint rusų užtarimą 
galima spiaudyti anglams, 
prancūzams ir pačiam Dė
dei Šamui Į barzdą.

Sueco kanalas parodė ,ir 
kitą dalyką: Anglija ir 
Prancūzija dabar ne ką be
tveria pasaulio politikoj, o 
Dėdė Šamas ne labai karš
čiuojasi. kai anglų - pran
cūzų. o ne Amerikos presti
žas, kapitalai ir Įtaka pa
kliūva Į bėdą. Suecas ne 
Panama,—išvada aiški. 
Unijos ir Beck’as

Amerikos Darbo Federa
cija — CIO unijų vykdo
moji taryba pereitą savaitę 
galutinai pašalino iš savo 
tarpo Davė Beck, vežikų 
unijos pirmininką. Pašalino 
todėl, kad D. Beck su jo 
vedamos unijos pinigais šei
mininkavo ne taip, kaip 
unijos vadui pridera.

A.D.F. - C.I.O. vykdomoji 
taryba nesprendė, ar D. 
Beck vežikų unijos pinigus 
pavogė, ar tik pasiskolino 
ir jais pelnėsi. Tą klausimą 
turi spręsti teismas. Bet uni
jų centras turėjo užtenka
mai davinių, kad padarytų 
išvadą, jog D. Beck elgesys 
yra neleistinas.

Unijų centras, tuoj po pa
šalinimo D. Belk’o, i jo vie
tą išrinko kitą vežikų uni
jos veikėją—John F. Eng- 
lish — vykdomosios tary
bos vicepirmininku ir tos 
tarybos nariu.

Tuo būdu unijų centras 
nori sustiprinti vežikų uni
joj tuos žmonės, kurie sar- 
matijasi savo vado darbų ir 
norėtų uniją pasukti švariu 
unijiniu keliu.

Tuo tarpu ir pats Beck 
’as susiprato, kad jam nebe 
vieta būti unijos priešakyje 
ir savo kandidatūros i pir
mininko vietą rudens kon
vencijoj nebestatvs. Taip 
jis pats paskelbė ir dabar 
unijoj eina varžytynės, kas 
užims jo vietą. Atrodo, kad 
Becko nutarimas yra vie
nintelis protingas, koki jis 
galėjo padaryti.

Rusai skundžiasi

Sovietų spauda leido iš
spausdinti eilę laiškų iš "ei
linių piliečių”, kurie nusi
skundžia, kodėl Sovietų 
Rusija negamina mažų pi
gių automobilių, kaip tai 
daro vokiečiai, italai, pran
cūzai. Pereitais metais So
vietų Rusijoj buvo padirb
ta 98.000 keleivinių auto
mobilių, kai Amerikoje per 
tuos pat metus buvo pa
dirbta virš 6 milionų auto
mobilių. Žinoma, 98,000 au
tomobilių Rusijoje tai yra 
tik alėtiesiems valdinin
kams ir taksikams, o "eili
niams piliečiams’,’ kurie 
, pinigų ir turėtų, nekas be
lieka.

jog buvęs Lietuvos dik-, a j *
•vidutinio v.a^ina>1- Smetona is- prancūzų kalbose arabų kil- 

važiavo, is Lietuvos ne tik ž^žjų
su lo.oi u dolerių, bet 11 su y žymiai arabu kalba 
ąganunu valstybes pinigų., 'vejkė kalt)

nėra prasmės mirusiam dik- Arabų kultūros centruose 
taleriui akiu badvti, nes ka uoh?' buvo studijuojami se- 
pasiėmė jis.'to negavo boi- ?.ove? F*’.1? *"*» " vver:

.iševikai ir... sąskaitos išsi--^lam* t.a,a.V 2* , ()ac.
pasiuntinybė ]ygjn0- f»et įdomu, kaj,tuo pasižymėjo Bagdadas n 

Smetona sako pinigus ėmęs J0’ 0X3 Daug senovės
papras,, mauni ,itinej •• j,. j graikų ląstų tik per arabų

pasą. Vilmos vahutos .ra, ne. ..aukjtiems- vaWinin.įWipininkaviniąjmsieke Eu-
kams šelpti, bet niekada 2^.. t?u‘as- a"abų
niekas iš jo, nei jo paliko- ’ n’ok?l,n>.n.kM . ™ »•. buvo 
nių, jokios atskaitos nėra
matęs ar girdėjęs apie tų

za vo

sklandžiai ėjo. Kai tekdavo se
niau kalbėti apie Prezidento 
išvykimą pavojaus metu užsie
nin. tai pirm. Merkys sutikda
vo. kad jam reikia gauti di- poje vyravusią lotynų kalbą
dėsni suma. Juk reiks uisie- pinigu likimą. tUO būdu prisidėjo prie
uvj. rūpintis pabėgusiais va... Kai diktaiorius A. Stne- Eu™'?L. Ul,JUr“,_Ugdyn’.0' 
dininkais ir aukštais pareigu- tona, SU “vidutinio didu- Maždaug du šimtu metų 

arabų kultūra piimavo pa
saulyje, o paskui atėjo jos

nais. kuriu, be abejo, bus pa-!mo lagaminu”, prikrautu
bėgusiu iš savo krašto, teks ir' valstybės pinigu, KybartUO- -- . - - -
šiaip kas Prezidentui veikti,!se a^t vieno vietinio advo- ny»,,n*s ir sutemos. Rytuo-
spiesti —:1—11—1  ----- = —18 — -1—Ji—------ m—•’—
tikos
kia kiek daugiau lesu. Jau ge- » .
rokai po pietų, o valiutos kaip . le .
nėra taip nėra. Pirmininkas ti-1ĮP,'as^1 tvaiką, dai dainavo

r ----------------- —se ant vieno vietinio ativo- *^
-pi^ii rcikalmei žmonės P-*'* ’ Rato sprando užsisėdęs bri-:S€* "andiemmame Turkes- 
likos darbui. \ nąm t.m !do pei upeliuką į Vokietiją, tane, Persijoj ir Irake arabų 
kia kiek daugiau lesu. Jau ge-'T> T- ,__ vvravima sutramdė monorn.

kiną. jog tuojau būsianti. Pre
zidentūroje suirutė...

..Nutariau nebedelsti. O 
čia vis dar valiutos nėra. šit 
pagaliau ateina Lietuvos Ban
ko Valdytojas, p. Paknys. vidu
tinio didumo lagaminą nešinąs.

vyravimą sutramdė mongo
lai (totoriai), Ispanijoj ara-

jaunais balsais: *?*! buvo išvy-
'•Garbingas Vade Lietuvos,^ !8 » krašto, o kitur tur- 
Budėk sargyboje tautos!” ant

Jis • budėjo”, bet prie VWW»os arabų imperijos 
• vidutinio didumo tagami->' » vaWi l*r ,st,sus 8lmt- 
no", kad jo kas neiškraus- mec,us’
tytu... ‘

jauni skautai,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

fO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŽO
T.<5 DLONC' -.-W

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

Bus smagi gegužinė

Lietuvių Piliečių Apšvie- 
tos Klubas birželio 2 d. ren
gia gegužinę. Gegužinės vie
ta Schuetzen Park, 265 
Wooster St. Ji Įvyks betko- 
kiam orui esant, nes ten 
yra tinkama uždara patal
pa.

Tai bus pirmoji Nevr Bri- 
tain lietuvių gegužinė, to

Streikuoja

Sustrekavo lėktuvų fabri-! 
kų kafiterijos darbininkai, i 
kurių yra apie 600. Kokios 
bus streiko pasėkos, pama
tysime.

P. N.

CHICAGO, ILL.

Gražios įkurtuvės

Petras Pocius prieš 8 me-1
dėl' i-eik tikėtis^ kad daug ‘us atv-\ko » Vokietijos įšį |i_ ....... , • • krasta kaitų savo žmonaikas jų panorės maloniai 
praleisti pusdieni tyrame 
ore ir bendrai pasilinksmin
ti. Gros geras orkestras, to 
dėl šokėjai turės progos 
smagiai pašokti.

Patenkinti bus ir tie, ku
rie yra išsiilgę skaniu lie
tuvišku sūriu, kuriuos parū- l)e,*valkė ii įsnenge sau 

modernų butą ir dar vieną

kraštą kaitų savo žmona 
Elena ir dukra Lima. Bū- ant ketvirtojo 
damas nagingas Petras Girėno veidai, 
ėmėsi statybininko amato, zinėje lentoje.
Statė, taisė kitų namus, dar- Užrašai paruošti, lakūnų Vi
bas sekėsi. atvaizdai gaminami. Partaukas ar

Galų gale, nusipirkęs 4 ■ Paminklo komitetas ge- nasl< Ju()^|S
butu namą, jį iš pagrindų gūžės 6 d. posėdy nutarė 

dar kaitą kreiptis i

Dariaus ir (Kunigas), Marvelė, 

išlieti bron- Ostrožlienė - Slavickaitė. Magdalena. jos sesuo Anelė, ir bro- i Aleksandro 

liai Slavickas, Jonas, .Juozas ir

Partauskas. Ignas. Juozas ir Petras, Petro ir Onos sūnūs, iš Kelmės pura- V1SUO- pijos, Raseinių ap.
pins verslininkas V. Abe- 
čiūnas.

Nepamirškite birželio 2 d.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJERamanauskas, Vytautas, žmo

na Elena ir sūnūs Rimulis ir 

Vytautas.

Razminas, Mykolas, Adomo s., 

iš Kelmės vai., gyvėsio Argentinoje.
Rūdaitė - Intienė, Broni<lava ir 

nta. Dovydas.

šakalys, Jonas ir Klemensas, 

Juozo sūnūs, iš Lankeliškių vai. 

Šimaitytė - Banaiti nė, Leoka

dija.

iStočkus, Jonas ir žmona Yero- 

* nika.

Stučinskas, Juozas ir Leonas. 

Krijelis, Jonas ir Robertas. 

Valaitienė - Gaidytė. Magtlale- 

na. Juozo duktė.

Vyšniauskas, Romualdas, Kazio

sūnus.
Želnienė, Marija, ir jos broliai 

Polukort. Mikas ir Stasys.

vk., iš Akmenės k. 

Žilinskas. Edvardas.

Žilius. William. gyveno Chica- 

go, III.. 2025 Canaport. 

.Sideraitė, Vanda. Broniaus d. 

Slautas, Juozas, Petro sūn.. iš 

ilgininkų. ir jo sūnūs Antanas 

ir Jonas.

i Šlekaitis, Juozas.

Urbanavičius, Ričardas. Henri

ko sūn., iš Raguvos.

Volungevičius. Alfonsas. Jurgio 

SŪH., ir sesuo Bakanauskienė, 

Elzbieta, iš Merkinės vai. 

Vosvlienė - Gelčytė. Elzbieta, 

iš Dambraukos k.. Marijampo

lės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi- 

Juknevi- liepti:
i Consulate Gen. of Lithuania 

41 West 82nd Street 

Nevv York 2 L N. Y.

LAVVRENCE, MASS.

Pagerbė motinas

Lietuvių Moterų Klubas 
gegužės 12 d. surengė Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 
pokylį motinoms pagerbti.

Landry.
Benis Petrauskas yra Lie

tuvių bendrovės vicepirmi
ninkas, darbštus visuomeni
ninkas.
Susituokia Radeckaite

apie 125 
Lietuviu

Gegužės 15 d. 
moterys susirinko 

Pokyli pradėjo klubo pir- Piliečių Klube priešve.-tuvi- 
mirunkė N. Penkus ir pa- njo Marijonos Radeckaitės 
vedė toliau vadovauti A. pokylio. Ta proga ji gavo 
\ ečkienei. daug vertingų dovanų.

Specialios meninės pro- M Radeckaite birželio 15 
gramos si kartą nebuvo pa- j susituoks su Norman 
ruošta, ją atliko patys susi- Langlois. 
rinkusieji. Dainų tikrai ne-
trūko, J. Stundza pasakė Grižo iš Floridos
gražią kalbą. Sugrįžo Jokūbas Tunkū-

Užkandžiaudami susirin- nas ir jo duktė Edna Trin
kusieji nė nepajuto, kad jau kūnaitė, porą savaičių pra- 
laikas skirstytis. leidę Floridoj. Kartu su
Mirė S. Milių. j?is,i Gailinei! buvo atvykę

Tunkūnų žentas Stasys Bu-
Gegužės 16 d. mirė senas dėjus su žmona Ona. Pabu- 

“Keleivio skaitytojas Sil- Vę savaitę Gardnery, Bude- 
vestras Milius, išgyvenęs jaį išvyko Į savo nuolatinę 
I.a\vrence apie 50 metų, ii- gyvenamąją vietą—Chica- 
gą laiką dirbęs Wood ben- gą, jjp
drovėj, priplausęs Lietuvių ‘
Piliečių Klubui. [Atidarys va»m.m<

Palaidotas Lietuvių tauti-Į Lietuvių Bendrovė savo 
nėse kapinėse Methuen.Ve- vasarnamį atidalys gegužes 
honis paliko 2 dukteris: Į30 d., tai yra Memorial 
Helen Marųuis ir Bertha Day. Laukiama svečių ir iš 

kitur.
Vasarnamio parkas yra 

žymiai padidintas, nes yra 
nupirktas didelis žemės 
sklypas. XYZ

Dalyvavo apie 100 asmenų.

menę ir nuoširdžiai prašyti Pocius - Pocevičius, Zenonas, 
išnuomavimui. aukų, nes tų $6,623.23, ku- iš Pikeliu par., Židikų vai.. Ma-

Žinoma, reikėjo naują na- riuos jis turi surinkęs, pa- žeikių ap., gyvenęs Čikagoje.
pastatyti neužten- Sikorskis. Kazys ir Petras, nuo 

se be virš 50 čikagiečių da- ka. Garliavos.
lyvavo ir iš Rockfordo Sa- Čekius ar pašto perlaidas S,avkkas Jonas Juozas ir Vin 
viekai, Pociai, Vederis, išrašykite Danus Girėnas cas’

atsilankyti i Lietuviu Klubo ir ’* Įkurtuyė- minklui
gegužinę !

Pranas Naunčikas ir seserys Anelė bei Magdalena Ostrožlienė.Žvirblys, Bacevičius (mat, Monument Fund vardu ir 
Petras Pocius yra gyvenęs giųskjte; Ml, p j Montvi-

'I1-6-*- - • • la’ 8M6-»8th St., Woodha- Svi|ie„ė, Milda.
Didelio džiaugsmo seimi- vcn 2l, N. Y. Trepanaitis, Jonas.

___ _____ „ nmkai turėjo sulaukę tai Paskutiniuoju metu auko- Vaitkevičienė, Vinco
lietuvių mokyklos salėj su- P1 °8ai iš Neu A orko atskri- jo • gt. Paražinskas, Brook- ėiaus teta. 
rengė koncertą. Vyru cho- (^us^os savo dukters ir pus- jyn, ję. Y., $25. Paminklo Vizbaras. Pijus, ir vaikai Al- 
ras sudainavo 15 dainų, o čs Adelės Christopher- komiteto posėdy nariai su- girdas. Birutė, Eugenija, Gra- 
misrus 7 dainas. Be to‘ ke- sen’ kurios nebuvo matę dėjo $8. Lietuvių Darb. Dr- žina> Milda- Mindaugas, Vytau-
ii j_i____ ix._i_j_____j..i anie IR metu !x— r?nas uainas išgirdome* uai- 
nuojant
žinoma dain

HARTFORD, CONN.
Buvo gražus koncertas

Ir šiemet, kaip pernai, 
vyrų choras gegužės 11 d.

Strakšvs, Antanas ir Vladas.
ir jos motina

1____Kuopa
musu apylinkėje daug kalbų, gražių siems dėkojame
ainininkę Lilian linksimų, už kuriuos šelmi- Jon„ j-

ninVtn Ivmnf i

.jiems vi-

Si dney - Bastytę.
Visa programa buvo ge

rai parinkta ir gražiai at
likta.' Publika dainas paly
dėdavo ilgais plojimais ir 
jais vertė dainininkus dar 
dainuoti. Daug dainų jie 
gavo kartoti.

Į konceitą atsilankė apie 
300 asmenų, buvo net iš 
Worcesterio, Amsterdamo,

ninkai stengėsi atsilyginti 
svečius nuoširdžiai vaišin
dami ko širdis troško.

Sėkmės Pociams sunkioj 
kovoj dėl geresnės ateities!

Perkūne

Komiteto pirmininkas 
Bronė Spūdienė, vicepir. 
Adv. S. Bredes, fin. sekr. 

L.D.D. suvažiavimas

Žymantas. Pranas, žmona Marijona, dukterys Anastazija, Marijona ir Veronika.Baderis, Jonas. Zakarijaus s. Banaitienė - šimaitytė, Leokadija.Bendikas, Juozas.

REDAKC. ATSAKYMAI

Mclntyre, sūnų Leo, ir Lie
tuvoje seserį Eleną ir brolį.
Mirė P. Bagdonas

Gegužės 11 d. mirė Pet
ras Bagdonas, palaidotas 
gegužės 14 d. Methuen lie
tuvių tautinėse kapinėse.

Velionis čia išgyveno 45 
metus, dirbo Hamlet maši
nų bendrovėje. Jis priklau-

J. Skinderiu!, Clinton,Ind.
Tamsta rašai, kad neseniai
“Keleivyje'’ kažkoks “ra- 

i šeiva bando dr. J. Šliupą,
tą garbingą mūsų amerikie- sė Liet. Pil. Klubui ir SLA.Gaidytė - Valaitienė. Magdale- čių veikėją iškoneveikti ir Paliko broli ir Lietuvoje 3 na. Juozo duktė. jį smerkė, kad jis buvęslai-

ČIUMPA KUNIGUS

ROCKFORD, ILL.

Bus Ralfo susirinkimas

Birželio 2 d. 3 vai. p
Bostono ir kitur. Visi pagei- Lietuvių Kultūros 
dauja, kad tokių koncertų 
būtų dažniau.

Už tokio koncerto suren
gimą, aišku, visų pirma esa
me dėkingi jaunam muzi
kui Jurgiui Petkaičiui. ku
ris chorui vadovauja. Daug 
organizacinio darbo Įdeda 
ir Jonas Kodis (Kudzins 
kas). Betgi nieko nebūtų is š^Įpti. Bus labai Įdomu jo 
minėtų asmenų pastangų, pasiklausyti ir su juo pa- 
jei choro dalyviai nemėgtų bendrauti. To dėl Balfo sky- 
lietuviskos dainos ir nebūtų ,.jus kviečia visus vietosite- 
pasn-yzę ją puoselėti. (Reik tuvius susirinkime dalyvau- 
pastebėti, kad chore daly- Ateikite visi, kūne dar 
vauja keli vyrai net is Ne\v gįn|jte vargstančių senelių 
Bintam ir T homsonviile). ,{r va}Lų aimanas! Padėki-

Po koncerto buvo šokiai. !te Ralfui dirbti dideii dar- 
Radijo pusvalandis bą.

Dar daug kas nežino, kad j __________ Perkūną

turime lietuvių radijo pus-. BROOKLYN, N. Y. 
valandi. kuris veikia sek-; ______
padieniais nuo 12 vai. iki kime D^aus-Girėno 
12:30 vai. Jo vedeju yra raminWa»
Vladas Plečkaitis. Jo reika- *
lais galima kreiptis ir Į Al-j Kaip žinoma, Lituanikos 
girdą Pilveli (122 Fairfield aikštėje Brooklyne ruošia

masi pastatyti paminklą 
mūsų lakūnams Dariui-Gi- 
rėnui, kurie nugalėjo At- 

su lantą. Dėl Įvairių priežas- 
savo žmonomis birželio 8^ių tas sumanymas vis dar 
d. (šeštadienf) Lietuviu Pi- neįvykdytas, 
liečiu Klubo salėje (227 ‘ Paminklas bus iš gero 
Lawrence St.) rengia meti- granitinio akmens. Jo pa- 
nj pokyli su vakariene iršo- stovas keturkampis 7 pėdų 
kiais. ‘ Visi lietuviai yra pločio prie giindinio ir 6 
kviečiami savo atsilankymu pėdų 4 colių aukščio. Iššio 
paremti lietuvių legionierių kamieno išeis plieninis stie- 
F. Sabonio postą/ Tikėtus bas iki 40 pėdų aukščio, 
Įsigykite iš anksto. Jų gali- ant kurio iškilmių metu bus 
ma gauti iš visų legionierių galima iškabinti tautinę vė- 
ir jų žmonų. liavą. -

Pokylio pradžia 7:30 vai. Ant trijų šonų bus lietu- 
A. S. višlu angliški užrašai, o

Ave., tel. JA 2-7510).
Legionierių pokylis

Lietuviai leeionieįiai

ŠĮ šeštadieni ir sekma
dienį Bi-ooklyne susirinks 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos suvažiavimas. Pradžia 
šeštadieni 11 vai. Suvažia- įa^n/kh,“Ju^s 

p. ĮVimo vieta Bill VVelton sve-

Ispanijos : i ;ė vyriau
sybė labai suvaržė kunigus. 
Jiems uždrausta lankuti 
futbolo ,bulių rungtynes, 
muvius, teatrus ir kitus “mo
dernius” spektaklius.

Jiems be dvasinės vyriau
sybės leidimo draudžiama 
važinėti motorcikliais. o lei
dimai duodami lik tarny
bos reikalams. Draudžiama 
motorciklio priekaboj ve
žioti moteris.

Kunigai visur tini dėvėti 
kunigo drabužius, tik mo- 
torciklu važiuojant leidžia
ma užsimauti kepuraite be 
priekakčio (beretąl vietoje 
didelės kunigiškos skrybė
lės. Kunigų pakaušis \ i- 
suomet turi būti praskustas. 
Jiems gatvėse draudžiama 
rūkyti.

Atskiros diecezijos turė
jo ir anksčiau išleidusios 
panašių suvai-žvmų, bet tik 
savo ribose, o šitos taisyk
lės išleistos visos Ispanijos 
kunigams. Ar jos apsaugos 
kunigus nuo šių dienų “pa
gundų” galima abejoti.

seseris.
Mokesčiaipakelti

Gališevičius, Povilas ir žmona svamanis ir kad jo raštai
Ona- nebuvę mėgiami”.Inta, Dovydas, ir Rudaitė-In- įvykęs nesusipra

timas. Paskutiniuoju metu 
apie dr. J. Šliūpą “Kelei
vio” Nr. 11 rašė ilgą straip-

toje pačioje tronė, ir jos sesuo. snį nėr^
vietoje bus pokylis suvažia- Kilkevičius, Jonas, is Pilviškių nei sliupo Koneveikimo, nei 

jo smerkimo. Straipsnio au
torius ramiai reiškė savo 

pe- pažiūrą Į Šliūpo kai kuriu

tienė, Bronislava Juozo irlz, , , ... Agotos sūnus.Klubo tainėj, 168 Marcy Avė. Tqp Jankauskienė-Matjošaitytė. Pe- 
mazojoje salėje bus Balfo dienos vakare toje pačioje tronė. ir ios sesuo. ' s
skyiiaus susirinkimas, Įku-

vimo svečiams pagerbti.ri iš Cbicagos atvyksta kun. 
A. Sugintas.

Kun. A, Sugintas yra ge
ras kalbėtojas ir plataus 
masto labrados veikėjas. Jis 
turi suorganizavęs 20 būre- 

F7 lių Vasario 16 gimnazijai

KONSULATO IEŠKOMI

gal nebus

Mūsų miesto šių metų 
biudžetas paruoštas $8,- 
701,119 sumai. Jis dides
nis už praeitų metų biudže
tus, bet majoras mano, kad 
ir šiemet nekilnojamojo 
turto mokestis pasiliks koks 
buvęs, tai yra $62.50 nuo

Ma-Adoma i t ienė-Stan kunaitė, rija.Babina. Petras.Balčius ir jo sesuo, Konstan- i to vaikai.Besekerskas. Vincas. Antano s. Braška. Povilas, iš Biržų ap. Bugienė, Juzė ir duktė Gražina. Buragaitė - Oškinienė. Leokadija, ir jos sesuo Kunigienė (Kunigas), Marcelė.Daniulaitis. Paulius, Augusto s. Dankevičius. Konstantinas, Prano sūnus.Daukša, Stanislovas.Dilginis. Vincas, iš Egliniškių k., Pajavonio v., Vilkaviškio ap. Eidukevičius, Kazys.Grigaliūnas. Jonas, Benedikto s. Juknevičius, Jonas. Kazimieras ir Stasys, turi seserį So
fiją.Juknevičiūtė, Elena, iš kiaulaičių k., Šiaulėnų vai., atvykusi Amerikon pas patėvį Praną Dambrauską.Kačinskas, Jonas Juozas ir Vincas, Felikso sūnūs.Kievinas. Bronius ir Povilas, 
Jono sūnūs.Kunigienė (Kunigas)- Buragaitė, Marcelė, ir jos sesuo Oškinienė, Iieokadija.
Legeraitis, Motiejaus Ix*gerai- 
čio sūnūs ir dukterys, kuris bu
vo kilęs iš Pagemiavo k., Bar
tininkų vai., Vilkaviškio ap., 
ir gyveno Čikagoje, 7231 So. 
Champlain Avė.
Miniotas, Jonas.
Oškinienė - Buragaitė. Leoka
dija, ir jos sesuo Kunigienė

i m., Vilkaviškio ap.'Lukošius, William.Mat jošajtytė-Jankaus kienė, tronė. ir jos sesuo.Medalinski, M. F„ gyveno Chieago. III., 2000 S. llalsted St. Namajunas, Jonas ir žmona Konstancija, bei duktė Bronė., Navickas. Boleslovas.Noreika, Juozas. Jono sūnus, iš Vilūnėlių.Pagei, Emil, Augusto sūnus, gimęs Kaune.Polukort. Mikas ir Stasys, ir sesuo Želnienė, Marija, Aleksandro vk., iš Akmenės km. Prokurotas, Kazys, iš Rudžių k., Žąslių v.. Tratu ap. Pronckus, Vincas.

darbus? 0 dr. J. Šliūpas bu- ki<>kvieno tūkstančio vertės.
vo stambi ir šakota asme- išdegė 125 akru
nybė, jo veikla buvo tokia , ......
Įvairi ir todėl neįmanoma, -Jethuen pnemiesty is- 
kad visi visus jo darbus vie- ( daugiau ne 125 akrai 
uodai vertintų. Bet, jei ku- rn!s*<o- Stome
rio noi-s žmogaus darbus , ______ _ “ .. .
kritikuoji, tas nereiškia, i GARDNER, MASS. 
kad tą žmogų ir jo veiklą v . ~
koneveiki, smerki. To neda-į Gražios Įkurtuvės 
rė minėtame straipsnyje iri Gegužės 18 d. Benio Šet- 
S. M. 'rausko artimieji

įkurtuves.
surengė
Šetraus-- gražiasžmogus, per metus sumirkčioja gavo daug vertingų do- 84-rius milionus kartu.

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

^Keleivio'9 Kalendorių 1957 Metams
“Keleivio” kalendorius 1957 metams jau baigia

mas išparduoti. Norintieji jį Įsigyti prašome pasku
bėti jĮ užsisakyti, nes vėliau galime pritrūkti.

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

Šių metų kalendoriuje yra eilė geni straipsnių, 
kurie visada Įdomūs skaityti. Dėl to verta kalendorių 
pasilaigyti 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”
698 East Broadtray 

So. Boston 27, Mass.

vanų, reikalingu jų naujai 
sodybai. Buvo puikios vai
šės.

Įkurtuvių sumanytojai bu-
: vo Juozas ir Bronė Beke-!_______________________
iriai, Vincas Višniauskas, ^Geisk gyventi gerai, <> ne ilgai, 
i Adelė Douckas ir Teresė Benjamin Franklin

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

i en f
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios

pripažintos vaistinis

IDEAL PUARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaisiir.in- ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy“ savininku, čia išpildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISl'R. Turime specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligi.. Vai
stai pasiunčiami VISl'R. Raš> kit nium* 
visais sveikatos klausimais.

__ Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Pbm.
Ideal Pharmacy vaistinis savin’.A->

Ir Notary PuhUc

<
AA
*

Į



R*lapis Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 22, Gegužės 29, 1957

Ii ftuoširdžių sveikinimų ir 
linkėjimų laimės ir sveika
tos.

Mes neužmirštame Jūsų, 
o Jūs neužmirškite mūsų ir 

Žinios it Panevėžio Ar tas žmoniška? savo brangios gimtinės, nes
Nuo geležinkelio stoties Į Gal nevisi žino. kad žmo- J1 n.°.,^?.r PaPia*ta: bettaiP

iiaiirp kur hnvn - • - i • „ • , ♦ nuoširdžiai Jusu niekas nėšiam ę kui buvo advokato nes 1S Lietuvos ir kitur, ty- . .. , .
Petruškevičiaus žeme ir di- čia apkaltinti, j Sibirus ru- PaullR'- RalP J1 ♦ 

narna
mę nusavinus, prisistatyta nUose. o atkalėjur___
kad ir varganų namelių, oi beleidžiama nemokamai i ba papiastais^ žodžiais pa- 
\ isas kitas puses miestas ne- tėvyne traukiniais sugrįžti, sakyti, kad. iš tikiujų vis 
bepaaugo. Laisvės aikštė Kelionė brangi, buvusiam ^munkama ii esama tokioj 
dabar vadinama svetimu k-.įiriui Dinmo nėra ir toks Padėty. kaip nepriklauso- vardu Lenino aikšte. Apie ’mtįus neįgali savo gim- moJ Geluvoj jų apylinkėje 
elektros jėgainę per karą tosios žemės pasiekti.
nudegę namai nebeatstaty- 
ti. Elektros jėgainės nebe- Nesiseka išvaduoti
ia. o jos susprogdintame i Vienas Lietuvos vokietis, 
mūie baigiama (!) Įrengti įgavęs Vokietijos pilietybę, 
sporto patalpa.. Senamiesty-. per daUg metų yra išlandęs 
je sudegusio \ arpus malu- daUg valdžios Įstaigų iritei- 
no vietoje tik dedami pa-y-es net 15 prašymu, norė- 
matai statvbos trestui

Iš Pavergtos Lietuvos

žinomi skurdžiai. Baimė 
imanti, kad tas skurdas vis 
dar didėja.

GARBINA LIETUVIUS

MOTINA DĖKOJA IŠGELBĖTOJVI

Poniu Ik-njar.iin liooper iš Mastic Beach, N. Y„ dė

koja da: lininiai Sam Woodson, išgelbėjusiam jos 7 metu 

sūnų. kuris buvo Įkritęs į šulini ir jame išbuvo 21 vaL
Laikraštis “šchvvarzvval- 

der Bote*' (Oberndorf) š. 
m. balandžio 20 d. atspaus- 

kuriuos

sprogimo vietoje ir sprogi- Ameriką. Socialdemokra- 
mas paveiktų plotą, aprėžtą tai, atrodo, vis dar tiki ga- 
120 km. ilgio spinduliu. Ta- limumu geruoju susiprasti 
me plote bombos griauna- su Maskva ir savo pasiša
utoji galia pasireikštų ne- kymuose vengia visko, kas 
vienodai. Pirmutinėje zono- erzintų Sovietus. Dėl to jie 
je, aprėžtoje 15 kl. spindu- stoja už Vokietijos neutra
liu, būtų viskas oro spaudi- lumą Vakarų ir Rytų ginče, 
mu ir nejsivaizduojamo už didesni atsipalaidavimą 
karščio išgriauta ir sunai- nuo NATO ir atžagari Vo- 
kinta—net ir iš ieetono ir kietijos apsiginklavimui, 
plieno statyti apsaugos bun- Labiausia priešingi atomi- 
keriai. Sunaikintas betko- nių ginklų pa vaitojimui, 
kios gyvybė* ženklas. Tai Sių metų Vorvvaertso gegu- 

iyra miities zona. žės 1-os numeris yra visas
j Antroje zonoje, aprėžtoje skirtas atominio kai o baisu- 
iš išsprogdintos bombos niam.s Pa'Tame 
icentro 30 kl. spinduliu, taip P0^1111^ tikslas—lai-
pat viskas būtų sunaikinta, ime?- .snyo nusistatymui ka- 

i bet jei toje zonoje būtų 1 °.^antl1 lnk*ką n tuo lai- 
ižemėje įrengti bunkeriai, me l Paclus nnkimus. 
jjuose pasislėpę žmonės ga- V. K.
J lėtų apsisaugoti nuo naiki-

damas iš Sibiro tremties sa- ....
namiesčio didelėje dviaukš-įvo Mma (lietuviška) i dmo..atlį“us; . 
tėję mūro klebonijoje yra: yokietija atsiimti. Paia&e llh Gutting, ant-
džiovininku

re įspėja

nančio oro spaudimo ir nuo; 
karščio. Tik klausimas, kiek į 
žmonių spėtų bunkerius pa
siekti. Zonos plota 
Į1090 kv. mylių.

Sekančioje zonoje, aprėž-ligoninė. noiS|žinesnio plie pasisekimo. S. “Geluebde in Lituau-
tokios rūšies ligoninei Pa- pu#į,a neišleidžia. Abu. tė- f" ^adas. Lietuvoje). Jis
nevėžys netinka. Betgi h- vas ir motina, yra darbinin- ™.J" baisoje Benitoje I Vokieti-: valstybės* kurios jų nesiga- j kinimai būtų mažesni, bet

±£2 joje) vykusioje NATO kon- mina. jų tarpe ir Vokietija. I būtų mirtingų nudegimų
Balandžio mėnesio pa- bus aprūpintos irtos NATO [toje 50 kl. spinduliu, sunai-

gonių daug ir vis jų didėja.; ka vaikai.
Šermukšnio gatvės malūnai 
tebes
dir.ki 
biau 
o aj 
nyks
ma? tekstilė? fabrikėlis, tu- nius - Brasta. Žagarė-Ryga, Jiem 
iis dideli užimtą plotą. Bet Kaunas-Sovietsk (Tilžė), 
darbas negreitas, ir šunta- Esą paleisti papildomi au-

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinau- 

sudaro jindami prenumeratas ir užsi

sakydami šių metu kalendorių, 

prisiuntė Maikiui su Tėvu do

vanu :

M. Mazgialis, iš Worcestcr. 

Mass.. prisiuntė $2.50.

Po $2.00 prisiuntė J. Ku-

Anna Stočkus,Kaio visuomenę, KOKie pavoja! Ubai radioaktyvios (žmo. Conn.;

jai nuo atomi-: ug organizmas gali pa-,Montello, Mass.; Mrs. K. liau 

ypač nuo van-!kelti sau tik ribo. donis, Sioux City. Iowa; J.Da

1 r . t _v aistvnes. ta :.t _ 11UHlZiOjl

P®va,t<>ji)’>o-iįa ra4ioaktvvumo laipsni) Bea«lmore Canada; L.
balandžio men. 12 i,yi.an ' amkntns žo Grinkevičius, So. Pasadena, Ca- okieėiu moksli-itot llekfno?: Wiautos ze- ,if ; Joh„ Kareta Kalb .

ė Goettineine :™en-?Pk,ecla 15 au-gan- Mrs A Gaiealiena Dctroi._
. - ~", etas daržoves, uogas, va)- Mich.; j.

Apnuodytą žolę ville. Pa.; VValter Popoll, Ke

nosha. VVis.; T. Imbras, Levack, 

- Canada; T. Meškinis, VV orces- 

ter, Mass.; John Yuska, Det

roit, Mich.: Ch. Bracisco. So. 

i pi les žuvis, sugautas Bikini Boston, Mass.; J. šaitanas, 

bombos sprogimo paveik
iuose vandenyse, ir rado jo- 
ise padidintą radioaktyvu

snes. is \ įlniaus i Falanga y**
kasdien kursuoja 3"autobm '“tojus pasirinkti maisto. n«» !manifčsta voKieciu tautai;

keičia jų laikymą vokiečių žemėj
Kodėl?

spirito ‘H-.WUU.'U I.iiijus, hunu , ‘ , t . rime
bendras ilgis 17.000 km. aar keturioliktąją krūvelę :m4 £

r

šio gero modernaus 
( rvktifikac’jos i fabriko vie
toje i čia atsikėlė '“Sodyba Kiek gi iš tikrųjų
,>ea\usio_ smaamių \nnjaus ,acHjas viena krūvelės jau nebūdavo rniomtr;
o saloaimų tabnKas i^eiie-ina } lanešė. kad Lietuvoje <Autorius pastebi: “Juk ir kymą. ja labai sumažinant

-'rof. K. Bechert, vienas j 
Vokietijos moksli-

Dorehester. Mass.; VVni. -Jonai

tis. Dorehester. Mass.; Mrs. S. 

Tekutis, Brighton. Mass.; St. 

Knasas, Cambridge. Mass.; P.

mą. . . Šukys, Montreal, Canada; J.

paklaustas “Vonva-j, f.ei Pliesas l^l»'°S(ijntV įGatautis. Sudbury, Canada; 
1 . ... . ‘kelias vandenilio bombas.

i\ai belaisviai nusigręžda- J° uz 
vo ir vėl pažiūrėdavo, tos n}am 
krūvelės jau >amiai.

.nikiu , .. v »ba bus numesta, o jei ir A. Kataržis. Detroit. Mich.;G. 
panaut ojimas °” sužino, bebūna maža laiko, Genickas. Detroit. Mich.: Mrs.esąnetenka, nes ,

P1

beveik 3C0,0<H> įadijo 
onentų, o kitą dieną pra-

argybinis jaučia alki”). Nelaukdami vis’sko sau j»ri-
ekskursijo? ■ arimo

R UOO.OOO
•37 laikraščiai

belaisvius t ;
pagaudavo ir pristatydavo i AcH‘ at<unoi,ai» ginklais k 
stovyklą. Tuomet buvę ne

pasuk Vilniaus radiją, malonumų, galbūt ir pa- ten keturi tūkstančiai vyrų 
ciuvoje dabar esą 137 pe- tiems sargybiniams, pastebi (belaisvių) ir kiekvienas

v o j svetur.
Nuoi odžiauti

gali. jei tik nori ii
linksmintis Ras savaitę.
karų vakarėkų net ii
kalba, kaip ir sektų
visuomet rasti. Ties
mir-au pasigirt’, kad turi-i
inc ii“ rmizėjų. Gal pasaky-,
šile. kad ir nirma ii? buvo.!
.... , . , J , i, aip. -.uvo. tai buvo. oet i
sia.ai ca jo ,sėtoje IU'*nit iriodiniai leidiniai, kurių autorius. bemaž kasčL^i,
apicie! ų namus. °!nn.,zej j vien kai tinis tiražas 859.000 Toliau Gutting jauan’n- duonos gabalą. Tris ištisus
ja.;? exsponatai permeti “-Tiesa'’ turinti apie gai aprašo, kaip vokiečiu metus! O juk lai yra nstur-
bl’VUSlUS n-,. - - - l ■> l

vaūovy- Kietijoje gl'esra 'oklečių K, galima evakuoti *’• -"eškauskas, Chivag... III.;

a) Įiasa e Jls Pg-jjresiamos apylinkės gyven- J-Malinauskas. Camilcn. N. J.;

IšautaISąojus- la,,iaVsia dįSjnies- -Mrs.J. S.rutis, PhiMdphia. 

, .ka<1., '.' ’ėius. Pasikalbėjime su prof. ' ao‘rr h„„ Jl'sk'VK'u'ų
deginau* B^cheit bu™.Piestas Po $0>50 prisiuntė; 4. ,jor.

radioaktyvumu apkrečia ij}al 'lena8 klausimas. Ar ,X)n Pa . vv Urbonas chicago, 
, - i 7 a 1 - .bombos sprogimu paveiktioent sesių Kilometru spin-

K. Katella, Pennsaukeu.

Plechavičių na 
mus, ir kažkodėl jis visi
kai ^kurdus.

šitokios yra laiškinės ži
nios is Lietuvos sodų mies
to, apie sodus ir (.aržus lai
škas nė puse žodžio neužsi
mena. Miestą pažjstantieji 
žmonės iš Po laiško pasa
kys, kad Panevėžyje vusa: 
nieko gero '.era padarę: 
kas iš Nepi iklausomybčs 
laikų nesugriauta liko tai 
ir viskas. K- K.

Negali i kitą kolchozą 
nueiti

j.op Kio skaitytojų. 
”as:keit", bet mažuma

belaisviai Velykų švenčių tinga tauta. Ir aš Jums sa- 
išvakarėse buvę apdovano- kau: Jei kas visą šitą pa
ti lietuvių gyventojų suau- mirs, tas neturi nei kibirkš-

mani rajone. Nepalygina
mai yra baisesnės vandeni
lio bombos arba raketos su 
atominiu užtaisu. Prof. K.Inteligentė moteriškė, gy- kotais velykiniais palieka- ties padorumo. Nei mažiau- , navuivdMvo in žaliPin^ apėjimi 

/•marti kaime, be ko kita iais ir kaip tie trylika vvru s’os kibirkšties. O kai mes .Oiančia oriaimamaia ira ^a*° l,as^kmės 

Ilave tam tikrus ižadus.Tai «n«me namo, turime kiek-

liegusių, ligom neatsparių ir cag,>- I,,-: M«rt’n c»etty, Aljm- 

net protiškai sužalotų vai- nat> Mich.; P. Maleckas. Kear-

kučiu. Tokios būtu moksli- J.: (. J. Martin.Iktmit,
»;»b.*. Mich.; \. Vaškelis. Levack-

'Dinku ispciimu dtoimnio ,1 ‘ J Minės, Canada; John Bulove,

Et. Lauderdale. Fla.; A. Masi- 

nauskas. Kearny, N. J.; P. 

Prie to didelio, gal Žmo- VVieta, Nonvood, Mass.; J. Kra- 

Canton, Mass.; Mrs. E. 

s. Chicago, III.; Ch. Ra- 

sburgh. Pa.; J. Shilei- 

rugsejo menesi Vokietija ka. Chicago. m.; S. Jaruscvi- 

renka naują bundestagą cius> Brockton. Mass.; J. s. Pu- 
(parlamentą). Rinkimuose n’slta’ Ghicago. III.; K. J. Ko- 

varžosi dvi didžiausios VO- ^is“ Banville. III.; Mrs. VV. 

kiečių politinės partijos - Daniškas Manl<eg,„, III.; 

krikščionių demokratų blo- ? Tol™’a' bu,lį',rv- 
kas ir socialdemokratai, j. Maj!ciu M„ntrea]. Ca„a,la.

“Gyvenimas pas mus pasi- buvę DidijĮ šeštadieni, 16 vienam apie ta. . ... lią. Atominių bombų galintai papasakoti. ‘ .. .gumas. Kurias amerikiečiai

dinamito.VO -«m ...sios žemes ir. ano- žemes ouvęs patiestas ap- z— taksLančįu tonų
do. nesigailėtų nieko, net siaustas. Ant jo buvo sūdė- tą užmirs, tam lai Įstringa , vandeni
ly vybės, jei ji to reikalau- ta trylika krūvelių: kiek- gerklėje, kai mes vėl jš ~ £ galingumas yra
•U vienam 2 lietuviški mai-gu- pr,e p,ln’ W,u“ lygus 2.1 m,l. tonų jėgai, va-

•Ves mylime savo kraštą, ciai (sargymniui Įiadeję )), <•« • (hnafi vra 10Ųy kalt
nekviena smėlio pėda •) cukriniai, keletas riekių b visi vyrai tyliai davę -,n„.esnė uį ano meto atQ.
mvi t; brangi (rašoma iš pyrago, gabalas lašinių, 2 tąjį Įžadą. Autinius baigia:, .......................... , • ni!nę bombą. Bet vandeni-Kašo iš Sibno. kadju kot-j-mebngos vietos. Red.) ir svogūnai ir krūvele duonos., šitą čia uzrąsau. Gal vie- j.{) hOmbos galingumas gali 

cho/.as pirmaująs prieš ki- stengiamės, kaip kas išgali- “Iš pradžių mes sėdėjome nas kitas vis dėlto tai pa- j>uti ne,jrx)Ui didinamas.
tu? kolchozus: neseniai Įsi- me. keiti mūsų Mažosios tylėdami ir žiūrėjome į tas iškaitys”. i- . nairamintos hom.’k ""'""Jr, v»ugis, i nnaueipoia, m.; v.
taisęs elektrinę, ir dabai-Lietuvos gerovę. Mes myli- gėrybes. O po to J. Broese- Iš visų iki šiol paskelbtų b • ’ TT T7." ties problemų yra klausi- Gcrvickas. Woodhaven, N. ¥.;

šviesiau. Svetimų kolchozų me ii- Jus visus ten esan- ler iš Koelno pasakė pra- atsiminimų apie okupuotos o® mas, kuriuo būdu pasiekti- Paul Stonis, Gary, Ind.; J. Gri-
lankvti be kompartijos lei- čius lietuvius. Juk mes visi kalbėlę. Jau tris metus, — Lietuvos gyventojų draugiš- * nas jos apjungimas. Besi- cius. Dorehester, Mass.; John

diroo niek-zs iš kolchoziniu- esame broliai. Ir ši laiška pasakė jis,—mes esame ši- ka laikyseną vokiečiu be- '^i būtų išsprogo,nU;varžančios partijos pasirin- Danus. Dearborn Mich.; Mrs.

J u negali Reta- kolchozi- rašau ne tik savo' vardu, tame krašte ir mažai tebu- laisvių ir atbėcėlių Lietuve- “standartinė“ 20 mil. tonų ko skirtinius kelius tikslui į“, • Dear‘’orn“.
ninkas lik Kilnesnius as- bet ir kitu lietuviu, kurie vo tokių dienų, kada kuris je atžvilgiu, šitas liuttingo bomba, dūmų ir dulkių ka- siekti Adenaueris laukia f - >*»
mens dorume;, tus teturi vai- siunčia Jums ten visiems, nors iš mūsų nebūtų gavęs rašinys turbūt bus vienas muolys pakiltų auksciauzc- Įtakos is Vakarų, dedas, į„į’n 
tižios duotu- Taip kaipsun- j ažistamiems ir nepažįsta- duonos iš lietuvių rankų, jausmingiaus.ų. ia-o Lbo.- mes atmosferos, butų is- Į NATO frontą pnes Sovie-
kiosi'os bau,ižiavo- laikais, nnems, didžiausius glėbius Atsiminkite Šiaulius. Buvo biuletenis. mušta milžiniška duobė tus ir daug vilčių deda j1 (Nukelta j ,-ą pusi.)

Rinkimų kampanija vyksta c'. Tnishaš Alliance.’Ohio; I\ 

ypatingai aistringai. \ ienas Petronis. Montreal. Canada; J. 

svarbiųjų Vokietijai dabar- Gugis. Philadelphia, Pa.; V.
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NEMANYKITE. KAD JIS ŽVEJOJA j Greit buvo surasta formu
lė, kuri parodė, kodėl ta 
elementarinė energija yra , 
tokia galinga, kodėl taip

Kunigai skriaudžia lietuvius
maža t^ikfa’tui’ėtidtaid^ Lietuvo» kompartijo. ukretoriau. A. Sniečkau, piubro- 

mosios medžiagos varyti i1“— lenk*» lenkų dvasiškiai dirba Judošiaua
milžiniško galingumo maši- (
noms. šią foimulę gali su- Dabartinės Lenkijos res- kaus pusbroli kun. Rama- 
pi asti kiekvienas žmogus.i publikos ribose gyvena ne- nauską.
■Raidėmis parašyta ji atrodo ma£ag netuvių skaičius, Tris dienas prieš kun. Ra- 
taip: m. c. c., kur m—me-|daugiausia ūkininkų. Jeigu manausko iškėlimą iš Puns- 
idziagos mase; ji nėra me-|prie§ pirmąjį didįjį karą ko atvyko vyskupo paskir- 
dziagos svoris, bet yra svo-.^j^j buvo žymus lietuvių tas lenkas kunigas Kamins
kui proporcinga: dvigubo:centfas tai dabar jie gefO. Ri Parapiečiai numanė,kad 
svono medžiaga tuu d'igu-^j sulenkėję, to dėl lietu- tas įvyko su kun. Ramanau- 

masę, trigubo svorio — !vjų kultūrinis centras persi- sko žinia, to dėl protesto 
trigubą ir Lt. .c—yra svie- kė|ė j punsko miestelį, kur kenkiau naujojo klebono ne- 
sos gieitis; jis sudaro 300,- Iietuviai sudar0 daugumą it,k „ jovusiojo neiš- 
;000 kllometnj , sekundę. toj ydėj„. .
F takos formulėse matuoja- i A|)ie netgi šių

ma ne kilometrais, bet een-fdjenų Lenkijos laikrašėiuo- 
timetrais; tada Šviesos grei-1„_ ,^ra4nma kad

darbą, rašo Punsko lietuvis.

:se parašoma

Naujasis klebonas žadėjo 
mokytis lietuviškai, priža- 

jis yra dėjo nekeisti nusistovėju-
ti%n^nl AnA0A0/!!OOX100*’000 :vil't^s LenkiJos lietuvių sos- sios tval kos, bet žodžio ne-:—30,000,000,000 cm. i se 
kundę. Jau pasidarė astro
nominis skaičius. Formulė-

jtine.. . . išlaikė ir jis gavęs vyskupo
; Iki neseniai beveik neži- sutikima pamaldų tvarką 
nomą Punską išgaišino

OklakoaioH valstijoje būvu didelis potvynis, ypač nu
kentėjo Tūbos miestas. Paveiksle matome, kaip W. E.
Radke graibsto visokius nešvarumus nuo vandens pa* 
vir&iaus. Vanduo yra apsėmęs jo namą net 1 pėdu 
aukščio.

Atominė energija
Visa energija, kuri iki Ką mes čia panaudojo 

šiol buvo vartojama žemė- me mechaninei jėgai pasi
je, yra kilusi iš vidaus ato- gaminti. sudaro tik apie galingumo paslaptis 
mų branduolių, šio vieniu- vieną milioninę dalį pir-gali būti maža, bet padau 
telio energijos šaltinio pa- mvkštės energijos, kūną

jau Beveik visi parapijonai su- šaulyje. Tik ji buvo gauna- teikia saulė. Visa kita išsi- nio skaičiaus, ji išaugo iki w
sirinkdavo. ma sudėtingu, aplinkiniu, skalino visatoje arba nega-begalybės. O tai ir sudaro '^etu " Viename7š *3 dėk- 11

ėjai jo labai neekonomišku būdu. Ii būti žmogaus tinkamai tikrą medžiagos pasikeiti- retų jotynų kalba rašoma, U
naudota. mo duodamąjį energijos kad Punsko klebonas turi
Žmonija ilgą laiką neži- kiekį. Imkime pavyzdžiui • būti lietuvis arba gerai mo- 

—Maiki, aš ir pats neži-!vyksmai, kune vyksta sau- nojo> j§ kur kyla visa ši masę. kuri atitinka 1 gra-!kas

—Alou, Maik! .Aš 
nuo vakar tavęs ieškau.

—O ką pasakysi? —O kodėl tėvas ėjai jo labai neekonomišku būdu.
—Pasakysiu, kad noriu į klausytis? Juk jis išjuokda-: Jos šaltinis visuomet buvo 

Najorką nuvažiuoti, bet vo šventuosius. į saulė, tiksliau sakant, tie
trūksta pinigų ant treino.

“avantiūra bažnyčioje 
Punsko parapija įsteigta 

ginus jų iš šito astronomi- i karaliaus Žigimanto Augus
'ti ir parapiečių pabarti, o 
i parapiečiai gieda, kiti juo-

, , ..................... kus krečia. Reikėjo pašau-
to dekretu pnes trejetą sun- dieiiams kuĮtūr„s darbuoto-

i.ii- . -*z- lietuviškai kalbėti. Iki
kas mus katalikus Įėję. Tenai nuolat, kasdien, energija. Tik šio šimtmečio mo svorį: jos absoliutus j pagkutiniujų laiku ši tradi- 

traukdavo į Mockaus pra-įkąs valandą vyksta kosmi- pradžioje ‘naujo cheminio dydis taip pat bus 1. Tada cjja buvo gerbiama, bet vi- 
kalbas. Ot, norėjosi pasi-į nio masto sprogimai, pana- elemento, radžio, atradimas m. c. c. bus 9 su 20 nulių. }karajg Lomžos vyskupas pa
klausyti, ir dac oi. šūs į tuos, kokie būna že- atvėrė mokslininkams akis. Energijos kiekis čia turi skirdavo lenkus kunigus,

—Taip yra, tėve, ir su tuo mėje sprogdinant vandeni- Pasirodo, kad metalas ra-matavimus—gram x centi-
vo garsus pamokslininkas pamokslininku, kuris dabar .lio bombas, tik daug galin- dis, tikras, grynas cheminis metras per sekundę, arba
Billy , ar kaip ji ten vadina,: Nevv Yorke lengvatikių do-‘gesni- Jei kelių megatonų elementas, nėra pastovus, gi*, cm sec. Mašinų galin-
ir pradėjo vainą prieš vėl- lerius žvejoja. Tuos lengva- galingumo bomba sprogda- jo atomai, smulkiausios gumą mes matuojame ark-

tikius traukia tenai smalsu- ma sukelia apie 30 km. medžiagos dalelės, kurios lio jėgomis. 1 HP - 75

Taigi, gal tu galėtum paži- nau, 
čyt man kokią penkinę?

—O kokie reikalai trau
kia tėvą i Nevv Yorką?

—Tenai, vaike, atvažia- Į kuriems pramokus lietuviš- 
, kai tekdavo keltis į kitas 
; oaraniias.

jams ir valdžios atstovams 
įsikišti, kad tarp lenkų ir 

■lietuvių neįvyktų muštynių.
Septynios delegacijos bu

vo pas kleboną, dvi pas 
Lomžos vyskupą, viena pas 
kardinolą svarstytas tas 
klausimas komunistų parti
jos apskrities, vaivadijos ir 
Centro komitetuose, rašyta 
prašymai vidaus ir tikybos

prie
nius, taigi noriu ir aš prie
to faito prisidėti. Vis jau mas, nes tie jomarkai gerai aukščio debesį, tai saulėje įkį šiol buvo laikomos ne- mtrsec. Jei mes norime pa- lenkuojančiu asmenų kurie imu 
galėsiu kai kuriam per ra ' ' 1 s~s 1
gus Suduoti.

k<>- Vienas tokių vikarų 195 <
metais suorganizavo keletą

ministerijoms, bet 
Punsko bažnyčioj dar nera-
reikalu

iiiciC', HVC uv jvniainai --------------------- • * . --------- ------------- ------------------------ --------------------v" ĮVIIIAUV JctUVių čtMIlVIių, NUI IV

organizuoti ir patraukian- ne taip seniai buvo pašte- beskabomais, jau paskuti-gal formulę gautąjį energi-, bažnyčioje prie Kristaus ka- 
i —2 _ 1-1 —___ Rpfuc siYVriorirnsiK ItllVIO iŠ- inc L* i n L: i iši'oiVšti T-l fui ' ta’!** • • ___ _______ciai reklamuojami, šitąbiz- betas sprogimas, kurto iš 

—Neapsigauk, tėve. Tie nį veda ne pats Billy Gra-™estų vandenilio dujų stul- 
jo pamokslai yra suorgani-Jham, kuris pamokslus sako, 'pas siekė tokio aukščio, 
zuoti ne velniams iš Nevv;bet tam tikra specialistų kaip 18 vienos ant kito su- 
Yorko varyti, bet lengvuti- organizacija, kurt iš to tik ^®^ žemės rutulių.
kiu doleriams gaudyti. gyvena. Nevv Yorke ji turi; Šių vyksmų metu vienais vra laba: trumpų bangų,be ne visa iš karto, bet k 

s rašo, vai- įtraukus i šitą darbą apie atvejais atomai skaldomi, galo aktyvūs ir pavojingi sulėtintu tempu—kitaip—Bet gazietos 
ke, kad į tuos jo atlaidus 
susirenka tūkstančiai žmo
nių. Tai nejaugi tu nori 
man pasakyti, kad Najorke 
yra tiek daug lengvatikių?

—Lengvatikių, tėve, pa
saulyje yra daugiau, negu 
protingų. Jeigu jų tiek daug 
nebūtų, tai mulkintojai ne
galėtų tokio biznio daryti, 
turėtų eiti naudingo darbo 
dirbti.

—Ar tu pažįsti šitą pa
mokslininką?

—Nepažįstu, tėve.
—Tai kodėl tu sakai, kad 

jis yra mulkintojas? Juk jis 
mokytas vyras, daktaro ti
tulą turi.

—Amerikoje, tėve, yra 
visokių “daktarų” ir “pro
fesorių”. Aš žinau vieną 
vyrą, kuris pasirašyti nemo
ka, tačiau vadinasi “muzi
kos profesorium", nes turi 
armoniką ir gali polką pa
birbinti. Gi tam pamoksli
ninkui viena pigi mokykla 
davė “daktaro” titulą už jo 
pamokslus. Bet kiek jis mo
kytas, tai galima suprasti iš 
to, kad rimtesni laikraščiai 
jau pastebėjo, kad jo pa
mokslų kalba nelabai gra
matiška ir nepasižymi dide
liu teologijos žinojimu.

niais medžiagos elementais, jos kieki išreikšti HP, tai pQ Didžiojoje savaitėje nu 
paslaptingu būdu nuolat bus jau mažesnis skaičius 

12 su trylika nulių H P. 
ema trijų rūšių spin- Atominiuose reaktoriuose 

ieni tu spindulių iškaičius medžiaga sprogsta 
labai 

tai

vra skaldvmosi vyksme, 
iš jų 
dūliai.

plėšė lietuvišką 
i “Išsipildė”, 
senu laikų.

Reik žinoti, kad tarp val
džios ir bažnyčios vra susi-• v
tarimas nesikišti vienai į 

vartojamą nuo kitos reikalus, to dėl ir vi-
Dabar to užra-Įsur rašyti raštai tuo reikalu

uzrasa

šo vietoje yra lotyniškas: i pasiunčiami Lomžos vysku-

1,000 savanorių žmonių, Į kitais jie jungiasi į naują gyvybei, kui iuosesūkoncen-būtų atominė bomba. Čia 
kurie dirba jai už dyką, o i vienetą, vyksta sintezė, truota didžiausia dalis gi atomai vienas po kito 
ji pinigus pasiima. Billy'Abiem atvejais išsilaisvina energijos: tai vadinamieji atiduoda savo energiją, ir 
Graham gauna $15,000 at-^atomo branduolyje slypinti radioaktyvūs spinduliai. Ki- visas procesas gali tęstis 
lyginimo už savo namoks- itermo - nukleartnė energi- ti spinduliai, kaip vėliau metais. Todėl gautąjį skai- 

paaiškėjo, sudaro žinomų čių ”12 su 13 nulių ’ reikia 
paprastų cheminių elemen- dalyti ne iš 1 sec.. bet iš

uz savo pamoks- Jermo - nuKieanne energi 
lūs, gi organizacija yra nu- ja, ta paslaptingoji jėga, 
sistačiusi surinkti iš lengva-1 apie kurią šiandien taip
tikiu $1,300,000. Jos nemo-|daug kalbama 
kami talkininkai platina 
spausdintus skelbimus, 
skambina žmonėms telefo
nais ir kviečia juos į tuos 
pamokslus; gi apmokami 
specialistai rašo laikraš
čiams straipsnius, kalba per 
radiją ir kitokiais būdais 
vilioja publiką. Be to, yra

“Conssumatum ėst”.
Po Antrojo pasaulinio ka

pui, kuris 
tu, Punsko

galėtų, jei nore- 
bažnvtinius ne-

ro lietuvių kalba pašalinta susipratimus sutvarkyti, 
iš Seinų ir Smalėnų bažny- Parapiečiai naudoja ir ki

ečių dar lietuviams klebo- tą ginklą. Jie nepriima kū
nams tebesant gyviems.! n igų. kai šie lanko kalėdo- 
Jiems minis vyskupija ski- darni. Tuo būdu susidaro 
ria lenkus klebonus, o į klebono pajamose kelios
Punską paskyrė irgi save dešimtys tūkstančių zlotų 

vidaus žymiai didesnio skaičiaus, jenj<u iaiięantį, bet lietuvis-į nuostolio, sekmadienių au- 
dulių pavidalu išsklaido šią branduolio daleles. Radis ir tai vėl sumažina formų- kaj geraj kalbantį, Lietuvos , kos sumažėjo 6-8 kartus 
energiją po visą visatą, tik mokslininkų akyse suirdavo, lės rezultatą. Komunistų Partijos pirmo
nežymi dalis jos pataiko į iš jo susidarydavo vis nauji i Atlikus visus reikalingus jo sekretoriaus A. Snieč
žemę, bet ir tai pakanka, cheminiai elementai, kurie apskaičiavimus, formulė ro-1-----------------------------------
kad visa mūsų planeta sem- buvo paki ikštyti radžio em- (jo> kad 1 gr. svorio medžią- po
tų iš jos gyvybei ir visiems anacijomis, ir ilgos trans- ga> jej ji' visiškai išnyksta 
kitiems dalykams reikalin- formacijos grandinės gale jr pavirsta energija. gali 
gas jėgas. likdavo paskutinis, dau-beveik 2,000 metu be su-!

Saulė spin- tų (beliumo dujų)

Maža šios energijos da- giau nebesikeičiąs metalas stojimo varyti 1,000

po daugiau kaip 2 metų jau 
ruošiasi atnaujinti savo‘ ku-;giedojimą, 
ro atsargą.

šitie du svarai

umazejo 
• Į Tas privertė kleboną kiek 
■ sušvelnėti. Jis jau leido po 

lenkiškųjų pamaldų giedoti 
lietuviškai rožančių, kurto 

ouvo nukeltas į
lytines pamaldas, bet tas 

urano 235 rožančius nėra giedamas, 
nes perilgai nusitęstų pa

cncigijui pusigu- niinc iiioKki<is, KuiiSĮYięna tūksUintuju cicilį su\’o ■ energijos utiduvimo
gvildena tik atomų vidaus masės, kuri virsta energija,! vvksm:

Kita dalis

gvildenti.matai, tėve, kad čia ne vėl- šiluminei 
nių iš New Yorko valymas, minti.

’ir ne dūšių išganymo rai-. 
kalas, bet gudriai organi
zuotas biznis, gudrus dole
rių gaudymas. Jeigu ne ši
ta gudri reklama, mažai kas 
Billy Graham’o pamokslais 
interesuotųsi.

—Olrait, Maiki, jeigu tu 
viską žinai, tai pasakyk 
man, apie ką jis kalba.

—Jis, tėve, nepasako nie
ko nauja ir nieko įdomaus.

grildena tik atomų vidau? masės, kuri virsta energi ja,' vyksmą, ir todėl didžiausia- Kaip bebūtų toks elgęsis, 
sudėti. Po ilgų tynnėjimų;O kita masė pasilieka; ji ^js mašinos galingumas po,ypač aukštosios dvasiškijos,gamino gyvus suueu. ro

organizmus, kurte išmirę paaiškėjo, kad, be radžio,'suskaldo, bet iš 
Išliko žemės gelmėse naf- žemėje yra dar visa eilė ra-j daro nauji elementai. Beto, 
tą, vartojamą vidaus degi- dioaktyvių elementų, kurių mes mokame techniškai iš
mo varikliams. Ta pati sau- branduoliai taip pat gali naudoti tik šiluminę ener- 
lės energija garina jūros būti skaldomi ir iš jų susi
vandenį, pakilę garai atšą- daro kiti lengvesni elemen 
la ir vėl krinta žemėn lie- tai.
taus pavidalu, pripildo už- rizikos sritis, vadinamo 
tvankas ir varo 
turbinas.

giją ir tai dar 
nuostoliais. O 
viausiąją termo 
nę energiją, tą

jos susi-.truputį krenta. Mes dar esa
me tik naujos eros pradžio
je. Buvo laikas, kada pir
masis lėktuvas galėjo pa

—Bet jeigu jis nebūtų {Jis pats prisipažįsta, kad
mokytas, vaike, tai Najorko 
žmonės neitų jo pamokslų 
klausyti. O dabar susiren
ka po 29 tūkstančių, šitiek 
svieto, vaike, r.ei Kapuci
nas nesutraukdavo.

—Bet ar tėvas neatsime-

žmonės duoda jam daugiau 
kredito, negu jis vertas. Jis 
sako: “Aš, Billy Graham, 
esu niekas. Bet mano bal
sas kalba apie Dievą. Atei
kit prie manęs ir atsiverskit 
prie Dievo”. Jis yra -geras

labai erzina lietuvius. Aiš 
kiai matvti. kad tiems* Die
vo vietininkams” ne žmo
nių dvasiniai reikalai, jų 

išganymas rūpi, bet 
pikta tarp žmonių, 

dirbti Judosiaus darbą.
M.

su dideliais kilti tik keliasdešimt metrų sielų 
> pačią akty-jii- išbūti ore tik kelioliką sieti 

minučių, bet ir tai buvo 
didžiausia sensacija. Bet

principas buvo! _____________
įsa kita tebuvo

klausimas, šian- MIRĖ KLIMIENE
kad trys ame- -------- -

lėktuvai per
45 vai. nesustodami apskri-*

nukleari-
trumpųjų

vandens ji reliatyvumo teorija, sura-^ bangų, kuri ir sudaro svar-i skraidymo
do gamtos dėsnį, kurį gali*, blausią jį transformuotosios rastas, o vis 
ma laikyti vienu svarbiau-, masės užtaisą, mes turime tik laiko kk

i ir eina kito- sių visoje žmonijos istorijo-, likviduoti be jokios naudos, dien girdime, k 
lijos, kurios je. Tas dėsnis sako, kad pagauti izoliacijoje, kad ji rikonų kariniai

kelionei. Jeigu tas misijo-
ni kun. Mockaus pamokslų? aktorius, moka vaidinti ir {nierius negali velnio už va

džia vaigonai 
kios ceremonijos
nuteikia silpnadvasių žmo- medžiagos masė ir energija tik neišeitų kur nors į lai? 
nių širdį palankiai šitai .v,'a *«*•' pats. .Masė ir su ja vę ir nepadarytų žalos, štai do žemės rutulį,
dirbtinei atmosferai. drauge medžiaga gali visiš-kodėl pirmasis atomine Tikėsime, kad ir atomi-

—Jeigu taip, Maiki, tai kai išnykti, o is jos susida- energija varomasis pavan- nės energijos panaudojimas
jau aš duosiu pakajų savo ivs gryna energija. Šitas pa- deniais laivas, 3,909 tonų taikos reikalams padarysit*

-Šiur, kad atsimenu. Per turi gerą iškalbą, nora jo^gų paimti, o tik 
tris vakaruš jo klausiausi, gramatika ir šlubuoja. Prie dirba, tai tegu i 
Kai iis Saubostone kalbėjo, to dar gieda choras, gau- nosi.

uz
jis

pinigus 
sau zi-

sikeitimas ir vyksta radio
aktyviu ių atomų viduje: 
dalis masės m įeina i ener-

dydžio “Nautilus”. savo re- gainiui tokią pat pažangą ir 
aktoriuje turi. vietoje vieno naujoji era atneš žmogui, 
gramo, net 2 svarus skaldo- ypač darbo žmogui, laimę.

Inž. A. Funka*
Darbininku Bals«n

giją ir žaibe greitumu įssi* mojo urano ir gali plaukti 
sklaido spindulių pavidalu. juO ne 2,999 metu, bet1 (B

Gegužės 12 <1. Prancūzi
joje miič buvusio Lietuvos 
pasiuntinio Parvžiuje Petro 
Klimo žmona Bronė. Jos 
vyras Petras Klimas buvo 
nacių kalintas, o vėliau bol- 
ševik j. paskutiniuoju metu 
.jis beveik aklas gyvena 
Kaune ir \ i> negalėjo gau
ti \idia.;. i.-vykti pas šei
ma i PvTincir/iia



Pusi Se?*Sėstus KELEIVIS, 50. BOSTON
BIRUTĖ BILEVICIPTė MYKOLISvandenynas ramiausias. Ne

abejotina. kad šio laivo ke
leiviai turi savotiškai malo
nią kelionę, o piligrimai ti
krai vargingai keliavo, ne
turėdami kame drabužių iš
sidžiovinti, trūkdami geria
mo vandens ir kęsdami ki
tus trūkumus.

____  Mavflovver II vadovauja
Šiuo metu kažkur Atlan- trumentus. kokius turėjo 17 pi'ityi^ Aa^ralijos^kapito- 

to vandenyne iš lėto artina- amžiuje, burės ir virvės yra nas \ įlliera. be. ir jis nezi- 
si prie Amerikos kranto tokios, kokios buvo gami- no' ^ada laivas Paslekj1 - 
Mayflovver II laivas. Būna narnos prieš 300 metų ir 1.1, mouth. Tikimasi, kad tas 
parų. kada iis tenasistumia Tik Anglijos valdžia pri- u\1 *, , .. \. . ,.. , . r . ... . Atplaukęs i Plvmouth irvos kelias dešimtis mum. verte laive įrengti radijau* -• 1 . • *j - i . i-ii- m .-i eia pabuvęs pora savaičių.Ta kelione ns pradėjo ba- tuo budu laivas Mavilovver , • * , *, • x- i, • .u , -- a r- m • •- • i -j ' laivas plauks i Nevv t orkąlandzio 21 d., iš Analuos u n juroje būdamas vra - , \ , T.”. -r - . v * i»* ten stovės iki rudens. Jis,uosto Plvmouth. lai vra sujungtas su pasauliu, o ... . i -i i. i .b • ii- • 5 o ->,/ . i aišku, per ta laika bus visutoks pat laivas. Kokiu 162o prieš beveik 340 metų plau- J nr
metais vadinamieji pirmieji kuskji piligrimai du su 1 d V - i • " i
tevai pilgnmai pasirvzo is viršų menesiu buvo visiškai x • m ‘ - .-j .. i , • • .. . ,v tas i Plvmouth ir atiduotasAnglijos plaukti į Ameriką atskirti nuo kito pasaulio, draugijai ..pi
ir čia lapkričio 21 d. išlipo į žinoma. Vfa h. kitokių momį Plantatįo<^ 
krantą tie.- ta v įeu. kunoj skinumų. Anuomet i pre- Minėta draugija netoli
jia io\ince.ov .i < ap- kėnis vežti pritaikytą ISO tos vietos, kurioj piligrimai
Cod), bet čia apsižiūrėję tonu laiveli, be igulos 25 Įsikūrė, stato 'istorini so-
yehau nup.auke prie (.abai- ri..ik, buvo sugrūsta jpo džių, kuns turi atvaizduoti
.*??? - u27‘ob, ?.* -keleiviai, vyrai, moterys, anuomet piligrimų Įkurtąją

Tas -aivas vaomosi o šiandien tokiu lai- gyvenvietę. Čia bus' saugo-
Mayilovver (Anglijoje taip cu teplaukia 59 asmenys jamas ir Mavflovver II. 
\adma sliaunorą. gelęi. 09 Įgulos narių). Tikimasi, kad i Mayflovv-

Sumanymą pakartoti pili- Kiti ir keleivių tikslai, er sutikimo iškilmes su
irimų kelionę iškėlė pnes Anuomet dalis važiavo ne- plauks didžiulės žmonių 
kuri laiką Anglijos žurna- pakesdami jų tikybos j>er- minios ir kad daug kas 
listas. Jo mintis patiko, pi a-sekiojimo (puritonai), kiti važiuos jo pažiūrėti ir ve
dėta rinkti aukos ir suma- ieškojo pelningesnio gyve- liau. R. M.

nimo už vandenyno, o ši----------------------------
kartą keliauja tik “veltė- KAIP DARYTI

Moterų Skyrius
X

Kaip prieš 300 metu

nymas vykdyti. Laivas Ra? 
tavo apie 3(h».uoo dolerių. 

Mavflovver II džia;" nuotykių ieškotojai. RUBARŲ VYNĄ.adarvta;
Anuomet piligrimai plau-taip pat, kaip jo pirmtakū-

nas. Jis visas is ąžuolo, jo kė pačiu nepatogiausiu lai- Dabar rubarų laikas, bet 
atskiros dalvs ji atsiskyrė nuo kitą ekskursantu ir paprašė švedu vyriau- 

metų balandžio 18 d. 
Amerikon.

m5d‘iXi- T'T-vandenynas būna nežinau, kaip daryti iš ru- sybfa į,isli w sj„
~ v ani ia Jiaus.a nesamus. o si kai- bailį \\ną. Kas žinot, para- jį atvyko pastoviai apsigyventi Amer

tik tokius plaukiojimo ms- tą parinktas laikas, kada šykit “Keleiviui”, būsiu dė- _
Ringas.

Vyno mėgėjas

JU OKAI

—Jūs šiandien nepaprastai koti kišenėje tinkamo atsaky- 
graži. mo. Jis poniai atsakė:

Ponios būta ne tik negražios. —Darykite, gerbiamoji, kaip
bet ir nemandagios, nes ji at- aš: Meluokite.

MEILĖS KUPINAS

—<-

Meilė visiem^ žinoma, štai viršuje ir tas varlės patinas 

jos kupinas. Ji> šaukia savo mylimąją taip. kad net 

akys sprogsta, iš burnos visas balionas pasirodo. Bet 

neveltui. Apačioje matome, kad į jo meilės šauksmą 

atsiliepė palelė ir atplaukusį glaudžiasi prie si\«» myli

mojo.

£

Mamytė labai flikinga

itadienio pro-\ 
jai “Keleivi.” N

yra

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivi ’
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

mytes per čielus metus! Joa bus dėkingos, kaip 
dėkinga mąno mainytė. Adresuokit taip:

Keleicit
C. Broadwav. S< >7. Maaa-

“vadu” tikrai nebuvo ko kariauti, bet “dėl atsargos” 
policija kuri laiką namus sekė. Pančio turėjau ir šj 
kartą paragauti.

Kalnas, prie kurio gyvenome, buvo aukštas su gi
liomis daubomis. Sutarėme Įrengti cirką. Buvau matęs 
Į Kauną atvažiavusiame cirke žmones viela važinėjant 
ir vaikščiojant. Ir mes prisirinkome plieninių lynų, ku-

Garsusis rašytojas Mark šovė: i------------- - —----------------------  nais rišdavo Nemunu plukdomus sielius, atsivežėm ir
Tvvain kartą pokyly vedė prie —Deja, aš negaliu pasakyti Pakalbinkime draugus ur' įštempėm ji taip, kad jis jungė du kalnus SU giliu tarp- 
stalo ponią, kuri nepasižymėjo Jums tokio pat komplimento. kaimynus užsisakyti “Kelei- 1 kaĮniu ir žymia pakalne. Tarpas buvo didelis to dėl 
grožiu. Tačiau norėdamas jai Mark Tvvain nusišypsojo ir, vj”. Kaina metams $4.
parodyti mandagumą jis tarė: žinoma, jam nereikėjo ilgai ieš-_________________________

SVEIKINIMAS IŠ ANAPUS

(Jis atsiųstas iš Lietuvos)
Per jūras audringas, mūsų okeaną,
Kur amžiais kovoja vilnys,
Nuo Baltijos, nuo Nemuno seno
Keliauja ugninė širdis.

Kiek džiaugsmo ir meilės, kiek tilpsta krūtinėj, 
Pas Jūs, pas Tave, mielas broli lietuvi! 
Pasveikint Tave, aplankyt,
Kiek ilgesio Tau pasakyt!

Priminti Tau tėviškės žydinčias kalvas,
Sesučių dainas padainuot.
Ką mąsto pražilusios senelių galvos,
Jus visus išbučiuot.

Priminti, ką šnabžda mums Nemunas senas, 
Ką šneka atbudę miškai,
Ką sako, ką mena lakštingalų dainos,
Ką pievos, ką sodų takai.

Visi Jūsų laukia, visi pasiilgę,
Juk lietuvis lietuviui brangus.
Taip šaukia pakvipus pavasariu žemė,
Tą žino ir aukštas dangus...

* PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
: NAUJA VALGIU KNYGA
* Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
* Kitomis Informacijomis
5 kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
J vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-| 
| trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
* valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
X rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje {dėta viso-
* kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
J vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.!
( Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo-
* dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
X “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-
* šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
X $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
C ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
£ KELEIVIS

-t- So. Boston S7t Mass£ B36 E. Bvoadway 
Tu..... .
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Pro mano akinius
(Tęsinys)

Sekdami suaugusius kaitą padarėm savo “kariuo
menės šventę”. Prisirinkę išmėtytų butelių, juos par
davėme ir nusipirkome sacharino, kuriuo užsaldinome 
vandenj ir ji nudažėme popierėliais, iš kurių mamos 
gėles darė, o mergaitės lūpas ir skruostus dažė. Tokio 
“trunko” užgėrę, beveik visi pradėjome vemti. Pantis 
krito ant mano sprando ir šj kaitą.

Turėjome ir savo “teatrą”, iš popierių siuvome rū
bus ir vaidinome. Žinoma, reikalingi buvo ir pinigai. 
Juos “išleidome” pasinaudoję Gražuolės, 8 Nr, Kir, Lux 

; ir kitų cigarečių dėžučių paveikslėliais. Jais mokėjome 
! ir savo “kariams” algas.
į Vasario .16 dieną Petro Vileišio aikštėje būdavo 
Į didžiuliai paradai. Visi namai pasipuošdavo tautinėmis 
i vėliavomis, j aikštę suplaukdavo minios žmonių. Pa
radą priimdavo pats prezidentas 2 baltų arklių trau- 
kiamoj karietoj apvažiuodamas išsirikiavusią kariuome
nę, moksleivius ir kitas organizacijas. Būdavo didelis ivy- 

1 kis. Kaip nepaminės jo ir mūsų “Jaunoji kariuomenė”.
Parašiau Įsakymą visiems skiltu laiku susirinkti.

! Prirašiau gal 30 egz., sulenkęs per pusę užlipdžiau ir
i paštu pasiunčiau. Nežinau, kokiu būdu vienas tokio 
'mano “jsakymo” egzempliorius pateko j policijos ran- 
įkas. Kramola, pamanė ji. Kokio “generalinio” štabo 
į tas Įsakymas. Žinoma, jai neteko ilgai aiškinti, kur 
įsiūlai vedė ir to dėl netrukus mūsų namus apsupo po- 
1 Iicija. Ieškojo “kariuomenės vado”. Motina pradžioje 
'negalėjo suprasti, kokio vado čia ieškoma. Gal vyres
nieji sūnūs ką padarė, bet kai sužinojo, jog kėsinamasi
ii mano galvą, tai atidarė kito kambario duris ir paro
dė tą “vadą”, kuris su sesute suvėlę lovą viens antram

Birutė Bileviėiūtė Lietuvoje buvo geografijos profesorė. Per- : plaukus tampė ir abu klykė : Mama, mama 
nai jai pavyko su ekskursija išvažiuoti j Europą. Stockholme ! Žinoma, J>olicijos ginklai nusileido, nes SU tokiu

; lyną teko surišti mazgu. Ant lyno uždėjome riedant)
ratuką ir prie jo pritaisėme sėdynę.

įtaisymą, žinoma, pirma reikėjo išbandyti. Pas mus
tarnavo 25 metų apie 200 svarų sverianti tarnaitė. Pri-

jtYNAs a>.h- 2:,m». 7-uių. j kalbinome ją sėstis Į ta sėdynę ir paleidome žemyn.
viršeliai. Kaina ................... >1.09 į Ratukas greitai nedejo, lynas kauke, mergina sėdynėj
..n,.,...,. . jklvkė ir žegnojosi, bet dabar niekas negalėjo jai pa-NEMUNO SvM'S. paraše An-i ’. n. • - • . , - •»-U • . .... v • . ii 'dėti. Privažiavęs mazgą, ratukas užsikirto ir sustojo,drius \ ai tekąs. J,lomus rarr.a-i . __ . ’

Inas iš 1935 Rietu Suvalkijos 

i ūkininku sukilimo. Įdomiai at- 

; vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 

: dabar mažai kalbama. Pirma 

i dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

Naujausios knygos
ANGI.f - IJETVYI1 KALBU ŽO

virš medžių viraūnių menkoj kėdutėj kabėjo išsigandusi 
mergina ir šaukė pagalbos.

Mobilizavome visas savo pajėgas, atrišome lyną ir 
manėme palengva jj atleisti, kad tuo būdu mergina pa
mažu pasiektų žemę. Deja, išėjo kitaip. Lyg tik mes 
lyną atrišome, jo ir merginos svoris mus kaip plunks
nas nupūtė, ir mergina su sėdyne kaip j>elų maišas nu
dribo Į pakalnę. Kibiras vandens ją atgaivino ir ji taip

... ! nuėjo namo.kata ir Grožis. Paraše dr. An-i J
tanas Gussen-Gustainis. Knyga Į Po savaitės lyną surišome kitu būdu ir vėl ištem- 
gerai pavaizduoja, kaip dantų |į pėme. šj kaitą jj išmėginti sutiko mano brolis, vyr.

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

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei-

priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 
kaina

BROLIŲ GRIMŲ 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 Įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams................................. $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius,
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pratrintoj, prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . - .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina........... $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina................................ $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

leitenantas, kuris svėrė apie 260 svarų. Pavyko. Tada
psi., kieti viršeliai. vjenas kj(O drąsiai važiuodavome, bet veždavomės 

s .oo.j^ viivę, kad bėdai atsitikus galėtume nusileisti. 
pasakos, Netrukus jau ir mažiausieji išdrįso važiuoti, o vy

resnieji jau nebesėsdavo Į sėdynę ir važiavo pasikabi
nę rankomis.

Tvaikas bėgo, viskas keitėsi, keitėmės ir mes. Visų 
pirma paaugėjome, o su amžių atėjo ir kiti reikalai. Aš 
pats pradėjau domėtis mergaitėmis. Seni draugai Kęs
tutis Jonynas, Algis Butkevičius, broliai Norkai, Stasys 
Butvilą, Vytautas Švilpa sugalvojome turėti besivystan
čių mergaičių nuotraukų rinkinį. Įsigijome gerus foto 
aparatus, Įsirengėme foto laboratoriją ir čia visi dary
davome Įvairiausius foto techniškus triukius: Mergai
tėms sukeisdavome kūnus, o draugams pridėdavome gy
vulių kūnus. Automobilis anuomet Lietuvoje buvo re
tas daiktas, bet mes savo laboratorijoje kiekvieną mer
gaitę sodindavome už vairo ar j puikų balną.

Negana to, pasidariau telefoną, su daugeliu mikro
fonų, kad visi galėtume kaitų po žodį Įterpti. Dalia 
Kubertavičiūtė, Aldona Vinteitaitė, Indrašiūnaitė, Girdė 
Damijonaitytė, Kučinskaitė buvo muns gražios ir mūsų 
tar|>e populiarios. Joms mes skambindavome nepasisa
kydami kas esame ir visi iš karto flirtuodavome. Joms 
atsisakius kalbėtis, Įžūliai vėl skambindavome. Ypač iš 
kantrybės išvesdavome ponią Kubertavičienę, jos dūk
ią iki ašarų išerzindavome.

šiandien gėda prisiminti, kad kvailoj jaunystėj tai 
buvo didelė pramoga.

(Bus daugiau)



I

No. 22, Cegulė? 29, 1957

BOSTONE BUVO GERAS DIDELĖ NELAIMĖ 
KONCERTAS ----------

Gegužės 7 d. Australijoje 
automobilio katastrofoj žu
vo Jurgis Naujalis, o jo 
žmona Jūratė (Paliulytė > 
sunkiai sužeista ir guli li
goninėj ir, sako, iš jos iš
eis gal po 2-3 mėnesių.

Pažymėtina, kad J. Nau
jalis tik prieš 3 dienas bu
vo vedęs. Jis i Australiją 
atvyko prieš 7 metus, čia 
studijavo architektūrą, o 
gal jau buvo ją baigęs. Jo 
tėvai yra pasilikę Lietuvo
je, Australijoje gyvena jo 
sesuo.

KELEIVIS,
«s»a.4WOiwr r

BOSTON Puslapis SeptteUl

Pereitą sekmadieni Jor
dano salėje (Jordan Hali) 
dainavo p-lė Zuzana Gris- 
kaitė, viena jauniausiųjų 
Amerikoje augusių mūsų 
dainininkių. Akompanavo 
muzikas Jeronimas Kačins
kas.

Man pirmą kaitą teko 
girdėti j>-lę Griškaitę ir ji 
padarė man labai gero Įs
pūdžio. Jos dramatinio so
prano balsas yra turtingas 
savo spalvotumu, lengvai 
kontroliuojamas ir labai 
malonus. Artistės mimika 
gera.

Jos programa susidėjo iš 
Bacho, Handelio, Brahmso, 
Tallat - Kelpšos, Kačanau- 
sko ir kitų kompozitorių. 
Dainavimas publikai labai 
patiko ir artistė buvo pa
kartotinai iššaukiama griž
ti scenon atgal.

Gaila tik, kad publikos 
buvo nepilna salė. Reikia 
pasakyti, kad šitos salės 
mūsų publika nepripildo. 
Salė labai graži, specialiai 
koncertams Įrengta, bet ji 
toli nuo lietuvių. Bet kas 
atvyko, tas nesigailėjo.

Svečias

Maikio kraitis

(Atkelta iš 4-to psl.)
M. Dulskienė, Baltimore. Md.; 

V. Visockis, Shenandoah, Pa.; 

Mrs. M. Namej unas, Kenosha, 

Wis.; V. Stosius, Detroit, Mich., 

ir Zig. Locke, Baltimore. Md.

Visiems, atsiuntusiems laik

raščiui aukų, nuoširdžiai dėko

jame. Administracija

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

“Keleivio” ir “Darbo” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Venskūnas, 8 Ste- 
wart St., Bellshill - Mossend. 
l-anarshire. Scotland.

Kiekvienas desimtas amerikie- į Apie 730,000 asmenų gydosi 
tis yra psichiškai negaluojantis, psichinių ligų ligoninėse-

f ATOSTOGOS... KUR?
x Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero. Thomp- 

>- son, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, 

£ iškyloms.

S Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- 

B sti ir motoriniai laiveliai.

£ Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba- 

£ riai. Žaidimai. Televizija. Dušai.

v Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai, 

jį Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo, 

g Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

x J. Paknvs
x BOX 126 Thompson. Conn.
x Telefonas: Putnam—VValnut 8-7736

4
1 GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS į

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

“ORBIS” siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3-4 savaites. 

Siunčiami tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiui aukštos 

kokybės, o kainos žemos. 100'. garantija siuntiniams. Se

kite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai

noraščius.

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avaiii.ę. o«ią, 
vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys trali būti sudėtas iš 
aukščiau paminėtų dalykų t. y. siuntiniai savo turiniu trali būti mai
šyti. .Mūsų siuntiniai yra K kilogramų arba 22 svarų brutlo. Jei siun
tinyje nėra skardiniu dėžių—tai trryno svorio galima dėti 9*- k«r arba 
21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltui, ryžiai). Jei yra skardinių dėžių, 
siuntinyje yra trryno svorio tnetto) 9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siunti- 
tiniai (lakuojami kilogramais, tai prašome getbianut klijentų daryti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu 41 kg, ’akg, G kg), o ne sva
rais). Salia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros orien
tacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramus yra ly
gus 2.21 svar.

kaina už Kg. už sv. 
cukrus $0.72 $0.33
ryžiai 0.95 0.43
miltai kviet. 0.73' 0.34
manu kruopos 0.95 0.43
makaronai (verm.) 0.95 0.43
pieno milteliai $2.35 1.07
valg. alyva 2.3(1 1.04
margarinas 2.00 0.91
sviestas 2.05 1.20
sūris “šveicar.” 2.50 1.14
Taukai (kiauliniai) 1.90 0.87
bekonas (daniškas) 2.00 1.18
kumpis 3.25 1.47
kumpio dešra 2.50 1.14
salami dešra 2.80 1JŽ8
Kepenų paštetas $2.00 $1.18
kilkės (anjouvis) 2.30 1.04

kaina už kg 
2.75 
1.50

uz sv. 
1.25 
0.08

AR VERTA?

Stasys Juškus 
52 French St. 
Methuen, Mass

nime Izraelitų į Pažadėtąja Žemę.
(Bus daugiau)

Daugiau yra pasakyta knygutėje
štai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c..------------------------------------------------------
neturtingiems veltui, turime ir ma- Paieškau savo dėdės Jano Tamulio- 
žesnių spausdinių nemokamai. Pra- nio ir tetos Onos Staniūnicnės iš įlo
simi kreiptis: I.. B. S. A. 3444 S. i.i- mantonių kaimo. Alytaus apskr. 
tuani-a Ave.. Chicago S, 111. Taip put paieškau tetos Teofilės

— Burnaikienės, Mirus jos vyrui Bur- 
naikai. ji ištekėjo už antro vyro. 

į kurio pavardės nežinau.
I .'iinėti asmenys ar juos žinantieji 
prašomi atsiliept: adresu:

J ieškojimai

(22

IEŠKAU GIMIMU. DRAUGU IR 
PAŽĮSTAMU

Pusbrolio Prano Butkevičiaus su ; Chicago 32. III. (2
žmona ir dviem sūnum. 1925 m. iš- ---------------------------------------------------------
vyko j Ameriką iš Ukmergės apsk., . Zikavičiūtė Marytė paieško Malonie- 
Deltuvos vais. Mikaičių kaimo. į nės Viktorijos. Atsiliepkite adresu;

Pusbrolio Bronislovo Danilevičiaus 1 
iš Ukmergės. Gyvena Detroite.

ieškau draugės Onos šabliauskai- i 
tės-Mikaliūnienės nuo Pašilės. Gyve- ! 
na ji Chicagoje.

Ieškau Vilijos Kisielytės-Genienės . 
iš Klaipėdos. Lietuvoje yra jos se- '

Antosė Tamulonytė 
255c. W. 45th St.. 
Chicago 32. III.

A. Tamulonytė 
255c. W. 15th St., 
Chicago 32. Ilk

Vedybos
iserys Bronė ir Maliu. Gyvena Chi- i Vedybų tikslu noriu susipažinti su

► išleisti $2.00 i metus, kad UŽ-ica£>J\‘ ... . , ' „ moterimi, našle be mažų vai-
, . . e i Prašau atsiliepti draujrę Harma- kų ar pagyvenusia mergina. Esu
kainu nepastovi ( lailtius gražius plaukus? Mė- naitę, kuri gyveno Vytauto gatvėje. Inašlys be vaikų, pusamžis, mylių 

Ukmergėje. : rimta šeimvnini gyvenimą. ICa.šyki-

pipirai
citrinai švieži 
apelsinui švieži 
džiov. vaisiai 
‘kompotas ” 1.90
razinkos 1.50
f y gos 2.10
datulės vaisiai 2.40
bičių meilus 2.24
šokoladas 3.55
kakava 3.90
kava 3.00
arbata kg. 1.40 
arbata G- kg 2.75 5.50 
muilas 1.05
cigarečių 2000 št. Philip 
Morris (10 pok.) su muitu

<».X2 
0.08 
0.90 
1.09 
1.02 
1.0-3 
1.77 
1.04

2.50
o.ls

4.25
Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, tiekimas, kumpis, kep. pašt.-- 
tetas, kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse: tokio siuntinio grynas 
(netto svoris) yra 20 sv., o su įpakavimu pilni 22 svarai (lo kg.) 
brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti kartonuos jų grynas (netto i 
svoris 21 sv.— o brutto 22 sv. (10 kg.) ir susumavus siuntini: reikia 
dar pridėti — licencijos mokestį, garantuoto pašto išlaidas, kas kar
tu sudaro $0.50. Standartiniai siuntiniai:
1. cukrus brutto 10 kg. (22 sv.) $0.45 plius $0.50 viso $12.95
2. taukai brutto 10 kg. (22 sv.) 17.10 plius 0.50 viso 23.00
3. stori sūdyti lašiniui brutto 10 kg (22sv.) 17.90 plius 0.50 viso 24.49
4. 10'K) amer. cigarečių Philip
Moįris (50 pok.) ir 7 kg (15G sv.) cukraus 0.50 viso 24.50
1000 tabl. isouiazid (rimifono) ir 7 kg. (15 G- sv.) cukraus viso $30
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) su muitu.....................$10.95
stiprūs geri vyriški batai su muitu $12.00

Sekite mūsų skelbimus ir naudokitės kai)x> kainaraščius. Gyvenan
tieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu prijungdami money 
urder (pašto perlaidų), o mes prisiusime Tamstoms visus reikiamus 
pakvitavimus. Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados doleriu. 

ORBIS” centras: 298 Bathurst St., Toronto. Ont.
Tel. EM 4-2810

gink NE\V ERA. 40 metų sėk- Prašau atsiliepti mano pažįstamų ,te adresu:
vartojamas. Siųskite'ponią, kuri Ukmergėje turėjo "Dro-; \V. Macmingai 

: $2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
102 So. Pearl S t.. Den ver. Uoto.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

; vį”. Kaina metams $4.

BIBLIJOS TYRINĖTOJI 
GARSINIMAS

J bės“ krautuve.
Ieškau C i pri jono Baltrūno ir jo 

vaikų. Jis iš Vidziškių kaimo Uk
mergės apskr.

Mano kaimynė Emilija Gulbinaitė 
ieško savo dėdės Alekso Gulbino. Gy
vena Chicagoj ar VVashingtone.

Birutė Usaitytė ieško dėdės Ado
mo Ūso. kilusio iš Griškabūdžio.

Ieškau savo draugės Elenos At- 
kačiūnaitės. kuri iš Ukmergės išvv-

onis
1358 Gatės Ave. 
Brooklvn 21. N. V. <24

Vedybų tikslu paieškau draugo nuo 
05 iki 70 m. Daugiau informac ijd 

i per laišką. Rašykit:
P. <). Box 75

Scottviile. Mich. <22

PARDUODU KARMA
Dėl vyro mirties parduodu farmą. 

Naujos tvoros.

. .Siųskit i I.IETt’VĄ siuntini iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS
PER

TAZAB OF LONDON
SIUNTINYS MOTERV DAI.YKV , SIUNTINYS VYRU DALYKU
1 kuponas—.3 jardai vilnonės me- ! j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
džiagos suknei juodos, rudos, mę- i \Vorsted Tennis “B” fancy mčly- 
lynos, žalios, raudonos, ar smė- nas> rudas, pilkas ar juodas .$23 
lio spalvos.......................... $23 i
Prie to pridėkit: batukus, apati
nius, nertinuką. gražaus šilko ar 
medvilnės blįuskelėms ir sukne
lėms.

Prie to pridėkit: pamušalą, koji
nes, marškinius, čebatus, šliures, 
pirštines, skustuvą, amžiną plun
ksna.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI
$21.5«

15 svarų cukraus 
4 svarai miltų
1 svaras sviesto

$2S.m'
10 svarų cukraus 
C svarai taukų
2 svarai miltų

Prie paminėtų siun
tinių galit p,-idėti vai
stų iš mūsų katalogo

1

S30.M
svaras kavos 
svaras šokolado 
svarai ryžių
svarai cukraus 

2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 

2 svarai skalb. muilo 
| aukščiau nurodytas 
kainas įeina viskas: 
Sovietų muitas ir pri
statymo garantija.

$31.00
5 svarai eukrathf 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svapas sviesto 
1 svaras kakao 
5 galialai muilo.

Mes tap pat siunčiam 
rankines siuvamąsias 
mašinas, akordionus ir 
laikrodžius.

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir SL. Cambridge. Mass., tei. Klrkland 7-9705

SUSIVIENIJIMAS U ETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

OR. M. X VINIKAS 
W«rt M* StoMt, Naw Y«fc 1, N. T.

“ATGAIVINIMO LAIKAI“
Bausmės, kurios turėjo ateiti ant 

> į Izraelio pirm anų "septynių laikų”,
‘ be abejonės nurodo į jų pavergimo 
I laikus Asyrijiečiams ir kitiems. Nors 

tie (lavergimo laikai nebuvo ilgi, vis- į 
gi jie nusitęsė per daugiau kaip sep
tynius žodinės prasmės metus; todėl 
mes turime ateiti prie išvados, kad 
shibah arba septyni laikai, kurie tu
rėjo ateiti tolesniam anos nepaklus
nios tautos nubaudimui, buvo Vieš
paties skirti kaip simboliški laikai, 
susidedu iš 3<!<» metų kiekvienas, vi- 

« so 2,52d. Pranašingo laiko apskait- 
’ Davimui šventraštis patiekia mums . 
, dievišką taisyklę matavimui, skai- j

ko į Paryžių ir ištekėjo už pran- • imi akrų. Naujos tvoros. <><» ak/u 
cuzo- {ariamos žemės, kita—girios ir pie-

_ Ieškau Elenos Bagdonienės- iš Tau-;Vos. Miškas pušų, beržų ir kt. me- 
jėnų miestelio. Išvyko is Ukmergės 'džių. 7 kambarių namas su vonia, 
į Argentiną ir gyvena Buenos Aires (elektra, vandeniu; didelė daržinė-kū- 
ar Kordolios mieste. . , tė jj karvių, vištininkas. kiaulinin-
.. ’s’. asmenys ar apie juos kas, garažas, daug mašinų, kurias
žinantieji malonėkite atsiliepti šiuo,visas parduodu. Namuose yra šal- 
adresu: .. _ _ !dytuvas ir "deep freezer”. Graži vie-

Stefaniia Giedraitytė ta, pusė mylios nuo didelio ežero.
Kaunas _ šalia daržinės—mažas ežeriukas.
Bau<l. Armijos g-ve No 27a bt. 2 i Karma tinka ūkiui arba gali būti 
Lietuvos 1 SK <23 paversta į poilsio namus seneliams,

~~ 7~ ----------------;—;—— arba į mažą hoti-Ii. nes vieta labai
Paieškau savo mamos brolį Kazi-_ graži. Parduodu l>e agentu. Kreip- 

mierą Cuglauską. Išvyko iš Raudon- tis:
dvario miestelio. Gyvena Brazilijoje. 
Sao Paulo mieste. Jis pats ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu:

Sofija Paulu vičiūtė-Krut keviėienė 
Kaunas. Muravos g-vė No. 1 
Lietuvos T. S. R.

Mrs. Eva Peslik 
Rt. 1
Phelps, Wis. <23

t ,tant ±<, UŽ Ž>dU f'"1'?1 Jur*is « Bvkonių kaimo.■ ■ ■l■■l(»mrtfr^»O<BQrywW^rxyąq>CXaS^ buvo „(ą) dienų. Taigi, imant metus , Lietuvoki ie;ko *pusbroli ’ , ,»enn^lvania
uz dieną, mes gauname 360 metų; o viaHn ;»• iapd ei u J

j NAUJIENA!!! septyni tokie laikai sudaro 2,520 me- ; ^aj s . s
Bruknes lapai yra'pinigai persįunį.jamį j Sov. Sa- ' Pinnesniame skyriuje buvo įrodi- 
vartojami nuo be-. ‘

BRUKNĖS LAPAI

l'artojami nuo be-! " 1 ~ .....  * * nėta, kad Izraelio tauta prarado savo
tvarkingo šlapini-1 Jun89« Lietuvą, Latviją. Estiją, tautišką nepriklausomybę ir valdžią 

* ' e ‘ ‘ Judėjoje CJh; metais prieš Kristaus.

mo. Slabados vlšč. Jie patys ar 
juos žinantieji atsiliepkite adresu: 

Ignas Svilainis
D’>5 Irwin St.,
Brooklyn .35. N. Y.

I*OWER I.AWN MOVĖK
15 Tenney Ct.. Sommerville
Pardavimas ir aptarnavimas— 

Gravely Tractors * Moto-Mover 
" Jacolnien

Pašaukit SOmerset 8-8.»(H(
(2-3

! Norėčiau pirkti akerį žemės arlta 
i mažą namelį su akeriu žemės prie 

(22 i gero kelio ir netoli ežero, kad galė-
mosi, nuo akmenė- Pilnai garantuojame ir oficia- Taip atsitiko tada. kai jų paskutinis':Ona KavaliauZkdū'- Kmmrimė žuv^L^°r^:eyv^
lin mnrimn inkstu.. . ... _ . . knrsiliiK hnvn niKtumtsa^ mm ir - . ... wkaralius buvo nustumtas nuo sosto 

ir tauta paimta Babilono nelaisvėn. 
Norint sužinoti kada šitie "pagonių 

i . . laikai“ turėjo pasibaigti reikia suži-
lumo ir šlapinimo- džiausią suma $50., bet galima noti kokiais metais pasibaigė 2.520 
si kanalo. $2 sv- užsakyt perlaidų kiek norima. £etV kurie m- Pirm

lių augimo, muštų ,w _,1X) s,# persjun

uždegimo, pūsles

nedirbimo neveik- timas atsieina $5. Perlaidos di-

Lietuvos ieško savo sesers Elzbietos kį sklypą ar namelį, praneškite ad- 
Kavaliauskaitės - Masiulienės. kuri 'lesu: 
anksčiau gyveno Chicagoje. Ji pati į A. Palubeskas 
ar kas ją žino prašom atsiliepti šiuo
adresu -

Trukžolių šaknys nuo patrū-1 

i kimo. pasijudinimo, skaudėjimo! 

i po krūtine, dieglių. Suteikia { 

prakaitavimo ir atkosėjimą. | 

j Kaina ..... $3.00 svr.' 
į Pelvnos žole nuo plaučių ne- 

i sveikumo, geltligės, karščiavi- 

■ mu. drugio ir nuo gumlx> pasi

kėlimo. taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresnj. 

Kaina . • . . • $2-00 svaras. 

ALEXANDER*S CO- 
414 Broadtvay 

South Boston 27. Mass.

Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ
Kalbų Žodynas

' Apie 20,000 žodžių, nurodyta 

i ištarimas, geri aptarimai lie

tuvių kallia, rūpestingas žodžių 

parinkimas, vardų ir vietovar

džių žodynėliai, žodynas k i seni 

nio formato, kietuose virseliuo-

se, 370 psk, kaina tik $100,
gaunamas adresu:

TERRA
3333 So- Halsted St. 

Chicago 8. III.
(Skelb)

Suvalkijos Įvykiu 
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 
Vai ucko romane

NEMUNO SUNOS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą. kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: I t.—280 psl. 

kaina $3.00, II t.—428 psl.. kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Aven De
troit. Mich, pas visas knygų 
platintojas ir

TERROJE
33X7 So. Halsted St. 

Chicago 8, IU.
(Skelb.)

Kr. Jie pasibaigė 1914 metais.
Ar istoriški faktai, draujr su esa

mojo laiko įvykiais, patvirtina iš
vadą. kad 1914 m. ištikrujų buvo 
svarbi data dieviškojo plano išsivy- 
stime? Aišku, kad "pagonių lai
kams“ pasibaiirus turi pasirodyti są
jūdis žydų tautoje ir besistengimas 
atsteijjti savo tautą; ištikrujų taip 
dabar darosi. Net jr pirm to, ta tau
ta buvo Viešpaties pažadinta ir atsi
rado Sionizmas. Bet pirm 1914 metų 
jis turėjo nedaug- pažangos sugrąži-

SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS * 
GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS” E

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščiu—informacijų: *

“ANAPUS Mail Order — Dr. G. Valančius. į
17070 Ludtou St„ Granada Hills, Calif. — USA į£
Siunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Rygą. £

Ypač pigiai ir greitai pasiunčiamė vaistus. £

M S K** !* SS? SSStžiS » SS SkRž « SSS^SSSS gg SS* SSSSSS & j *

GRAMERCY 

SHIPPING CO„ INC. 
744 BROAD STREET 

NEWARK, N. J.
Licensed and Bonded by 

N. J. State Banking Com.

ŽODYNAS
K. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

7$ Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broethrey, So. Boston 27, Mass. I

2538 James Ave.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI f 

SSSR, LIETUV). LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

Parcels To Russia,Ine.
1530 BEDFORD AVE.. BROOKLYN lfi, N. Y.

Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-(:4H5 

ši firma yra Maskvoje INTI'RIŠT įgaliota čia vietoje imti 
muitą už siunčiamus daiktus į SSSR.

Klijentų patogumui veikia šie skyriai:

11601 Jos. t ampau Ave., DETROIT 12. Mich. Tel. TO 8-0298 
651 Albany Ave.. HARTFORD. Conn. Tel. ( Hapel 7-5164 
121 S. Vermont SU LOS ANGELES. Calif. Tel. DU 5-6550 
78 Second Ave.. NEW YORK. N. Y. Tel. ORchard 4-1540 
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 prista

tomi per 7—10 dienų.

Taip pilt siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 

akordijonai, siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir 

gaunate gavėjo parašą.

PARCELS TO RCSSIA. INC.
Naujas adresas: 1530 Itedford Ave., Brooklyn. N. Y.

Telefonai: INgersol 7-64(55, 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki (5 vai. ir šeš

tadieniais nuo 9 iki 4 vai.

Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyri
mo vielą pasiekia per 7 savaites, oro paštu—per 8-10 dienų.

j.anam.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

, ♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

-KELEIVIS”
06 East 3r»adway, South Boston 27, Moša

9



Puslapis Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22, Gegužės 29, 1967

Inžinierių iškyla Reta gegužinė

Švaros savaite i P. Samules* dar sergaMary Zaleckaitė ištekėjo Lankėsi dr. D. Jasaitis
--------- --------- ---------- i ---------

Pereitą sekmadienį jvvko Bostone lankėsi dr. Do- Pats majoras Hynes iš-į “Keleivio” skaitytojas Pe- 
Marv Zaleekaitės sutuoktu- mas ir Sofija Jasaičiai. Dr. kilmingai pradėjo švaros tras Samukas balandžio 18 
vės ‘su Edvardu Rūku šv. D. Jasaitis nuolat gyvena ir savaitę. Gyventojai skatina- d. namuose griūdamas susi- 
Petro bažnyčioje, o vestu- dilba Tampa. Fla., džiovi- mi savo namus dažyti, ben- žeidė raktikauli ir iki šiol 
vinė puota* Lietuvių Pilie- ninku ligoninėj. Jis yra de- drai juos tvarkoj palaikyti, dar nepasveiko, 

į čių Dr-jos salėj. Svečių bu- leguotas j Amerikos gydy- išvalyti šiukšles, žodžiu,------------------
--------  vo 150. Jaunieji gavo daug tojų džiovos specialistų su- taip susitvarkyti, kad visur Reikia bartenderio

Brocktone Romuvos Par- vertingų dovanų. Vestuvėse važiavimą Ne\v Yorke. Tą būtų gražu ir malonu pa- Geras darbas nuo 8 iki 4 val > 
ke birželio 16 dieną tuoj dalyvavo ir dainininkė Zu- progą jis panaudojo aplan- žiūrėti. šešios dienos savaitėje, gali bu-

bus Bostono Lietu- zana Griškaitė, kuri bažny- kyti Bostone gyvenanti sū- Girtinos pastangos. Geri ti unijistas ar ne, vedęs, nese-

Dr. B. Matulionio
Vidaus, specialiai alaafel Ir N** disauSmaPrSms bot kuris dbs-

t«m. n.

I

Amerikos Lietuvių Inži
nierių - Architektų Bostono ke birželio 16 dieną tuoj dalyvavo n _____
skvrius, kuriam šiuo metu popiet bus Bostono Lietu- zana Griškaitė, kuri bažny- kyti Bostone gyvenanti sū-
pirmininkauja Romas Bud- vių Tautinių šokių Grupės čioje giedojo. nu daktarą Stasį Jasaitį, ku- pavyzdžiai labai veikia. Ti- nesnis kaip 50 metų
reika. gegužės 29 d. suren- gegužinė. Kas nevyks i Lie- Jaunosios tėvas yra Felik- ris specializuojasi vidaus Ii- kėkime, kad savaitė duos Kreiptis j
gė šlenavičiu vasarvietėj tuvių Tautinių šokiu Šventę >a> Zaleskas. gerai žinomas gų srityje, ii- jo šeimą, o geru vaisių, bet, jei tikrai L Street Tavern, 195 L St
“Bangoj" gegužine. ^Chieagoje birželio 30 d., tas Bostone veikėjas. taipgi dukrą ir žentą Va- norima visą laiką miestą tu-

iietuvis.
DR. D. PILKA

Ofiao Vi : bos 8 fld 4 
ir am T « t

dukrą ir
liūnus, kurie gyvena New rėti 
Rochele, N. Y., ir neseniai ir vienos 
grižo iš ilgos kelionės po neužteks.

Be žaidimų ir apylinkių $loJe gegužinėje atsilankęs 
apžiūrėjimo buvo ir meninė pamatys visą tos šventės so- Renka žemėlapius
programa, kurią atliko dai- kių repertuarą: šimtas bos- ;-------- . .
nininkės Stasė Daugėlienė toniškių šokėjų tuos visus• Neseniai Bostone apsigy- Azijos kraštus: Filipinus, 
savo dukrelei Rūtai akom- šokius sušoks šioje geguži- venęs A. Puskepalaitis, Ma-Japoniją, Hong Kongą, For- 
ponuoiant. ir Jadvyga Ada- nėje. Bušai i tą gegužinę žosios Lietuvos veikėjas, tu- mozą ir t.t.
mavičienė. kuriai akompo- Jūsų lauks bo. Bostone ties ii daug Lietu\os Di-

svarų, vien paraginimų
‘švaros savaitės” ir

South Boston, Mass. 
Matyt Strigūną nuo 10 iki 
nuo 5 iki 7 vai.

846 BROADWAY 
8a BOSTON. MA9B. 
Telefonas AN 8-1820

navo jos vyras Vladas. Be Lietuvių Klubu.

Tatjanos Babuškinaitės-; . T. x
Ado- -Vasiliauskienės baleto stu-!, ‘V! senų Lletuvos

dailės dalvku.

lo pasirodė ir inžinierių ---------------------- ■—
prieauglis: Rimas Mano- Įdomus baleto koncertas
maitis pagrojo akordeonu --------
ir Rimantas Budreika smui
ku. akomponavo V
mavičius. dija ši šeštadieni, birželio 1

Taip pušų. žydinčių aly- d. rengia koncertą Bostone 
vų ir žaliuojančių rūtų besi- N’etv England Mutual Hali 
klausydami d a i n i n inkių (kampas Boylston ir Cla- 
liaudies dainų, smuiko kon- rendon gatvių).
certo ir akordeono lietuviš- Programoje atskiri nume- 
ku melodijų užsimiršom ir fiai Įvairių veikalų ir 

ir

IŠM lOll UJAMAS BL'TAS
Penkių kambarių saulėtas butas tre
čiame aukšte. So. Bostone, 436 W. 
Second St., išnuomuojamas tuoj pat. 
Visi patogumai, karštas vanduo, vo
nia, naujai atremontuotas. Nuoma 
mėnesiui $35. Kreiptis bet kada an-

atsisakius tra,ne aukšte-

J. V.

Pasikeitė mokytojai

P. Kaladienei 
toliau dirbti Lituanistikos

džiosios Kunigaikštijos ir Naujas muzikas
kitu senu. retu žemėlapiu. ____
Ji

;jau KitoKių senų cioKumenių N Anglijos konservatoriją
ir knygų apie Lietuvą. Birželio 5 d. bus jo diriguo- prteš kurį laiką jau buvo toj

jamas koncertas Jordan mokykloje dirbęs. P. Bliu- 
'Hall. mas yra didelis Lietuvos

dailės dalykų, s e n o s ios

yra' prirankiojęs ir šaip- Darius Lapinskas baigia mokykloje, jos vieton pak- 
kitokių senų dokumentų n. Anglijos konservatoriją, viestas P. Bliumas, kuns

IšN'LOMI OJA-MAS BUTAS 
So. Bostone. 235 W. Third St., prie 
pat Šv. Vincento bažnyčios, išnuo
muojamas antrame aukšte 4 kamba
rių butas. Kreiptis prie namo savi
ninko 1 aukšte po 5 vai. vak., arba 
šeštadieniais ir sekmadieniais. (22

Tol AT S-SMB

Dr. John Repohio
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir S-S 
Nedaliomis ir švootadiaaiaia:

pagal susitariau
495 Columbia Road 

Arti Upb4*’a Cornar 
DORCHESTER, MASS.

Iš Baltų D-jos veiklos

Gegužės 19 d. Tarptauti
nio Instituto patalpose pir
mą kartą Baltų D-jos susi- 

tre£ia-; rinkime pasirodė Benedik
tas Povilavičius, neseniai at-

Jaunasis muzikas jau pa- _ .... ....
isižymėjo kompozicijos sri- sPąud°s ir šiaip rankraščių 
tyje. Jis yra naujųjų ateivių mėgėjas ir rinkėjas, 
sūnus.

Ruošia XI tomą

Šio sekmadlemo gegužine. uzsimirsom
pasijutom lyg Lietuvoje be- Coppelia antrasi 
"'Prie kavutės Eugenijuj. ^džia S;30 vai. vaL Bi-j
Jlanomaitis visus palink. P“ sį3° P^^iviai buvo sužavėti daininin- »» kuoP?s. !domi gegužinė 
smino įdomiu feljetonu. Bu-į(la™‘ leat!0 kas?Je-_. ... ko balsu ir jo aukšto Ivgio Au.tol?u5?1J nuves ir pal
vo ir šokiai, kurie pradėti ,7' Babu-'kl"alteA 351 l!au‘ proerama ir visi ji nuošir- ves uz Sl.oO. Susirinkti pn, 
suktiniu. skiene nepriklausomoj Lie-.P'^"~ “ 'k* « nuOsU Lietuvių Piliečių Draurijo

______ i Prof. J. Puzinas yra atvy-
Birželio • 2 d. Romuvos k.fs iš Philadelphia ir uo-

parke Brocktone bus SLA 1,a‘ .™os,a. .?n.clk,°-
_ pedijos vienuoliktąjį tomą.

suktiniu.
Iškyloj dalyvavo ir prof.

Jonas Puzinas. kuris šiuo - , , „vi , »„ . , t - . • ir karo audru atblokšta i Bo-metu redaguoja Lietuviu . T • ,\ ♦’ - stoną. Jos jau 6 metus vado-Enciklopedijos XI tomą. i. , , , ,1 J - vaujama baleto studija pla-

tuvoj buvo Lietuvos baleto 
pažyba. Baletą puoselėja ji

džiai sveikino.

Latvio dailės paroda

pne
įų Piliečių Draugijos 

(368 W. Broadway) 1:30 
valandą p. p.

V. Biržiškos antkapiui

LSS 71 
Biržiškos 
kojo $10.

kuopa prof. V. 
antkapiui paau-

Dalyvis

Susirinks Kultūros Klubas

Kultūros Klubo metinis 
susirinkimas bus Internatio- * 
nai Institute patalpose 
želio 1 d. 7 vai. vak. Jame 
rašytojas Paulius Jurkus 
skaitys iš savo poetinės ir 
grožinės kūrybos, solistė 
J. Adomavičienė padainuos, 
bus renkama kitų metų val
dyba ir t. t. Visi nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvau
ti.

i SBostono latvių namuose,
64 Sigoumey St., Jamaica 

"V i Plain, Mass. atidaryta žino- 
pa^igei eti jatvjų dailininko prof. J. 

šiame fidemanio kūrinių paroda.
<rj’’ Ją galima lankyli šiokiadie- S

niais nuo 7 iki 10 vai. vak., i1įSO4S.f; 
t .- I “ , i o šeštadieni ir sekmadienį i

Susilaukė dukters jnuo 12 vaĮ. dieną iki 9 vai.!
---------  i vakaro.

Dr. Kazys ir Daka Bobe- p,.of Ti(Iemanio daiIės:
kai gegužes 1 o d. ^hauke įuvo surengtos '
duktres. kūną pavadino Ru-|Londone Pa|.vžiuje. Rygo.!

ten-o rl o i4mi . V t CAL M v;

vaisiais malonu 
visiems. Kas bus ir 
jos koncerte, tikrai nesigai
lės.

tos-Sofijos vardu.________ ! je. Ziuriche, Briuselyje. Že-
Prasčiausias vežimo ratas dau- iNe\\ OI ke, Mont-
ttiau triukšmo pridaro-

Benjamin Frankiin
fe -ASz = .t X S šįf"s 2; = s s s s s X= s sįs2sįs X

realyje, Toronte ir kt.
Lietuviai yra latvių pra-!

šomi gausiai aplankyti šią i

XX
2
Xrx

u The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

? nepaprastai Įdomią parodą.

Egzaminai

IšN LOMUOJAM AS KAMBARYS
Kambarys su baldais, (furnišiuotask, 
atskiras įėjimas, gera transportaci- 
ja. visuomet šiltas vanduo ir kiti pa- 
rankumai. Čia pat jūra. Kreiptis iki 
1» vai. ryto. tarp 12 ir 1 po pietų ir 
po 6 vai. vakare.

608 E. 7th St.
So. Boston 27, Mass.

PARDUODU BALDUS 
Parduodu valpomo kambario apskir
tų stala. kėdes, pijanų ir analinį 
pečių. Tel. AX 8-5114. arba 787 E. 
Broadway, antrame aukšte.

(22

IJETUVIŠKA 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 tonikų. (25

Parduodama
GERIAUSIAS NAMŲ DAŽYTOJAS ir VISOKIŲ |

GEDIMU TAISYTOJAS YRA HI

PARDUODAMAS NAMAS
šeimų namas (druc- 

štoris, 2 karam garažius) Dorches- 
teryje. Dorchester Avė. ir Victoria 

St. kampas. Telefonuoti:
CAnton 6-il82-j. (22

Jonas A. STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. Dorchester, Mass.

Tel. CO. 5-5854

RADIO PROGRAMA

iškilmingas šventės 
SAVAITGALIS 
LenktynėM* Bus

$10.000 loma sėlio Memorial Handi-
cap—Treigiai ir senesni, 1 mvlia ir 
furionsras, KETVIRTADIENĮ, GE
GUŽĖS 30! 810.000 Commonwealth 
Handicap—treiciai ir senesni, šeši 
furlonsrai, SEŠTADIENJ. BIRŽE
LIO 1!. Devyni dideli reisai kasdien 
su turf reisais. Vartai adari 11 va!, 
ryto gegužės 30 d.

UFFolk

g. Lietuvių Radio programa 
stoties WBMS, 1090 ki- 

' lociklų, veikia .sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkąs.
wz-r<«srsr«KMr t iiiSRiKa

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
OANMIUS)

Ltetavb Gydytoju ir Ckirargu 
Vartoja vėliausios Iconstrakeiju

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

VALANDO8: nuo 2-4, 
5S4 BROADWAT

SOUTH BOSTON,

T-9

Tel. AN 8-2805

Dr.J.L.Pasakarnio 
Dr. Amelia E. Red A

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATE * INSUBANCB

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON. MASS. 

Office Tet. AN 8-0948
Bsa. ST ORIOLE 8TRBCT 

W«at Razkary,
TeL FA 3-5515

r KETVIRTIS S CO.

X
X
X
X
X
X
X
X5:
X
X■fe
e

Li tua n ist i kos m oky k loj e 
» stojamieji ir patikrinamieji 

egzaminai i visas klases bus i
Pani ūkiamo tiktai vaistus, išpildome gydyio.iu re

ceptus ir turime visus .eaiavus vaistus. g
Turime vaistu ir vitaminu persiuntimui i Lietuvą ir ki- ,

tu- kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai- " birželio 8 d. 9 vai. ryto. 
stu nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo į;- kitu ligų. » Mokvklos užbaigimo ak- 

Jei reik vaistų-eikit Į lietutišką vaistinę w;;tas su* mokiniu atliekamai
Emanuel L. Rosengard. E- S.. Reg. Fnarm.. « .

BOSTON. ;,P’ogiama bu 
« 9 vai. n to.

Sav-
-:s2a \V

Nuo

L. Rosengard. B- i
BItOAI)WAY. tarp E ir F gatvių,

Telefonas A N" 8-6(120 
P r.ito iki s vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- ’

SO. birželio 15 d.

POST 1.41 — B. B. CLOSES 1:»

Dėmesio! Dėmesio!

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

Kas perka ar 
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

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

Dabar laikas žemomis kainomis daryti gazo ir aliejaus šil-
adymo Įrengimus. Mes atliekame visokius “pluming” (vamz

džių įvedimo ir taisymo) darbus. Pirm negu ka darysite 
Draugijos suvažiavimą, ku^J PAKLAISKITE MCsę KAINŲ!

bus Brooklyne birželio y*******+*<*++*J******+*+*+**+++***+******-********+++*

į LDD suvažiavimą
vak.

nvn ?

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

a. i.

ris dus Brooklyne 
1-2 dienomis, iš Bostono 
vyksta be praeitame nume-

_________ ry minėtų 21 kuopos atsto-
_ _____ . _ vu dar Juozas Taurinskas ii

DIDŽIAUSIA SIUNTlNiŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA c‘ntro valdybos nartai
NAUJOJOJ ANGLIJOJ Anesta, J. Sonda ir V. Jac

Parcel Department kūnas.
(.IJUIE TRAVEL SERVICE

Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8*8764
409 West Broad way So. Boston 27, Mas*.

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETI'VĄ ir VISAS 
kitas Ri SIJOS valdomas sritis

iš nauju ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 
kitko. \ i-a- išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

\ ai-1 u- ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje Prašykite kataloglų.

Jš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačiu siunčia
mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų, 
įdekite daiktų -ąrasą ir aiškų siuntėjo Jr gavėjo adresus- .Mes, 
siuntini jK-rpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėi informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTI’RISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak

Mums pranešta, kad dėvėti rūkai ir kit<»kie daiktai vėl gali 
ma Įkainuoti pigiai pagal jų vertę taip. kaip buvo daroma anks 
ė iau.

X PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. 

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

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

Prof. I. Končius ligoninėj

Praeitą ketvirtadienį pro
fesoriui I. Končiui miesto 
ligoninėje padaryta pūslės 
operacija. Ją padarė dr. Ka-<x 
zys Bobelis. Ligonis jaučia-j g 
si gerai. Jam linkime greitai j* 
visiškai pasvekti.

_ _ • *
!xIšsikėlė ii So. Bostono
X 
Xj: X K y K

ItlC* #vS«m
Petras Stoncelis, kuns 

gyveno So. Bostone, 39 Old 
Harbor St., jiereitą 

ketvirtadie. išsikėlė gyventi
niais nuo 9 iki 7 \;d. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. jm> pietų. Dabartinis jo adresas 1632 

Skell>inta> laikinas, išsikirpkite adresą.

. .. , Ba,tlc L,etuviika R«g»n« Duona yra parduodama
•eitą savaitę * daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit 
į Cicero, III. £ ruginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikra lietuviš-pirkit tikrą lietuviš-

ivu - .. -n „i J ruginę duoną, BALTIC RYE BREAD! iSo. 48th Ct., Ciceio oO, II1« __

x
X
g
Xz*
X”
X

X
X

XX

>:
x
XH 1
T:s

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M
TeL: JA 4-4574

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Justice nf the Peace--ConstaMe 

598 E. Broadtvay
So. Boston 27, Maaa.

Tek AN 8-1761 ir AN 8-2483

Telefonas AN 8-4148 
Moore Mnlevos

Daiktai

VAISTAS "AZIVA”
1—Vaistas bm mdagtea fe

4—Vaistas nuo koją afeMjt- 
fe

SaikalMkita Utą vaistą

kiekvieną numerj 
gai, čekis ar monej 

Adresuokit:

41.


