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Maskva Stato Ultimatumą 
Jugoslavijos Eretikams

Maskva Reikalauja, Kad Jugoslavijos Komunistai Kei
stų Savo Programą, Kitaip Jiems Grasinama Kova;

Visų Kraštų Komunistai Pradeda Vėl Pulti 
Jugoslavijos Eretikus; Piautynės Komunis

tų Tarpe Įdomina Pasaulį.

Santykiai tarp Jugoslavi- SJj.A. Vadovybė
jos diktatoriaus Tito ir Ma- Paliko Nepasikeitusi 
skvos tiek paDlogėjo, kad
Rusijos komunistų partijos Komisija suskaičiav0 SLA
centro komitetas, pagal pra- Vykdomosiom Tarybos narių 
nesimuš is diplomatinių sal- riį;kin)uose paduotuosius 
tinių, pasiuntęs Jugoslavijos ba,sus ,r rado Fkad ^o. 
komunistams ulUmatumų. (a. j prezi(tentug: už p. Dar. 
Rusai reikalauja, kad Jugo- j 20H42 virbalj 713 
slav.joskomumstai.arbapa-5'j prezidentas: už J. 
keistų savo programų ir lai- M‘p 1855, už A. Tre- 
kytųsi visiems komunistams ęįojęa 372
privalomos disciplinos, arba j Storius už M. Vini- 
jiems bus paskelbta kova. '^ 2471

Kokių priemonių Maskva į Iždininkus: už N. Gugie- 
griebsis, kad paklupdytųne-nę 1734> už A. Chapliką 
paklusnų Tito ir jo partiją,11019.
niekas nežino, bet laukia-; j įdo globėjus: už S. 
ma, kad rusų duoti Jugo- Briedi 1926, už E. Mikužiū- 
šlavijai kreditai (apie 175 itę 1868, už J. Arlauską 1141. 
milionus dolerių) bus at- į gydytojus kvotėjus: už

KAI GRESIA PRIEŠŲ LĖKTUVAI

Kaikur buvo paskelbti priešu lėktuvą
tintai, visi žmonės turėjo 10 minučių slėptis slėptu
vėse. Viršuje matome, kaip atrodė šiaip juo r 
aikštė New Yorke. Apačioje prezidentas Eisenhower 
sa gen. Willon B. Persons (kairėj) ir Itap. p. Au- 
rand (dešinėj) skuba į slėptuvę.

Riaušės Lebanone
Prieš Ameriką Automobilių Unija Siūlo

šeštadienį gegužės 10 d J TfO^IIIIII ToiCfltD
arabų valstybėje Lebanone,1 11 vUlIĮIIg A vltf laiu
Tripoli mieste kilo kruvinos ____________
riaušės. Minios arabų už- (jnjja Siūlo Darbdaviams Sumažinti Automobilių Kai-
puolė Amerikos informaci-, 
jos centro namą, jį išdau-, 
žė ir paskui padegė. Iššauk- ' 
ta kariuomenė minią išvai-, 
kė šūviais. 26 žmonės žuvo 
kautynėse, o sužeistųjų "
skaičius siekia virš šimto. Chruščiovas tada

Riaušės Lebanone yra nu- Geresnį Gyvenimą 
kreiptos prieš to krašto vy- * & -a
riausybę už tai, kad ji lai-

nas, O Uždarbių Klausimą Pavesti Spręsti Trečiųjų 
Teismui; General Motors Unijos Pasiūlymą 

Tuoj Atmetė; Kitos Kompanijos Dar 
Nepasisakė.

I

kosi su Vakarais ir nenori Sovietų diktatorius Niki-

šaukti. Iš tų pinigų jugo
slavai buvo pradėję statyti 
aliuminijaus ir dirbtinių trą
šų fabrikus. Rusai ir jų pa
vergti kraštai gali ir vėl 
pradėti boikotuoti Jugosla
viją ir tuo gali sudaryti ju
goslavams didelių nuosto
lių, kaip tai buvo Stalino 
laikais, kada tik Amerikos 
pagalba išgelbėjo Tito nuo 
ekonominio susmukimo.

Gegužės 11 d. Jugoslavi
jos užsienių reikalų ministe
rija paskelbė, kad Sovietų 
Sąjungos “prezidento” Vo- 
rošilovo lankymasis Jugo
slavijoj yra atidėtas. Voro- 
šilovas turėjo atvykti į Ju
goslaviją gegužės 11 d...

Jugoslavijos diktatorius 
Tito šio mėnesio gale turė
jo lankytis Lenkijoje, bet 
dabar, kai jo santykiai su 
rusais pablogėjo, jo kelionė 
j Varšuvą vargu beįvyks, 
nes lenkų komunistai bijo, 
kad lenkai jį pasitiks labai 
iškilmingai ir minios gali 
jam suruošti tokį iškilmingą 
ir šiltą pasitikimą, jog Mas
kvoje tai bus suprasta, kaip 
“provokacija”.

Jugoslavijos spauda jau 
pradeda atsikirsti prieš' Ma
skvos ir kitų kraštų ko
munistų užsipuldinėjimus. 
Dienraštis “Politika” gegu
žės 11 d. paskelbė įdomią 
karikatūrą. Joje matomas 
kinietis daržininkas su Chru
ščiovo išvaizda. Jis laisto 
gėles ir sako: “Tegu žydi 
šimtas gėlių...”, bet visos 
gėlės jo darže yra nulinku
sios ir tik viena vienintelė 
gėlė stovi stati. •

Ginčai komunistų eilėse 
kelia susidomėjimą visame 
pasaulyje. Ginčai tarp Ma
skvos ir Jugoslavijos vyks
ta po priedanga ginčų apie 
programą, marksizmą, leni
nizmą ir panašius talmudis- 
tinius klausimus, bet tikro
vėje tai yra Maskvos pa
stangos priversti Jugoslavi
ją klausyti Maskvos.

dr. S. Biežį 2070, už dr. Za
latorių 652.

Tuo būdu vykdomosios ta
rybos sudėtis nepasikeitė— 
visi jos nariai vėl išrinkti.

Kongresas Svarsto
Pagalbą Užsieniams

Šią savaitę atstovų rūmai 
pradėjo svarstyti vyriausy
bės siūlomą duoti pagalbą 
užsieniams. Prezidentas 
skaito, kad pagalbos davi
mas užsieniams yra svarbus 
dalykas, reikalingas Ame
rikos saugumui ir laisvojo 
pasaulio stiprinimui. Kon
grese dėl pinigų skyrimo už
sieniams šelpti girdisi ne
mažai kritikos. Šios savai
tės kongreso debatai paro
dys, ar vyriausybė turi pri
tarimo savo programai ar 
ne.

Kongrese taip pat greitu 
laiku bus svarstomas vy
riausybės pasiūlymas pra
tęsti įstatymą apie prekybos 
sutarčių sudarymą. Tas įsta
tymas irgi plačiai kritikuo
jamas. \

Indonezijos Karas 
- Dar Nepasibaigė

Indonezijos pilietinis ka
ras dar toli gražu neina 
prie galo. Sumatros saloje 
centrinės vyriausybės ka
riuomenė užėmė visus svar
besniuosius maištininkų cen
trus, bet karas persimetė į 
kitas salas. Šiaurinėj Cele
bes salos dalyje maištinin
kai iš kur tai įsigijo karo 
lėktuvų ir daužo vyriausy
bės uostus ir net svetimų 
valstybių laivus. Vėliausio
mis žiniomis maištininkai iš 
Celebes salos perkėlė savo 
kariškus dalinius ir į kitas 
salas.

Indonezijos vyriausybė ža
da visus maištininkus išnai
kinti, “kaip Sumatroje”, bet 
karas gali dar ilgą laiką 
tęstis.

Robert M. Nixon Grįžo Su Patyrimu 
Tęsia Savo Kelionę Ir Pasišlykštėjimu

nusilenkti Egipto diktato- ? Chrusciov vienoje kait
riui Nasseriui Lebanono Je.bsake’ kad dabar' 
krašte daugumas gyventojų '.alkas Sovietų
yra krikščionvs, bet mag^ B"?“?*- P3™*
metonys ten gana skiit- P1"? bu-
lingi ir kai kuriose krašto ’f kltko-Chrusciovas uz-
vietose sudaro gyventojų s?m,n?: kad ,ru?1 Plrks.. 18 
daugumą. Magometonvs a- Amenkos visokių mašinų 
rabai ir kelia triukšmą‘prieš ®hempos P™“onei f ,saLm- 
vyriausvbę ir savo nepasi- ^*k“ m°ksh"'"kus 
tenkinimą išreiškė užpuoli- ,r t?ckn*us! kun? Pades P3‘ 
mu ant Amerikos įsteigs. «en.ntl R“S,į?S 2?on?!»

~ Vėlesnėmis žiniomis Tri- sakė, kad tuo būdu komu- 
poii riaušės buvo nuramin- nizmas “padės Amerikai 
tos, tvarką mieste palaiko pergyventi sunkius laikus”, 
kariuomenė. Bet susikirti-į Chruščiovo pasigyrimai ir 
mai tarp arabų krikščionių,pažadai buvo pasakyti ko- 
ir magometonų dar vyksta munistų partijos centro ko- 

■ mieste. j mitele pereitą savaitę. Kol
kas Amerikoje apie Sovietų 
didelius mašinų pirkimus 
dar niekas nieko nežino.Prancūzai Vis Dar 

Ieško Vyriausybės]

Prancūzijos vyriausybės
Rusai Sutinka Su

Viceprezidentas R. M. Ni- Jaunas Amerikos negraS; kr“<ta"ęsS™ brikos Pūsiulymu 
xon pereitą savaitę an e jjomer Smith iš Minneapo- dentas R. Coly jau pavedė
Pietų Amerikos valstybes, y prieš 26 metus nutarė sudarvti valdžią trečiam iš 
Peru respublikoje komums- važiuoti . Rus^ą eil_g - politinia* vadui _
tai suoigamzavo sa i- “kurtį naują gyvenimą”. Jis krikščionių demokratų žmo
niškus studentus ir kitokius nuvažiavo ir 14 metų gyve- gui P. Pflimlin.
padaužas ir apmėtė vicepre- n0 Maskvoje, vedė rusę Vvriausvbės sudarvmas y- 
zidentą akmenimis, bute- nrndpin antrinti špI vynausyoes sudarymasi yJiais ir kitokiais daiktais. ™°ną’ pradeja *Ugmtl r? nelengvas, nes tarp vidu- 

Peru vyriausybė atsiprašė .. , r . . no partijų nėra sutarimo dėl
už toki kai kuriu studentu' RusiJos bolševizmas jau- bendros politikos Alžyro ir^uliganizmą k ti į^kfe nam F kitais klausima^ dėl nusiginkIavimo būtųve.
nepablogins santykių tarp ®ivS- APie trečdalis panlamen- damos specialistų, kurie iš-
Washingtono ir Pietų Ame- ... " „ - to Prancūzijoje dalyvauja;aiškintų, kaip geriausiai ga-
rikos kraštų. kaHnbris metJds iis Jautėsi balsavimuose> bet vyriausy-Įlima atominius sprogdini-

Viceprezidentas po to lan-. ... _ J, J . bės sudaryme nesiskaito, tai mus susekti ir vėliau, kai
kėši Kolumbijoj, kur minios Pa 1UV^S Jyra fašistai ir komunistai,
jį pasitiko labai širdingai, F Pppis *S ” k kurie yra prieš bet kokią traliuoti. Rusai sutiko, bet
nois komunistai ir bandė dls !svyko ka,P J“? fP?“' vyriausybę Likusios politi
kei riaušes. Panašiai ir E- dos korespondentas į Abisi- nįg jma deš£iu0.
kvadoro respublikoje sve- m» T veliau ten atltrauke siųs ir kairiuosius, tarp ku- 
čias buvo pasitiktas labai į ° zmon$- ^ų priešingumai yra gana
širdingai. Dabar tas negras, jau 46 dideli. Todėl sunku susitar-

--------------------------- metų amžiaus, grįžo Ameri- ti dėl bendros politikos.
TITO MANDRAVOJA kon ir pasakoja savo rasės --------------------------

žmonėms, kad bolševizmas

Sovietų Rusijos Chruščio
vas atsiuntė laišką preziden
tui Eisenhoweriui ir jame 
sutinka su Amerikos pasiū
lymu pradėti specialistų pa
sitarimus apie kontroliavi
mą atominių sprogdinimų.

Amerikos vyriausybė pa
siūlė rusams, kad derybos

Automobilių darbininkų 
unijos derybos su darbda
viais dėl darbo sutarčių at
naujinimo pradeda domin
ti visą kraštą. Automobilių 
industrija pergyvena sunkų 
laikotarpį, darbininkai iš
kėlė reikalavimus dėl uždar
bių pakėlimo ir dėl paskirs
tymo dalies kompanijų pel
nų darbininkams, bet dar
bininkų unija vargu drįs 
skelbti streiką automobilių 
pramonėje dėl didelio skai
čiaus neparduotų automobi
lių sandėliuose ir dėl pirkė
jų “streiko”.

Automobilių pramonės pa
dėtis kelia rūpesnio visame 
krašte, nes krizė toje pra
monės šakoje atsiliepia vi
same krašte. Tuo reikalu su
sidomėjo ir kongresas. Vie
na senato komisija darė net 
pasiūlymą, kad automobilių 
kompanijos sumažintų ma
šinų kainas, o vyriausybė 
sumažintų mokesčius (akcy- 
zo) ant mašinų.

Automobilių kompanijos 
nenori sutikti su kainų ma
žinimu, o darbininkų unija 
kongreso komisijos siūlymą 
priėmė ir iš savo pusės pa
siūlė, kad naujų darbo su
tarčių sąlygas nustatytų tre
čiųjų teismai. Kiekviena di
džioji kompanija turėtų sa
vo trečiųjų teismą —du tei
sėjus skirtų unija, du kitus 
kompanija, o paskirtieji tei
sėjai išsirinktų pirmininką 
ir nuspręstų, kokios turėtų 
būti darbo sąlygos dirbtu
vėse. Tie patys trečiųjų tei
smai, pagal unijos siūlymą,

bus sutarta kain Ūlos’kon ‘metų 83,6 turėtų nusPrSsti> DUS sutarta, kaip juos kon- kokją daJj kompani.
jos turėtų paskirstyti darbi-

Jugoslavų diktatorius Tito yra didelė apgaulė, 
sako, kad komunistai, ku
rie 1948 metais jį “išprašė” 
iš kominformo, padarė men
ką karjerą. Iš jų T. Kostov . 
buvo nušautas, R. Slansky ir ’
B. Geminder pakarti, V.
Červenkov išmestas Iš par
tijos, Ana Pauker išmesta 
iš partijos, V. Kuka buvo 
nuteistas kalėti visą amžių,
M. Rakosi gyvena Rusijoje 
emigranto gyvenimą, pana
šiai atsitiko su E. Gero; Jo
kūbas Berman sėdi kalėji
me už kriminalus, Malen- 
kovas išjotas iš vietos, G. i 
Barės pašalintas r.uo visų 
pareigų, M. Farkas sėdi ka- j 
Įėjime.

Tie tai komunistai 1948 
metais pasirašė dokumentą 
apie pašalinimą Tito iš pa-i 
dorių komunistų eilių... 1 žiuočię.

NATO Valstybės Už 
■ Bendradarbiavimą

Pereitą savaitę 15 valsty
bių įeinančių į NATO ka
rišką sąjungą baigė užsienių 
reikalų ministerių posėdžius 
Danijos sostinėje. Savo nu
tarime visos 15 valstybių 
pasisakė už viršūnių 'dery
bas su Rusija, bet derybos 
turi būti tinkamai paruoštos 
ir neturi būti propagandos 
cirkas.

Tar}) kitų NATO valsty
bių tarimų ypač pažymėti
nas nutarimas, kad visos į 
NATO sąjungą įeinančios 
valstybės susirūpintų gilinti 
ūkišką bendradarbiavimą 

J«M». CM "biu“ dUrfiy SaV0. UrPe ir.dau.^al! dėm,e

RAUDONfiS PILIS

Kryžiuočiu pastatyta pilis 
ant Nemuno kranto netoli

kol kas tik dėl atominių gin
klų bandymų sulaikymo ir 
sprogdinimų kontrolės. Kiti 
Amerikos pasiūlymai, dėl 
sulaikymo atominių ginklų 
gaminimo, vis dar kabo ore.

Specialistų posėdžiai dėl 
atominių sprogdinimų kon
trolės gal jau greit ir pra
sidės.

ninkams.
General Motors šitą unijos 

pasiūlymą atmetė tuoj pat. 
Tą pat, rodos, padarys ir ki
tos kompanijos. Jos neno
ri sutikti su automobilių kai
nų sumažinimu ir jokiu bū
du nenori sutikti, kad dar
bininkai reikštų pretenzijas 
į kompanijų pelnus. Kainų

panamę i nustatymas ir pelnų sudoro- 
AUKsCIO REKORDAS pagal kompanijų ma-

. jnymą, yra įmonių vadovy- 
Amenkos lakūnas majoras reikalas ir darbininkai

Howard C. Jonnson sumu- kiausįmaįs neturi turėti
šė aukščio rekordą. Jis sa-
vo bandomajame lėktuve F- j _________________
104A pasiekė 91,249 pėdų AKCHKUSC1OV NUVIRS? 
aukščio. Prieš tai rekordas __________
buvo 80,190 pėdų, tokio Užsienių spauda daug
aukščio buvo pasiekęs vie_ spėlioja apie Nikitos Chruš- 
nas prancūzas. čiovo likimą. Pagal spau-

Majoras Johnson sako, idog pranešimą Rusijos dik- 
kad ir tokiose aukštybėse ^tūros viršūnėse dar eina
dangus atrodo juodas, kaip rietenos, Chruščiovo autori- 
tą sakė kiti aukštumų laku- tetas dar nėra kRlj 
nai, o žeme atrodo apvali, munįstų vadų pripažįsta- 
kaip tai mane ir Kolumbas. mas jr tam tikra klika, ve-

_____ _ Pakalbinkime draugus ir dama Sualovo, siekianti
kov^torę lietavTa* ir" kry- sio kreiptų į ūkiškai atsili- kaimynus užsisakyti “Kelei- Chruščiovą pašalinti iš pir

kusių kraštų ūkio kėlimą, vj”. Kaina metams $4. niaujančios vietos.
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Vakaru vienyk
Pereitą savaitė šiaurės Atlanto Sąjungos (NATO) 

valstybių užsienių reikalų ministeriai posėdžiavo Dani
jos sostinėje Kopenhagene ir po 3 dienų pasitarimų pa
skelbė pranešimą, kuris rodo daug didesni viepingumą 
tarp Vakarų valstybių, negu prieš kelius mėnesius.

Visai dar neseniai rusai su savo “sputnikais” ir vi
liojančia propaganda sušaukti viršūnių konferenciją ir 
išspręsti ginčijamus klausimus, buvo sukėlę nesusiprati- 
tų tarp NATO valstybių. Bet dabar rusų propagandos 
viliojimai jau neteko savo patrauklumo ir NATO vals
tybės prabilo daug drąsiau ir vieningiau.

Ai- NATO valstybės turi bendrą politiką galima ir 
dabar abejoti. Pavyzdžiui, jos savo nutarime pasisako • 
už “viršūnių” konferenciją, jei ji bus tinkamai paruošta 
ir svarstys visiems svarbius klausimus, tarp kitų ir Vo- 
ketijos suvienijimą, bet apie Europos rytų valstybių liki
mą nieko neužsimena. Galima abejoti, kad Vokietijos. 
suvienijimas NATO valstybėms būtų svarbesnis reikalas,' 
negu Europos Centro ir Rytų valstybių nepriklausomybės 
atstatymas. Ką duotų anglams, prancūzams, danams, ita- į 
lams ir kitoms tautoms Vokietijos suvienijimas? Na
gi, duotų naujų rūpesnių ir galvosūkių, tuo tarpu kai 
Europos Rvtų valstybių nepriklausomybės atstatymas 
joms užtikrintų ramumą ir pastovią taiką. Bet savo nuta
rime NATO valstybės mini Vokietijos suvienjimą ir vi
sai neužsimena Europos Rytų valstybių likimą. Tas tik 
rodo, kad NATO valstybės nelabai rimtai i savo reikala
vimą žiūri ir vargu priduoda jam didelės reikšmės. Vo- 
ketija yra viena iš NATO valstybių ir dabar jau yra pati 
galingiausia iš Europos valstybių, todėl jos suvienijimas 
buvo paminėtas, o daug svarbesnis Europos Rytų tautų
likimas buvo “užmirštas” paminėti. .........................

NATO valstybių paskutinio pasitarimo svarba yra oras- “ nevlen žmonėms jis 
ne jos politinėj programoj, bet tų valstybių nusistatyme 
išlaikyti savo vienybę, bendrai ginkluotis ir, reikalui iš
tikus, bendrai ginti savo laisvę. Kopenhageno posėdžiai 
parodėnkąd Maskvai nepavyko ir nepavyks Vakarų vals
tybių vięnybę suardyti nei užbaidymais, nei viKojmais.
Tame ir yra pereitos savatės NATO valstybių užsienių 
reikalų ministerių pasitarimų svarba.

PRITARIA PREZIDENTO PLANUI

Gen. Onar Bradiey. buvęs pirmasis 
viršininkas, dabar Raudonojo kryžiaus 
prieš liudydamas atstovu rūmų kariniame komitete 
kalbasi su jo pirmininku C ari Vinmn. Gen. Bradiey 
pritaria prezidento planui pertvarkyti vyriausiąją ita* 
bą taip. kad jis būtu lankstesnis ir salėtą greičiau 
spręsti. ,

VANDENS KELIAI
A. Jenkins

kais pajamų šaltiniai pra
dėjo džiūti, verslo jau nėra 
tiek, kiek jo buvo tik ką pa- 
jveržus prekių gabenimą iš 
garlaivių ir iškėlus j j ant 
sausžemio. šiandien komer
cija jau daugiau vyksta vieš
keliais ir sunkvežimiais bai
gia smaugti plieno arklį, 
kaip Fordas pasmaugė ūki
ninko mulą ir miesčionies 
arklį.

0 kaip su vandens ke
liais? Jie ir nemano nykti. 
Iš viso ko atrcdo, kad Ame
rikos ir Kanados komercija 
vėl grįžta atgal i vandens 

į kelius.
Per virš 25 metus ėjo aš

tri kova tarp vandens kelių, 
uostų, kanalų ir geležinke
lių trusto. Geležinkeliams 
visuomet kovoje padėjo ge
ležinkeliečių brolijos ir an
gliakasių unijos. Bet jie 

j pralaimi. Greit jau pradės 
‘veikti dar vienas vandens 
‘keliąs — milžinas, tai šv.
: Lauryno kanalas, kuris ga- 
bens Amerikos prekes iš 

• pat krašto centro didžiuliais 
ežerais (Great Lakęs) į 
Hudson įlanką ir į visą pa
saulį.

Jau rimtai planuojama 
kirsti Floridą per pus ir pra-

Kas savaite
Chuliganizmas kia turėti kantrybės ir ne-

Amerikos viceprezidentasdaryti.
R. M. Nixon lankosi Pietų TalP ,lr A^°
Amerikos respublikose, pavasaris. Bedarbių skai-
neitą savaitę, ketvirtadieni, ““ PavasarĮvisadasuma- 

* -. * zeja. Taip atsitiko ir šiemet,jis norėjo nuvykti j seniau- J sumažėio dauir mažiau šia Amerikos San Markos s^mazejo daug mažiau
universitetą Lima mieste, i » navasari statv-
Peiu respublikoje. Studentų' didė? ^ata atsitiko ir
ir komunistinių padaužų mi- .. 1 , J ' P.,_. j• • -i -j • • „Lu,. šiemet. Bet padidėjo daugrna io neįleido i universite- y.. . J b
tą,o komunistai savo neapy-i Kiekvie^a Davasari darbu 
kantą Amerikos Jungtinėms1. . P
Valstybėms rodė akmenų, zemes 
butelių ir kitokių daiktų mė
tymu į svečią iš J. A. Vals
tybių. Laimei, vicepreziden
tas nebuvo sužeistas.

Toks svečio- pasitikimas 
yra politinis chuliganizmas.

ūkyje padaugėja. 
Taip atsitiko ir šiemet Bet 
viską suėmus ūkio gyveni
mas visai nepagerėjo, o vy
riausvbė vis dar “laukia ir 
žiūri.”

Kiek 
lauks?

ilgai vyrkiausybė 
To niekas nežino,Kad komunistai ta daro, nė- . . .. . , . ..

ra ko stebėtis, neš jieml la- g3' 1.r.Pa‘*
no. Atrodo, kad pačioj vy
riausybėj nėra tikrumo ir 
nėra vieningumo dėl klausi
mo, ką daryti su ūkio krize? 
Prezidentas kol kas klauso

blausiai rūpi kiršinti Pietų 
Amerikos kraštų žmones 
prieš “jankių imperializmą” 
ir tam tikslui visos priemo
nės jiems yra geros. Bet. . , .
kad į tokią chuliganišką^™^k3™ J™,“ 
“politiką” leido savo įvelti '^.“geXmo^i Z
dalis, tai yra liūdnas daly^P^^T^^ 
kas. Liūdnas ir šlykštus.

Viceprezidentas R. M. Ni- , ....
xon tesingai pastebėjo, kad pa1fre??1‘. , .toks studentų elgesį yra , Patrunku organizacijos, 

Movi™ kai kurte pramonininkai,

. u- j |VO pravesti ir vėliau geležim vesti kanalą iš Meksikos į-
Žmogaus gyvybei vanduo . .. . nutiesti visas susisie- lankos i rytų šoną. Tas su- 

tiek Pat reikalingas, kaip ir ” taupys tag laiko ir lėšų
ir miestų ėjo upėmis. Fak- pietinėms valstijoms Į rytus, 
tiškai visa šalies komercija i Angliją ii- pagaliau
plaukė vandenimis. ji Europą. O geležinkeliams

Kuomet pirmieji geležin- tas žada daugiau nieko,
......4 ... . . keliai buvo nutiesti ir plie-kaip tik dar vieną vinį i jų

upes išdžiūtų, tai bematant iRQ arklyg pakinkytas, tuo_ karstą. Numatoma, kad iš 
viskas išnyktų. Vanduo yra met svarbjausias to tikslas New Orleans, La., Houston, 

buvo greitesnis žmonių su- Tex., Beaumont, Tex., ir 
sisiekimas ir tik vėliau ko-;'^®°^Be, Ala., uostų plauks 
inercija įsėdo ratuosna va-Ky1 iii^vue nauaiu
žiuoti iš kaimo į miestą irį5™^ 146,200,000 tonų viso- 
atgal. Iš pradžių geležinke- i^ių prekių.
lių didžiausias pajamų šal- 
tinis buvo iš keleivių, o 
šiandien iš to tegaunama 
jau labai maža dalis ir jei
gu atimtum komerciją, tai 

■ per porą metų visi Amerikos

reikalingas, bet visai gyvū
nijai ir visokiausiems aug
menims. Jeigu mūsų van
dens rezervai — ežerai ir

ne tik “gvvvbės eliksyras 
jis yra ir civilizacijos lop-

Viso®-Maskv os pastangos suardyti Vakarų valstybių §ys. Nuo neatmenamų laikų, 
vieningumą gynimosi reikale nuėjo niekais. Apie kokią kai žmonės pradėjo _ sąmo- 
nors agresija tos valstybės niekada negalvojo ir dabar įningat gyventi, jie kūrė so- 

y» —s tik taikos iHaikvmo ir gyni- gjjr
jir dabartiniai didmiesčiai su 
į savo dangoraižiais.

Pirmieji civilizacijos takai 
praminti paupiais ir palei

mosi rėčkai!*/jei toks iškiltų.

IVHIj-

Ipžvalga
TITO VfiL ERETIKAS

ežerus, tokia pat kryptimi-ir geležinkeliai išnyktų, kaip

reigūnai, iždo departamento 
žmonės ir “rezervų bankų”

‘gėdos diena” San Markos 
universitetui ir gėda akade
miniam jaunimui, kuris ima
si tokių “argumentų” prieš 
svetimos valstybės aukštą 
pareigūną ir Peru valstybės 
svečią.

Jugos^ąyijos bolševikiš
kas diktatorius Tito dabar 
vėl negeras, jta Įpuolė į nau
ją ereziją/ ar gal atkrito į 
senąją ir visas bolševikiškas 
pasaulis dabar verda ir kun
kuliuoja dėl Tito prasižen
gimų prieš tikrąjį marksiz
mą ir leninizmą.

Mes jau rašėme prieš po- 
porą savaičių, kad tikrieji 
priešingumai tarp Maskvos 
ir Jugoslavijos kyla iš to, 
kad Jugoslvijos komunistai 
nori gyventi savo galva ir 
nemato reikalo imti iš Mas
kvos diktatorių nurodymų, 
kokią vidaus politiką jie tu
ri vesti ir kaip jie turi savo 
ideologiją pagrįsti. Tito ir 
jo bendradarbiai mano, kad 
jie ir be Maskvos dėdžių nu
rodymų gali tvarkytis šalies 
viduje ir gali patys pagrįsti 
savo diktatūrą be Maskvos 
leninizmo popų patarimų.

Jugoslavijoj nėra rasų ar
mijos, o todėl Tito galėjo 
per 10 metų rodyti savo ne
priklausomybę, juo labiau, 
kad Amerika jam davė la
bai žymią ekonominę ir ka
rišką pagalbą. Savo nepri
klausomybę Jugoslavija iš
saugojo, bet ta nepriklauso
mybė buvo didelė rakštis 
Maskvos pašonėje ir Chru
ščiovas bandė su Jugoslavi
ja susigerinti ir “užmiršti 
praetį.” Kuri laiką tas ban
dymas lyg ir sekėsi. Tito bu
vo prijaukintas ir ėmė iš 
Maskvos diktatorių nemažą 
ūkišką pagalbą, o mainais 
rėmė Sovietų Rusijos užsie
nių politiką. Vengrų tautos 
sukilimas Tito ir Maskvos 
draugystę buvo kiek 
d ramstęs, bet ir

ekonominiai prezidento pa
tarėjai siūlo veikti, bet jų 
balsas kol kas neturi spren
džiamo balso. “Laukti ir 
žūrėti” lieka valdžios politi
ka, o virš penkių milionų

KV1__ ____ j ‘bedarbiu laukia nesulaukia,reSpuunnus spaudu d vaJdžios žmonės nus.
rašo su pasipiktinimu apie „ . . ,
politinį chuliganizmą, o vi- !tos žiūrėję ir pracies venai.

i sas tas Įvykis rodo, kaip ne- 
didelė komunistų organiza
cija gali drumsti gerus san
tykius tarp kaimyninių

Tb__reru

Geležinkeliu trastas la
bai daug paveržė verslo iš 
vandens kelių, bet galutinai 
pasmaugti jų neįstengė, o 
vėlesniais laikais vandens 
keliai pradėjo atsigauti, y- 
pač išvysčius sunkvežimių 
susisiekimo tinklą. Jau ne
bereikia prekių iškrauti 4š 
laivo į sandėlį, iš sandėlio į 
traukini, atgabenus i did-

PHILADELPHIA, PA.

kraujas buvo užmirštas ir į keliai išvagoti, ir geležinke- 
santykiai buvo benusistovį iįaį nutiesti. Važiuojant 
geri ar bent pakenčiami. vieškeliu reikėdavo arklius 

Taip buvo iki paskutinio pagirdyti, o taip pat reik
laiko, kada santykiai vėl vandens ir gaivežiui. Bet jiems tai buvo tikri .aukso miešti vėl krauti į sandėlį, 

1 suįro ir Tito dabar vėl kei- pirmiau negu vieškeliai bu- laikai, bet paskutiniais lai- po tam vėl į sunkvežimį ir
kiamas ir ujamas, kaip Juo-

gatvėkariai išnyko.
Per paskutinį pusamžį A-

merikos geležinkeliai turėjo 
neapsakomai didelį gerlaikį,

valstybių.

Little Rock mieste
Prezidentas D. D. Eisen-

Laikas susirūpinti kongresu

Laikas ir mums išrinkti 
atstovus į Amerikos Lietu
vių Kongresą, kuris bus Bo-

hov.er paskelbė, kad nuo stone birželio 27-28 dieno- 
Igegužės 29 d. federalinė ka-lmis. Apie kongreso svarbą

zo \ įsarijonovičiaus laikais. Maskvos pralamėjimas ir spauda ir čekų užsipuolimus 
Niekas tikrai nežino, ko- atsakomingas už tai yra Ni- į persispausdino. Po to, žodį 

dėl Maskvos ponai nutarė Rita ... j paėmė vėl Maskva ir grasi-
vėl pasipešti su Jugoslavijos Tokie spėliojimai ateina na nutraukti su Jugoslavija
diktatorių. Spėliojimų girdi- iš lenkų komunistų, kurie
si daug, bet tikros priežas- Maskvos diktatorių savitar- u— •__ ._______ • »-ties niekas nežino. pines piautyneš seka atsidė-

Kai kas spėja, kad Mas- ję. Kiek tie spėliojimai yra 
kvai Jugoslavijos nepriklau- tesingi, paaiškės gal tik vė- 
somybė yra kaulas gerklėje, liau. O šiuo tarpu aišku yra, 
Jugoslavijos pavyzdys veda jog komunistų eilėse vėl ei- 
“iš kelio” kitus satelitus, vi- na rūgimas. Jugoslavijos 
si mato, kad Jugoslavija erezija pūliuoja ir nuodija 
išsigudrina gauti riebius ky- “m o n olitinį” komunizmo 
sius iš Maskvos ir net iš kūną ir velniop neša jų idė- 
Amerikos ir pas save na- jinį vieningumą, 
muose tvarkosi, kaip vieti- Sovietų komunizmas jau 
niai komunistai nori, visai nuo Lenino laikų yra virtęs 
nepaisydami Maskvos nuro- savotiška tikyba su savo 
dymų ir patarimų. Visi sa- dogmomis, neklaidinga va- 
telitai norėtų atsidurti to- dovybe, savo šventaisiais ir 
kioj padėtyj, Tito juos veda relikvijomis prie Kremliaus 
į pagundą ir Maskvai šita vartų. Bet kokiai religijai 
pagunda darosi nebepaken- erezija yra mirtinas priešas, 
čiama. Iš čia, girdi, ir kyla Chruščiovo bandymas susi
namas Maskvos šturmas įtaikinti su eretiku Tito pa- 
prieš Jugoslavijos nepri- sibaigė naujomis peštynė- 
klausomybę ir preš Tito nu- mis, kurioms šiuo tarpu galo 
krypimą nuo tikrojo kelio, nesimato.

Yra spėlojimų, kad Mas- Maskvos kova prieš Tito 
kvos diktatorius Nikita nė-vedama plačiu frontu. Pir- 
ra dar labai stiprus savo so- ma Maskvos spauda gana 
ste. Savo priešininkus jis gana švelniai pakritikavo 
lyg ir nugalėjo, bet tie prie--Jugoslavų komunistų pro- 
šininkai vis dar skelbiasi ir gramos projektą, paskui
kritikuoja jo politiką link kinų komunistai užsipuolė

visokį ekonominį bendra 
darbiavimą, kaip tai buvo 
padaryta po 1948 metų su
sipykimo... Jugoslavai at
sikerta ir peštynių atgarsiai 
plinta po platų pasaulį.

Praktikoje yra gana kei
stų nuotykių, kurie rodo, 
kad Maskvos gnčas su Tito 
yra daugiau negu tik tąsy- 
masis dėl leninistinio švent
raščio aiškinimo. Gegužės 11 
d. į Jugoslaviją turėjo at
vykti Sovietijos “preziden
tas” Vorošilovas. Iki pat pa
skutinės dienos Jugoslavija 
nežinojo, ar Vorošilovas at
vyks ar ne ir tik gegužės 10 
įsitikino, kad svečio nebus. 
Toks chamizmas yra sup
rantamas tarp susipykusių 
“idėjos brolių”, nors šiaip 
jau leninizmo neragavu
siems žmonėms tokie san
tykiai atrodo gerokai lau
kiniai.

Kai Maskva pešasi su Ti
to, tai vargšams lenkų ko
munistams kudlos dulka, 
šio mėnesio gale Jugoslavi
jos diktatorius turėjo lanky
tis Varšuvoje. Dabar, san-Jugoslavijos. Tie priešinta- Jugoslavijos komunistus ir

kai nurodo, kad Maskvos juos išniekino taip, kaip tai tykiams tarp Tito ir Mas- 
ginče su Jugoslavija nykštu- buvo įprasta Stalino laikais, kvos sugedus, jo lankymasis 
. i . ~ —„ „„—«*_ Varšiivoje būtų provokacija

rasų akyse ir lenkams tur 
būt teks prašyti, kad jų 
kviestas svečias pas juos ne
silankytų .,.

kas Tito išėjo laimėtoju ir o Maskvos spauda kinų už
tai esąs “nuopelnas“ Niki- sipuldinėjimus persispauz- 
tos, kurs žeminosi prieš Ti- dino. Po kiek laiko čekų ko- 

su- tą, bet jo nepatraukė į Ma- munistai šoko barti Tito už 
vengrų skvos pusę. Todėl tai yra jo nukrypimus, o Maskvos

gabenti krautuvėn. Tas vis
kas jau atpuola ir mums 
perkant tas prekes jau ne- 
reik mokėti už tuos perkro- 
vinėjinfus.

Paskutiniai apskaičaivi- 
mai iš 1956 m. rodo, kiek 
Amerikos upių ir ežerų prie
plaukos (uostai) turėjo pre
kių plukdyti: iš pietinių 
valstijų į Meksikos įlanką 
(Gulf) per metus plukdė 
150,210,000 tonų; Mississi- 
ppi upės sistema — 56,786,- 
000,000; Great Lakęs” sis
tema — 110,000,000! į At
lantą tekančiomis upėmis— 
32,302,000,000; į Pacifiką 
tekančiomis upėmis — 5,- 
199,000,000, ir mažesniais 
kanalais — 3,000,000 tonų.

Gi šios šalies didieji uostai 
turėjo metinės prekių apy
vartos: Boston, Mass.,—21,- 
000,000 tonų, Ne\v Yorko— 
154,700,000; Philadelphia, 
Pa.,— 55,700,000; Baltimo
re, Md., — 51,600,000; Nor
folk, Va.,—44,600,000; Los 
Angeles, Calif., — 19,600,- 
000; Rishmond, Calif., — 
14,800,000; Portland, Ore., 
—13,800,000 ir Seattle, Wa- 
shington, — 13,700,000. Iš 
visų tų uostų prekės dau
giausiai eina į visus pasau
lio kampus. Jei kas mano, 
kad Amerikos vandens ke
liais nebeturi reikšmės, tas 
turi keisti savo nuomonę, 
nes šie skaičiai aiškiai 
parodo, kad Amerikos upė
mis ir ežerais plaukia pre
kių kalnai. Žmonės arčiau 
važiuoja automobiliais, o

riuomenė bus atšaukta nuo 
Little Rock aukštesniosios 
mokyklos, kurią iki šiolei 
federalinė kariuomenė sau
gojo nuo rasistinių mušeikų.

Savo pranešime preziden
tas pabrėžia, kad kariška 

• sargyba prie mokyklos da
bar nėra reikalinga, nes mo- 
kykla nutraukia darbą dėl 

i vasaros atostogų, o rudenį 
į vyriausybės spręs ar prie 
mokyklos reikia dar sargy
bos ar nereikia. Tas pareis 
nuo to, kiek Little Rock gy
ventojai ir Arkansas valsti
jos pareigūnai bus išmokę 

i gerbti federalinio teismo 
patvarkymus ir nebetrukdys 
negrų vaikams lankyti Little 
Rock aukštesniąją mokyklą.

šią vasarą Arkansas val
stijoje įvyks gubernatoriaus 
rinkimai ir gal didysis kalti
ninkas dėl Little Rock mai
šaties, gub. Faubus, bus ne- 
beperrinktas.

Little Rock miesto įvykiai 
l pernai rudenį nuskambėjo 
po visą pasaulį ir tikrai ne
prisidėjo prie Amerikos ge
ro vardo pakėlimo užsieniu- 
se ir ypač spalvuotų žmonių 

' kraštuose.

“Laukti ir žiūrėti”

Vyriausybė vis dar laiko- 
!si savo politikos “laukti ir 
žiūrėti,” kaip ten bus su ta 
ūkio “recesija.” Vyriausybė 
tikisi, kad visi ūkio negala- 
|vimai patys išnyks, tik reį-

I toliau skrenda lėktuvais ir 
jau lyg ant sienos užrašyta, 

i kad Amerikos geležinke
liams šviesios ateities nėra.

nėra reikalo kalbėti — jis 
aiškus kiekvienam tikram 
lietuviui, reik jame daly
vauti. O daugelio draugijų 
vadovai dar snaudžia ir nie
ko nedaro.

Turime 4 klubus ir nema
ža visokių draugijų. Jos vi
sos turėtų pasiųsti savo at
stovus į kongresą.
Mirė jauna naujakurė

Neseniai palaidota nauja
kurė Pempienė, kilusi nuo 
Balbieriškio, išgyvenusi tik 
49 metus. Mirė širdies liga. 
Palaidota bendrose miesto 
kapinėse. Jos vyras Lietu
voje buvo paštininkas. Lai
dotuvėse gausiai dalyvavo 
draugai ir pažįstami. 
Paminėjo Vaižgantą

Gegužės 4 d. Bendruome
nės radijas paminėjo rašy
tojo Vaižganto mirties 25 
m. sukaktį. Paskaitą skaitė 
prof. J. Puzinas.

Rudenį numatomas iškil
mingesnis tos sukakties mi
nėjimas.

Kipras Tautkus 

PITTSBURGH, PA.

Bus kortų vakaras

Birželio 7 d. 7:30 vai. vak. 
L«D.S. Klubo salėje (1024 
Beaver Avė., N.S. Pitts
burgh) bus Lietuvių Tauti
nių Kapinių Komiteto kortų 
vakaras (Card party). Bus 
gerų dovanų. Komitetas 
nuoširdžiai kviečia visus 
tautiečius atsilankyti. Pel
nas skiriamas kapinių puo
šimui.

Fr.
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$AS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. KASO

TAS DUONOS

WORCESTERIO NAUJIENOS
Mielas-

ventojų 203.000. Tai dau
giau kaip Kaune ir maž
daug tiek pat kiek dabar 
Vilniuje. Tačiau, žinoma, 
savo grožiu Worcester ne
gali lygintis su Vilnium nei 
su Kaunu. Tačiau daugeliui 
lietuviškų šeimų jis mielas 
miestas... Kaimo berneliai 
ir merginos apleido Lietuvą

sus įvykius. Kas gimė, bai
tui ffv !gė "“oky**1* kas su kuo ap- 
, . Įsivedė, kas susirgo, kas mi- 

re, kam kokia laime ar ne- 
laimė nutiko... Visi tie as
meniški įvykiai lietuvių gy- j 
venime lieka gražiai pašte-, 
bėti ir paskelbti. J. Krasin- i 
sko akyla akis viską pašte-, 
bi. Be tų kronikinių įvykiu i 
J. Krasinskas dažnai pata
šo apie visuomeniškus įvy-Į 
kius lietuvių gyvenime, ap-

ieškodami darbo ir geresnio susirinkimus, va-
... n atrado Wor- karus> minėjimus, politinius,;

tautinius ir draugijinius įvy- Į 
kius, prie kurių kai kada 
prideda savo trumpas pasta
bas. Taigi- Krasinsko kores
pondencijos yra visuomet 
informacinio pabūdžio, lai-j 
ku ir taikliai patiektos. Jis, 
rašo, kaip profesionalas ko-J 
respondentas. į

Todėl kalbant apie Wor-j 
cesterį reikia su Juozu Kra-, 
sinsku kalbėti. Progai pasi
taikius aš jį užklausiau:

—Kur gi taip išmokai ko
respondento darbo?...

Krasinskas sėdėjo pasina- 
rinęs ir žvilgterėjo iš po an
takių į mano pusę.

gyvenimo 
cesterį. Nuo to laiko jie už
augino ir išmokslino savo 
vaikus, o dažnai ir anūkus, 
Įsikūrė, prasigyveno ir patį 
miestą gerokai aplietuvino. 
Todėl ir pats miestas pasi
darė savas miestas ir mie
las miestas...

Pramone

Worcester yra pramonin
gas miestas, garsus savo 
vielos fabrikais, kur daug 
lietuvių per daug metų “dra- 
tą traukė”, mašinų gamini
mo fabrikais, kur gamina
mos tekstilės, žemės ūkio ir 
kt. mašinos ir įvairios meta
linės dalys Įvairiai pramo
nei. Šalia to išsiplėtė odos 
pramonė, siuvyklos, kepyk
los, maisto produktų paskir
stymo bendrovės ir galybė 
kitu smulkesnių gamyklų.

DĖKINGŲ JAPONŲ DOVANA

Japonu gen. konsulas Mitsuo Tanaka New Yorkė (kai
rėj) įteikia garsiosios aklųjų globėjos Helen Keller 
biustu jos draugui Eric T. lloulter. Amerikos Fondo 
užjūrio akliesiems šelpti direktoriui. Keller yra pati 
akla ir senelė, bet ji nepaliauja rūpinusis viso pasaulio 
aklaisiais ir todėl dėkinga Osaka (Japonijoj) aklųjų 
organizacija atsiuntė jai šitą dovaną.

Centro reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus buvo mielai pri
imtas ir susirinkusieji su 
malonumu klausėsi jo kal
bos, liečiančios mūsų tautie
čių šelpimą. Kun. L. Jan
kus savo kalboje priminė,

KAS NAUJO BROOKLYNE
kokiu jis seniau buvo. Plo
jimų jis gavo gausių.

, , . , Programos pabaigoje bu-
LDD 7 kuopa nuo praei- v0 ^.^omos dovanos už 

kad dabartiniu metu y pa- tu metų rudeni ruošto savo nudažytus “mar-
tingas Ealfo dėmesys yra a t- 25 metų sukaktuvių minėji- gUčius’\ kurių publika sune- 
kreiptas į mūsų brolius-se- mo iki šių metų balandžio labai daug ir nepaprastai 
sės, gyvenančius Sibire, Tė- 12 d., viešo parengimo ne- gražiai nudažytų. Sprendė- 
vynėje ii* kitur, iš kur Bai- turėjo. Savo jubilėjų kuopa ju komisiją, vakaro pirmi- 
fo Centras gauna daug laiš- atžymėjo Piliečių Klube, n}nk0 pakviesti, sudarė: 
kų su prašymais įvairių vai- kur vršutineje salėje įvy-menininkė, nupie- 

ko prakalbos, o jas baigus, ^usj daugybę labai vertb> 
a: at’.nėj turėjo pažmonį. gų paveikslų, Natalija Jasu- 
Viskas praėjo gana sklan- kynaitė; žinomas visuoine- 
džiai, nors ir buvo nesmagu, ninįnkas A. Paulauskas; 
kad neatvyko į juoilėju du muzikos mokytoja Lilija 
ęalbėtojai arba, kaip 7 kuo- gateikienė; žymus sportinųi- 
-os pirmininkė B. Spūdie-kas Billy Welton, Brookly- 
įe juos vadino, ‘'klebonai , ne gerai žinomos visuoroe- 
r poros artistų. nininkės M. Diržienė ir T.

Patvs parengimai publika Galinienė. Reikia pripažm- 
?.ebuvo gausūs, bet nuotai- ti, kad ši komisija turėję 
ka buvo nepaprastai gera. daug vargo, ginčų ir nema- 

Tačiau šiemetinis “trądi- lonumų, kol priėjo vienodo 
rinis” LDD 7 kuopos “mar- sprendimo: margučių sune- 
gučiu vakaras”, Įvykęs ba- šta pilna didžiausia dėžė, 
landžio 12 d. Ateletų Kiu- visi gražiai nudažyti, tad 
bo svetainėje, nustebino pa- kam "priklauso dovanos? 
čius rengėjus. Kiek tik At- Pagaliau paskelbė tokį iįo- 
*etu Klubas turėjo stalų ir įtarimą : pirmą dovaną lai- 
kėdžių, visi buvo užimti dar;mėjo J. Rimavieius, antrą 
anksti prieš paskelbtą pa-Į—Riaubienė, trečią—F. Lė- 
»engimo pradžią, o publikos onavičienė. Girdėjau, kad 
vis dar rinkosi. Klubo šei-nevisi buvo patenkinti teisė

jų
stų ii*, jo pranešimu, beveik 
visi nelaimingųjų prašymai 
patenkinti, jei jie atsiunčia 
daktarų išrašytus receptus.

Sk. Sekretorių*

ROCKFORD, ILL.

Puvo gražus vakaras
Ealfo 85 skyrius pasikvie

tė iš Čikagos Šaulių meno 
mėgėjus, kurie suvaidino 
vieno veiksmo komediją 
“Raidės, o ne žmonės”. Vai
dino gerai, žiūrovai buvo 
patenkinti, turėjo progos 
skaniai pasijuokti.

Jaunimas tautinius šokius 
labai gražiai pašoko. Publi
ka plojo ir prašė kartoti.

Programai pasibaigus Bal
fo skyriaus pirm. A. Pociusmane supažindino, tai aš, —S. Miglinas, 88 metų.

-Matai, - sako, - tu-'-ai.P manda;?us kavalierius, Tegu Traną lengva jiems ^"^""vjidi'ntojam^
rejau gerą mokytoją. Savo y jf)S tik . Kaldina,
laiku paiasiau pirmą korės- „ja 1)el^g1o , J. Kaldina.
pondeiicją ! “Vienybę Lie- kad fia ne d • k ----------------------------
tuvmnkų”. J. O. Šinjdas auoti o jaunoms ,
tą korespondenciją aptaise,noms jš nederJ *

monę ir .ivamų darbininkų dau^au ir O*'-
reikia, todėl ir darbo būda- tal.g minįti faktus ir I -Pradėjau ir 
vo lengviau gauti kaip ki- ėinėti tokius ivykiuS) kuriel tekstiles fabrike, 
tur. Worcester neturėjome- Įjotuviams garbę sudaro, o

NORWOOD, MASS.
▼V UI IUI 1

ivmas-so nva_ 
ivaiua pi«- Kaitas gyvuos

“Margučių vakarui” 
praėjus

. . . ” mininkas Danielius Averka jų sprendimu, bet visus pa
šokėjams, Petrui Pociui už su gavo padėjėjais prakai- tenkinti argi buvo įmano- 
dekoracijų atvežimą iš Či- tuodami kąlė.iš pasitaikiusių ma?
kagos, seimininkėms, kurios yentu visokius “stalus”, “šuo- Į Vėliau buvo šokiai* bet, 
dirbo virtuvėje ir prie stalų,Į!us” jr juos kimšo kur tik;atrodo, dėl didelės salėję 
ir kitiems tuo ar kitu prisi- ,a<|o salėj laisvesnės vietos. ’kamšaties,e kojomis trepsė

to jai perdaug smagumo ne
turėjo.

1
Jaunimo „ , Septintosšaulys k • • • i-

aš dirbti 22 Balfo sk. po menko V. Išganaitis padėkojo rock- ~eirninin 68

T TX TXL.U.U. kuopos 
tikrai

nos pramonės krizės, kaip 
sakysim Lawrer.ce, kur dau
giausiai tekstilė buvo su
telkta. Tekstilės ar kitai 
pramonei besikraustant į 
pietus, — miestai suvargsta. 
Worcester dėl savo pramo
nės įvairumo neturėjo to
kių krizių, čia vis ne vienu, 
tai kitu darbu gali išsivers
ti.

Imigracija

Tas sutraukė įvairią imi
graciją. Čia yra apsčiai lie
tuvių, lenkų, italų, švedų, 
prancūzų, vokiečių, anglų, 
škotų, airių, žydų ir kt. tau
tybių imigrantų. Jie ir jų 
vaikai bei palikonys sudaro 
gana mišrų gyventojų skai
čių. Dėl to mišrumo nė vie
na tauta negali vyrauti ir 
už tai tarpusavio sugyveni
mas niekuomet neturėjo 
perdaug didelių aštrumų.

Lietuviai Worcestėr gyve
nime turi nemažą reikšmę. 
Su Worcester apylinkėmis 
lietuvių priskaitoma apie 
20,000. Tai žymus skaičius.

Korespondentas 
J. Krasinskas

Apie lietuvių ’ gyvenimą 
“Keleivio” skiltyse dažnai 
parašo Worcester’io senas 
gyventojas ir spaudos ben
dradarbis Juozas Krasins
kas. Krasinskų pavardė 
“Keleivio” puslapiuose daž
nai pasirodo, štai Mikas 
Krasinskas iš Urugvajaus 
dažnai “Keleivyje” parašo 
ir dabar neseniai spausdino 
įdomius įspūdžius iš savo 
kelionės Brazilijoje. Tačiau 
jam nė kiek neužsileidžia jo 
pusbrolis Juozas Krasins
kas iš Worcester’io, Mass. 
Kas būdinga J. Krasinskui, 
kad jis patiekia skaityto
jams labai išsamia Worces- 
ter’io miesto kronika. Jis

vengti minėti peštynes, lat- 
ravimus ir kitus nešlovingus 
atsitikimus. Aš labai įverti
nau patarimus, tačiau man 
pasidarė nebedrąsu ir pra
dėjau galvoti, gal aš nesu
gebėsiu ištesėti rašyti kaip 
reikalaujama. Na, po kiek 
laiko, gaunu iš Sirvydo pa
ketą. Atidarau. Pasirodo jis 
man siunčia popieriaus, ra
šalo, plunksnų ir pašto žen
klų. .. ir rašo:

—Gal Tu, Krasinskuti, ne
išgali nusipirkti rašomos me
džiagos, tai aš Tau siunčiu. 
Rašyti Tu gali, o jei nera
šai, tai gal Tau medžiagos 
arba drąsos trūksta. Medžia
gą siunčiu, o drąsą pats iš 
savęs susirask!

Taigi J. O. Sirvydas buvo 
ne tik rašytojas ir laikrašti
ninkas, bet ir žymus peda
gogas. Jis žinojo kaip žmo
gų pamokyti ir kaip jį pa
drąsinti. Nuo to laiko pra
dėjau pastoviai rašyti.

—Kada į Ameriką atva
žiavai ir ar seniai Worces- 
tery gyveni? — paklausiau 
Krasinską.

—Aš gimiau 1895 metais 
birželio 1 d. Paliepių kaime, 
Butrimonių valsčiuje, Pu
nios parapijoje. Dabar, be
rods, Punią yra Jėzno rajo
ne. į Ameriką atvykau 1913 
metais gegužės 10 d. Pir
miausiai atvažiavau į Tomp- 
sonville, Conn. pas Jurgį 
Krasinską. Niekada neuž
miršiu tos kelionės. Laivas 
atplaukė į New Yorką, o iš 
ten atvažiavau traukiniu. Iš
lipau iš traukinio ir nežinau 
kur eiti... Išgirdau žmones 
lenkiškai kalbant, pžklau- 
siau ir jie mane nuvedė pas 
Jurgį Krasinską. Užeinu, il
gi apie tuzinas merginų sė
di už stalo. Pasirodo pas šei
mininkę gyveno apie 20 a- 
teivių merginų, kurios dirbo

trumpai drūtai nusako vi- 'vietos tekstilės fabrike. Kaip

vadovas seimininkes paruošė
Už 60 šlubavimo balandžio mėn. fordteėiams ūž tai, kad jie|ger? vakari?.n«„ .G'^a" 7.ra

SudavaJa'rdoieriSVirtC10 T( 'vaMvba^Pi™‘ °X I?.epan?Mta .var?« v?fstan- tad'tantate? tavo vertai iras” tavo patslkaitĮingiau-
gaudavau ( dolerius ir iu (ieties valdybą: Pirm. Ado- ciųju ir rūpinasi ju šelpimu, _______
centų. Vėliau ėmiau uždirb- mas Tumas, vicepirm. Pet- ragino įsteigti vietoje šau ’o imta tik $3. Šeimininkė

mis ir jų padėjėjais buvo:ti 15-18 dol. savaitėje. 1915 ras Blažys, sekret. Bronius lių skyrių, 
metais persikėliau Į Wor- Kovas (Kriaučiūnas), iždo Svečiu buvo iš Čikagos ir Tls J? 
cesterį, kur už 60 vai. ga-sekret. Kazys Šimėnas, Iždi-1 kitur. Visų buvo gera nuo- 2 ™? pJV8*
vau 20 doleriu. Vėliau su ninkė Felicija Zarankienė. taika, Balfo naudai liks per (yP o Rorloff V Kaivau 20 dolerių.
Antanu Kriaušiu apie 9 Noraoodiečiai suprato $140. Taigi patęngtaas pa-

ui ęjilnnę crionb-n uicoic ... «««
gle, O. Aukštuolienė, W. 
Ambotas, o laike paties ban-

metus turėjome krautuvę, reikšmingą lietuvių šalpos 
Po to teko verstis įvairiais darbą ir neleido skyriui už- 
darbais. 1918 met. lapkričio sidaryti ir pasiryžo ištver- 
18 dieną vedžiau Ievą Ba- mingai darbuotis toliau, 
ranauskaitę, užauginome du Nelauktai pasirodęs Balfo 
sūnų, kurių Juozas dabar
38 metų, o Algirdas 30 me
tų. Turime vieną anūką var- g 
du Dovydas. Worcestery gy- 5 
vendamas visą laiką lašinė- 5 
jau į “Keleivį”, “Sandarą”, iš
“Vienybę Lietuvninkų”, g 
“Tėvynę”, “Amerikos Lie 
tuvį” ir kt. Daug iš tų lai 
kraščių, kur rašiau, sustojo 
eiti, bet “Keleivis” sąžinin- Į g 
gai ir tvirtai keliauja, o aš | 
jam sąžiningai rašau. (Įver-ĮS 
tiname ir esame dėkingi, | 
Keleivio Red&kt.). Aktingai | 
dalyvauju vietinėse organi
zacijose, o Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugijoje y- 
ra tekę plačiau pasireikšti. *

5? BST
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Worcester man dabar ant
roji tėviškė. Tai geras mies
tas ir malonu jame gyventi.

Aleksandras Viršila

(Bus daugiau)

BRADFORD, CONN.

,ii)D

sisekė visais požiūriais.
Perkūns________  ‘ niuuvuic, vr

. .... . . keto dar buvo įtraukta į
... -j- • ♦ ‘ darba keletas kitu, nes pa-

ti viena komisija jokiu bu
rtu būtų nepajėgusi aptar
nauti nepaprastai skaitlin- 
gos publikos.

Baigiant vakarienę, darbš- 
g čioii 7-tos kuopos pirminin- 
| kė B. Spūdienė pradėjo kal- 
“ bų ir meno programą, kurią

PATARTINA VISIEMS įSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriau?|vestį pakvietė J. V. Stilso- 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- g ną. Trumpas, bet labai sim- 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius g patingas 7-tai kuopai kal- 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai » bas pasakė: J. Šaltys, J. 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-| Kiznis, V. Gervickas, P. 
kiu naudingu pa tarimų apie virtuvės saikus, apie! Montvila, K. Bukaveckas, 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. § Lukoševičius, J. Paknys, 
Knygoje yra skyrius “tarptautini virtuve,” kur paduog V ”aS!°a'įs’ jJ T^^n 
,a.„a apie Šimų įvairi, tauty migiamiausi, valgi,! da^ kinTe

svečiai, kurių pavardžių ne- 
spėjau nugirsti.

51.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus^ kadangi parengime apsi- 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: | jankė senas amerikiečių lie-

KELEIVIS
**3*? E. Rrc,«»rtw«v Rovtrtrt ^7

| “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 
* šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina

Nedarbas, mirštame ...

Nedarbas spaudžia ir mū-!*
sų padangę, kaikurie plieno g 
fabrikai bedirba 3-4 dienas 
savaitėje.

Iš senosios kartos vienas 
po kito apleidžia mus. Pra
eitų metų gruodžio 7 d. mi
rė M. Jazukevičienė, 73 mt, 
šių metų sausio 22 d. mirė 
St Sakalauskas, 73 mt., va-
sario 2 d. — M. Kisielienė, g 
72 mt, kovo 26 d. — J. Ki
sielius, 73 mt, ir kovo 28 d.:

menininkas ir daini-g tuvių
m»«. | ninkas Francis Stanko 

5 (Stankūnas), tai jis irgi ne
išliko be pareigų, —pirmi-

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit maistas iš tikrai Amerikon valdžius 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squ*re, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės 1 registruotų vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “ldeal Pbarmacy“ savininką, čia iš
pildomi gydytojų receržai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų ano džiovos ampulėse, 
vaistų ano aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, ano širdies ir nervų ligų. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatas klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

at I r
| ninkaujantis jį pakvietė pa- 
£ sirinkti: arba pasakyti kal- 
x bą, arba padainuoti. Anta- 
| nas Šatei ka sukurstė publi- 
g ką prašyti Stankūną padai- 
į nuoti. Visų mėgiamas dai- 

a nininkas, akompanuojant 
Lilijai Šateikienei, sudaina
vo net kelias dainas. Čia 
pravartu priminti, kad Fr. 
Stanko - Stankūnas, kuris 
jau daug metų turi dainavi
mo studiją New Yorke, se
niai buvo dainavęs lietuvių 
parengimuose. 7-tos kuopos 
parengime jis pasirodė tas 
pats griausmingas ir kartu 
nušlifuotas bass

sias iš visų iki šiol įvykusių 
tos rūšies parengimų. Dau
giausiai svečių jin sukvietė 
V. Kalvelis, bet nemažas 
skaičius ir kitų 7-tos kuo
pos narių smarkiai pasidar
bavo, kad vakaras pavyktų.

VatUs:

Dar kartą prašome

Dariaus-Girėno pominklo 
statyba Brooklyne vykdoma, 
pamatai išmūryti ir padėtas 
akmens pedestalas 7 pėdų 
ilgio keturkampės formos, ir 
skubiai pristatoma kitos da
lys paminklo medžiagų.

Balandžio 27 d. 5 vai. va
karo Piliečių Klubo salėje 
(280 Union Avė., Brookly
ne) Įvyko susirinkimas pa
minklo statymo reikalu. 
Kalbėjo J. Audėnas, J.Gin- 
kus, adv. S. Bredis, Bronė 
Spūdienė, Jonas šaltis va
dovavo. Surinkta aukų $47 
ir perskaitytas aukotojų są
rašas ir paminklo statymo 
istorija, šie dokumentai būa 
apmūryti paminklo kamie
ne.

Komitetas yra pajėgus 
apmokėti už paminklo pir 
statymą. Tačiau trūksta pi
nigų lakūnų veidų graviū
roms, kurios jau gamina
mos. Taigi nuoširdžiai pra
šome siųsti aukas pašto per
laida DARIUS - GIRfiNAS 
MONIUMENT FUND var- 
du ir adresuoti Komiteto UU 
dininkui Mr. P. J. Moafcribų 
85-16 96tl> St, WoodM
ven 21, N. Y.

1956 metais televizijos 
tuvų buvo 56 milionai, » i* 
vien Jungt. Amerikos Vslsįjbl 
se 42 mil., Europoj (i 
Sovietų S-gą) 8.6 mil.

Pasak žinovų,
1945 metais pastatyti 

baritonas, >5525. dabar kainuoja $12,756.
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Iš Pavergtos Lietuvos Pavasaris prieš dangei metu
J* būdžius

“Moka biskį lietuviškai”

“Vilnis” Nr. 88 išspausdi
no Įdomų laišką, kuri para
šė jaunuolis iš Panevėžio 
rajono. Jis rašo:

“Dauguma lietuvių moka 
kalbėti rusiškai. Visose mo
kyklose ir gimnazijose mo
koma savo ir rusų kalba. 
Daugiausia tai visur įstaigo
se yra rusų vadovų, bet jie 
taip pat moka biskį lietuviš
kai (Visur mūsų pabraukta. 
Red.) Mane dėdė klau
si. kas man labiau teikalin- 
ga sutonas, kostiumas ar 
laikrodėF's, tai man dėde la
biau yra reikalingas suto- 
r.as, o su laikrodžiu tai nė
ra bėdos, gali jo ir nebūvi. 
Lietuvoje laikrodžius nešio
ja tik bagoti žmonės, gerai 
apsirengę...

... pas mus retai kas turi

vaitės kitos prasidės žūklė. 
Šventosios žvejai nerimau
ja. O nerimauti yra dėl ko. 
Jau antri metai iš eilės kol
ūkis neįvykdo žuvies suga
vimo užduoties. Šventosios 
uostas yra užsekęs, išplauk
ti į jūrą buvo sunku, o šiais 
metais prasiveržti per sek
lumas neliko jokios vilties... 
Kolūkio valdyba daug kar
tų kreipėsi Į Respublikinę 
žvejų kolūkių ir MŽS val
dybą, prašydama suteikti 
pagalbą ir pagilinti uostą. 
Daug kartų buvo pažadėta, 
numatytos konkrečios prie
monės, tačiau pažadai liko 
vien pažadais. Pagaliau 
praėjusių metų rudenį iš 
Klaipėdos žvejybos uosto 
buvo atvežta nauja žemse
mė. Po mėnesio montavimo 
mašina paleista į darbą. 
Deja, jau pirmosiomis die-

Visi pavasariai Lietuvoje tai jis davė pluoštą nesu-

vinti. Aprašymas kovų bei 
kliūčių, kurias teko kiek
vienam jų sutikti kelyje, su
daro knygelės turinį.

“Pajudinkim, vyrai, že
mę”, buvo pirmoji po

buvo malonūs. Ypač kada lankstytų spaudos lankų, rPaukštinių” tikra knyga 
atsigrįžti į tolimą praeitį, į kaip būsimą knygą? Jis ne- h^uvių kai ba, kurią man 
vaikystę, kada parvažiuoda- apsivylė, kad mano tėvas ^ko J1 SMjįle.1}
vau iš mokyklos Velykų jam už tai duos ką nors gar-, pelsgahu išreikšti tą di e į 
švenčių pas tėvus. daus. Taip Jonas Pikčilingis ĮsPudį, kurį padare ta ma-

1904 m pavasaris nesi- daugelį ūkininkų apdovano- į* knygele. Ji pakele mane 
, . m. pavasaris nesi “parnnkoia;s išminties ir sukrėtė taip, lyg po to skyrė nuo kitų mano pava- J°. Pamokslais išminties u\būči žvmiai naūeėies ir 

sariu Vilkeliškių kaimo so- teisybes”. ^ciau žymiai paug^ ir
dyboje Ar tik ne DidįjL Tėvas nunešė tuos lapus subrendęs. Man nušvito zp 
uyuuje. nr un kuujjj- Motiem Rūdininką ku- ^d as esu lietuvis, Ru- 
Pen k tądien}, kada šeimyna Motiejų Budimnką, ku slegiamos tautos žmo-
triūsėsi kieme tėvas atsisė- °s gyveno gretimam Iždą- S JOS lauvosRusėsi Kieme, ievas atsise- ki T • buvo : ku gus, panašiai kaip buvo ven
do uz stalo ir įssitrauke iš gni kaime, lai ouvo i kup- * e Antra suoratau
kišenės kažka «uwniota i r4 suaugęs žmogus, kuns fru tauta. Antra, supratau,Kišenes Kažką nuvyniotą į nramokes kad man, kaip aniems ven-
lenkišką savaitrastj “Gazeta nezirna kur buvo pramokęs studentams. užaugus 
Sniųteczna”. Tėvo brolis «*** knygų risimo ama- OT «“*■*£»* 
kunigas Konstantinas spau- to. Kokis džiaugsmas buvo “pajudinti že-
dos draudimo laikais pre- vMfim namiškiam, kai tėvas ,.2?
numeruodavo jam tą Iaik- paimdavo tą knygą ir per
raštį.

Išvyniojęs ištiesė knygelę,

Tai svarbiausias Žemaitijos miestas, jis yra gražioje vie
toje ank5ta»e Masčio ežero krante. Netoli jo fibvo Džiu- 
ginėnų dvarelis, kuriame ilgą laiką gyveno mūsą rašy
toja Žemaitė.

SUSITIKĘS KURIOS NORS DRAUGIJOS, KLUBO 
AR KITOKIOS ORGANIZACIJOS VADOVYBĖS NA-mę”. Nemažą skaičių kny-

slcą i t.vd n vr> keletą sakiniu. esu perskaitęs, bet nėra R J, KLAUSK, AR JO ORGANIZACIJA JAU IŠRINKO 
Ten gyvuliai ir paukščiai DELEGATUS | AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ,

L»vyiuujV& rrvveno galvoio ir kalbėio ę ’ kun butų tokia KURIS BUS BOSTONE BIRŽELIO 27—28 DIENOMIS,
ant kunos didėlėmis raide- brandi-kovojančios tautos ApeASKYRP auka, jei NE. PARAGINK TĄ

akorneonus, nes jie labai , _ ū , , , nomis, neprityrusių darbuo-brangus. Toks akordeonas, +rkill v.
kaip dėdė mums atsiuntėt 
ant to lapelio, tai toks kai
nuoja 3 tūkstančus rubliu.

tojų valdoma, žemsemė bu
vo sugadinta. Sugaištas dar 
vienas mėnuo kapitaliniam

„.......................... , .. . . . remontui. Tačiau dirbti ne-Ta. jei non nupirkti tai rei- betek jr
kiaairbti beveik celi metai tuoniu’ žmJonj žemsem&
gerame darbe. Tai je. ga- komaįda atostogų. Kų
letum dede prisiųsti nup.r- lvoja Snin!
k!te ! at. pigiausių kuris y- kaj žvejybos uo.
ra pas jus Amenkoje. Pas r ™
mus Lietuvoje akordeonų vi
sai nėra ir mažai kas 
turi...

... “ Mūsų kolūkis

mis buvo parašyta “Tėvy-jkaiP žmonės. Visi įvykiai dvasiai,
nės Sargas”. “Juozuk, atsi-.buvo aiskus, suprantami ir Mūsų antrosios klasės mo-
stok prie lango ir ^Tv^ta™ kinhi seniSnas buvo M Un-
nesulos šuo ir pasakyk, jei ^- 1,4 Knygą visi vadinom k kiJ g nų apynn.
pina zemskis nnliei- i Paukštinėmis . Tai buvo 1 - r J • D •. * j* •eina zemskts (nišų polici- SDindulvs kes hetuvls- Bai^8 medici-nmkas), ar kokis svetimas ^Kras sviesos spmauiys mokshls ir tepęg ffydy.
žmogus”. Anksčiau, vasara BadamS toj“, apsigyveno RuSjos gi-
užsukdavo pas mus Šakių ašarų pairameje. nuaamas }Umoj ir visam

AR PASKYRĖ AUKĄ? JEI NE, 
NEDELSIANT PADARYTI.

AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESAS BOSTONE Alto Pittsburho skyrius iš

rinko Stasį Bakaną ir Anto- 
netę Naujalytę, S.L.A. 308

sto valdovai? Ar ir šiais 
metais valstybės lėšomis iš
laikys ‘atostogaujančią’ ko
mandą? ‘Žuvėdros’ žvejų

. .. . ,. , kolūkio nariai laukia, kadmetais išaugino neblogųder- Klaipždos žvejybos uosto

JUOS

siais

lių javų, tai ir visiems dar-
bin’nkamS J..........UdU^IdU m/\L- A m valdyba pagaliau imtųsi 

priemonių šventosios uosto 
gilinimo darbus pradėti”.

Fabriko vadovai
Naujosios Vilnios metalo 

apdirbimo “Žalgirio” fabri
ko direktorius yra P. Gon- 
čerenko, konstrukcijos biu
ro vedėjas A. Fastov, vyr. 
'nžir.ierius I. Ciuladin, par
tinio biuro sekretorius Gr. 

i Romanov. Visi aiškūs rusai, j
Šventė ant Rambyno

Ir šiemet būsianti rengia-

už darbadienius. Duonos 
šiais metais pirkti ^nereikės, 
turėsim savo...

“Pas mus šiais metais vra 
labai vėlyvas pavasaris ir 
labai daug yra sniego, o jau 
balandžio 10 diena. Seniau 
tokiu laiku žmonės sėdavo, 
o dabar stovi sniego kal
nai.”

Taima visą pelną
Sovietijoje biurokratiz

mui aukso gadynė. Ten pri
viso visokių įstaigų, kurios rna liaudies šventė ant Ram- 
nieko nekuria, kurios kitas byno kaino prje Nemuno 
šnipinėja, prižiūri ir gerai j blvžep;o 23-24 dienomis. Jo- 
gyvena. ,je dalyvausią Klaipėdos

idai Airiogalos rajono ^rašto, Karaliaučiaus sri- 
laikraštėlio redaktorus ir to ties, Tilžės miesto ir rajono, 
rajono Kultūros darbuotojų Skaudvilės, Šilalės, Skuodo, 
profsąjungos grupės orga- Salantų ir kitu rajonų jau
ni: atonus nusiskundžia, kad nima5 Sudarytas organiza- 
Fajoninių spaustuvių tres- Lįnis komitetas, į kurį įeina 
tas jokios pagalbos, nei te- 13 lajonų ir miestu atsto- 
cfcnikinės nei ūkinės, netei- vab Programos muzika, dai- 
k:as, tik kaną kitą iš Yil-.nos, šokiai, meno saviveik- 
niaus atvaduojąs svečias, pa- įos kolektyvų pasirodymą1’, 
s žiūrįs, daug ką pažadąs ir gpOrtjnės varžybos, papar
ti išvažiuojąs, o jei. kas su- a j o žiedo ieškojimas, šaudy- 
gedo, patys tunte taisyti ar^maį lankais ir kt. Būsianti 
kreiptis į v.etinę ūkio vai-'jr tailautinė dailės 
dybą. O trestą išlaikyti tu- paroda.
ii rajoninės spaustuvės li
tas brangiai atsieina. Girdi, Potvyniai 
“pernai jis pasiėmė visą mū
sų pelną — 23.000 rublių.
Daugiau jis nelabai kuo su
interesuotas. Trestui nesvar
bu, kaip darbininkai gvve-

_____ _  __ _____ Būdamas
parapijos vikaras kun. Ur- antram mokyklos skyriuj iš nutraJukx rvšiirs su . , -__  ______ ______
banavičius. Kartą mačiau, tos ‘‘Paukštinės” pats savai- jjetuva Ignas Jony- 27;28 dienomis Bosto- igtrikaitį, Bostono Sandaras
kad jis paliko tėvui lietuvis- išmokau skaityti lietu- nag kurjg maR (jav- ne saukiamo Amerikos Lie-; Moterų Klubas paskyrė $50
ką laikraštį. Tėvas laikyda- X?skal» nes mokykloj buvau knygele Jokai Kongreso orgamzaci-, jr brinko Jadvygą Tumavi-
vo jį bulvinės šiaudų stoge. įmokęs rusiškai skaityt ir naiudinkim žeme” mai.s reikalais, esame paty- čienę, Jadvygą Keslerienęir
Neilgai vikaravęs kun. Ur- rasyt- grižo Lietuvon, tapo istori- rę’ kad Jau įvairiose lietuvių p Virbickienę, Lietuvių
banavičius išvyko į Ameri-1 1902 m., man baigus pra- JOS moksloprofesoriumKau- iDarb’ Dr'jos 21 kuopa Bos‘
ką. Bene bus tas pats kun. dinę mokyklą Griškabūdy, Jno un^tete, parašė ke- renkami 1F skinamos lone paskyrė net $100 ir iš-
Urbanavičius - Kmitas, ku- tėvas vežė mane namo. Pa- jeta studijų ir prisidėjo prie aukos- _ . rinko Napoleoną Jonušką,
ris buvo gana veiklus čia kelėj privažiavęs M. Budi- išugdymo viso būrio rimtų “ ’’’*
Amerikoje ir net rašydavo ninko trobelę sustojo: Uz- jaunosi 
eilėraščius. Ir prieš keletą eisiu pasišnekėti. Jis nese- torikų.

gyvenimui , “ ALT Bo?ton-° ?kyi^ kp. Boston-Juozą Gedmin- 
i savo tau- bu,na^Pf}’c^ ruPmt‘s b.'r’ tą, Vladų Bajerčių ir Bronių

_ Pirmoji organizacija, ku-| Steponą Strazdą ir Joną
Amerikoje ir net rašydavo ninko trobelę sustojo: “Už- jaunosios kartos Lietavosri atsiuntė ir išrinktųjų dele-jRudį, L. Sociald. S-gos 60 

t t;. gatų mandatus, kaip prašė kp. Bostone paskyrė $15 ir
te rengėjai; yra Lietuvių Pi- ^į»ke Joną Janušką 
liečiu Klubas Paterson, N. Čikagos Lietuviu ^Taryba

metu mirė
Tėva§ pasakė man

mai grjzo 15 laivai įjos. ieii 
“Jei sėdėjo už lietuviškas kny- Tik daug vėliau sužino

jau, kad ta knygelė buvo iš
žandarai surastų pas mus ^as"; Kalvarijoj buvo dido- moksleivių slaptos kuopelės J’ J^.^nnko atstovais Jo- galvoja samdyti net atskirą 
lietuvišką gazietą, tai mus kas kalėjimas, skirtas, šiau- knygynėlio. Kuopelei pri- ną Jusį ir Antaną Gudonį ir vagoną delegatams nuvežti, 
visus išvarytų į Sibirą ant rinei Suvalkijos daliai. klausė gimnazijos mokiniai PaskJTė i žodžiu, jau sukruntama,
poselenijos (ištremtų)”. Tėvo klausinėjamas, Mo- jr besirengią į ją stoti. . Pirmoji organizacija, ku- Laiko tikrai nebedaug. Vi- 

Pirmą kartą gyvenime pa- tiejus Būdininkas smulkiai kuopelę įstegė mums ” išrinko net balan- Sos draugijos raginamos
sijutau didelis vyras, nes pasakojo kaip jį nuvežė į ž;no^as Pjju« Grigaitis ne- džio Pėdžioje, buvo L.S.S. nieko nelaukiant rinkti at- 
tėvas patikėjo man tokius Kalvariją, koki žmonės bu- nuiistamas patriotas kovo- 71 kuoPa (Cambridge, stovus ir pagal išgalę skirti 
svarbius dalykus ir pavedė vo kalinami tam pačiam t • “Naujienų” redakto- A?ass )» išrinkusi Juozą Vin- auką. Bent Atlanto pakra- 
budėti sargyboje. Bet ta kambary, kokį valgį duoda- rius. Tais metais jis buvo šty neturėtų likti nė vienos
baimė tėvo, kad kas nesu- vo. Velta paminėti čia, kad Marijampolės gimnazijos 7 Jau turime žinių, kad AL lietuvių organizacijos, kuri 
žinotų jį turint lietuvišką buvo perskaitytas jam ap- mokinys. Minėtos Bendruomenės Patersono ą- nebūtų kongrese atstovauja-
laikraštį, ta giesmė sunkios skrities viršininko ar guber- kuopeiėS nariais pradžioje PY^nkė paskyrė $50 auką ir ma.
bausmės už lietuviškas kny- natoriaus rastas: nubausti buvo- Danielius Alseika . • ■ • __
gas mane slėgė ir rengė ne- šešiais mėnesiais kalėjimo. Valiukas (dabar daktaras pono Kairio “Lietuva budo” ' URUGVAJUS
apykantą rusams valdo-- Po Velykų švenčių grįžęs Brooklyn, N. Y.), Černius, knvga skaitytojai pasitiko
varus, kurių tenka bijoti. ,į Manjampolę, gal už mė- Kidolis, Antanas Rucevi- su“ dideliu pasitenkinimu.

Nekartą esu girdėjęs tėvą nėšio išgirdau, kad Rusijos čius. Vėliau į tą kuopelę įsi- “Lietuva budo” jau pasiekė lurnnSa8 
pasakojant svečiams ar net valdžia leido spausdinti Fe- i^čė daugiau moksleivių. Havajus, Egyptą, Vokietiją, Montevideo ilgus metus
.r šeimynai apie paveikslą, tuvsskas knygas. Supratau, jos kuopelės slaptą knygy- Angliją ir kt. tolimųjų kraš- gyveno ir dirbo lietuvis
atspausdintą lietuviškoj ga- bad mano tėvas be baimes ną kurį laiką tvarkė pats P. tų lietuvius. Knygos kaina viengungis, kuris vaikščio-
•iotr'i’ “Iflfinzv mnloničlrA {mirs skaityti 1 iptuviškus lai- -A T_ _ II__ \ •• i , • •ietcj: “Klūpo moteriškė galės skaityti lietuviškus lai-Grigaitis.
prie kryžiaus ir meldžiasi iš 
nalciaknygės. Toliau stovi

kraščius ir nebereikės slaps-j 
tyti jų. Iš linksmos kalbos! (Bus daugiau)

“vargias”

emskis, o šalia jo velnias: vyresnių klasių mokinių ma-i 
su ragais, kuris, rodydamas i čiau, kad įvyko mums, kai-' 
į klūpančią, sako: ‘smotri, mo gyventojams, kaž kas, 
litovskija knygi čitajet’ i labai gera.

L.S.S. LITERATŪROS 
FONDO PRANEŠIMAS

na, kiek jie uždirba”.
Šventosios uostas 
užneštas smėliu

Lietuvoje Nemunas išėjo 
vasario mėnesį, kaip retai 
kada tiek anksti. Bet stojo 
šalčiai, ir upės vėl užšalo. 
Antrąkart Nemunas nuo le
dų atsipalaidavo tik balan
džio mėnesį su didžiausiu 
potvyniu, kad net keliolika

. i metrų vanduo buvo pakilęs
Nėra paslaptis, kad šven- užliejęs Kauno miestą li- 

tosios uostas jau prieškari- igulos bažnyčios. Esama 
mais laikais sudarydavo rū- ir aukų< ne tik didelių nuo- 
j escio. Dėl savo padėties ,stOlįų gyventojams, 
prie atviros jūros jis labai, Vilniuje iš savo krantų iš- 
lengvai užnesamas smėliu. Į ėjusios Neries ir Vilnelės
^ad..sL Vost3. ręikia nuolat upės taip pat buvo artimes- 
prižiūrėti, gilinti, kad tiktų nes miesto dalis apsėmu- 
nors žvejų laivininkystei. sjos.
Kad sovietinė valdžia ma-______________________
žai juo rūpinasi, aiškėja iš į Sovietų B 200 mi.
šokančio bū(iingo ^skundo, |jon(j gyventojų rusų tėra 110 

milionų. o kiti 90 milionų yra 
50 tautų, kurių daugumą rusai 
jėga pavergė.

tilpusio “Tiesos” šių metų 
91 numeryje. Vienas Šven
tosios žvejų kolektyvo “Žu
vėdros” naiys štai ką rašo: 

“Artėja pavasaris. Po sa-

(žiūrėk, ji skaito lietuvišką 
į knygą). Kai caras sužino
jęs apie tą paveikslą, 
pasidarė gėda ir nuo to lai
;c žandarai jau neatiminė
jo iš žmonių maldaknygių. 
Buvo laikai, kad net mal
daknygę reikėjo nuo ruskio 
slėpti”.

Tik viena lietuviška kny
ga mūsų namuose be baimės 
buvo laikoma—tai kun. Ta- 

: tarės “Pamokslai išminties 
i r teisybės”.
! 2

Man beeinat 5-6 metus į 
Sintautų bažnyčią atėjo nau
jas zakristijonas, vardu Jo
nas Pikčilingis. Tai buvo ju
drus vyras, šimtadarbis, bet 
nesugebąs dirbti jokio ama- 

i to. Jis tuoj išuostinėjo, kur 
kas yra ir ant bažnyčios 
aukšto rado pundus senų 
lietuviškų spausdintų lapų.

Tais metais gyvenau dide-1
liam bendrabuty (interna-..... .. ~ ,

JaIP te), kuris buvo gimnazijosIJSt°J°. J Literatūros Fondą
direktoriaus priežiūroj. Mū-'nar?ais..albaT PaP* jG nar?° 
su buvo ten virš 70 moki- mokesčius: Juhs Adomaitis,
nių: po keletu rusų ir vo- J'L"T
kiečiu, apie 10 lenkų, o vi- -100, LSS 20-ji kuopa Ak- 
si kiti lietuviai. Kiekvienai ‘on> Ohlo> !mokejo nano 
žemesnei klasei buvo paskir

Kovo ir balandžio mėn.

mok. 1957 m. gruodžio mėn.

$5.50. Ją galima pirkti ar- davo blogai apsirengęs, su- 
ba užsisakyti ir “Keleivy- vargęs. Daug kas jo pasi- 
je”, So. Boston, Mass. gailėdavo, manydami jį tik- 

Šia proga Fondo rėmė- rai esant varge.
jams ir jo lęidinių platinto- Štai jis staiga po operaci- 
jams reiškiame širdingą pa- j°s mirė ir tik tada paaiškė- 
dėką. jo, kad jis turėjęs 25,000

ir n- i- • pezų bankuose ir toj bend- 
. įelinis r0V£j, kurioje ilgus metus 

L.S.S. Literatūros Fon- dirbo. *
do Komisijos vardu Kalbama, kad tuo paliki

mu pasinaudos ispanas, ku
ris kažkokiu būdu turi mi-

Laisvė tėra teisė ir pareiga testamentą.
būti sau ir visiems naudingu. *

Vaižgantas M. Krasinska*
tas seniūnas iš 8 klasės mo-į^^. ’̂ Žilinskas Brooklyn, 
kinių, kad padėtų parengti Įno^stĮ, gar- «

mrnmrmnmsmmmnm-n-rrmmmTrj-

pamokas. Gal savaitei ar 
dviem praėjus po 1904 m. 
gegužės 7 d. (t y. spaudos 
atgavimo dienos) trečios 
klasės seniūnas Ignas Jony
nas nuošaliai pasikvietęs 
užkalbino mane. Jis turėjo

bės narys $30; J. Vilčins
kas, Londonas, Anglija, pa
pildė mokės. $5. Viso nario 
mokesčio gauta $165.00.

Aukojo Fondui: N. Trum- 
pikas Akron, Ohio, $3; V. Į 
Michelsonas Brooklyn, N.

I

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;

lietuvis vyną.daro; 
Suakmenėjęs miškas; 

šaltiniąis, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iŠ Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis; •

rankoje keletą knygeliu ir Y., $6; J. Tumavičius, May- j Apie Hoilyvoodo žvaigždes: Kaip liei
nedrąsiai nasiūlė man viena wood, N. J., $10; K. Bu- Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakr nedrąsiai pasiuie man vieną * __ i. ■ Vellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais.
pasiskaitvti: “Čia lietuviš- kaveckas, Cliffside Park, N. 
ka”. Paėmiau. Tai buvo $10; D. Averka Brook-

F
S

v^gnj rašytojo Jokai (1825 įyn, N ^5; K. ir J, Dul- g s
-1904 m.) apysaka iš Ven- kiai, Paterson, N. J., $15 ir rforidos vaizdai; Jaunystės šaltinis;

_  ___ _ grijos kovų UŽ laisvę (1848 O. Gegužienė, So. Boston, ] Kaip gyvena rezervatu indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Peiskaitį, suprato, kad tei -1849 m.). Lietuviškai ji bu- Mass., užsimokėjo už “Lie- !gražios istorijos iš gyvulių vo pavadinta “Vyrai, pajų- tuva budo lr aukojo $10. į £ _ ... Užsisaki
ir paukščių gyvenimo ir kad dinkim žemę”. Ten atpasa- Viso aukų gauta $59.00. ! žentai
jas mėgtų skaityti parapi- kotą, kaip vokiečių - austrų Kovo ir balandžio mėn. Lit j siunčiame. Ka na 5 c
jiečiai. 'pavergtos Vengrijos keletas Fondo lėšos padidėjo $224. ;

Kada mano tėvas arčiau studentų sutarė savo dar- L.S.S. Literatūros Fondo 636 Ea»t Broachrav So. Boston 27, Mass.

Sa gražiais paveikslais. 
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 

na 75 centai
“KELEIVIS’

i

Dar nieks* negimė be ydų. 'susipažino su zakristijonu, bais padėti tėvynei išsilais- pirmąjį leidinį, prof. Ste- g iksą



No. 20, Gegužės 14, 1958 KEHJVIS. SO. BOSTON

lovos šlapinimas
Gy«L VL K.

Net keli skaitytojai pra-kalendorius, ant kurio vai
sė patarimo, kaip' pagel-kui duodama klijuoti popie- 
bėti vaikams, kurie naktį rines ‘-auksines” žvaigždes 
prišlapina lovą. Manome, ant tų dienų, kurios buvo 
kad šie dr. VI. K. patari- sausos. Tas labai tinka vai- 
mai bus Įdomūs ir visiems kams tarp 5-7 metų am- 
tęvoms. Red. žiaus.
FnureriTT^lov^i šlar.i. Kitas būdas yra vaiką pa-

žadinti P™* jam šlapinan- nimas vyresnio nei 3 metų & y at-
vaikų. Jo priežastis nėra ti- itj,4ienodu r Današiai 
krai žinoma. Kiekvienas i„!v,18|,;.vij„„!1 „..Jt; v«i 
toks vaikas, kuris šlapina !alku ,kiek'?*.n« n3kt': X“’ 
lovą, nežiūrint vaiką su- ’ į . „ p
prantancių tėvų pratinimo , * , , a
tam tikru laiku šlapintis, tu- svaH)Ut Kaa vaucas ducu pu 

-i V -ą“ J u. • 4.-, • nai pažadintas. Toks vaikasretų būt. gydytojo patikim- kojomis j
tos, ar nėra kokio organi- ^.Vartojamas ir tom tik* 
nio sutrikimo. Tokie sutn- las\ vaikui bu.
kinui kaip prasto mityba, u jis šlapina lovą. 
laidelis jautrumas ar nėr-K . tjk •>
viskamas, anemija, pūsles skarabutis suskamba>
ar varpos lokaluuai .eu^rzl‘ gįr(]įmasįrsekančįame kam-
n,m“> ^aknla? kirminai, ar baryje. Jei vaikas nesikelia, 
perdidele slapimmo rūstis at4j „ fl prikeIti.
,Sd,^,-7Tt“ Pr^ 0 vaikas‘ Urėtų tooj pat 
tys. O todėl tokie pašilai ę šokti iš lovos skambučiui su- 
nenormalumm turėtų būt. Wkas turėtų
pasalinti gydytojo P™zi^miegoti šiltoje lovoje, tai

Bet dažniausia pnczastis me kamba,^ ries yra paste- 
jaunų vaikų slapimmo į lo- Mta kad

ŽYGIUOJA I DARBĄ

Tūkstančiai Anglijos sostinės gyventojų taip žygiavo į 
darbą, kai sustreikavo susisiekimo įmonių darbininkai.

Naujos mokyklos Sovietijoje
V. Kimantas

vienodi. Taikomasi prie są
lygų ir skaitomasi su tuo, 
kad uždarų mokyklų darbui 
dar nėra paruoštos visos są
lygos. Dabar vaiko dieno
tvarkę mokykloje be moki- 
moši užpildo darbas ir po
ilsio valandos. Vaiko diena 
prasideda 7 vai. ryto ir bai
giasi 21 vai. vakaro. Vaikai 
patys turi valyti savo gy
venamas patalpas ir mokyk
lą, daboti švaros, padėti vi
rėjoms gaminti valgi, pa
ruošti valgymui stalus, pa
valgius nuimti ir suplauti 
indus. Prie darbo pratina
mi ir patys mažesnieji. Ir 
jie mokomi įsisiūti ištrūku
sią sagą, lopyti prakiurusią 
kojinę, išsiskalbti nosinę. 
Tačiau vaikams nesigailima 
ir laisvolaikio, per kurį vyk
sta ‘‘pionierių” susirinkimai, 
žaidimai, pasiruošimas poli
tinėms ir tautinėms iškil
mėms.

Suprantama, kad uždaro
ji mokykla yra ne tik ko
munistinė, bet ir partinė mo
kykla. Komunizmas joje 
dėstomas tik taip, kaip nu
stato bolševikų partijos va
dovybė. Auklėjama tik taip,

Sovietuos vadeivos pasta- nuo tėvų ir jų seimos, Krem- Mok kla turi
raišiais metais ypatingai gy- liaus chanų nusistatymu tu- d partijai ir vvriausybei 
vai susirūpino

rykdytojus. Bol- 
zadeivos ir dabar

. . . .. , _ , i iz • • -i • ir vaistų buvo bandyta pra-sustiprėjo, iš karto taip su- ma padaryti per vieną penk- 7^*“'Ąmaų pinigų gauti bu- dėjo didele batalija. Kai jau vaikas paauga ir eįtyje jovos ^apįnįmui gy. tvarkė mokyklų darbą, kad meti. Reikia statyti bendra- į žmonis salima “nerau
tų nesiektai, a«e as tavęs; Jeigu ginčas ei a e dar šlapina lovą, vienas iš dytj Atrodo, kad Lietuvoje jaunimas, dar besimokyda- bučiams trobesiai. Reikia į-iJi” (‘alima iis tairT na- 
neprasysiu, ba žinau, kaimo bobelės turėjo tam mas, pasisavintu komuniz-; naujo tipo mokykloms pa- veikti’ kad žmogaus pažiū

ros, Įsitikinimai, jo moralė 
ir savo uždavinių. suprati
mas būtų toks, kokio nori
ma. -:h«b

Ar Mikitoms pąyyks pri- 
Sovietijos- piliečių

neprašysiu, oa zmau, kuo ir uemoKiaujus veve, uu ne^uiugia^ų uaiynų y™ ™ ; kaįmo bobeiėS turėjo Um isavint komuniz- naujo tipo mokykloms pa
tu nebagotas. -niekai. Juk dėl to mes ir ką įvairiais budais niekinti tikro pagrįndo vartodamos mą kaip savo tikėjimą, o jo ruošti mokytojų ir “auklėto-

. ............ "" .Lietuvos įs.aisvinimą ko- ir žeminti, kad Jis taip da-, karčias gyduoles, kaip pup- siekimus padarvtų savojo i jų” kadrai, o tas viskas ir
mm. kad norim lai demo- ro. Toks vaiko vėdinimas i -n-, /f f i «««< .“4 r: . J . ....

—Tai kodėl taip norėjai už
susitikti?

—Norėjau pasakyti
gudbai.

—Ar išvažiuoji kur? 
—Jes, vaike, reikia 

žiuoti Čikagon

yojam, kad norim jai demo-yo. Toks vaiko gėdinimas laiadus ar mėtėte. Gal pa-i • x- i - . • - j v--* gyvenimo uždaviniu. Moky-1 Sovietijoje daroma ne taip
* T? /"l 1Y1 lx * T # I • v • a IĮĮJ našiai veikia Į vaiko psichi- klai, jau pradedant pra- jau greitai. Bet jau daroma.Bet demokratija, vaike,,ir pažįstamus, yra didelis k ir Belladjmnos tinktūra, džios mokykla, turėjo talki-i Uždaros mokvklos prade-

yra prastos surėdymas. aoje pasunkinimas mos ydos sek- ku,.į dar tebevartojama šio- „inkauti jaunimo o ganiza-’u sUiSiok 
va- nėra nei gražių uniformų, mingam nugalėjimui. O to- •• • . - . - s 13 ^ovleL1JuJvrei medaliu O na. mn* ink llrio ••■rvrfvmn” baimė tik ga. Jos fiziologinis cijos: pionieriai ir vėliau niai 1956-57 metais. Per

J™, In iX ve,klmas y™ j šlapimam “komjaunuoliai”. Kiek u°-(vienerius metus visoje Są-

tau
i

pionier
O koks tenai reikalas? yra panabernų. vyruką mėg-li toliau prisidėti prie |ovos pūslės muskulu -nervus. Gy- liai, pergalvotai ir nuosek- 

—Gavau paviestką, kad sta gražiai pasipuošti. Kol slapimmo  ̂nors vaikas ir la- dymas su BeUadonnos tink- liai buv?norima mokykloje 
buvo gyvas musų tautos va- bai stengtųsi jos neslapinti. tūra turėtu hūtj bandomas1susifaitavo Lietuvos šauliai 

ir negali susigadyt, taigi no
ri, kad aš nuvažiuočiau uga- 
dąs padalyti. Sako, ir klu
bą turim, ir išsigerti yra, a- 
le parėtko pas mus nėra. Nu, 
tai turiu važiuoti, jeigu žmo
nės šaukiasi ratunko.

—Bet apie kokius šaulius 
tėvas kalbi?

—Nu, argi tu nežinai, kas 
yra šauliai? Tai tokia striel- 
čių susaidė, ką pabėgo iš 
Lietuvos, kai bolševikai atė
jo.

—Aš žinau, tėve, kas bu
vo Šaulių Sąjunga Lietuvo
je, bet dabar jos nėra. Tai 
kokie gali būt Lietuvos šau
liai Chicagoje?

—Aš, Maiki, negaliu tau 
visko išvirozvt, ba ir pats 
dar ne viską žinau; žinau 
tik tiek, kad tenai pasidarė 
trubelis. Matai, atsirado to
kių, ką pradėjo buntavotis 
prieš savo načalstvą ir už
tai buvo išmesti iš šaulių 
klubo.

—Reiškia, atsirado opozi
cija prieš vadovybę, ar 
taip?

—Jes, prasidėjo buntas.
—O dėl kokios priežas

ties?
—Nu, matai, išmestieji pa

kėlė trivogą ir prasidėjo re
gli vaina. Vieni šaudo iš 
“Naujienų” krepasties, o 
kiti pleškina iš šventablyvos 
“Draugo”, pastogės.

—Visgi man neaišku, tė
ve, dėl ko tas prasidėjo.

—Žinai, didelės vainos vi
sada prasideda iš nieko. 
Taip buvo ir Čikagoje. Šau
lių klubo memberiai užsima
nė kažkokios demokratijos. 
Klubo načalstva atsakė: ša- 

' rap, mūsų klube yra gera 
demokratija ir kitokios ne
reikia. O anie sako: me-

rtUjįauviu i
sielas “sukurpajfetv’a' sunku 
būtų pasakyti. Dabartinės 
Sovietų mokyklos,į, pasieki
mai net pačioje Rusijoje sa
ko ką kitą. Kieto režimo 
mokykla gali paveikti vai
kus be aiškesnio būdo ir 
savarankaus galvojimo. Bet, 
kaip rodo ne tik tarybinės 
mokyklos patirtis, toks “au
klėjimo” būda,s, taikomas 
vaikui, kuris jaučiasi jo 
prievartaujamas ir apgaudi
nėjamas, dažniausia išugdo 
s jo sau nepalaužiamą prie

šą. Subrendęs ir pradėjęs 
gyventi savarankiškai, tok-

jungoje Įsteigta 310 moky
klų ir jose mokėsi 60,000 
vaikų. Daugiausiai mokyklų 
steigta pačioje Rusijoje, ta
riant Rusų T. S. Federaty-

Be to, įvairūs nu^astavi.^¥2^ri^o^ndomas,7k^i jaunimo sukomuni 
o J ^^syaytojo priežiūroje. ištinimą, mes turėjome pro-

v VV.' r • f r ‘ suprątimas, šei- gos stebėti ir Lietuvoje perGimino orumais, nei Kur » mokykloje taip pat gali pn- mos gydytojo patarimas ir.pirmajj Maskvos pas mus i- ;*Sje"i^ubiikoje'-'teiį' ju 
dabar gausi tokį ordiną? sideti pne tolimesnio lovos ovdvmos reliktu ho nnsčk ' yneJe 7bPUD1I1X°Je’. J"Reikia tokio klubo ka indė- !šlaoinimo Baudimas tik gyQ}™os Pa“““L ** pasek- siveizimą 1940 metais. buvo 184 ir vaiku lose 33.- neiKia toKio Kiuoo, Ką gaie- siapinimo. nauuimas uk mių dgesnj įalką, toks vai-! ig-g įVvki d T pnki-
tų buvusiai saulių nacalstvai sustiprins šią ydą. O kokių vas „ali turėti koki rimtesni1 • • • me31 Eel}ki

bausmių tėvai net evdvto^ , £• m T -?1 J°Je ir ypatingai Vengnjo-
jai, nesugalvoja! Trina vaiko būb p^dirin^specialtetų  ̂ ™°uvkl?s 1tu? e-’° Jau
nosį į prišlapintą paklodę, deS‘mtme“ la'k°
berniuką apvelka, motelis- įr psichiatro. Keikia paste-
kais drabužiais ir vadina bįti kad psichiatrinis gvdy- 
motensku vardu, ar kokiais mas reikalingas tik ittois 
spalvotais skarmalais apstu- atvejais
vinėja. O viena motina pa- p s. Kos norėtų šiek tiek 
prašė, kad mokytojas pne plačiau susipažinti su šiuo 
visą klasę paskelbtų, kad sutrikimu, patartina paskai
tos sūnus šlapina lovą. Mo- pirmieji 46 puslapiai,

mn. nedideiės’ bet P^^kos piW!
Taip pat negetai, kai mo- knygelės “The Psychoiogic-1 kos Rusiio tara perdaug rūpinasi ir dė- al įrigin and Treltment of1 -1

mesio skina vaikui, kuns j Enuresis. A Practical Discu-
iovą šlapina. Vaikas pasi- ggion of bed _ wetting”. 
daro nuo jos priklausomas, i948> Univ of Washington 
be iniciatyvos. Kitam tas Seatt|e; 70
labai patinka. Nuolatinė tė-į
vų atida vaiką padaro “kū- vnrimiA
dikiu”; jis nebenori užaug-, VOKIETIJA

das Smetona, tai jis apdo
vanodavo tokius cinus Ge
dimino ordinais. Bet kur tu

duoti medalių už krabrastį 
Valuk to ir buvo sutvertas 
šaulių klubas.

—Kažin, ar tėvas neklysti. 
Nesinori tikėti, kad suaugę 
vyrai ieškotų medalių ir kad 
tuo tikslu organizuotų Ame
rikoje šaulių klubą. Lietu
vos šauliai buvo karinė or
ganizacija, kurios tikslas 
buvo saugoti savo krašto ne
priklausomybę. Bet ką to- 
xia organizacija galėtų sau
goti Amerikoje?

—Bet tu, Maiki, ką tik 
sakei, kad už Lietuvą rei
kia kovoti ir Amerikoje gy
venant, ar nesakei?

Sakiau, tėve. Bet Ameri
koje gyvendami lietuviai ga
li kovoti tiktai kultūrinėmis 
priemonėmis, o ne ginklais 
ir medaliais. Ginklais Lie
tuva negalėjo apginti savo 
nepriklausomybės net ir sa
vo armiją turėdama, tai ką 
jau čia galėtų padaryti šau
lių klubas.

—Tai tu rokuoji, kad Či
kagon man neužsimoka va
žiuoti?

—Aš sakyčiau, kad tėvas 
verčiau turėtum ruoštis Į 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, kuris šią vasarą Įvyks 
Bostone. Čia kaip tik ir bus 
svarstoma, kaip kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą kultū
rinėmis priemonėmis.

—O ar mane tenai įleis 
be tikėto?

—Į Kongresą, tėve, nerei
kės jokio tikėto, reikės tik 
mandato. Bet kaip svečias 
tėvas galėsi ir be mandato

ti ir toliau varo Į lovą. Ben- 
drai kuo mažiau lakstymo VarcL OId 
apie tokį vaiką, grasinimo ir Lankėsi Krašto Valdybos 
baudimo, tuo geriau. pirmininkas

Tėvai turėtų būti supran-į Kovo 27 d. mūsų prie-

vai-
kus “komunistinti”, parodė, 
kad tarybinė mokykla sate
lituose šauna pro šalį. Į ko
vą su rusais Budapešto gat
vėse pirmieji išėjo studen
tai ir studentės, padedami 
10-12 metų vaikų. Tas pats 
buvo ir Lenkijoje. Tačiau 
Kremliui buvo ypatingai 
karčios priešingos nuotai- 

akademinio 
jaunimo tarpe, ypatingai gy
vai pašileiškusios Vengrijos 
Įvykių proga.

Spaudoje ir anksčiau bu
vo rašyta, kad Sovietai pra
deda pas save kurti naujo 
tipo pradžios mokyklas,— 
mokyklas su vaikų bendra
bučiais. Tokiose mokyklose 
vaikai nebepaleidžiami na
mo, visą laiką gyvena ben
drabučiuose ir visą laiką t mo

buvo 184 ir vaikų jose 33, 
000. Ar buvo jų steigiama 
ir Lietuvoje, žinių neturi
me. Dabar gyvenamais mok
slo metais pačioj Rusijoj Į 
uždaras mokyklas jau su
traukta apie 90,000 vaikų, 
gi 1960 metais visoje So
vietijoje uždarose mokyklo-
se vyriausybės patvarkymu sai darosi nepermaldauja- 
turės mokytis 1 mil. vaikų. I mu priešu ir pačiam mokyk-
Mokytojų ir “auklėtojų” bū
sią reikalinga 100,000.

Uždara mokyklų moky
mo ir “auklėjimo” sistema, 
rūpestingai paruošta, stato 
sau uždavinį paimti savo 
vienintelėn Įtakon vaiką, 
auklėti jį sovietinio komu

mokykloje mokomi, o ben
drabutyje ‘“auklėjami” spe
cialiai paruošto personalo. 
Tikras komunistinis vai
kams vienuolynas.

Sovietų kompartijos XX-

luojat kaip čigonai; demo- pasiklausyti, kas tenai bus
kratijos mūsų klube nėra; kalbama.
jeigu yra, tai parodykit, kur —Nu. tai reikės nueiti.

ią sukūrusiam režimui, kai 
;i mato pagrįstą tuo pačiu 
melu ir tuo pačiu žmogaus 
prievarta vimu.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame M. 
nizmo dvasioje ir taip pa- ir A. Pelkams iš Racine, 
ruoštą pradžios ir vidurinėj Wis., už Velykų proga at- 
mokykloj išleisti Į gyveni- siustus porą “žaliukų”. Jų 
mą subrendintu sovietinio dėka mes galėjome ir savo 
režimo šalininku. Tas sten- velykini stalą kiek žmoniš- 
giamasi daryti vaikui pa- kiau paruošti. Linkime p.p. 
traukliu būdu. Dabar esą- Pelkams geros sveikatos ir 
mose mokyklose “auklėji- sėkmės.

būdai dar nėra visai J. M. Karpavičius
JXXXI^XXXXXXXX>OOtX>.*XX>. X X XXX x XX XXXXXXXXAAX*Ja<

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI
tą, draugiški ir nuoširdžiai glaudą aplankė Vokietijos 
nusiteikę padėti savo vai- Lietuvių Bendruomenės pir
kai Kuo mažiau žodžių mininkas Simonaitis, kun.
(aiškinimų - diskusijų), tuo šarkos lydimas, ir padarė 
geriau. Užtenkamai poilsio, susirinkusiems pranešimą, 
geras maistas, sumažinimas Iš pirmininko sužinojome
geriamų skysčių ir perdide- kad solidarumo mokestį! tajam kongrese 1956 metų 3 
lio žaidimo po 4 vai. p. p. Bendruomenei prieglaudos pradžioje Nikita Chruščiov e Kviečiame užsisakyti musų kalendorių 1958 me- 
padeda šią ydą nugalėti, seneliai temoka tik tie, ku-!savo pranešime kongreso * tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
Vaikas turėtų gerti Įvairius rie nori, o vietos “valdžia” j delegatams švietimo reika- 5 skaitymų ir plati kalendorinė dalis.
skysčius normaliai dienos iki šiol iš visų tą mokestį Ju uždara mokyklų steigi- x Kalendoriuje yra Įvairių informacijų, naudingų 
metu, nes augąs organiz- reikalavo ir kas negalėjo mo skubotumą paskelbė ne- x patarimu, eilių, juoku, atsiminimų ir kitokių įdomių 
mas jų labai reikalingas, mokėti, tam neduodavo pil- atidėliotinu partijos ir vy- S naudjpftp dalyku
Bet vakarienei vaikas turė- ^ pašalpos ir darydavo ki- riausybės uždaviniu Po to | Nežiūrim kad viskas branktu, “Keleivio” kalendo- 
tų pasitenkinti skystimu, sa- tokių sunkumų. ;apie uždaras mokyklas ne- 5 • , . ,. , . -A . T> -kyšime, puse stiklinės pieno Pas mus atkėlė 40 lietu- siliaujama Vašyti* Sovietų | Haus kaina lieka ta paii-50 ee n tų. Prašome jį užsi- 
ir trupučiu vandens. vių iš Diepholzo stovyklos,' pedagoginėje spaudoje, kai- sakyti. L žsakymus ir pinigui prašome siųsti šiuo

Tėvų kantrumas yra tas todėl Simonaitis paraginolbėti mokytojų susirinkimuo- | adresu:
laidas, kad vaikas šią ydą sudaryti apylinkę ir išsi-'se bei suvažiavimuose, apie ? 
nugalės. Ne bausti vaiką, bet rinkti jos valdybą. Iki šiol reikalą vis prisimenama pa-J 
jį paskatinti. Pav., vartoja- “valdžią” sudarė vienas se- čiam Kremliuje. Uždaros 2 
mas tam tikras sužymėtas niūnas. J. M. Karpavičius mokylos, atimančios vaikus

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

XR

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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Vaiku paralyžius tebėra

buolių galima imti džiovin-) 
tus obuolius. Tą masę sudėti 
į išsunktą sviestą, pridėti 
maltų pipirų, tarkuoto muš-, 
kato riešuto, cukraus, alie
jaus ir išsunkti iki purumo. 
Tinka užkandžiams puošti 
ir sumuštiniams (sandvi
čiams) gaminti.
Bulvių ir kruopų sriuba

Mename dideliame Ame- nu> ir sugriautą gyvenimą. svarą mėsos su kau-
rikos mieste ilga moterų ei- Jie užmiršo, kad vaixų pa- 10 bulvi pusantros 
lė triukšmingai vaiKseiojo įaly žiaus grėsmė dabai \ia nusp, , , morkos, pusę petražolės,vie
šu plakatais pi lesais bumu- lygiai tokia patikaip ii a j n.- svogūną ketvirtadali po- 
stro įstaigą. Daugelis iš jų seiau tiems-, kui ie nėi a nuo f0 -r jo pj_
buvo su \ aikų \ ežimėliais, jo apsaugoti. pirų, vieną lauro lapeli, pu-
kitos laikė vaikučius ant Šiandien nebėra piketuo- Įtiklinės rvžių, avižinių, 
rankų, šios motinos buvo jancių motinų, reikaiaujan-:*

kalingo pavojaus apsaugoti. Salk skiepu gauti gieum,: grietinės, tris kvortas van-i 
Ant kai kurių plakatų di- saugiai ir pigiai, kiekvienas ^ens 

elėmis raidėmis buvo pa- vyras, moteris ir vaikas turi i ‘ tapa- vyrąs, moteris n vantas tun, (buljoną) ir
būti _ aj^augoti , pnes taikų • pel.kožti

DVI ASTRIDOS

Astrid Aaning iš Fortst Hill, N. sveikina Norve
gijos karalaitę Astrid, atvykusią į Minnesotos vals
tijos 100 metu sukakties iškilmes. Ten gyvena daug 
norvegu ir kitu ateivių iš Skandinavijos, todėl ir į 
iškilmes atvyko Norvegijos karaliaus jauniausioji duktė 
Astrid su vyru ir Norvegijos. Švedijos ir Suomijos 
ministeriai pirmininkai. Karalaitė Astrid su vyru buvo 
priimta Baltuosiuose Rūmuose.

MANO POSMAI

I
Dvaras

Buvo dvaras išstatytas—
Prabočių senų.
Paauksuotas — apkaišytas 
Prakaitu sūnų.
Jis žydėjo ir kvepėjo 
Baudžiavos krauju!..
Tėvą - sūnų ten kapojo—
Kančiumi nauju ...
Kas gal dvarą apsakyti,

rašyto: uun apsauguu pnę, lamų kojti šiai sriubaį gali_
“MES REIKALAUJAM paralyžiaus epidemijos atei- vaJ.toti ivairias k

VAIKŲ PARALYŽIAUS nancių giesmę. Gjdjtojai j. ;aį. (jšskvi-us manų) rei- 
SKIEPŲ!” !-a pasu uosę kiekvienų ,skie- kia virti atskirdme inde.

MŪSŲ VAIKAI TURI py«. , Tačiau mirionai žino-. Trap(#J pavWnus> vandenj
BŪTI APSAUGOTI NUO 
VAIKŲ PARALYŽIAUS!”

Kiti šūkiai, dar kartesni, 
apkaltino miesto valdžią už

nių dar vis nėra Įskiepyti,' nuo jų nupilti ir kruopas su-dėl apsileidimo neprisireng- dgti į verdantj košta sul. 
darni pasinaudoti šia palai- • Kai kurias 

. minto galimybe, kun gali pv£( ga,ima dėli
nepakankamų aprūpinimų,butl taų> lengiai gaunama. Qai į sultjnj jr įšvirti p,je_ 
skiepais. šios motinos be-| Jeigu jūs dar nepradėjot skon-^s daržoves supiaus- 
viltiškai maldavo ką nors įskiepytis ^alk skiepais, pra-. či,,s pakepinti ir sudėti į 
veikti. leskit tuc tuojau! Nelaukit,nflv5«, . . _. , sriuba. Kai daržovės pavirs,

Visa tai vyko tik prieš ke-' :°1 pepe u. .! sudėti gabalėliais supiausty-
Taip ragina Fondas kovai fuc iv v'i

su vaikų paralyžių.
lerius metus, kai Salk skie
pų neužteko ir jų buvo tei
kiama griežta pirmenybės 
tvarka. Tada publika jaudi
nosi, nes vaikų paralyžiaus 
baimė dar buvo gana stipri 
žmonių mintyse.

Bet žmonėms Įgimta labai 
lengvai užmiršti. Jie užmir
šo išgąsti, kuri buvo taip 
pasklidusi per ištisas bend
ruomenes, kai vaikų paraly
žiaus epidemija kas vasarą 
sukrėsdavo visą tautą. Jie 
užmiršo prikimštas ligoni
nių sales, vaikų paralyžiumi 
sergančiais, tuščias be vaikų 
gatves, uždarytas mokyklas* i

iiK'

Silkių sviestas

Imti silkę, 3 su puse un
cijų sviesto, vieną šviežių 
obuolį, arba vieną riekutę 
pyrago, vieną svogūną, du 
šaukštus aliejaus, pusę mus
kato riešuto, maltų pipirų ir 
truputį cukraus.

Išmirkytą silkę išdarinėti, 
odą nulupti, kaulus pašalin
ti ir kartu su svieste paspir
gintu svogūnu, piene mirky- 

ir žaidynių aikšteles. Jie už-; tu pyragu ir šviežiais tar- 
miršo visą vaikų paraly- kuotais obuoliais pertrinti 
žiaus žiaurumą, luošus kū- per sietelį. Vietoj šviežių o-

ĮDOMIOS ^NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

tas bulves ir virti, kol visos 
daržovės bus minkštos. De
dant daržoves, kartu įdėti 
pipirų, lauro lapą ir dras
kos.

Jei į šią sriubą dedamos 
manų kruopos, tai pirmiau
sia reikia dėti pakepintas 
prieskonines daržoves ir 
bulves, o kai šios pavirs, su
dėti manų kruopos.

Sriubai išvirus, pridėti 
piaustytų petražolių lapelių.

Šiai sriubai sultinį galima 
virti iš įvairios mėsos: jau
tienos, kiaulienos, avienos, 
paukštienos arba ją galima 
virti su grybais. Duoti į sta
lą balintą rūgščia grietine 
arba nebalintą.

PIGIAUSIA SENATORE
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LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viriai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Firma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SCNūs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino^My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vieną kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė, E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178

SUŽADĖTINĖ, .J. Titinio 15 Įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ......................................... $2.00

BARA BAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................$2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai a»- 
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Yaladka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................ $1.20

CEZARIS. Mirko Jesuiič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.0<i.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelsonienė-s parašyta; 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 

BTNO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ..................................................$1.00
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M Va’adkos parašyta knyga, 250 
nosį. Kaina ........................ $2.50
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. 
minkštais viršeliais ..................... $1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ...........................................$4

Senate tėra viena vienin
telė moteris Margaret Chase 
Smith iš Maine valstijos.

Vieno magazino redakto
rius klausinėjo senatorius 
apie jų darbą. Tų senato
rių tarpe buvo ir ponia 
Smith.

Ji pasisakė esanti pigiau
sia senatorė, nes ji esanti 
viena moteris tarp 95 vyrų 
ir daugeliu visokių senato
riams įrengtų patogumų ji, 
būdama motelis, negali nau
dotis.

Senatoriai turi maudymosi 
baseiną, į kurį moterys ne
leidžiamos. Jie turi gimnas
tikos salę, kul ia Smith taip
gi negalinti naudotis. Jie 
turi kirpyklą, kurioje veltui 
plaukai kerpami ir barzda 
skutama, bet Smith turinti 
kitur plaukus tvarkyti. Ji 
negalinti pasinaudoti ir ki
tais vyrams senatoriams į- 
rengtais potogumais.

Bet ji dėl to nesiskundžia. 
Ji net patenkinta, nes, sako, 
aš pigiau tekaštuoju mokes
čių mokėtojams.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ŽINYNAS

x Gal tik dainius aprašyti,
.Aš vis taip manau.

II
Laisvės regėjimas

O mano tėvų žeme—
Kryžiaus dalią tu neši!
Ir tavo laisvės žvaigždė
Užgęso šviesi__
Bet pavasaris tavo artėja,
Ir kyla saulutė kaitri...
Nutirps nuo kančių kiūtinės 
Tau ledai šalti.
O mano tėvų šalie—
Aš tavo laisvę vis regiu!
Ateina ji su nauju rytu —
Saulėtu keliu!..

III
Už ką dėkoti

Už ką Dievuli, turiu dėkoti:
Ar už tą lauką kūnais nuklotą;
Ar kad tarp kryžių turiu klajoti—
Kur rasiu sūnų savo suplotą...

Juzė Rušinskienė

pažindinti. 'talkininkų. Vienur, matyti,
Antrojoj angliškoj - lietu- jų būta daugiau, kitur ma- 

viškoj daly surašyta per 70 žiau kropščių, todėl ir žinių 
svarbesniųjų laisvojo pa-,iš vienur daugiau, iš kitur 
šaulio lietuvių organizacijų,; mažiau. Yra ir didesnių ne
duodami trumpi jų aprašy- apsižiūrėjimų. Pavyzdžiui, 
mai, nurodomi vadovai, ad- Bostone surašyta labai daug 
resai, tik kažin dėl kokios draugijų, kitos jų savo veik- 
priežasties nei čia nei kitur la nedaug tepasižyminčios, 
nėra Amerikos Lietuvių So- o praleista Bostono Lietuvių 
cialdemokratu Sąjungos, (Tautinių Šokių Grupė, kuri 
nors Lietuvos Socialdemo- Onos Ivaškienės vadovauja- 
kratų Partijai paskirta dau-ima veikia jau 21 metus. Tai 
giau kaip puslapis. | veikliausia organizacija, o

Čia yra surašyti lietuvių neParninėta.

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUHIJA. arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
slp.’. įdomi knvga.'kaina. . $2.00 j n-o istorija ir valdymo praktika. La-

: imi daug medžiagos. 96 puslapiai.LENGVAS BĖDAS IŠMOKTI ANG-kaina 7.... 777?............................50c
LĮSK AI. Geriausias vadovėlis pra-i ___ __„ „

dedantiems angliškai mokytis; duoda MIRUSIOS SIET.OS. M. Gogolio 
iMarima. angliškus pasikalbėjimus.j svarbiausias veikalą*, išvertė -M. 
Kaina ...................................................7|<i Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25

UžoakjTnus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

y •$• So* Boston 27,

Ką tik pasirodžiusi A. Si
mučio knyga “Pasaulio lie
tuvių žinynas” yra naudin
ga ir reikalinga kiekvienam 
visuomenininkui.

Joje via 3 dalys. Angliš
koj daly duodama labai ver
tingų informacijų apie visą 
Lietuvos gyvenimą. Įdėta 
daug paveikslų. Taigi kny
ga tinka dovanoms kitatau
čiams, nes tai geras šaltinis 
juos su mūsų gyvenimu su-

spaudos laikraščiai ir žur
nalai, daugiau ne 2,000 lie-

Yra tautinių vardų sąra
šas, palyginamoji Europos

tuviu dailininkų, rašytoju, !r Ąmenkos matų ir svorių 
muzikų, gydytojų, inžinie- lentele drabužių ir avaly- 
rių ir įvairiu kitų laisvųjų B*8 d-vdzlal Ąmenkoje ir 
profesijų žmonių. Europoje ir Lt.

Lietuviškoje dalyje apra
šomos lietuvių kolonijos, nu-

Knyga išleista labai gra
žiai, kaina $6.50. Užsaky
mus priima redaktorius:

rodoma kiek ten lietuvių, j a. Simutis, 41 W. 82 St., 
kokios organizacijos, jų va-iNew York 24, N. Y.
dovai ir adresai, kokie vers-! ----------------------------------
lininkai ir t.t. Afrikoj Portugalų Guinejoje

Sunkus buvo darbas visą 1950 metais buvo 99.7% be- 
tą paruošti, reikėjo daug raščių.

J. Viki.

PIRMOJI VAGA
' ' 1 ■” 1 ■

Ir prieš 60 metų Lietuvoje buvo pavasaris. Gražutis, 
gausiai saulės palydėtas pavasaris. Lietuvos lygumomis 
jis pradėjo savo žygį lėtai. Kur dėjo savo pėdą, dėjo 
tvirtai, negrąžinamai. Pavasario pranašai vėjai pūtė iš 
vakarų. Sniegas tamsėjo, tirpo. Upės, upeliukai, upe
liūkščiai tvino, triukšmingai savo ledus nešė pajėges
niems, o šie krovė juos, Nemunan ir tas siuntė juos 
į Baltijos jūras. Padangėje pragydo vyturiai. Pabaliais 
sklaidė pempės. Laukuose jau kielės lūkuriavo artojo. 
0 šie tvarkė žagres, aštrino nuoragus, ruošėsi pradėti 

. žemės darbą. Tik tada prasideda tikrasis pavasaris, kai 

.artojas verčia pirmą vagą, oras pakvimpa žeme, o ar
tojo kratinė — pavasario džiaugsmu.

—Valio arkliukai, valio mylimieji draugužiai! Pu- 
rensim dirvą, fcersim sėklą, bus derlius! Na tik valio, 
bus pašaro, bus duonos!

—Šių margiai, šių jauteliai! Varykim gilią vagą, 
sėsim brandų grūdą. Bus jums šiaudai, o mums—grū
dai. šių margiai! — Linksmai ragina Žalvedarių arto
jai savo bendro darbo talkininkus. Vieni ir kiti susi

gyvenę, susipratę — darbo draugai!
O tos mergos išdykėlės namuose staklėmis tauk- 

išėja, audinius audžia ir apie išdaigas galvoja. O kaip 
be jų? Be išdaigų? Gyvenimas būtų pilkutis, gal nuo
bodus? Kaip nepalaistyti artojus pirmą vagą išvariu
sius? Metai būtų sausi, derlius menkutis.

—Mūsų vyrai gudrūs šėtonai, patyrę, lengvai jų 
nepagausi, — sako Agota visų vyriausia, gal ir išra
dingiausia.

—Jei žino, tai nieko neišeis, abejoja kita stak
lėse šaudykle šaudydama.

—Nujaučia ... Tegu sau žino! Padarykim taip, 
kad jų nujautimą apgauti,— atsiliepė kita.

—Kaip tik pajusime vyras iš lauko pareinant, kie
me juos visus su daina pasitikime. O viena mūsų vi
duje lauks su vandens kibiru. Kai tik duris pravers, 
pūkšt vandeniu visus, — sumeta Agota.

Sutarta. Pareigom pasiskirstyta. Jauniausiai už 
durų su kibini vandens tykoti. Kas jauną įtars? O kitos 
kieme dainuoja.

Pareina artojai iš lauko gyvulius vedini. Reikia 
papietauti, numigti ir duoti gyvuliams atsikvėpti, pa
ėsti. O mergos jau kieme dainas dainuoja. Linksma 
ir smagu. Ateina vyrai. Ir tie kartu traukia dainas. 
Raginami pietų, eina į vidų, kaip nieko dėti. Čia pūkšt 
kibiras vandens ant Ulijono ir kitų artojų galvų! Pasi
sekė! Supranta, kad dainomis buvo prigauti. Kaip kas 
nesuvaldo pykščio, nori mergoms į plaukus kibti.

—Sėskit, — sudraudžia Ulijonas, — nereikėjo žiop
soti. Ir joms tas dykai nepraeis — atsirūgs.

Visi valgo, tyli, tik mergos patenkintos akimis 
mirksi, vos nuo juokų susilaiko.

—Vyrų grūmojimai? Neišgrauš! — sumeta Agota 
savo draugėms.

Laukai suarti. Sėjos metas, daržų tvarkymas. Mer
gų didžioji darbymetė. Nelengva per ištisą dieną dirvą 
daržui paruošti, susirietus daržoves dėti. Tai ne stak
lėse sėdėti. Darže ir bet kuris budrumas dingsta. Atėjo 
laikas atsilyginti su mergomis. O kaip gi? Jei daržus 
sudėjus, mergos tarplysėje nepavoliosi — joks daržo 
derlius. Vaisius bus liesas, ištysęs, neužaugs. Ulijonas 
nepamiršo mergų vandeniu aplaistytas!

—Tu patykok, kada mergos daržus baigs dėti,— 
įspėja Ulijonas akėtbemį, pernykštį piemenį, — mes 
kai vakare pareisim, kad čiupt mergas vienas už gal
vos, kitas už kojų, žemėn ir kočiok! Kočiok taip, kad 
būtų derlius, — gudriai Ulijonas sau nusišypsoja. Ar
tojai trina delnus. Artėja keršto valanda. Pakočiosimi

Saulė ant laidos. Mergų daržų darbas artėja pa
baigtuvių. Lyg iš po žemės išlindo vyrai. Čiupt mer
gas ir žemėn. O kliksmas, o triukšmas! Tikrai, taip 
mergas tarplysėje paraičiojo, kad pro purvus jų tik 
akys žiba.

—Bus geras derlius, — ir vėl šypsosi patenkintas 
Ulijonas. Jis neramus dėl Agotos. Ir dabar jis ją pir
mą vertė į žemę. O kas kitas? Visi žino, kad Agota 
kitų negali būti liečiama! Ulijonas budrus vyras!

—Tai to apkiautėlio akėtberaio darbas! — sumetė 
mergos. Ir jam atsirūgs! Ir atsirūgo.

Audėjos skundžiasi, kad austi nesiseka — žiotys 
netvarkoje. Dejuoja. Ulijonas suka jau ūsą. Jis su
pranta. Žino koks reikalas.

—Tai kam čia dejuoti. Pasiųskite akėtbemį pas 
kaimyną ii- tas pames iš ten žiotis... — rimtai sako 
Ulijonas.

—Ar jis pakels? Toks menkutis! — šelmiškai sua
bejoja Agota. Akėtbemis čia pat Girdi. Jo berniška 
savimeilė užgauta. Tai kas, kad pernai buvo pieme
niu, dabar jau pusbernis!

—Pasakė, imsiu ir žiočių nepakelsiu, — išdidžiai 
atsiliepia bernas.

Duokit jam maišą, tegu žiotis parneša, — jau 
besišypsodams sako Ulijonas.

Nukelta | 7 put.
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nų ,

Jonui Vilkaičiui 70 metu
J. Takia®

Be to, jis vadovavo koope* fkė daugiau publikos, negu Jankauskas, Stanislovas, 
ratyvinei “Raidės” bendro- bent aš maniau. ivas ir Magdė,
vet | Elena Kepalaitė, jau ne Jotautienė, Antanina, ir

Bolševikams Lietuvą oku- naujokė šokėja, pašoko 12

Vaclo-

vyras

Jieškojimai

Gegužės 11 d. “Naujie- perrišamuosius punktus, Ii
“Keleivio”, “Darbo” gonines, maitinimo bei pa- į valdytoju daugeliui atleistų- nai” žinovai, bet man

_ l:. • ________ •_ ii__ ___ ______________ Ii.. k...

Ieškau Jono VALILIONIO, jis kilęs 
iš Pušaloto. Panevėžio apsk. Aš gir- 

. T ... . . _. . . dėjau, kad jis manęs ieškojo per
pavus, J. V. būdamas Vate- šokių. Nežinau, ką apie juos ;i“revičIUv Antanas, Bromus ir Hetuvių spaudų Amerikoj, aš esu u. i . H T ntouiou, gtaayg, Vaclovo sūnūs, gyvenę » sesuo Elzbieta Vahhonaite.
tybimo draudimo įstaigos pasakytų tos srities rabl-!«o„ o„ c, rats ar kas jį[ žino prašom rašyti

Jonas.

Sao Paulo ar St. Paul mieste. 
Jie Kirsnauskas, Antanas, gyvenęs

bendradarbiui, žinomam vi- galbos punktus pabėgėliams jų iš savo vietų lietuvių pa- buvo įspūdingi. Kai Kepa- piety Amerikoje, 
suomenininkui Jonui Vilkai- ir tt. Čia būdamas jis ture-.reigūnų davė prieglaudą ir laite šoko nusivilimo šokį ir Kryžanauskas, Juozas, Stasys ir

Elzbieta V. de Zasimas 
Concordia 5207 
Buenos Aires, Argentina

čiui sukanka 70 metų am- jo progos daug padėti lie- 
žiaus. ^ tuviams, daug ir pavyko

Sukaktuvininko nueitas Jam JU išgelbėti, 
kelias ir atlikti darbai yra Karui pasibaigus, J. V. 
dideli. Čia juos norim nors tuojau grįžta Lietuvon ir 
trumpai suminėti. pradžioje dirba Vilniuje, gi

suteikė darbo, tuo būdu ne- aš pradėjau jausti lyg tikrai Vladas, Norberto sūnūs, 
vieną išgelbėdamas nuo Si- nebeturįs jokios vilties, bet Kubilius, Kostas, iš Tilvikų k., 
biro tremties ir visa eilė čia kai scenoj pamačiau ange- Kulių vai, Kretingos apskr. 
dabar esančių asmenų jo lą, tai su juo norėjau į dau-, Kuliešienė. Liudvika, ir vyras 
drąsius darbus gerai prisi- sas skristi, o kai į sceną iš-• Kuliešius, Aleksas, kilę iš Senų 
mena ir labai su dėkingu- ėjo mergytė, aš vos nepra- Kietaviikll k- Semeliškių vai.,

lenkams Vilnių užėmus, jis mu įvertina. dėjau “per virvę” šokti.
Vokiečių okupacijos metu Šokėjai akomponavo Ha- 

J. V. įsijungė į pogrindžio zel Hallet, kuri ir atskirai 
darbą ruošti dirvą nepri- paskambino ir porą dalykų.

J. Vilkaitis į lietuvišką 
darbą įsijungė nuo pat sa
vo jaunystės dienų ir tęsia 
iki šiol.

Būdamas Petrapilio psi
cho - neurologijos instituto 
studentu, J. Vilkaitis uo-

patenka į Tauragę, kur mo
kytojauja ir veikliai reiškia
si savivaldybių darbe. Kurį 
laiką jis vadovauja apskri
ties savivaldybėje. Jis taip 
pat uoliai bendradarbiauja 
socialdemokratų spaudoj— 
pradžioje “Lietuvos Balse”, 
vėliau jį pakeitusiame “So
cialdemokrate”.

1926 m. laimėjus rinkimus 
pažangiosioms politinėms 
partijoms, J. V. pakviečia
mas Savivaldybių Departa
mento direktoriumi, bet 
gruodžio 17 d. perversmui 
įvykus, jis netiko toliau būti 
tame darbe dėl savo demo
kratinių pažiūrų ir turėjo 
tas pareigas apleisti.

klausomai demokratinei Lie- Man buvo gražus koneer- ,tanina.
tuvai atstatyti, bet politinės tas.
aplinkybės susiklostė kitaip. ’ —------ ;------------
Jis turėjo, kaip ir kiti tūks- įdomi latvių paroda 
tančiai lietuvių, “atsidurti
Vokietijoje, vengdamas ant-

2—i*

k., Semeliškių 
Trakų apskrities.
Ladyg - Paškevičiūtė, Elena, 
Jono d., ir Ladyg, Pranciškus, 
gyvenę Brazilijoje.
Lapinskas, Juozas ir sesuo An-

K rei venas Juozas iš Sibirą ieško 
savo brolio Jono Kreivėno gyvenan
čio Amerikoje. Jis pats ar kas jį ži
no prašom rašyti šiuo adresu:

A. Vaisnis
East Coulee, Box 287 
Alberta, Canada (21

šeimininkė Ieško Darbo
Nešte moteris nori gauti darbų už 

‘ gr.spadir.ę. Rašyti;
.Mrs. .Marta Maneovski 
2G Star Street 
Ansonia, Conn.

Vedybos
Legus, Stasys.
Lundžius, Juozapas. 
Miknius, J uozas, Juozo 

i medicinos studentas.

rosios bolševikų okupacijos (t® Centre St., Roxbu-

teismo dienų, mirusieji “ataiatojo 
ties Dievo sostu,“ Dievo akivaizdon; 
ir tai buvo tie kurie darė “piktų.” 
Apie tokius kalbėjo Viešpats Jėzus, 
sakydamas, kad tie, “kurie piktų da
rė, kelsis t bus pabudinti iš mirties 
miego) į teismų (Jono 5:29) Darbai 

Jis J apie kuriuos čia kalbama bus jų pa
rodymas tikėjimo arba netikėjimo į 
tiesų, liudijančių apie Kristų, kurių 
apreiškė jiems atidarytosios knygos.

Pranašystė sako, kad buvo atida-' 
ryta dar “kita knyga.’’ Ji buvo vadi
nama “gyvenimo.” Nemirusieji, kuine 
stovėjo Dievo akivaizdoje, buvo tei
siami sulig jų paklusnumu tam kas 
Parašyta tose knygose. Galima saky
ti. kad pirmiau jų vardai buvo para
šyti mirties knygoje, nes jie visi bu
vo parašyti Adomo “knygoje.” Povi
las kalba apie. tai beveik 
žodžiais, sakydamas: “kaip 
visi miršta,“ bet jis dar pridedi žo
džius; “taip ir Kristuje jie visi bus 
atgaivinti.“—1 Korint. 15:22.

Tokiu tad būdu Kristaus gyvenimo 
knyga bus atidaryta visai žmonijai, 
ir kuomet kiekvienas pasmerktosios 
padermės narys bus pabudintas iš 
mirties miego ir supažindintas su 
Kristaus kraujo nuopelnais ir priims 
ir klausys tiesos, jo vardas bus įra
šytas į gyvenimo knygų. Ta knyga 
nebuvo “atidaryta” surėdymui kurių 
vardai parašyti joje, bet velyk su
teikimui progos parašyti toje kny
goje vardus tų, kurie “sulyg savo 
darbais,” pasirodys, kad jie myli 
tiesų, kuri parašyta anose knygose— 
tiesa per kurių žmonės bus tuomet 

i teisiami. —Psal. 96:13.
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Paieškau gyvenimo draugo. Neieš- 
, kau turtingo ar gražaus, kad tik bū
tų protingas. Turiu savo namelį, ne- 

c,*,n-ie sreriir ir nerūkau. Vyras mirė, vai- 
unus, j.aj jr gyvena toli nuo ma

nęs, labai liūdna vienai gyventi. Ne- 
divorsuoti.J. Poriečio dailės salone ĮNagrockienė, Rozalija, ir vyras * Ulis

ir jų baisaus teroro. TY) gegužės 25 d. yra
Karui pasibaigus, jis buvo 4 ^tvių

kurį laiką Lietuvių Bend- ų/’J?.?,1 J8*, — ’
ruomenės Vokietijoje valdy- Kjumins ir F. Milte) km- 
bos pirmininku. Kai tik ga- Par°da. Ji atidalyta

darbo dienomis nuo 5 iki 
9 vai. vak., o šventadieniaislimybė atsirado jis tuojau 

atnaujino nutrauktą ryšį su
“Naujienomis” ir per jį bu- nu^.1l_ya^.ryJ? v* v: 
vo teikiama daugelis infor- 7^ ir kęturoms » 
maciju apie lietuvių gyveni- aplankyt'. Latviai ją n«7?ci 
m o iV votume t a Vcnnro gausiai lanko, bet ir kun-1 1928 m. įsisteigus Ligonių !r xarSus J-A.V. gyvy . perka- iš 31 istatvto 

Kasoms, J Vilkaitis Iren- patiems lietuviams. nius P8™8- 18 ,statyt0
1949 m. J. V. su šeima— kūrinio jau parduota 9.

liai bendradarbiauja “Lie- karnas Kauno miesto ligo- v . . . .------------------- - ------
tuvos Žiniose”, ypač jų prie- nių kasos direktorių ir tame žmona, lr dvl«m sūnumis at- .treiltuoj*
de “Mokykla”. 1913 m. iš naujame darbe parodė daug vVk0_ 1 J.A. V. ( -----------
Maskvos į Petrapilį buvo iniciatyvos ir sumanumo. Jo 1953 mokovo 2 d. J. Vii- Pirmadienį sustreikavo 
perkelta “Aušrinė”. Vilkai- sumanymu buvo įsteigtas ir kalcio^ šeima pergyveno 5,500 dailidžių, kurie dirbo 
tis buvo išrinktas į jos re- pradėtas leisti labai naudin- skaudžią nelaimę -— tą die- prje 200 statybų apie 100 
dakcijos sąstatą. Be to, stu- gas žurnalas “Darbo Svei- ną mirė jo gyvenimo paly- milionų vertės. Dailidės da- 
dentaudamas jis veikliai da- kata”, išleista populiarių dovė mylima žmona Jadvy- bar gavo $3.25 valandai, jie 
lyvauja studentų draugijoje knygučių sveikatos reika- ga Domaševičiūtė - Vilkai- reikalauja priedo 50 centų 
ir studentų socialdemokratų lais. Juo pat laiku jis yra tienė, palaidota lietuvių tau- valandai per 2 metus.
veikloje (tuomet vadinamų nuolatinis “Motinos ir vai- tinėse kapinėse Chicagoje. «_________________
visuomeniečiais). ‘ ko” draugijos valdybos na-' Sukaktuvininkas dabargy-i KONSULATO ilšKOmi

Kilus pirmajam pasauli- i vena prie sūnaus ir taip ---------
niam karui, J. V. patenka Toliau jis yra aistringas Pat nenuilstamai dalyvauja Augunienė - Vaitelytė. Antani- 
tarnvbon “Zemsojuz”. Tai kooperacijos idėjos puoselė- spaudoje ir visomis jėgomis J°no duktė.
Rusijos savivaldybių sąjun- tojas ir ilgą laiką buvo “Ko- dedasi i kiekvieną darbą ^u,tls.’ Jurs*’ šcepomenes.s. 
ga, kuri karo metu fronte operacijos” draudimo sąjun- Lietuvos laisvinimo bare.

oi oiT/iilro
Bočių šeima, gyveno

Belevičius, Jonas,
įsteigė įvairias įstaigas — gos valdybos 'pirmininkas. Nuoširdžiai linkiu sveika- žvirgždaici’? šakl“ 
gooooooo-oooi »-&ooo< coooocooooooooooooooeoooooeooooe tos ištvermės sulaukti pajoję

PIRMOJI YAGA
Atkelta iš 6 psl.

Išėjo akėtbemis. Grįžta iš kaimynų su sunkia naš
ta. Ir tie, kaimynai pakaustyti — žino kokių žiočių 
esama.

Sušilęs, nuilsęs akėtbemis įverčia maišą į vidų.
—Tai iškratyk ką parnešei, — ragina Agota.
Klauso bernas. Iš maišo išverčia didžiulį akmenį, 

še tau ir žiotys!
—Kad toks stiprus ir sumanus, per Jonines tau 

nupirksiu barankos skylutę, — juokais netverdamas, 
pasiperša Ulijonas. Tik dabar akėtbemis susivokia:

—Tai mergos mane prigavo, o tie kaimynai pasi
tyčiojo ... Visus pagauna nesuvaldomas juokas. O ber
nas rausta kaip vėžys į verdantį vandenį įmestas.

—Jei žiotis parvilkai, gali dabar apsisukti apie 
mergas! — sako vienas artojų.

Ne! Tais metais buvo geras derlius! Jis buvo vai
nikuotas Ulijono su Agota rudenio vestuvėmis ir pa
vasariui išaušus pora susilaukė prieaugliaus... Anksto
kai! Derlingais metais viskas dygsta sparčiau.

gyvenęs 
apskr. 
Philadel-

norimų savo darbo vaisių Bujanauskienė - Mikulevičiūtė,
išlaisvintos Lietuvos. 1 — • ■ •

Vietines žinios
Koncertas už 
ribų”

parapijos

įOna, Jurgio duktė, ir jos su- 
;nus Bajanauskas, Stasys, gyve- 
!no Waterbury.
Burneikienė, žmona Antano Bur
r.eikos, kilusio iš Saltoniškės k., 

j Leipalingio v., Seinų apskr.
•y . červinskas, Jonas ir Stasys, 

■Antano ir Onos sūnūs, iš Opt- 
niškės k., Eržvilko v., Tauragės 

1ST apskr., gyveno Spring Valley,Retkarčiais lietuviai 
drįsta viešai pasirodyti ir už ijiį^Vs.
savo parapijos -^-So. Bos- Galakan - Paškevičiūtė, Stefa- 
tono ribų. Tai pagirtinas da- nija, Jono d., gyv. Brazilijoje, 
lykas. Tokį pasirodymą ma- Garbanauskienė. Stanislava, Jo- 
tėme gegužės 11 d. Tai Ele- ,no duktė.
nos Kepalaitės išraiškos ŠO- Grikinis, Edmundas, Prano ir 
kio koncertas, kuris sutrau- Adelės sūn., iš Švenčionių aps.

Ar Nori Boti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Vltrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Wonester,
V. G. Skrinska (savininkas)

Naruševičienė, Agota. 
Nenortavičienė, Marija, Jeroni
mo duktė.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti:

Consuiate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GREITAI • GERIAUSIA e EtNSVAl

PINIGAI i 
LIETUVA

T‘J Rjnliu u. $1
Mukt'St.i ib iki S5U 30

. \A|
AS ( ARi'p.P.AVAS

t XPr į SU PER . SA.AiIE

G R A M E R C Y
744 b'oaa Street 

s *ark .. Ne* jerse/

t- 'a Banku i'pd;.
J ’d.

1228 E. 55th Street 
Cleveland 3, Ohio9000000000^^ . (22

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsinimas) 

“Sulig Ju Darbais“
Šitoje Apreiškimo Knygos prana

šystėje (20:12-15), kalbančioje apie

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos li

teratūros, gausit nemokamai. Rašyti:
LBSA, 3444 S. Lituanica Ave. 

Chicago 8, III.
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SUSIVIENIJIMAS IJETVVIIJ 
AMERIKOJE

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

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

ir dvidešimčiri 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. 
RASTINĄ. 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 Centro Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
307 Woet SOtfc Street, New York L N. Y.

GERIAUSIS BODAS SIŲSTI VAISTUS LIETUVON 
YRA TIESIAI IŠ ANGLIJOS AR ŠVEDIJOS

* Streptomicinas 30 gramų .............................................$11.25
* P. A. S. 500 tablečių po 0.3 gramus........................... $4.15
* Rimifono Roche 300 tablečių .........................................$3.50
* Serpasii (Ciba) 500 tablečių po 0.1................................ $6.50
* Aureomicinas 16 kapsulių po 250 mgr........................... $9.60
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių ................................ $1.65
* Multivitaminai 500 tablečių ............................................. $3.90
* Vitaminai B-12 200 tablečių po 10 mers....................... $3.05
* Vitaminai B-Complex 100 tablečių................................ $1.20
—ir visi kiti vaistai ir taip pat dantų medžiaga, akiniai, 
aparatai klausai pagerinti, gydymo prietaisai—
PRIDĖK TIK $6.50 PRIE BENDROS SIUNTINIO KAINOS

Taip pat ir specialinis oro paštu patarnavimas
Pridėk prie to paties siuntinio be ekstra pakavimo išlaidų:
* Medžiaga suknelei iš spalvuotos medvilnės .............. $6.00
* Organdie, prancūzų šilko ar nailono 1 jardas.............. $2.90
* Medžiaga bliuskelėms ar marškiniams, 1 jardas ....$1.85
* Vyriškų ($3.30) ar moteriškų apatinių setas ......... $3.40

Vyriškų rajono *kojinių, 3 poros ............. ......................$4.50
Nailono kojinės moterims. 2 poros................................ $4.50

* Vyrų ir moterų plastikiniai lietpalčiai................. .. $6.00
—Į kainas įskaitytas muitas. O TAIPGI:
laikrodžius amžinas plunksnas, stiklo peiliukus, akordienss, 

dviračius ir siuvamas mašinas
MAISTĄ REIKIA ATSKIRAI SIVSTI. REIKALAUKITE 

MCSŲ SPECIALINIŲ KATALOGŲ.

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-«W

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Sąuare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bosfctfte).• . :,, ? v------------------ s^.

I /
MEDUS į :

gyven- į 
kara-

Ar norite 
ti taip, kaip 
liūs? Valgykit me
dų!

Mes turime oren- 
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus 75

centai už bonką; Liepos žiedų 
medus $1.25 už bonką; Kubos; 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankes pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam.' 

A. Mizara 
414 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Užeikite į seną Aiezander’s 
vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

Persiunčiami Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVELCO., INC.
135 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Yn Tel CH 3-2383

Licenaed by USSR
Pagal sutarti, sudaryta su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius j vinas USSR respublikas ir į Lie
tuva- Visos Ulaidos, iškaitant muitą, apmokamos ėįa mSsų firmoje. Siųsti galima tik naujas daiktus. 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymu garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti, atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu joms patogiu būdu. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitų, o siuntinį pristačius—asmeniškų adresato pakvitavimų. Turime didelį pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
kasdien neo $ vai. ryto iki 6 vai. vak. Sekmadieniais iki 4 valandos

Mttsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose: 
ii 11$ East 7th Street, NEW YORK, N. Y. TeL YU 2-0380
BUFFALO «, N. Y. $00 Literary Rd. 11339 Jea. Campaa 632 W. Girard Ave.

P 332 FiBmore Aee. CLEVELAND 13, Ohio DETROIT 12, Mich. PHILADELPHIA 23, Pa.ti
Tei. TOwer 1-1401 TeL TOnmamd 9-3980 Tel. WAInat 5-8878

I*.*.
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KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurias parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą)..

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku-^ 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUETARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $6.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago 8, IR
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MES ATLIEKAM ... »

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ IJMšKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
836 Eaat 3roadway, South Boston 27. Mass

f I
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Poslapis AStuntu KELEIVIS, SO. B08TON No. 20, Gegužės 14, 1958

Skaudžiai susižeidė 
Bronis Kontrimas

Išrinko atstovus į kongresą

KAZI.MIERlETIS

Pranas Mizgirdas prie šiomis 
dienomis uždarytos Bostono Ka- 
zimierinės dr-jos prisirašė 1899 
m., daug dirbo jos skilimo me
tu. ėjo Įvairias pareigas valdy
boje. mirė 1839 m^ sulaukęs 
72 m. amžiaus.

Gegužės 1 d. skaudžiai 
susižeidė visiems bostonie
čiams lietuviams gerai žino
mas Biznierius Bronis Kon-

KAZIMIERIETIS

Gegužės 10 d. buvo A.L. 
Bendruomenės apylinkės su
sirinkimas, į kurį atvyko la
bai maža narių (jų esama 
200) dalis. Susirinkimui va
dovavo dr. J. Girnius, sek
retoriavo J. Vembrė.

Valdybos pirm. S. Vait
kevičius padalė valdybos 
darbų apžvalgą. Suruoštas 
birželio baisiųjų dienų mi
nėjimas, gegužinė, Montrea
lio vaidintojų spektaklis, si*

Bolivijoje beraščių yra 69%. PARDUODAMAS mamą*
l So. Bostone Aštuntoj gatvėj,6 butų 

pi. P? A Įuunboriu* namas (2 miegamieji

J. Sonda. t
Atstovais į Amerikos Lie-1

tuvių Kongresą, kuris bus
Bostone birželio 27-28 die- duoda šiam. kaUseSodoirkėiui
nomis, išrinkti: dr. M. Gim- StSS*s-*KY 
butienė, dr. J. Girnius, J.
Kapočius ir A. Vilėniškis.

MAISTO KRAUTUVE 
Savininkas nori išvykti todėl

kSS: “ifgLgg?
(22

Reik gerai apgalvoti

J. Jankauskas ligoninėj

IEŠKO BUTO
šeima 'iš trijų suaugusių asmenų 
ieško 4 ar 5 kambarių buto So. Bo
stone su modemiškais patogumais.. 
Butas reikalingas nuo birželio ar 
liepos mėnesio. Pranešti laišku ar

... 1 telefonu “Keleivio” ofisui: 636 E.Socialdemokratų veikėjas Broadvay, So. Boston. Tel. AN 8-3071 

Jonas Jankauskas šiuo me- ,pAR1)LODu baldus (Furuture) 
tu guli miesto ligoninėje. Į Parduodu vartotus baldus (furni- 
Linkime drg. Jonui grei-'ture) savo bute P st- p™ Thomas

Kreiptis j: Sigmad Realty, 33 Mas- 
aachusetts Ave^ Boatoa 15, TeL: 
CO 6-7736.

trimas. Jis Roxbury, Blue' _ _
Hiil St nupuolė laiptais Mockapetris į Kazimieri- 'šelpta šeštadieninė mokyk-
žemyn. Tuoj buvo nuvež- nę dr-ją įstojo 1899 nu» Ia’ sporto klubas, vykdytas
tas į Carney ligoninę, bet 1909 m. iki 1922 m. buvo jos narių pritraukimo vajus, da-
po kėlų dienų buvo parvež- finansų sekretorių, o nuo 1924 ^’ta žingsnių apjungti ben
tas namo, kur ir gydosi. Li- iki i933 iždininku.
goninėj neatrado, kad kau
lai būtų sulaužyti, bet pri- V. Strolios koncertas 
sitrenkimas buvo toks sti-' ---------

druomenėj vietos kultūrines 
organizacijas ir tt. Iždo a- 
pyskaitą pranešė ižd. A. Vi-
lėniškis. Pajamų turėta

prus, kad ligonis turės ke- Bostoniškiams gerai pažį- $722.43, išlaidų $513.08. 
lias savaites gydytis. stamas Vytautas Strolia bai- Rev. komisijos vardu prane-

Linkime ligoniui greičiau gia Bostono universitetą Šimą padarė dr. J. Gimbu- 
pasveikti. muzikos skyrių. Gegužės 19 tas - - visa rasta tvarkoje.

d., pirmadienį, 8:15 vai. j šių metų valdybon išrink- 
vak. universiteo koncertų ti - p. Jančauskas, J. Ged- 
salėje (857 Commonwealth įmintas, J. Vembrė, J. Gra- 
Ave. Bostone) bus jo bai- 'žulienė, P. Strikaitis, A. An-

Bostone lankėsi 
prof. Ramūnas

Grįždamas iš Europos giamųjų ekzaminų koncer- Į driulionis ir S. Jurgelevi- 
Bostone lankė savo pažįsta- tas. Jis fagotu atliks, be ki- čius.

____ mus Ottawos (Kanadoje) i tų kompozitorių kūrinių, ir Į rev. komisiją išrinkti: J.
profesorius Antanas Pap- Juliaus Gaidelio kvintetą Gimbutas, A. Matjoška ir 
lauskas-Ramūnas. Jis buvo pučiamiesiems.
pasiųstas į Europą studijuo- Įėjimas į koncertą nemo-

Lietuvių Piliečių Dr-ja q mokyklų sutvarkymą. Ten karnas. Kas galite——ateiki'
rengiasi sutvarkyti savo na- jįs g mėnesius aplankė te, tuo padarysiste ir sau
nių trečią aukštą — įrengti ^5 valstybių, įvairiose vie- malonumo ir jaunam meni-
jame didesnę negu antro tose skaitė paskaitas. Jis ninkui bus padrąsinimas, j
aukšto salę. Prieš darant ga- dar rengiasi tuo pačiu tikslu kai didesnis būrys klausyto-; 
lutinį sprendimą, reikėtų iš-,apiankyti Turkiją, Indiją,'jų atsilankys.
klausyti veiklesniųjų orga- Izraelį, Egiptą. Prof. Ramū-
nizacijų atstovų nuomones, nas yj.a naujakūris. 
ko So. Bostono lietuviams 

dides-šiuo metu tiūksta 
nės salės ar kelių mažesnių, 
kuriomis galėtų naudotis

Kaip galėjo praleisti?

čiau pasveikti.

L.D.D. 21 kp. gegužinė

Park. Kreiptis adresu:
P. Starkus 
421 6th Street,
So. Boston 27, Mass. (20

MAISTO KRAUTUVE NUOMAI
. Gardnere, Mass., išnuomuojamaLietuvių Darbininkų Dr- i maiste krautuvė, per 20 metų buvo

21 knnnns rotnižinė hn« bizn-v->e’ -vra visi reikalingi įrengi- JOS Zl Kuopos gegužine DUS ! maj krautuvei, geroj vietoj, apylin-
Brocktone Ramuvos parke kė apgyventa įvairių tautybių žmo

nių. Išnuomuojama dėl savininko li
gos, nuoma labai prieinama. Kas tuo 
bizniu įdomaujasi, gali pasidaryti 
gerų pragyvenimą. Dėl informacijų 
prašom kreiptis į savininką:

Mr. John W. Matuka 
248 Cross Street (20
Gardner, Mass. TeL: 1807-W.

liepos 13 d.
GERAS PIRKINYS

Iš anksto nieko nereikia įmo
kėti, kaina $15,500, 2 namai—
3 ir 4 butų, šiltas vanduo, cen
trinis šildymas, naujai apmuš
tas (shingled), automobiliui pa- Į 
statyti vieta, didelis kiemas, 
metinių pajamų $2,580, apžiū
rėti šeštadieniais ir sekmadie
niais, pirkėjas komiso nemoka.
Skambinti Stepnoski, HI 5-0074. i Ringai ir duodu patori-E

r ’ nus apie odas. Adresas: ■
(23) 141173 Eighth RaožmE

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
j Parduodu pirmos rūšies odą, au- » 
ą elius, padus, vitpadžius siunti- ’ 

lėliams į užjūrius nupiginta kaina. £ 
Atlieku visus batsiuvio

Boston »

Mūsų žokėjai 
amerikiečių spaudoj

Boston
Lietuvių Žiny- gegužės 4Pasaulio

į nas, ką tik išėjusi informa-

Sunday Herald 
d. laidoje įdėjo

Bostono lietuvių tautinės i 
šokių grupės, Onos Ivaškie-! 
nės vadovaujamos, Linelių 
šokio šokėjų paveikslą, kur 
šoka Bronius Banaitis, Ire
na Bartašiūnaitė, Gintaras 
Čepas ir Aldona Bichnevi-I 
čiūtė. Ta proga reklamuoja-

mazesnes organizacijos. _
Gyvenimas rodo, kad pa- cįng knyga, Bostono skyriu-

prastiems pobūviams dabar-,sudėdama visokias drau- 
tinės salės pakanka. Netu-, gijas draugijėles, praleido 
rime salės didesniems kon-; jž seniausių (21 metus 
certams, vaidinimams, bet gyvuojančią) ir visą lai- 
ar trečiame aukšte galima ką veiklią bei plačiai žino- 
įrengti salę su tinkama sce- ma įr nelietuviuose Bostono 
na, gera akustika ir kitais lietuvių tautinių šokių gru- mas Tarptautinis muzikos ir 
patogumais, tą turėtų spręs- įkurtą ir visą laiką su- liaudies šokių festivalis, bū
ti geri žinovai. maniai vadovaujamą Onos kiantis Bostono dailės mu-

žodžiu, manau, kad So. Raškienės, vienos is veikėjuje gegužės 23 d. 8:30 
Bostono Lietuvių Piliečių Įįausįų čia gimusių moterų val- vakare.
Br-ja gerai padarytų, jei tą įr lietuvių patriočių. Beveik Jame Bostono lietuvių 

nėra šventadieno, kad ta tautinu šokių giupė šoks 
grupė nebūtų kviečiama lie- j “Sadutę,” grojant Juliui 
tūrių liaudies šokių šoktiGaideliui ir broliams Stro- 
ar lietuvių parengimuose, ar į liams. Koncertas bus mato- 
kitataučių didesnėse šven- mas ir televizijoj, kanalas 2. 
tėse, jubilėjuose, ar Ameri- ■ ,
kos miestų sukaktuvėse. Tai i

klausimą panagrinėtų ne tik 
savo tarpe, bet ir su kitų 
organizacijų atstovais.

Kultūrininkas

J ievos drabužėliai 
policijai nepatinka

mėgiamiausia šokėjų grupė PaRcrbs A. Vareikienę 
svetimtaučių tarpe. JiVietos laikraščiai rašo, ir 

kad Cambridge Lietuvių Ka- taip pat yra ir viena iš di- 
talikų Klube policija užtiko džiausiu lietuvių ar nelietu- 
bešokar.čias dvi šokikes, ku- vių šokėjų grupių, 
rios buvo apsirilkusios Jie- D. S.
vos ar beveik Jievos drabu- ---------------------------------
žėiiais. Policija nutarė, kad Leidžiama Vinco Kudirkos 
tokie rūbai nevisai tinka ne- monografija
šioti ir perdavė šokėjas tei- -----------
smui. Be jų teisme turės aiš- Lietuvių Enciklopedijos 
kintis dar li asmenų, kurie leidykla pradėjo rinkti Ale- 
kaitinami nusižengė doro- ksandro Merkelio parašytą 
vingumui, jų tai-pe ir Klubo Vinco Kudirkos mono- 
kai kurie vadovai. grafiją. Ji bus 400 puslapių.

Klubo vadovybė sako, Monografija numatoma iš-, 
kad salė buvo išnuomota a- leisti dar šį rudenį, 
merikiečių organizacijai, ku-

įr tą “šaunią”n surengė 
programą.

Gegužės 13 d. teismas tą 
reikalą išaiškins*

A. Shallna advokatų 
valdyboje

Atsiimkite laiškus

Yra laiškas iš Lietuvos 
Jonui Karbavičiui, gyvenan
čiam ar gyvenusiam Nanti- 

’coke, Pa., ir jo dukterims imial

Sekmadienį, gegužės 18; 
d. 5 vai. vak. rengiamas po-; 
būvis Amerikos Legionieriuj 
Stepono Dariaus posto mo
terų pirmininkei Ann Varei
kienei pagerbti. Vakarienė 
bus posto namuose, 168 H 
St., So. Bostone.
J. .Taurinskas buvo gavęs 
atostogų ii ligoninės

Pereitą šeštadienį mūsų 
įstaigoj lankėsi Juozas Tau- 
rinskas, mūsų senas kaimy
nas. Mes jį pradėjome svei- 

j kinti ištrūkus iš ligoninės, 
bet pasirodo, kad jis buvo 
gavęs tik vieną dieną atos-, 
togų ir turėjo vėl grįžti į li
goninę tęsti gydymąsi.

Ligonis atrodo gerai, žy- 
pasitaisęs, kalba aiš-

Julijai, Magdutei, Onutei ir
--------- ‘Teklei. Pats Karbaričius ar

Adv. Anthony Shallna iš- jo dukterys arba kas juos ži- 
rinktas Massachusetts vais- no prašom pranešti mūsų 
tijos advokatų draugijos redakcijai, o mes laišką per- 
valdybon trims metams. (siusime.

Nuoširdžiai užjaučiame mirusio inž. TOMO OKt’NIO

žmoną ir >ūnų inž. arch. Jurgį Okunį jų sunkią valandą.

I I. ir V. Sirutavičiai

kiai ir sakosi, kad jaučiasi 
sustiprėjęs. Linkime ligo
niui gauti nuolatines atosto
gas iš ligoninės.

Atstovų skaičius didėja

Sužinota, kad \Vaterburio 
Alto skyrius atstovais į A- 
merikos Lietuvių Kongresą 
išrinko: A. Devenienę, M. 
Andrikytę, Pesienę ir J. 
Trečioką, o LSS centro val
dyba — J. Pakai ką, adv. S. 
Briedį, M. Michelsonienę ir 
P. Brazaiti.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

, Kas sekmadienį, 1:00 P. M„ 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Or. B. Hatubonū

DR. D. PILKA

SUFFOLK
DOWNS

UrEI» hs 24th
MONOAY MAY 19

* 14 MINUTES irom Boston via MTA
* New Policy: All Seat* FREE 
w uni.Y Tračk rrėšeniing Turi

Račiau
* NEW ENGLANDS LARGEST 

TRACK

D. D. Closos k3S First Post 1:45

nBBūi
PLEKĄ VICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 

Į S t., Cambridge, KEPĖJAI

BALTIC RYE BREAD
Siūlo gardžią lietuvišką suraikytą duoną ne tik šeimoms, 

bet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukit visur!

R The Apotheęary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6026

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ, visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti :

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius 
tliejaus ir gazo vamzdžių įv< 

lir taisymo darbus. Kainos pnei-
J narnos. Pirm r.-gu ką darote, pas-i 
Skambinkit, paklauskit mūsų kainų.
J Te'efonas CO 5-5839 
il2 Mt. Vernon. Dorshester, M

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkąs.

nrrrssassssvssssssam

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

s Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887

u

KIMBI

■mIM 4 
k am T M •

546 BR0ADWAY
80. BOSTON, MA8B. 
Telefonas AN 8-1820

TaL AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: S-4 ir 
NmKliomis ir tvnnU 

pagal susitarimą

Arti UpMrn 
DORCHESTEB. MASS.

*TeL AN 8-2712 irba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour

Vartoju

(LANDRUS) 
Ir

Z-RAY

VALANDOS: am 2-4, ano 7«S 
534 BB0ADWAY 

BOOTH BOSTON. MASS.

TeL AN8-2806

Dr. J. L. Pašokantis 
Or. Ameiia R Radd 

OFTOMETIUSTAI
VALANDOS:

Nuo S ryto Iki 6 vakaro.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

T I
MC«

A. J. NAMAKSY
UAL ESTATE I 1NSUBANCB

409 W. Broadiray

«0GOOGG<^XXX>0GGO000CO0CeC«3000G<W©«50e<XXXXXXXXX>SG<XXXXX

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We»t Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8*8764

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVA ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ*

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntiriį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

(STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
"Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Intur»«to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien amt 9 rid 5 vaL vak, ketvirtadieniais ano 
• iki 7 vai vak ir ioėtsdieoiaiv ooo S iki 9 vai. no nietn.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
TeL: JA4-4576

SOUTH BOSTON. NASA 
Offien TeL AN 8-0M8

Bm. IT OBIOLB 8TBBR

TaL FA S-S615

KETVIRTIS A CO.

iSBBBBBBB

_____ , Papuoiahm
179 W. BROADHAY 

SOUTH BOSTON 
TeL Ah 6-4649

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jnstire of tko

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 6-1761 Ir AN
<amaaaaaaamnamMMmm

FLOOD SQU ARE 
HARDWARECO.

A. 9.
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