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54-TIEJI METAI

Valstybės Sekretorius Dailės 
Grįžo Iš Floridos Į ligoninę
Greitai Paaiškės, Ar Jis Galės Eiti Savo Pareigas; Pre

zidentas Jau Ruošiasi Padaryti Sprendimą Tuo rei
kalu; Neoficialūs Pranešimai Sako, Kad Liga

Nesiduoda Įveikiama; Laukiama Naujo 
Valstybės Sekretoriaus.

v a i stybes sekretorius Senatas Turinės 
John Foster Dulles, kovo1 -
mėn. gale buvo išvykęs j 
Floridą, kur jis ilsėjosi po 
sunkios trūkio operacijos ir

Bedarbių Gyvenimą

Senatorius L. Johnson, se- 
po vėžio ligos gydymo.* Sek- nato komisijos daugumos
madienį jis staiga grįžo į 
VVashingtoną ir tuoj atsigu
lė į armijos Walter Reed li
goninę, kur tęs gydymąsi 
nuo vėžio ligos.

Netikėtas valstybės sekre
toriaus grįžimas iš poilsio į

vadas, pereitą savaitę trečia 
dienį, kada Washingtone 
demonstravo 7,000 bedar
bių delegatų, įnešė į senatą 
pasiūlymą sudaryti komisiją 
bedarbių gyvenimui ištirti. 

Pagal senatoriaus pasiū-
ligoninę sukėlė kalbų, kad į komisija lankytų dau- 
prezidentas greitu laiku ap- S^aus^a^ nuo nedarbo ken- 
sispręs skirti naują valsty- ‘čiančias sritis ir aiškintų,
bės sekretorių į sergančiojo 
vietą. Esą, paskutinis gydy
tojų pranešimas apie ligonio 
sveikatą nėra optimistiškas, 
liga nepasiduoda nuveikia
ma ir iodegr abejojama, ar

kaip bedarbiai gyvena. Po 
tyrinėjimų komisija pasiūly
tų kongresui priimti įstaty
mą apie bedarbių šelpimą 
ir parūpinimą darbų darbo

SUGRĮŽO 13 SIAURYS POLIO SRITIES

Atomine jėga varomas povandeninis laivas euate įplaukia į New Londono, Conn. uos
tą (viršuje). Jis plaakiojo po ledu Siaurės Kigalio srityje, nekartą iškilęs į vir
šų. Apačioje laivo įgulos nariai jau išlipę uo ste, jie jaučiasi visai gerai, nors kelionė ne
buvo lengva.

Vakarų Valstybės Dar Nesutarė 
Dėl Derybų Su Rusais

Po Galybės Derybų ir Pasitarimų, Vakarų Valstybių
Vienybės Vis Dar Nėra. Anglų Siūloma “Lanksti” 

Nuolaidų Politika Susiduria Su Vokiečių ir Pran
cūzų “Kieta” Politika. Amerika Viduryje.

vadovauti užsienių politikai. du mėnesiu ištirti bedar- Ruaįįggi Rinkimams 
Ligonį seksinėje pasitiko. padėtį

viceprezidentas Nixon, di-; --------

Senatorius Kennedy Pakistanas Nušovė Maskva Siunčiu

Amerikoj Bėra Tik 1 
Sausa Valstija

Pereitą savaitę Oklaho- 
mos valstijos balsuotojai nu
tarė panaikinti toje valsti
joje draudimą gaminti ir 
pardavinėti alkoholinius gė
rimus. Dabar visoj Ameri
koj beliko tik viena valstija, 
kuri dar draudžia gaminti 
ir pardavinėti tokius gėri
mus, tai yra Mississippi.

Oklahoma buvo “sausa” 
per 51 metus, nuo pat to 
laiko, kada ji buvo priimta 
į Uniją 1908 metais.

Bet Amerikoje yra nema
žai valstijų, kurios yra dali
nai “sausos”, kur atskiri 
miestai ar apskritys turi 
prohibieiją, P a vv z džiui, 
Kentucky, Tennessee, Geor-

delis būrys valstybės depar- c * / Jiin1nrrontft; 
tamento tarnautojų ir jo ar- Uipiomaiai
timieji bei giminės.

Šį pirmadienį ar antradie-
Išprašomi Lauk

Senatorius John F. Ken
nedy iš Mass. valstijos jau 
pradėjo savo rinkimų kam
paniją. Jis pasakė eilę pra-

lydint Lėktuvą
Balandžio 10 d. Pakista-

nį prezidentas lankys ligonį . Argentina pereitą savaitę j ^ldno^d^okrat^^naitijos ieisu aislsaKęs tą aa 
ir tada bus susitarta dėl sky-; pareikalavo, kad keturi So- žmonėms savo nažiūras i to-i Indijos vyriausybė 
nmo užsienių politikos va-i vietų diplomatai tuoj pat a-
dovo. pleištų Argentiną, kaip ne

pageidaujami žmonės. Di
plomatai iškeliavo namo.

Meksika irgi išprašė lauk
Kubos Teismas

Nutpinp Amerikieti MeKS1Ka “S1 lsPrase iauK ilUieiSe AmenKieią :(ju Sovietų diplomatus. Me-
... . -ksikos vyriausybė sako, kad

Kubos revoliucinis teis- sovietiški diplomatai kišosi 
mas nuteisė mirti vieną a-į j Meksikos vidaus reikalus 
menkietį, Alan Robert Nye, įr davė patarimns Meksikos 
32 metų iš Whitting, Ind., geležinkeliečių vadui, kuris 
bet mirties bausmė jam ne- 'paskelbė krašte nelegališką 
vykdoma, jei jis apleis Ku-Įg^gjjją geležinkeliuose. Al
bą ir daugiau ten nebepasi- gentinos vyriausybė sako,
rodys.

Amerikietis buvo kaltina
mas, kad jis norėjęs nužu
dyti Kubos sukilėlių vadą 
Fidėl Castro. Nye sakėsi e- 
sąs visai nekaltas ir sakosi 
vykęs į Kubą norėdamas pa
dėti sukilėliams kovoti prieš 
Batistos diktatūrą.

Nye teismas tęsėsi kelias 
valandas. Amerikos konsulo 
stebėtojai sekė tą bylą, bet 
jie dėl išnešto sprendimo 
nieko nesako.

Amerika Leidžia
Tris Satelitus

Dar šią savaitę Amerikos 
mokslininkai leis į akštybes 
tris dirbtinius žemės seteli- 
tus. Du satelitai bandoma 
paleisti su viena raketa iš 
Floridos raketų bandomojo 
lauko, o vienas satelitas lei
džiamas iš Kalifornijos.

Nauji satelitai skiriami 
moksliškiems tyrinėjimams. 
Tarp kitų dalykų naujieji 
satelitai išaiškins galimybę 
paleisti į aukštybes “matan
čią akį”, arba televizijos a- 
paratą, kuris perduotų nu
fotografuojamus v a i z dus Į 
žemėn.

kad Sovietų diplomatai tu
rėjo ryšius su riaušininkų 
vadais, kurie pereitą savaitę 
vadovavo komunistų ir pe
ronistų riaušėms Buenos Ai 
res mieste.

JI DAR MOKOSI

Mary-Alice Sampie jau tu
ri 81 metus, yra netekėjusi 
ir Missouri universitete 
studijuoja žurnalistiką. Ji 
ilgus metus mokytojavo.

Egipto žinių agentūra 
no karo lėktuvai nušovė (praneša, kad Sovietų Rusi- 
vieną Indijos karo lėktuvą, ja jau iš antro karto siunčia 
kuris sklaidė virš Pakistano į Iraką nemažą skaičių gink- 
teritorijos ir liepiamas nusi-1 luotų kurdų, kurie kadaise 
leisti atsisakęs tą daryti. ’ ’ ’ ’ ’ '

žmonėms savo pažiūras į to- Į 
kius klausimus, kaip farmos, S1}^.
darbininkų reikalai ir kt

Wisconsin valstijoj kan
didatų nominavimas prezi
dento vietai bus dar tik po 
metų laiko, bet rūpestingi 
kandidatai jau iš anksto ti
ria galimybes gauti para
mos būsimos konvencijos 
delegatų tarpe.

Šen. Kennedy, kaip kan
didatas, minimas jau nuo 
1956 metų demokratų kon
vencijos, kada jis viceprezi
dento vietai gavo beveik 
tiek pat balsų, kaip ir šen. 
Estes Kefauer.

Vakarų valstybės vis dar 
tariasi ir vis negali susitarti 
dėl besiartinančių derybų 
su Sovietų Rusija. Gegužės 
11 d. keturių didžiųjų vals
tybių užsienių ministeriai 
pradės derybas Ženevoje, 
bet Vakarų valstybės dar 
ieškos bendros politikos.

Anglijos vyriausybė siūlo 
“lanksčią” politiką, siūlo 
daryti rusams nuolaidų dėl 
rytinės Vokietijos pripaži
nimo “de facto”, jei rusai 
pasirodytų sukalbami kitais 
klausimais. Vokietijos vy
riausybė, prancūzams prita
riant, nori, kad Vakarų vals
tybės jokių nuolaidų rusams 
nedarytų, jei rusai nesutin
ka suvienyti Vokietiją.

Pasitarimai tarp Vakarų
vaisvjruiiį t^oiaiiu. 0»vw
tę Prancūzijos ministeriu

tfny/Imo i traka. ^a *r Karolina valstijose pirmininkas Debrė ir užs. KUraUS Į žmonių de jf*.
apskrityse, kūne draudžia
alkoholinių gėrimų gamybą 
ir pardavinėjimą. Tokios 
valstijos, kaip Alabama, 
Texas, Kansas ir Arkansas 
veik per pusę yra “sausos”. 

Visa eilė kitų valstijųiš Irako buvo pabėgę į Ru
siją ir ten gyveno^ Ginkluo- leidžia apskritims ir mies

tams nutarti įvesti prohibi- 
ciją, bet, palyginus, nedaug

ti kurdai, pagal Egipto ži
nias, padės Irako diktato-1 Indijos vyriausybė pripažįs

ta, kad lėktuvas paklydo ir 
lėkė virš Pakistano teritori
jos, bet esą nebuvo jokio pa
grindo lėktuvą nušauti, nes,1 žuomazgą Irake, kad niekas

riui Kassemui laikytis vald- kas tokiu leidimu naudojasi, 
žioje, o gal sudarysią įr 
“bolševikiško legijono” u-

girdi, Pakistano lėktuvai ir
gi dažnai per klaidą skraido 
virš Indijos teritorijos, bet 
Indija niekada nėra tokių 
paklydusių lėktuvų šaudžiu
si.

Republikonai Turi 
Naują Partijos Vadą

Republikonų partijos na
cionalinis komitetas perei
tos sevaitės gale išrinko 
naują nacionalinio komiteto 
pirmininką į vietą pasitrau
kusio Meade Alcom. Nau
jas partijos vadas yra sena
torius Thruston B. Morton 
iš Kentucky valstijos.

Kai kurie republikonų va
dai norėjo kito vado, kuris 
galėtų visą laiką skirti par
tijos reikalams, bet prezi
dentas Eisenhower pasisakė 
už senatoriaus Mortono 
kandidatūrą ir jis buvo iš
rinktas.

Naujas partijos vadas yra 
viceprezidento Nixono šali
ninkas, bet jis sakė, kad 
kandidatų varžytinėse į pre
zidento vietą jis bus griežtai 
neutralus.

ATSISAKĖ

j»ue McOnaiess, senato
riaus Thomas C. Hennings 
Jr. podukra ir iki šiol jo se
kretorė. pasitraukia iš tų 
pareigu. Jau keturi asme
nys panašiai pasielgė, kai 
viešumon iškilo giminių 
samdymo kongresmonų ra
štinėse klausimui.

Prohibicija seniau visame 
krašte padėjo veistis “but- 
legeriams”, o dabar “sauso-

nebedrįstų kėsintis į bolše- se” valstijose ir sausose ap
likuojančią to krašto vy- gkrityse “butlegeriai” pui- 
riausybę. :kia.i gyvuoja.

Sovietų Rusija pripažįsta,
kad kurdai iš Rusijos tikrai 
vyksta į Iraką, bet rusai į 
tvirtina, jog kurdai vyksta 
be ginklų, jų tarpe esą senų 
ir ligonių ir kalbas apie 
“ginkluotus kurdus” Mas
kva vadina prasimanymu.

Kas čia meluoja — Na- 
sseris, ar jo buvęs globėjas 
Chruščiovas? »

Dirbtina Širdis
Jau Bandoma

Dr. William Kolff iš Cle
veland, O., praneša, kad jis 
jau pradėjęs bandymus su 
dirbtina širdimi. Kol kas 
bandymai buvo daromi su 
šunimis. Du šunės gyveno 
14 dienų su dirbtina širdimi. 
Daktaras mano, kad vėliau 
pasiseks dirbtiną širdį taip 
ištobulinti, kad ji galės pa
vaduoti sergančių žmonių 
širdį. Dirbtina širdis yra va
roma elektros batareja.

Dr. Kolff sako, kad krau
jo sukrekėjimas apie plasti
kinius dirbtinos širdies kla- 
panus yra kol kas dar nenu
galėta kliūtis dirbtinai šir
džiai vartoti. Be to, elektros 
batarejos, kurios dirbtiną 
širdį varo, gamina daugiau 
šilimos, negu reikia.

Mass. valstija įkalino N. 
Hampshire vis. gyventoją 
A. A. Vautier, atsisakiusį 
mokėti Mass. valstijai paja
mų mokesčius uždirbamus 
Mass. valstijoj.

ville lankosi Londone, 
šalia to Londone keli aukšti 
diplomatai iš keturių Vaka
rų valstybių aptaria vienin
gos politikos klausimą ir ne
abejojama, jog iki gegužės 
11 d. bus sutarta vieninga 
politika ir derybose su ru
sais Vakarai eis išvien. 
Anglai skaito, kad vak. Vo
kietijos vyriausybė yra did
žiausia kliūtis sutarti lanks
čią politiką, kuri gal suvilio
tų rusus daryti nuolaidas ir 
iš jų pusės.

SEPTYNI SAVANORIAI 
SKRISTI | ERDVĘ

PAŠVILPKITE

Kai pasaulinio karo metu 
vokiečiai apsupo prie Bas- 
iegne amerikiečių dalinį ir 
parsii- alavo pasiduoti, jo 
vadas, dabar generolas An
thony C. MrAuliffe, atsakė 

“Nuts” ir laimėjo. Tą patį 
drąsų atsakymą — nė colio 
n e n u s i eisti komuistams 
Berlyne jis davė ir šiomis 
dienomis kalbėdamasi su 
žurnalistais.

Praeitą savaitę Ameri
kos erdvės tyrinėtojai pris
tatė spaudai 7 savanorius, 
kurie buvo parinkti iš dide
lio būrio savanorių, pasiruo
šusių bet kada skristi į erd
vę, kai tik bus viskas pa
ruošta kelionei.

Kada tokia kelionė įvyks, 
niekas dar nežino, bet sa
vanoriai keliauninkai jau 
yra pasiruošę keliauti į auk
štybes. Jie pratinasi dabar 
pakelti tokias sąlygas, ko
kias keliauninkai į erdvę su
tiks aukštybėse

KUBOS VADAS 
ATVYKSTA AMERIKON

Revoliucinės Kubos vadas 
Fidel Castro šį trečiadienį 
atvyksta į Ameriką, kur jis 
išbus 11 dienų ir matysis su 
mūsų vyriausybės pareigū
nais ir pasakys keletą pra
kalbų.

Laukiama, kad ta proga 
F. Castro išsiaiškins daug 
klausimų, kurie rūpi abiem 
kraštams.

F. Castro pirmiausiai 
bandys išsiderėti, kad Ame
rika pirktų daugiau cukraus 
iš Kubos, o gal ir paskolų 
norės gauti.
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Adenaaenj Vokietija stybėms.
Kitas jaunuolis klausia; ’ 

“Ar galima gauti vietos is-
tijos atėjo žinia, kad kanc-'‘“V ’ Hawajų.universitėtą?

v„w. Je> galima, tai kokia kaina

PR1N( ESĖ SU VYRO MOKYTOJA

fcaiandžio d. Japonijos sosto įpėdinis Akihito susi
tuokė su 5’kirko Sfceda. čia ja matome (kairėj) su 
jos dabartinė vyro buvusia mokytoja Elizabeth Gary 
vir.ing iš i i’adelfijos. Be diplomatų, ji buvo vienin
telė svetimšalė, pakviesta i vestuvių iškilmes.

Pereitą savaitę
leris Dr. K. Adenauer ous kandidatas vakarinės Vokie- • ,-.lw
tijos prezidento vietai, la žinia daug ką rtustebmo. Argi Jp0|yneziečių> anglų kai- 
“senis” tikrai traukiasi iš vadovavimo vakarinės Vokie- 5a. Reiškia,* iau teiraujasi 
tijos politikai? apie universitetą, bet dar

Dr. Adenauer jau ysa 83 metų amžiaus, bet jis dar nežino, kad tuo reikalu rei- 
atrodo stipras ir veiklus. Todėl koks pagrindas būtu jam kia kreiptis ne i miesto val- 
trauktis iš politikos ir palikti vakarinę Vokietiją be va- dybą, bet tiesiai Į univers:- 
dovo? tetą “* vaen tas Jau Parodo.

Prėzidentas vak. Vokietijoj yra tik valstybės galva, ps. t^n?- (]ai '
bet politikai nevadoyauja. Politinis krašto vadovas ten j*?; Sd ^pinasi" mo£ 
yra mimstenu pinnininkas, kancleris , ir parlamento ju
dauguma. Visus pokarinius metus, kada Amerika nutarė i T laišku ignoruotį nega- 
stiprinti Vokietiją pnes galimą pavojų iš Sovietų Rusi- į vįSUs atsakyti, be
jos pusės, vakarinės V okietijos priešakyje stovėjo Dr. sugaišties ir medžiagos, vien 
Adenaueris, o apie to krašto prezidentą Dr. Heuss mažai ‘tik pašto ženkleliai kaimu
kas tėra ir girdėjęs. ja virš $300.00 per savaitę,

Dr. Adenauer stojo vadovauti Vokietijai pokariniais įVnrš tūkstančio dolerių per 
metais. Vokiečiai po pralaimėto karo paprastai yra pa- mėnesį ir yra nemažas rū- 
cifistiniai nusiteikę, iki jie sustiprėja ir vėl atgauna ka- l^sn18- .
ringumą ir imperialistinius apetitus. Dr. Adenauer dar'. ?er S1UOS1 tns mėnesius 
neatsipeikejusius nuo pralaimėjimo vokiečius įtraukė į gubai o vidurvasaryje 
Vakarų valstybių karišką sąjungą (NATO), paskatino numatoma pakils trigubai ir 
Vokietiją ginkluotis ir dabar kiaoena visas galimas du- jau dabar didžiausias galvo- 
ris, kad vokiečių armija būtų apginkluota atominiais sukis, kur tuos žmones reiks i'ėikia. jie daug ko reikalau-,nų lenktynes, ar bent gaid-

Kas savaite
Tibete — Irake

Iš Indijos praneša, kad 
kautynės Tibete vis dar tę
siasi. Kalnuotame ir sunkiai 
prieinamame krašte Tibeto

. .. kreiptis i privačias šei- nesmerma, iai ir pyragai ne-=sponą legauzuoių
ir šiandien neginčijamai yra stipriausia ukisku žvilgsniu kad duotų vietos bent kokie būna* mentuoja:
Europos kontinente ir gal net jau pralenkė ir Angliją, pernakvoti nelauktiems sve- Tiesa, turistų verslas la- “Tiesiog beprotiška, žmo-

Stipri ūkiškai ir militariniai A okietija, kol Adenau- čiams. Deja, nelabai kas lin- ba! pelningas, žmonės at- nių imtynės ir kautynės leis-
eris yra jos priešakyje, eina išvien “su Vakarais”. Bet, ,kęs švenčių proga įsileisti į vyksta su kupinais kišeniais tina, vyras vyrui gali kaulus
pasitraukus Adenaueriui ar ji nesimes į kokią nors “Ra- savo gyvenimo gūžteles ne- pinigų, tik duok jiems vietos:lamdyti, žandus daužyti ir
pallo politiką”, ar jos ūkiški magnatai neieškos biznio i pažįstamus. kur Išleisti, taip sakant, gra-Įakis išlupti, tai yra mėgia-
pelnų iš santykių su Sovietų Rusija? Į Statyba eina visais era-213* krikščioniškai ištuštink mas sportas. Bet gaidukams

Tokie klausimai buvo bekylą išgirdus, kad Dr. Ade-irais, bet vis vien nespėjama JŲ. kišenes. tai jie ir vėl at-'nevalia šokti viens kitam į
nauer nori kopti į prezidentūra. Bet vėliau atėjo “nura- patenkinti reikalavimų, nes bel jeigu nebus kur.aki’. C meksikiecai su įspa-
minimas” kad Adenauerio ir Drezide^to vietoie vistiek statybai visa medžiaga atei- kĮ&enes paiengvmti n car nais dar priduria — “pugi- 
mimmas Kaa Aaenauen ir prez aento vietoje 'ištiek £ didžiojo konvento o!blo^au’ tinkamos vietos ap- listas gali žiebti savo opo-
liks sprendžiama asmenybe Vokietijos politikoje, todėl: . y1? . J?.?4?" . u • s’stoti tai tik ~rvrn t.in Vori»,.... ’ - ' rakandai ir kitokie įrengi- un giynu uu pa- nentui i aki taip, kad tas
nesą ko baimintis. {mai daugiausiai iš Tolimųjų kvėpuoti jie čia daugiau ne- būna nutrenktas be sąmo-

Dr. Adenauerio kandidatūra prezidento vietai vi- Rytu .Rytiečių skonis čia la- atvyks ir dar kitiems paša- nės, o musų tautos mėgia- 
lioja vokiečių krikščionis demokratus įvairiais sumeti- į bai ' madoj. Statybai me- k-7£'-kad nevyktų. - 'mas sportas draudžiamas,

kiečių politikos tęstinumą. O kai vokiečiai turės atomi- siektl ir Plūkiant j abi pu- iyuocj. luekYieuoj legisia-
nius ginklus ir bus at, š savo agresingumą, tada ateis ** tun bat* kupma’ pn- turos ?es”0'1 fcaRa ’nesU b’" 
laikas kelti visokiu? • is.

čia bus legalizuotas. Tai to
kios tokelės šiandien Hawa-

krauti. Hawajams daug ko liai legalizuoti arklių ir šu-'juose.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
3,000 LAIŠKŲ PER DIENĄ 

A. JENKINS
Visais laikais pasaulis organizacijos, darbo unijos 

domėjosi Havvajais, bet ir verslininkų sąjungos rei- 
niekuomet tiek nesidomėjo, kalauja informacijų, ar yra 
kiek dabar, kai gavo valsti- pakankamai vietos apsistoti, 
jos teise. Honolulu miesto didelis skaičius žmonių ant 
valdyba užversta laiškais syk pavalgydinti ir tam tik- 
su įvairiausiais klausimais, ro dydžio patalpų konvenci- 
kurių daugiausiai ateina iš ioms laikyti; koks susisieki- 
Jungtinių Valstijų, jų taipgi mas su pasauliu ypač did- 
daug ateina iš Kanados, iš žiuoju kontinentu ir Toli- 
Tolimųjų Rytų ir iš daugelio'mųjų Rytų šalimis; kiek te- 
Pacifico salų. Bene jaunuo- legi amų ir telefono laidų 
liai daugiausiai teiraujasi, nutiesta per Pacifiko platy- 
apie sporto žaismus, kiti a-jbes į lytus, vakaras ir į pie- 
pie gemblerystes, dar kiti tų šalis.

AŠ JAUČIUOS,

KAIP

KATINUKAS ...
apie įvairias - profesijas, 
technikai apie jų specialy-

žilagalviai seneliai klau-įšia, ar galima gauti vietosiA V A </
bių darbus, to klausia ir pa-{prisiglausti, ir kokia kaina, 
prasti darbininkai. artėjant gyvenimo saulėly-

Mažo verslo pramoninin 
kai teiraujasi apie sąlygas,

džiui ir iki sutemų. Tam 
vietos jie pageidauja dau-«r a A •> <77 7 «» A <_? W

ar galima gauti darbininkųtgiausiai prie vandens, prie 
'gojelio ir kiek galima arčiaumažoms dirbtuvėms: krau

tuvininkai, ar būtų galima 
atidaryti krautuvėlę kur 
nors ant kampo, ar bent ar
ti skersgatvio; žemės ūkio 
verslininkai nori žinoti ar 
galima gauti didelius plotus 
žemdirbystei, ganyk loms, 
daržams ir paprastų sklypų 
trobesiams statyti. Kainos 
už žemę kyla neapsakomai,

bažnytėlės, krautuvėlės, kai 
mo ir tik jau ne mieste.

Tokių laiškų ateina vidu
tiniai j>er tris tūkstančius’ 
per dieną, šešios mergaitės, į 
mokančios apie dešimt skir
tingų kalbų, skirsto tuos 
laiškus į tris dalis atsaky
mui — vaizbos butui, turis
tų biurui ir ekonomijos pla

kuris prilakė Smetonos, 

nuo to laiko liai jvedėm 

naują virtuvėje 

telefono

pratęsimą.

Taip patogu . . . taip taupo žingsnius! 
Norisi net murmėti is pasitenkinimo. Ir 
taip lengva užsakyti — tik pasai,!; Te
lefono Biznio Of:są. Pakalitėk ai io pal
vas. kokiu norėtumei, ir ar norit sienos 
ar stalo modelį. Kitką viską iie a liks. 
Pašauk juos dar šiandien

kur vakar buvo 35 c. už pė- navimo komisijai. Filipinų 
dą, šiandien jau du dole- salų vienas pilietis rašo: 
riai ir daugiau. J“Mes labai džiaugiamės.

Stambūs fabrikantai siun
čia savo agentus, kurie ap
žiūrinėja vietas ir teiraujasi, 
apie sąlygas fabrikams sta
tyti, dėl prieplaukų ir būti

kad jau dalis Filipinų salų prijungta prie Amerikos 
Valstybių” ir klausia, “tai kada gi visas kitas mūsų salas prijungs prie Ameri

niausiu reikmenų — kuro, 'kos?” Reiškia, jis mano, 
žibalo ir elektros jėgainių, kad visos Pacifike salos yra 

Socialiai klubai, savišal- filipinų ir jos visos turėtų 
pos ir įvairių sektų religinės priklausyti Jungtinėms Val-

Ne daugiau kaip 32 centai sa
vaitei. Įskaitant taksos, po 
pirmųjų įvedimo iškas’-:.•.

NKW ENOLAND TELEPHONE AND TELIORAPH COMPANY

žmonės tęsia karą prieš ki
nų atėjūnus ir reikalauja sa
vo kraštui nepriklausomy
bės, su Dalai Lama prieša
kyje ir net su konstitucija.

Kinų nacionalistai Tai- 
iwan (Formozos) saloje sa- 
i kosi pripažįstą Tibeto ne
priklausomybę, ar bent pla
čią autonomiją, ir gal tik iš 
jų Tibeto kovotojai ir gali 
sulaukti ginklų ir kitokios 
pagalbos. Lakusis pasaulis 

į yra neutralus .. .
Apie sukilimą, jau antrą 

iš eilės, praneša ir iš Irako. 
Žinios apie sukilimą šiauri
niame Irake ateina iš dikta
toriaus Nasserio šaltinių, to
dėl jos gal yra kiek dažytos 
arabų nacionalizmu. Iš tų 
pačių Nasserio šaltinių su
žinome, kad iš Sovietų Ru
sijos apie tūkstantį ginkluo
tų kurdų per Soeco kanalą 
(Sovietų laivu jau nuvyko į 
Iraką, matomai, padėti vie
tiniams kurdams, o visame 
Irake diktatoriaus Kassemo 
diktatūra apginklavo “liau
dies miliciją” kovai prieš 
arabų nacionalistus.

Kur Tibetas, kur Irakas, 
bet kova abiejuose kraštuo- 
įse eina prieš Zvlaskvos-Peki- 
no imperializmo įtaką, 

oi-ji valstija r

New Yorko miestas apy- 
j rimčiai kaJba atsiskirti nuo 
“Albany republikonų” ir su
daryti 51-ją valstiją. Kalba, 
miesto taiyba paskyrė net ir 
komisiją klausimui aiškinti, 

i bet ar turėsime dvi — Pieti
nę ir šiaurinę New Yorko 
'valstijas, tai dar didelis 
klausimas.

New Yorko miestas turi 
nemažai pagimdo rodyti 
'nepasitenkinimo "Albany 
republikonais”. Miestas su
moka valstijai daug mokes
čių, bet tik dalis tų mokes
čių išleidžiama miesto reika
lams, kita dalis tenka ki
toms valstijos dalims. Be to, 
rinkimų apylinkės taip yra 
sudarytos, kad 8 milionai 
Nevv Yorko gyventojų netu
ri lygios atstovybės seimely
je su kitomis valstijos dali
mis. Prisideda ir tas, kad 
Nevv Yorkas tradiciniai yra 
demokratų valdomas, o ki
tos valstijos dalys yra repu- 
blikoniškos.

Juokdariai jau ir naują 
vėliavą sugalvojo. Esą, 50 
valstijų turės po vieną žvai
gždę, o Nevv Yorko miestui 
vietoj žvaigždės bus vėlia
voje mažiukas užrašas: “no 
parking” . . .

Valgys skrybėlę?
Kovo mėnesi registmotų 

bedarbių skaičius sumažėjo 
387,000, o dirbančiųjų skai
čius tą mėnesį pašoko virš 
miliono (1,106,000). Bet 
nežiūrint tokių skaičių be
darbių armija vis dar yra 
didelė ir siekia 4,362,000 
registraotų bedarbių.

Pereitą savaitę unijos su
ruošė gana įspūdingą de
monstraciją VVashingtone. 
7,000 bedarbių iš įvairių A- 
merikos vietų kėlė savo rei
kalavimus, mitingavo ir 
atkreipė krašto dėmesį į ne
darbo ligą, kuri yra tiesiogi
nė “automacijos” išvada.

Darbo sekretorius James 
P. Mitchell irgi kalbėjo be
darbių demonstracijoj. Jis 
sakė, kad ne visi jo pasiūly
mai dėl bedarbių buities ge

rinimo randa pritarimo Bal
tajame Name, bet jis kartu 
tikrino, kad iki spalio mėne
sio bedarbių skaičius suma- 
[žės iki trijų ar mažiau milio
nų, o jeigu taip nebus, tai 
Ijis suvalgysiąs savo skrybė
lę “ant darbo departamento 
b umų laiptų”.

Valgys skrybėlę ar ne, tai 
gal tik skrybėlių gaminto
jams įdomu. Tuo tarpu keli 
{milionai bedarbių rodo ne- 
: normalią krašto padėtį. 
(Bimba ir Tibetas

Komunistų “Laisvė” pasi
sakė dėi Tibeto, ifasisakė 
taip, kaip ji “sakėsi” ir dėl 
Vengrijos — kas prieš ko
munistus, tą galabyk, skersk 
ir dar apspiaudyk!

“Laisvė” rašo: 
į “Visi žino, kad Tibete 
prieš liaudies vyriausybę 
sukilo kunigai ir dvarinin
kai, kurie turi ir savo ‘po- 
ipiežių’, Dalai Lamu vadi
namą. Tas sutvėrimas da
bar paspruko Indijon. Jis 
skelbiasi ‘gyvuoju dievu’!”

Paskui “Laisvė” vanoja 
kailį “Keleiviui, kodėl mes 
neplūstame Tibeto “kunigų 
ir dvarininkų” ir kodėl mes 
nespiaudome į “Dalai La
mą”, kuris skelbiasi esąs 
“gyvasis dievas”.

Ar Dalai Lama yra gyva
sis dievas, ar savotiškas po- 
uiežius, mums nei šilta, nei 
šalta. Jis gali būti net dvi
galvis padaras ir vaikščioti 
debesimis.

Svarbu ir reikšminga yra 
tas, kad į Tibete žemę atsi
kraustė kinų komunistai už
kariautojai. Svarbu, kad tie 
užkariautojai privertė Tibe
to valdžią jiems nusilenkti 
ir pasirašyti sutartį, pagal 
kurią Tibetui ir tam pačiam 
Dalai Lamai kinai pripažįs
ta plačią autonomiją. Svar
bu, kad kinų komunistai tą 
sutartį sumindė į purvą ir 
pradėjo Tibete šeimininkau
ti, kaip jie nori. Tibeto gy
ventojai prieš kinus užka
riautojus sukilo ir dar da
bar kariauja.

į Nei mūsų, nei “Laisvės” 
toks ar kitoks pasisakymas 
nieko nepadės nei kinams, 
nei tibetiečiams. Bet, mūsų 
.supratimu, padorus žmogus 
i turi smerkti kinų komunis
tus užkariautojus, kurie at
sibastė į svetimą kraštą ir 
,ten nori šeimininkauti, kaip 
-komunistai okupantai šei
mininkauja Lietuvoje.

Bimbiniai mano kitaip. 
Jie skaito, kad komunistai 
turi teisę lysti į svetimą že
mę ir daryti ten savo tvar- 

Tuo žvilgsniu mes ir 
{bimbiniai skiriamės. Kad 
Bimba ta proga nutyli, jog 
kinų komunistai rado Tibeto 
Paleckį asmenyje “Pančen 
Lamos”, įsikūnijusios kaž
kokios dievybės, rodo tik, 
kad Bimba ir apie Tibetą 
meluoja, kaip jis meluoja 
ir apie Lietuvą.

Kinų komunistai tibetie
čius skerdžia, kaip rusai 
skerdė vengrus. Ant vengrų 
komunistai, neišskiriant nė 
lietuviškųjų bimbinių, irgi 
PyĮ®. pamazgas ir pravar
dei ojo juos “fašistais”, nors 
tų fašistų priešakyje stovė
jo komunistas Nagy, o ne 
koks Dalai Lama. Dėl Tibe
to jau ką kalbėti, ten galima 
keikti Dalai Lamą ir... gir
ti Pančen Lamą.

O visgi tie lietuviški ko^ 
munistai yra dideli vizgės', 
jų “principai” tai lyg tas 
pantis ...

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyverlinnas KAS SKAIia BAflG

TAS DUONOS NVBASO

LAWRENCE, MASS. BROCKTON, MASS DEGTINDARIAI LIEKA 
BE DARBOKAS GIRDĖTI NEW YORKE KANADOS NAUJIENOS

Svarstys Maž. Lietuvos 
reikalus

myn” choru, ir Tautinėje 0- 
limpiadoje žaidęs krepšinį. 
Likusieji trys yra seni kvar-Mažosios Lietuvos Bičių- , , 

lių Draugijos New Yorke [te ?. nal.lal , . , , ...
susirinkimas bus balandžio' .k\a'^ta? *?““! 
19 d., sekmadieni. 5 vai. po- į8 d sestadienĮ atvyksta j 
piet, 197 Maujer St., B* o- New Y,ork.«’ kur 7.vaL vaka' 
oklyn, ev. parap. salėje. Ja-:re,P.u,k,0J?fiGra2d ^ra<^e 
me Lietuvos Laisvės Komi- ?a eJf’, ®1. urand St., 
teto narys Kipras Bielinis^1™kly"> ko“-
darys pranešima apie Ma-Kvarte‘ul .ako®Po- 
žosios Lietuvos’ problemas“““ U «*»-
ir kas tuo reikalu daroma. ,!Iradarbls muz- A' Mro®ns-

Ta proga bus renkama :vas\ ° , • V •
nauja valdyba. Galop bus ? orko visuomenei jau 
kuklios vaišės ir minčių pa- tcam?? fermatas Vilius 
sidalinimas. Nariai ir sve-!Braz,enas Brazvilius) JSs
čiai maloniai kviečiami <ia-} l a knygų formuotos syp- [senos ir “Kalorijos ir do-

Pasiekti ta vietą geriausia i auto"us>, ° ^P.-P84
Canarsie 14-ta iin?ja, išii-blet.uv0? ^kataų Brolijos
pant Grand St. stoty prie /v"ausl?s L^vedys.
- ! Kvareto dainos spindi

(jaunyste ir dvelkia nuotai
kinga dvasia, todėl koncer
nas patenkins visus, 
i Po koncerto bus šokiai* 
(kuriuos gros Romo Butrimo

-------  8 žmonių orkestras.
Miesto majoras paruošė) Akademinio Skautų Su

miešto biudžetą 2.17 bilio- jūdžio New York skyrius 
nų sumos, iš jos švietimui .kviečia visų Philadelphijos, 
numatyta 577,493,371, poli- !New Jersey ir didžiojo New 
cijai $208,258,278, ugniage-[Yorko lietuvių visuomenę,-cvhill A'/iZ lifrnnL _ * _ l_ a** _

Bushvvick Avė., už kampo 
yra Maujer, Street.

Miesto biudžetas virš 
2 bilionų

sybai $109,476,530, ligoni
nėms $141,662,245.

Pakelti n e k i 1 n o jamojo vauti 
turto, cigarečių ir kt. mokės- Į _______ ______
ci>sr)sa“tra'! WORCE8TEK, mass.

T a r n auto jams atlygini- m- - §aiav;eiienį.
mai įiepaKeiti, icaei užpra- .♦., 1 , f _ motinaeitą savaitę miesto rotušę | ,
piketavo 3,000 tarnautojų iri J. Šalaviejaus žmona Kri

stina iš Lietuvos gavo liūdną 
žinią: Varėnoje mirė jos 
motina Antanina Sausaitie- 
[nė, 88 metų amžiaus. Ji dar 
visai neseniai savo dukrai 
[atsiuntė savo rankomis pa
kinktų grybų.

ypatingai studentiją, šiame 
puikiame koncerte daly-

SLA 41 kp. susirinkimas
Mėnesinis kuopos susi lin

kimas bus sekmadieni, ba
landžio 19 d. 1:30 vai. po
piet Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj. Visi nartai prašomi 
būtinai dalyvauti, nes bus 
sprendžiamas labai svarbus 
klausimas — prieglaudos 
seniams steigimas. Reikia 
nuspręsti norime ar ne to
kius namus turėti.
Mirė S. Pollack

Kovo 29 d. savo namuose 
mirė Stanley Pollack — 
Stasys Puidokas. Velionis 
buvo gimęs 1887 m. baland
žio 8 d. Raugeno kaime. .Jo 
tėvai Frank ir Uršulė Pui
dokai Stasį dar jauną atsi
vežė į Lawrence. Jis vedė 
Frances Stelmakiūtę, išaugi
no vienintelį sūnų Al beitą.

Velionis su savo žmona 
10 metų ištarnavo Lietuvių 
Piliečių Klubo šeimininku, 
su visais sugebėjo draugiš
kai sugyventi. Vėliau jis 
pats įsteigė “Stanley’s 
Cafe”.

Likusiai šeimai reiškiu 
gilią užuojautą, o Tau, 
Stanley, ilsėtis ramiai šio 
krašto šaltoj žemelėj.
SLA 41 kp. banketas

Kuopos banketas buvo 
kovo 21 d. Lietuvių Piliečių 
Klubo salėj. Svečių jame 
buvo daugiau negu narių.
AlfUiaVVVT, avvju lamas, L-~^

i,000 ugniagesį.

BROOKLYN, N. Y.

Atvyksta Jarošeko 
Kvartetas

Tiems, kurie Nepriklauso-Į čia Amerikoje savo geros 
mybės laikais gyveno Lietu- motinos ir močiutės liūdi 
voje, Liudo Jarošeko var- Kristina Šalaviejienė ir jos 
das buvo daug kairų girdė- sūnus Jonas, o Lietuvoje ki
tas, kaip geriausio vyrų ti jos artimieji.
balsų kvarteto vadovo. Tais Mano giliausia užuojauta
laikais kvartetą sudarė ke
turi jauni Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai. Vo
kietijoje . Jarošeko kvin teto 
gardas sklido po pabėgėlių 
stovyklas, amerikiečių ka
reivinėse ir vokiečių koncer
tuose. Žengiant paskutinį 
žingsnį emigracijos keliu, 
keli kvarteto nariai apsigy
veno Čikagos apylinkėse. 
1958 m. rudenį vėl buvo su
organizuotas Jarošeko kvar
tetas ir tokiu būdu jis pra
dėjo savo “trečią jaunystę’’. 
Šiuo metu kvartetą sudaro

Kristinai Šalaviejienei.
J. Krasinskas

DOVVAGIAC, MICH..

NS. Yankus
savo ūkį

Stanley Yankus, kuris pa
garsėjo savo kova prieš vy
riausybės maišymąsi į že
mės ūkio tvarkymą, pardavė 
savo 100 akrų ūkį už $20, 
500, o už inventorių ir 3,500 
viščiukų dar gavo $10,000.

Jis rengiasi netrukus išvy- 
tenoras A. Peškys, L. Jaroše- kti i Australiją, nes mano, 
kas, baritonas V. Dargis ir
bosas J. Avelis. Pastarasis y- 
ra Čikagoje gimęs ir augęs.
Lietuvoj lankęsis su “Pir- lės.

kad ten vyriausybė nesikiš 
į jo ūkio reikalus ir jis galės 
ūkininkauti taip, kaip no-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Padfiko; 
Darbininkų fabrikai Vak įruošė: “Proletariato diktatūra"; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną > daro:
Amerikos dykumos; Mirties klonis;
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais,
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su g»Hsh

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS” 
636 East Broadvvay So. 27,

Aukų rinkimas Lietuves 
reikalams tebetę s iam e s

Lietuvos neprikiš'?.-oray- 
bės paskelbimo su ?.?s 
[minėjimas vasario 15 ge
rai pasisekė. Auk ų su -i n kia 
apie $500. Vėliau buvo krei
ptasi į klubus ir kitu -bau- 

; gijas ir atskirus asme.-ūs ir 
surinktų aukų suma v ; vio 
[iki $900. Amerikos Lietuvių 
[Tarybai jau pasiųsta včO, 
[bet norima surinkti v tūk- 
Įstanti, todėl Brocktono Lie
tuvių Taryba nutarė L v .ind
žio 19 d. 2 vai. popiet San
daros .salėj .(30 ..L?v vale 
St.) surengti gardžius r sius 
su gėrimais.

į tą pobūvį yra pak-’’estas 
Juozas Audėnas, Lietuvos 
[Laisvės Komiteto nary?, ku
ris padarys p r a u e Šimą 
[mums visiems opiai? reika
lais. Bus ir dainų, bus gali
ma pašokti. Kviečiami kuo 
'gausiau atsilankyti.

Rengėjai

viskas jau nebegerai. Iš Lo
veli buvo atvykęs SLA 173 
kp. pirm. V. Kapeckas, iš 
Haverhill P. Kazlauskienė 
su drauge, buvo Lietuvių 
Moterų Piliečių Klubo pirm. 
N. Penkauskienė, Tautiškos 
Parapijos Adoracijos Dr-jos 
pirm. Ona Čemauskaitė su 
Mare Kasnavičiute.

Sekr. J. Stundza po vaka
rienės visiems nuoširdžiai 
padėkojo už atsilankymą. 
Kalbėjo ir V. Kapeckas ra
gindamas daugiau veikti 
Susivienijimo labui.

Vėlai skirstėsi visi būda
mi geros nuotaikos.

M. Stonie

NIAGARA FALLS, N. Y.

Linksma sekmadienio 
popietė

Daugeliui lietuvių gerai 
pažįstamas aktorius-humo- 
ristas Vitalis Žukauskas 
gegužės mėn. 3 d., sekma
dienį, atvyksta į Niagara 
Falls, N. Y. ir šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje, 
1910 East Falls St. atliks 
sekmadienio popietės pro
gramą.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Po jo programos bus šo

kiai. Veiks baras ir užkan
dinė.

Šią linksmąją sekmadie
nio popietę rengia Buffalo 
Lietuvių Klubas ir Vasario 
16-tos Gimnazijai remti bū
relis.

Visi Niagaros apylinkių 
lietuviai nepraleiskime pro
gos atsilankyti į šį linksmą 
parengimą, kur tikrai galė
sime užmiršti savo kasdieni
nius rūpesčius ir nuoširdžiu 
sveiku juoku praskaidrinsi
me savo nuotaikas. Be to, 
šiuo savo atsilankymu pa- 
remsime ir lietuviškosios 
bendruomenės reikalus.

R. M.

žodžiuose visi žmonės tokie 
pat, tik darbais jie išsiskiria.

Metine

Moteris geriau
supranta vaikus, bet vyras yra 
vaikiškesnis negu moteris.

Zaratustra

Iki šiol dar dvi valstijos 
buvo “sausos”. Tai Oklaho- 
ma ir Mississippi. Pirmoji 
dabar nutarė virsti “šlapia”, 
iai ‘ yra leisti pardavinėti 
svaigiuosius gėrimus, bet 
antroji dar palieka “sausa”.

Spėjama, kad Oklahomoj 
devtin dariai ' moonshiners) 

r metus išvarydavo degti- 
čs už $100 milionų. Dabar 

jų veikimo laukas sumažės,
dalis jų liks “bedarbiai”.

r tJAUJAS DARBAS

Išėjo naujas Darbo žur- 
nalo numeris, kuriame daug 
racoma apie dabartinę Lie- 
' ■ Kiekvienas ras jame į- 
domhi dalyku. Numerio kai
na $1. Galima gauti ir .Ke
leivio administracijoje.

Darbo prenumerata me- 
t,?.ms $3. Darbo administra- 
cijes adresas: Darbas, c/o
V. Gervickas, 86-03-76 St., 
V/codfcaven 21, N. Y.

MONTREAL, P. Q.

D. L. Kung. Vytauto 
Klubo reikalai

Svarbus šėrininkų susi
rinkimas yra šaukiamas ba
landžio mėn. 19 d. 2 v. po 
pietų klubo patalpose.

šiame susirinkime bus 
svarstomi svarbūs klubui 
reikalai. Visi šėrinikai yra 
kviečiami dalyvauti. Atski
ri kvietimai nebus siuntinė
jami.

Po susirinkimo bus išmo
kama 1958 m. dividendai.

Salė organizacijų susirin
kimams, posėdžiams, susita
rus su klubo pirmininku dėl 
laiko, yra duodama nemo
kamai.

šokiai klube būna penk
tadienių, šeštadienių ir sek- 
madieninų vakarais, grojant 
orkestrui. Veikia restoranas 
užkandinė, kuriame galima 

gauti šiltas maistas. Pigūs 
gėrimai.

Pirmininkų pasikeitimo 
proga gegužės mėn. 9 d.

: klubo salėje, 2159 St Cath-

rine St. East, bus puiki 
karienė. Pradžia 7 v. vaka
ro. įėjimo rinkliava 2 dole
riai asmeniui.

Narių vajus vyksta toliau. 
Vėl įstojo gražus būrys čia 
gimusio jaunimo. Stokime 
kluban nariais. Tapkime 
pilnateisiais šios, seniausio* 
Montrealio lietuvių organi
zacijos šeimininkais.. Vajus 
vyksta iki birželio mėn. 1 
dienai. Pasinaudokime pro
ga.

Klubo šėrų, įgytų Uri 
1958 m. sausio mėn. 1 die
nos, dividendų klubas išmo
ka 4245 dolerius 849 šėri
ninkams. Mokama 20% šė- 
rų nominalinės vertės.

Klubo nariu būti verta ir 
iš ekonominės pusės žiūrint. 
Nariams svarbu įsidėmėti, 
kad nepakeitusieji senų šė- 
rų naujais negalės gauti 
1958 m. dividenddų tol, kol 
savo šėrus nepakeis naujais.

Dar kartą klubo valdyba 
kviečia šėrininkus savuosius 
reikalus sutvarkyti.
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© American Gas Association

World’s newesl 
emblem of 
excellertce...
mark of the world’s 
most modern 
Matchless Rangės.

ts less too!
- -♦

A modern Gas Kitchen Heating Range combincs the roost modern cooėtng coneemenees witb the wonder-
fui,___  _
on a cool Spring morning. And by using your eoo- nomical Gas Heating Range to take the chill off whenever neeeesary, you may be abte to save money 
b^tarning your mam heating system off esrlier ia

SO WORK-SAVINS, TOO!
No fiiel to tag or store. Dependable Gas is piped to 
you sutomsticslly. Tito buOtia sutomatic

a wlth oM stovo allow<

!
COOKS TO PERPECTION!
You have your dtofee of sodi urondarfol Goldstar* 
Award Gas cooking features as: Tempsrature- controlled top bumer •. • Builfc*in rotisserie. •. ali burnen inciiKiinff ovMi oiM nroiMr ngnt amomra* cally,withoutmatehss. Cocnein...lėtussbowyou 
aU the advantsgee of a Gas Heating Range for your 
kitchen!
CAoose from tttch famous namet as;

MARDWICK

Boston Gas Co.
100 ARLINGTON STREET, BOSTON

OR YOUR OAS 
ARRLIANOB DBALBR
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Iš Pavergtos Lietuvos Socialistai linki laisvės
SOCIALISTŲ INTERNACIONALO SEKRETORIAUS 

ALBERT CARTHY ŽODIS
ŽIEMĄ MIEGOJO MIŠKE EGLES AKIŲ KRŪVOSE 

Pasakoja U Sibiro sugrįžęs lietuvis Didž. Britanijos Lietuvių mi visų pasitaikančių sun- 
! Sąjungos 1959 m. vasario kūmų, drąsiai stoja už so- 

rT . i 16 d. Londone, Lietuvių Na-,eialinę, ekonominę ir politi-
t tęsinys; i muose, svečiams suruošta- nę jūsų nelaimingojo krašto

Gyvenimo sąlygos, nore me Lietuvos Nepriklauso- ateiti. Jie yra įpėdiniai tų, 
jau ir seniai praėjus karui, minėjime dalyvavo ir kurie drąsiai grūmėsi su ca-

(E) Antroji tremtis kai 
kuriems tremtiesiems nebu
vo taip baisi, kaip pirmoji,

... » La* ** tuiuvjuiit vaczzj * c* * w Jkuiiv uiooiai giuiiivo* ou
Komijoje buvo sunkios, goc j a jist Internacionalo rizmu ir rinkosi tremties ke-
Maisto produktų kainos val
diškose krautuvėse buvo to- 

. kios: Kilogramas sviesto 
nes daug kas jau žinojo ni-i28-30 rublių, cukraus 12-14 tuvius- 
sų kalbą, siek tiek pasikeitė rb jautįenos mėsos nuo 9- 

14 rb., kiauliena 18 rb. Kol-

Sekretorius Albert Carthy. lią, ir jų dalia yn a kęsti prie- 
Jis čia žemiau spausdina- spaudą ir trėmimus. Ragerb- 
mąja kalba pasveikino lie- kime jų pasiryžimą priešin

tis prispaudėjui.
ir tremtinių charakterio 
bruožai — jie pasidarė dar 
daugiau užsispyrę, nenuo
laidūs, o svarbiausia, apsu
kresni. Santykiavimas su į- 
vairių įmonių ir įstaigų va
dovais įgavo kiek kitokį po
būdį. Jei ankščiau, pirmoje 
tremtyje, lietuviai dažnai 
su visu kuo sutikdavo ir ak
lai vykdė įvairių “vadovų” 
parėdymus, tai tabar to jau 
nebuvo, lietuviai pasidarė 
žymiai kietesni, pnncipiš- 
kesni, o tai negalėjo neatsi- Ssur 
liepti ir į valdančių asmenų 100r 
laikyseną. Su lietuviais pra
dėta skaitytis. Lietuvio dar
bštumo bruožas, kuiis buvo

Pirmiausia noriu padėko- Per tuos keletą šviesių

chozu turimose kurie būda- * D* ?ritanlijo.s Lietuviu metų, kai Lietuvoje žydėjo 
cnozų turguose. Kūne bilda jungai, pakvietusiai mane demokratija, jūsų krašto 
vo nepaprastai tusti kaipjtarti keletą žodžių šiame su-‘žmonės yra parodę savo 
ir krautuves, jautiena kasta- sirinkime, skirtame paminė- troškimą savo dvasia jung- 
?’? ru?1!u?! kiauliena 30-,ti Lietuvos nepriklausomy- tis su tais kraštais, kurie no-
£ “V£a t’tf ^paskelbimą 1918 m. va- ,-ėjo kurti nauju pasaulį pa

JO NEĮLEIDŽIA I AMERIKĄ

Eleonor Rooeeveltienė. lankydamasi Izraely, nupirko jauną kupranugarį savo dukters 
dukterei (stovi dešinėj), galvodama jį auginti Hyde Park, N. Y. Bet Žemės ūkio de
partamentas jo neįleidžia įvežti iš tos šalies, kur gyvuliai serga apkrečiama kanopų ir

liga.
rb., bulvių kibiras 5-8 rub- 'gano d 
liai, kiaušiniai 25-25 rb. 10 
štukų.

(Bus daugiau)
Jūsiškiai jau seniai yra ė- 

me kurtis šiame krašte ir

taika ir teisigumu. 
mintys, suprantama, 

krypsta į tuos, kurie galvo-

giųstą
Mano

šiame mieste, kaip pabėgę- jo taip, kaip ir aš. Jūsų So-
Kitaip negali būti

Komunistų kraštuose vi- 
rodo balsavus beveik 

procentų. Ne kitokius

liai nuo vienas kitą keitusių 
čia autokratinių, čia dikta
tūrinių režimų — caro, so

cialdemokratų Partija buvo 
Įsijungusi į Darbo ir Socia
listinį Internacionalą, o jū-

vietų. Nedaug kas pajėgė at- sų laisvosios profesinės są-
_______ ____________ bėgti čia nuo nacių. Kaip jungos buvo įstojusios į

domenis bolševikai skelbia londoniškis, aš žinau, kad p ai plautinę Pi*ofesiniųSą- 
ir Lietuvoje. Ten kovo 15 d. ’jūs esate vertingi piliečiai, jungų Federaciją, laukiami 
buvo aukščiausios tarybos Kaip socialistas, aš žinau, ”

žinomąs jau ir anksčiau, o į'parlamento) ir vietinių ta-; kaip jūs vistiek, kokios be-

Pakvaišėlio_pliidiinai
Keleivio Nr 12 Žemaitisgarsėti”. Proga pasitaikė 

str. “Kas čia per paukš- 1913 m., kai į Jungtines

KITOS TOKIOS KNYGOS 
DAR NIEKAS NEPARAŠĖ

čiai?’' kėlė klausimą, kas 
yra ta “Laisvų Lietuvių E- 
tinė Draugija” San Diego 
mieste, kuri daug kam siun
tinėja viską dergiančius

ir gerbiami draugai broliš
kųjų partijų ir profesinių 
sąjungų šio ir kitų laisvojo spausdintus raštus.

Naujienos” Nr. 80 į tai 
šitaip atsiliepė:

Kai kurie pateko ir į va- tančio turinčių teisę balsuo- 
dovaujančias vietas. ti nebalsavęs tik vienas.

Sunkiausieji antrojo_ trt- i Kuo kll,ina A Merkį 
mimo metai buvo 19ol-o2;
m. Tada buvo įvestas gnež-; Apie buvusį ministen pir- 
tas tremtinių registravimas, mininką A. Merkį, kurio li- 

Be Vidaus KeiKalų Minis- kimas dar ir šiandien nėra 
terijos <MVD) leidimo ne- paaiškėjęs, komunistų Vii-

— laisvą gimtąjį kraštą, de 
mokratišką ir neprtkiauso-

sieju su vardu, kuris buvo 
lyg vadovaujančioji dva-

buvo galima judėti nei Ko
mi respublikoje. Norint nu
vykti į kitą vietovę 'kaimą ®° 
ar miestą), reikėjo gauti 
MVD leidimą, kurį, nuvažia
vus į tą vietovę, reikėjo nu
nešti pas enkavedistą atžy
mėti, o grįžus atgal leidimą 
grąžinti išdavusiai įstaigai. 
Šiaip jau registruotis reikė-

niuje leidžiamas “Švyturio 
žurnalas 4-jame numery ra-

« A —xxiiv£iii<ts Merkys, uvaii-
ninkas ir stambus fašistinis 
šulas, vienas juodžiausių re
akcionierių, organizavęs pa
sikėsinimą prieš V. Kapsu
ką ir Z. Angarietį, provoka
cinių gabumų dėka sugebė-

mą. Tokiu troškimu su ju- šia skelbianti jūsų krašto 
mis dalijasi ir daugelis jū- nepriklausomybę, kurią mes 
sų kaimynų. (šiandien minime, — tai drą-

Aš didžiuojuos tuo, kad parlamentinis kovotojas 
šiais metais jūs pirmininku hteP°nas Kairys, kuns, net 
išsirinkote mano draugą ir didell° amžiaus susilau- 
Vilčinską. Tuo jūs įvertino- '^s’ tebėra Partijos pirmi- 
te išskirtines jo asmens ypa-mnkas; šlandlen viri lietu- 
tybes. Bet jūs kartu padarė- v ia*’. /ištiek, kurios jie būtų 
te dar daueriau. Lietuvos So- *?a' tijos, ii v isi jūsų krašto 
cialdemokratų Partija ttem-! dra?šai .siu_n5ia Jam ypač 
tyje, kurios jis yra atstovas karstus linkėjimus, 
šiame krašte, priklauso kaip Netekimas jums 1926 m. 
narys Socialistų Internacio- demokratinių teisių buvo 
nalui, kurio sekretorium bū- pavojaus ženklas. Tuomet

Valstybes atvažiavo Dr. J, 
Basanavičius su M. Yču rin
kti aukų Lietuvių Tautos 
Namui Vilniuje. Švitra pa
rašė straipsnį, isteriškai pul
damas tuos asmenis ir Vil
niaus Lietuvių Mokslo Drau
gijos sumanymą, kurio įvyk
dymui juodu atvyko prašyti 
finansinės paramos iš ame
rikiečių.

“Švitra parašė, kad tas 
Lietuvių Tautos Namas bū
siąs — “prostitucijas na
mas”! Ir jo straipsnį, deja, 
įdėjo į “Kovą” (ėjusią Phi- 
ladeiphijoje) K. Vidikas, 
tuometins oficialus LSS or
gano redaktorius!

“Buvo .sarmata slraihrfi———va
tokią šlykštybę socialistų or
ganizacijos laikraštyje. P. 
Grigaitis, kuris tada gyveno 
Baltimorėje (Md.) ir reda
gavo savaitrašti “Pirmyn

Žemaitis klausia, kas per 
paukščiai susisuko lizdą to
je “Etinėje Draugijoje”?

“Iš tikrųjų, ten jokios 
draugijos nėra, nore ir skel
biami neva valdybos var
dai: “Petras Vaitulionis, 
pirm.; Julius Švitra, sekr.;
Paulius Pakasius, ižd.” Ga
mina ir siuntinėja tuos neš
varius cirkuliorius venas as
muo — Julius Švitra, apsi
kaišęs nesančios draugijos 
“sekretoriaus” plunksnomis.

. “Mums jisai yra seniai 
žinomas iš jo “raštų”.

“Prieš daugelį metų, ka
da Julius Švitra (Svveetra) pareiškė pasipiktnimą švit-n cn-pno. ti yra tekusi garbė man. Iš- visi kraštai artėjo į krizę, , _

Į .a™ rinkdami Juozą Vilčinską buvo nelemtų konfliktų lai- dar buvo tik pusbernio am-įfos nepraustabumiavimais
jo vieną kartą per mėnosį._ JJJSinko1 kėde” ;Savo pirmininku, jūs pager- kas. Pasirodė nieko nebe-|žįaus» buvo įstojęs įiir uzprot^tavo dėl jų spaus
tą vietovę (kaimą ar mies-! perins nii-ma karta h?1?.*16 tiktai ir lietuvių so- vertos jūsų sudalytosios su _Lie^V1U S^^alistų dinlmo/ Kovoje .

enkavedistą atžymėti, o 
grįžus atgal leidimą grąžinti 
išdavusiai įstaigai. Šiaip jau 
registruotis reikėjo vieną 
kartą į mėnesį.
Daugumas sugrįžo į Lietuvą 
tik praeitais metais

1954 metų pabaigoje ir 
1955 metų pradžioje visų 
lietuvių tremtinių “sprav- 
kės” buvo pakeistos pasais, 
kuriuose buvo uždėtas štam
pas su įrašu “Žit v prede- 
lach Komi ASSR”. Regis
travimas įstaigose buvo reti-

Jūsų draugai demokratinia- 
______ Tuo jūs taip pat pabrėžia- me pasaulyje jaučia tą jūsų

Viena mūsų skaitytoja at-i*83™ P'^Paudos >
«inntP ins rantą iš I enkiio« akivaizdoje. As nuosiroziai sutikote savo krašto įjungi- 
laišką. Kai kurias jo iširau- Teikinu t31’ kad visos parti- mą , Soueų S«ungJ. Jie 
kas čia snausdiname Jos 'tonmgai duoa, besi- tai p pat kartu su jumis jau-

“Tamsta labai mažiai na- ‘^ošdamos išlaisvinimo die- «a gėdingumą to būdo,
- ■ or.;. ta indrSiii (Alikn. n3*> ^ad mano draugai iš kuriuo tai buvo atlikta — 

V3idina reikšmingą tai buvo ciniškas klastos janą, Red.), kuns pas jumis vaidmeni veiksmas Lietuvos komunis-
lankesn Kam jus jam viskiu 1 prašyti
įmokęs, gaKtų jus įla-kietų ir sudėtingų kovų Gž klastą priešžmon ių valią, 
byti žiūrėkit kad jis po ku- Sme b" So'4
ėių’'^msnsunSti. T riX "S^ų « išlaisvini kolonijinių

^*.MUsų kraują baigia čiui- patriotų slaptai vestosios ii- -‘as.ų, kunoms kelias j lais-

LA1ŠKAS IŠ LENKIJOS
VISO.

Sąjungos kuopą, kuriame 
ten, rodos, New Jersey vals
tijos mieste. Niekuo jisai ne
pasižymėjo, bet, matyt, tu
rėjo liguistą ambiciją “pa

namas. Regirtruotis reikė- pti,'tai nori paragauti jūsų. S°s kovos prieš negailestin- ,v^ atviras. 
davo atvykti tik pagal MVD “Tas antikristas elgiasi Są valstybinę mašiną; tokios' Kaip jau sakiau, prisime-atvykti tik pagal 
pareikalavimą, o ne nusta
tytomis dienomis kaip anks
čiau. Pamažu lietuviai ėmė
persikelti į rajoninius mies- __ . - .. . . T . .
tus. Geresnį darbą lietuviui o kai už karčių pagauname, stovaujate čia daugumai tų P įsimena, kai į Torontą šu

tai jau šaukiame: “Trr, kurie reikalauja tai, P'auRe daug_ ir talentingų
trr ... ”, o vėliau ir botago ko reikalauja dauguma pa- lietuvių, pabėgusių nuo ca

taip, kaip mes elgiamės su ^ąb'gos e Fer daug daž'.'.ai ;1U * ankstyvesnę. lietuvių 
gyvuliais. Kai norime arklį 
paimti, tai Jam šnekame:
“Kuziukas geras, geras

kartojasi jūsų istorijoje. Jūs tremtinių bangą į Londoną, 
trumpai tesidžiaugėte de- Mano žmona, anuomet dar 
mokratija. Jūs šiandien at- maža mergaitė Kanadoje,

KAZIMIERAS ŪDRA

Garslosios Garšvię slaptosios 
organizacijos, nuo 1881 iki 
1896 metę sėkmingai plati
nusios lietuvišką spaudą, na
rys, ištremtas j Sibirą. Apie' 
tą organizaciją daugiau gali
te sužinoti iš Kipro Bielinio 
įdomią atsiminimu — Dieno
jant, kuriuos galima gauti ir 
Keleivio a d m i n i s tracijoje. 
Knygos kaina $6.00.

Susiuvęs keliolikos metų 
Keleivio kalendorius į vieną 
knygą, pajutau lyg ką nauja 
suradęs, todėl tuo noriu ir 
su kitais skaitytojais pasida
linti. Turiu knfgą, kokios 
niekas kitas nėra parašęs. 
Joje gali rasti viską, kas 
žmogų domina.

Jei negali atsukti užrūdi- 
jusio šriubo, žiūrėk į tą kny
gą ir rasi paaiškinimą. Jei 
nori žinoti, kiek mylių yra 
iki mėnulio — ten rasi. Ne
žinai, kaip sode medelį tin
kamai pasodinti — ieškok 
patarimo šitoj knygoj. Joje 
rasi ir kur giliausia jūra ir 
daugybę kitų žinių iš geo
grafijos, astronomijos ir ki 
tų mokslų.

Rasi ir apie atomo bom
bas ir tolimo skridimo rake
tas.

Rasi žinių iš Lietuvos pra
eities ir dabarties, iš lietuvių 
kovų už laisvę.

Netrūksta ir juokų, eilė
raščių, apysakų ir tt

O jei nori savo naujagi- 
miui parinkti gražų lietuviš
ką vardą — toj knygoj rasi 
didelį sąrašą.

Tikrai negiriant reikia 
pasakyti, kad Keleivio ka
lendoriai yra tikra enciklo
pedija, labai vertinga ir la
bai pigi knyga. Juk vienų 
metų kalendoriaus kaina tik 
50 centų. Patariu visiems tu
rėti Keleivio kalendorių ir 

neiš-

“Po šito incidento Julius 
Švitra, neradęss pritarimo 
socialistų o r g a nizacijoje 
savo fanatiškiems straksė- 
jimams, susibarė su kuopos 
nariais ir iš jos pasitraukė.
Paskui išvažiavęs į Kalifor
niją, kur jo dėdė turėjo ka
lendorių biznį, jisai kurį
laiką buvo aprimęs. Bet po metamZTarib^i^rio 
kiek laiko jisai vėl “pasireiš- &11 > J
kė” spaudoje. mesu-

gauti nebuvo sunku
Nuo 1956 metų senieji

pasai su štampais pradėta 
keisti naujais, normaliais

ar net ir lazdos jam nesigai
lima Tain ir tas antikristas

šaulio tautų — taikingai gy-flzmo» kurie turėjo stiprios 
venti su savo kaimynais, di- įtakos ankstyvajam socialis-

duodami pasai jaunesnio “Gyvename pusbadžiai, Gal čia bus tinkama paša- Atsiminkite, kad daugelis 
amžiaos (gimusiems po pusnuogi, o jei kas dėl to kyti, kad šiuo metu, kai Va- demokratinio pasaulio kraš-
1929) asmenims ir lietuvių 
šeimoms, kuriose buvo mo- 
kytojų-pedagogų, baigusių 
ar dirbusių sovietiniais lai

tinai viduriai skauda. Jei
galėtum i, prašau atsiųsti 
vaistų: kamparo, ekspelerio 
ir nuo

kais, ar moksleivių, lankiu
sių technikumus ar šiaip in
stitutus.

Bet grįžimas tuomet ne
buvo visuotinis. Tik 1958 
metais jau daugumas lietu
vių tremtinių, kiek buvo li
kę gyvų, sugrįžo atgal į Lie
tuvą.

pareiškia nepasitenkinimą karų Europos kraštai daro PJ atsisakę pripažinti 
— gauna vietą už grotų. tiek daug bandymų suderiu- Jū^ krašto įjungimą į So- 

“Tėveliai serga: tėvui bur- ti savo ekonomines ir sočia- V1etų Sąjungą. Šitaip yra 
na ištinusi ir nemato, o mo- lin«s pajėgas, kai kurie jūsų pastigęs ir Socialistų Inter- 

tautiečiai, o ypač mano nacionalas. Mūsų partijos 
draugai socialdemokratai, sako: leiskite Lietuvos ir ki- 
įžiūri jūsų krašto ateitį au- ’LlJ tokių kaip ji kraštų žmo- 
tonominių valstybių federa- nėms patiems laisvai nus- 
cijoje, laisvai sudarytoje Plasti savo sąjungas, tų są- 
tarp Lietuvos ir jos kaimy- formas, politiką, kū
nų. rios jie nori laikytis, ir savo

Mes sveikiname tuos jūsų žmonių likimą.
tautiečius, kurie, nepaisyda-į Mes tikime, kad kitaip

dantų skaudėjimo. 
Dėl gero gyvenimo dantų 
nebedaug beturime”.

elgdamiesi mes savo pačių 
pavojui panieki ntumėm tik
rąją tautų laisvę, pastatytu
mėm pavojun laisvę net ir 
ten, kur dar tebesidžiaugia
ma ja.

Šiandien patvirtinkime 
tautoms, didelėms ir ma
žoms, teisę pačioms pasi
rinkti kilmingą gyvenimo 
būdą ir įsijungti su savo 
duokle į žmogiškos dvasios

Viltis pakelia ir mirštanti. 
Laimė drąsuolius myli.

“Gali kai kam atrodyti, 
kad šitam “darbui” jisai yra 
pasamdytas sovietų žvalgy
bos. Bet kas tokį kvailį sam
dys? Mums seniai yra susi
daręs įspūdis, kad tai yra 
pamišėlis, kuris nesižino, ką 
plepąs. Todėl tyrinėti, kas 
yra susimetę į jo “Etinę 
Draugiją”, nėra prasmės. 
Geriausia — nekreipti dė
mesio.”

O mūsų komunistai to pa
kvaišėlio, kaip “Naujienos” 
jį vadina, sapaliojimus lai
ko teisybe ir jais džiaugiasi. 
Vilnies štabo “gudruolis” L. 
Jonikas, Vilnies N 66 paci
tavęs Švitros žodžius — 

“Lietuva jiems yra reika
linga tik dažnoms rinklia
voms daiyti, seimais pava
dintus balaganus šaukti ir 
juose iš lengvatikių iškauly
tus dolerius tarp savęs pasi
dalinti”, sušunka:

“Na, ponuliai keleivie- 
čiai, ar ne teisingai apibū
dinti jūsų veiksniai?”

Aišku, kai išmintingi lie
tuviai neina Maskvos klap
čiukams į pagalbą, tai reikia 
naudotis ir pakvaišėlių pa
tam avimu, bile tik jie . pa
deda lietuvių visuomenėj

Ellenville, N. Y.
J. Shaw

UZSaSSEZKlfL 'Ll

KNYGOS JAUNIMUI

sriautą.
“Darbininkų Balza*” laidomąjį darbą dirbti.

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
ją dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tnkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai- 

.................................. I1-10-
GINTARftLfi, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
tėra dovana vaikams, 24 pusi. di
delio fot-maĮo. Kaina ............... $0.95.
NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu

do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
kaina ........................................ $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ........................................ $1.50.

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.,

. kaina ............................ $1.00
LEKUčIO ATSIMINIMAI, A.

Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................. $2.50
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Lenkų emigracijoje
Svarbiausios lenkų 
ei jos,

taip padaryta.

V. RIMANTAS

MA1KI0 KRAITIS

organiza- 
tarybos ir kodėl

sį. Apsijungimui sukulti 
daug pasidarbavo Lenkų 
Socialitstų- Partija (PPS)> 
PPS žmogus Adomas Ciol
koš buvo išrinktas ir vykdo-

Paskutinis pasaulinis ka> 
ras ypatingai skaudžiai ‘pa
lietė lenkų tautą. 1939 me
tais Hitleris, klastingai puo
lęs lenkus, trumpu laiku
juos nugalėjo, ir vokiečių mojo organo pirmininku, 
žiaurumai okupuotoje Len- Tas pareigas A. Ciolkoš ėjo 
įkijoje žymiai prašoko tai, 
j ką gavome pakelti ir mes.
'Daug heroiško ryžto mokėjo 
(parodyti lenkai, gindami bėję įvyko didelių pasikeiti-1 *   T v • 1 —nuo vokiečių Varšuvą. Pri
baigti lenkų pasipriešini
mą vokiečiams padėjo tuo
met Hitleriui draugiški So
vietai. Hitleris ir Lenkijoje 
nemielaširdingai žudė žydus

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:

Pulkininko 'įrodymai’
Iš spaudos žinau, kad šioj pasaulinį karą Panevėžy ad-

ETiiS. A.‘ Matyti jo ..neteko, i lys.daug rašė
til., P. Stasytis, Omaha. Neb.bet vaizduojuosi jį labai! Taigi, Tautkaites mim- 

Po Šl.ob: Mrs. J. Subačius, į“vajauną”, savo priešus ka- mas Valiukas buvo visai ki- 
Kingston ia., W. .Jakubauskas,!poiantj ‘užsimerkus, todėl tas asmuo, bet “gen. štabo 
ohe-sea. Jaass., Wm. Norwiil, E-į vis pro sa h pataikantį. pulkininkui tas nerupi.

‘bojavas” su aksel- Jam pakako toj knygoj už- 
Po 1.00: V. Jonušas, Brigh- bandais pulkininkas mėgsta tikti Valiuko pavardę ir jam 

?hicaįo^..^MLesauckas, Ha-'istorines temas ir daro “paaiškėjo, kad socialdemo- 
. įmiiton, Ont., Canada, V. Taut,’griežtus sprendimus. Jis ir kratas adv. F. Valiukas bu-

daugiau kaip trejus metus, chicago, ilk, Mrs. D. Braknis.;a a.socialdemokratą Valiu- vo ne tik komunistas, bet 
Pačiu pastaruoju ]alkuiSSį^c5)Wk^ komunistu pavertė ir jo'dar agentas, siųstas su spe- 

Tautines Vienybes vadovy- Sgelt S. Wndsor. Gmn.: sušaudymą palaimino. cialiais įgaliojimais besiku-
A. tadowski, E. St. Louis, 111.. Man nerūpi čia teisinti arsiančiai Lietuvai giiati”.
buŽuT&ioklyn“^'. y: K- pasmerkti Valiuko, bet ašį Taigi, Žilys ir šiandien 
Paulauskas, So. Boston, Mass., —" Alenas, tam kam ann

mų. Iš jos pasitraukė socja 
listai, priversdami atsisakyti 
iš pareigų ii- A. Ciolkošą, 
kuris tai ir padarė. Dabar 
“Trijų Taryba”, vykdyda
ma prezidento pareigas, ieš-

ir ten jų sunaikino apie 3 ko žmogaus, kuris sutiktų
mil. Lenkų armijos likučiai, 
kąrui besitęsiant, išsiblaškė 
ir jos dalis po ilgų kelionių 
po pasaulius pateko į Angli
ją ir dar kovėsi Vakarų 
fronte prieš vokiečius. Karo 
metu ir Sovietams užimant 
{Lenkiją, daug kas lenkų pa
sitraukė į Vakarus, kartu ir

-Alou, alou, Maik! Ge-|mos laiku būna tokių didelių :Vy^SĮ^ki].^^įarė u. 
rai kad mudu šiandien su-i?a!cių ir sniego pūgų kad binis Maskvos kontro.

15t,s0,m savaitėm keliauti ^uojsmas reži kova 
negalima ir tenka sėdėti ar nepįklausomos at.

sitikom.
—Žinoma, kad gerai. Juk 

galėjome ir nesusitikti.
—Ju rait, galėjo būti vi

saip. Gyvenam tokioj cibu- 
lizuotoj gadynėj, kad nega
li žmogus žinoti, kada tave 
armobilas ant stryto suplos.

—Bet kodėl tėvas manai, 
kad tik šiandien buvo gerai 
susitikti?

—O tai valuk to, Maiki, 
kad šiandien aš norėjau ta
vęs paklausti vieno daikto.

—Ko taip?
—Ai- tu žinai, kur yra A- 

liaska?
—Žinau, tėve.
—Olrait, jeigu žinai, tai 

pasakyk, kaip. tenai dasi- 
gauti?

• • • • . • m J ”1 JIV MI imOLlOVillvO iVvlIIkljvO C* Vgulėti vienoj vietojt Todėl j ,,eika| į
pėsčiam nueiti Aliaskon J J *

vanston, Iii. Šitas

būti pirmininku A. Ciolkošo 
vietoje ir sudarytų naują 
vykdomąjį organą. Tuo 
tarpu toks žmogus, rodos,

J. Penikas, Elmhuurst, N. Y-, 
Mrs. A. Markūnas, Rockford, 
iii.. J. Dargjs, Dearborn, Mich.. 
A. Padweikis, E. St. Louis, I11-, 
Mrs. O. Blazis, Brookiyn, N. Y.. 
J Yurkštasr Lawrence, Mass.,

dar nėra surastai Kas nai r° $ u lrucnas» Aniance, aar nėra surastas. lva; pas- Ohio A Vyšniauskas, Toronto,

noriu skaitytojams parody-dar elgiasi taip, kaip ano 
ti, kokiais Įrodymais tasįmeto jo bičiulfei Mileriai ir 
mandrusis pulkininkas daro kompanija, kurie ledo kulką 
sprendimus. visai netyrę, ar ji taikoma Į

Tautininkų “D i r vo je” kaltą ar nekaltą. Didelio čia 
1959 m. vasario 19 d. nume- daikto, jei pataikys ne i tą,A. Laur, St- Petersburg, Fla., i .. , , , .

A. Stočkus, Montelio, Mass., C. ry J1S? kc klt&, ias>O. 
r'iatakis, Claveland, Ohio, A.
Zelaitis. Lincoln, N. H., Mrs.
Maria Elbe, Great Neck. N- Y. ;Po $.50: C. Truchas, Alliance, atsiminimams Keliais į

“Pasirodžius komunistų 
veikėjos Tauckaitės-Poželie-

į ką reikia!
Žilys žino, kad iš jo

straipsnio skaitytojų retas 
teturės progos minėtą Taut-

katino lenkų socialistus nu-ont.,’ Canada, J. Kazakaitis’ “Takais, takeliais i didi ke- 
traukti b end radarbiavimąičharon, Pa., J. Horbon, Phila-j- >, žem.) paaiškėjo 
su kitomis demokratinėmis J^įa’ Aj oibryse. Mon-kad socialdemokratas adv.

didijį vieškelį (Turėtų būti .kaitės knygą paskaityti ir

gnipėmis? jtreal. Canada, Z. Lukšys, Pro-!F. Valiukas buvo ne tik ko-
Nutarimą išeiti iš Laiki-įviūance^R. I„ S. Tolvaišą, Sud. munistas, bet dar agentas,
»sios Tautinės Vienybės cSvinsky ’ Bridgeport FConn siųstas su specialiais igalio- 

Tarybos padarė lenkų sočia- mč BaSskJToSk^, cCk. jimais besikuriančiai Lietu- 
lįstų emigracijoje su važia vi-j Bud will, Naugatuck. Conn., S. vaj griauti”.
mas, vykęs pernai Rj,. Tų knygų buvau skaitęs,

patikrinti jo tvirtinimus, to
dėl jis ir toks drąsus. Bet 
kas taip daro? Palieku pa
čiam “gen. štabo pulkinin
kui” atsakyti.

Žemaitis

PARKO VAIDUOKLIS — 
BUVĘS KARYS

gruodžio mėnesio 14 dieną į £ Diri^s, Lewiston, Me., TKįbet nepastebejau, kad joje 
tmlrtii o-ul anip niKsantm v*mas laisvajam pasaulyje Prancūzijoje, Lense. Šuva- Kovas, Manchester, Conn., Kle- būtų prisimintas adv. F. Va- 
__ P P ^atiteko lenkų emigracijai, žiavimo dauguma rėmė atidžiai per-

vo nutarimą tuo, kad •Tary-į(j*a v. Koibas. Ė. Ariington, skaičiau ją antrą kartą ir a- ję jame keistą žmogystą — 
ba” virtusi “patogia prie-Vt. J. Gudas, ’Kewanna, Ind./pie adv. F. Valiuką neradau!vaiduoklį, kurį šiomis die- 
danga dešiniųjų partijoms P- ^a,ukas, St- ^th Ont-, Ca-;nė žodelio. Bet radau štai nomis policija sulaikė. Pa
varyti savo politiką, o kle- > Bud^ric,’ iK K kokią vienintelę vietą:
nkalams ji duodanti pato- J., J. Klimas, Toronto. Ont.. Ca-Į 1919 m. Dvinske “

metų, teve. ,, laik jj nebuvo vieain
—Kaip matau, tai tu non ™ Gretimai su buvusios, 
ane nugąsdinti. Ale ■»»» pibu^fo dvasiog vyrf,^.

atvogos ne t"s . įbes atsikėlusiais j
^IrV v^a U^S" Londoną, kovojančiai lenkų 

mane. Aliaskon eiti. Ar jau ’tetovauJti
gyvent! nusibodo? ,it- . vadovybės.

—Ne, Maiki, man gyventi k,,riQS
niekad nenusibos, Bet a^ai aJy^Varitoos 
noriu geiesnio gyr n vokiečių gynime ir ku
tą! vot, kodėl as prade,a- rfos d ^^je buvo su-

Įmislyt apie Aliaskų _ .a-nsiog nuosekliai demo-
—O kas sakė, kad tenai 

geriau?
—Kai aš einu per žmn 

nes, Maiki, tai girdžiu, kad
-Aliaską pasiekti galima,kas,api® k?lba; 

visaip, tėve Galima tenai 1ko’.A!1^t?J ^ba5 bT.Ia^’

kratišką programą išlaisvin
to* Lenkijai atkurti.

Po ilgų ginčų savo tarpe 
ir ypač su vadizmo raugu

m. uvinsKe susi-
gių sąlygų vesti savo atžaga-S- Obpkis, Millinocket, nnko nemaža vykstančių į 
reivišką propagandą”. Dėl £ fiSJ’žjjMetuvą ištvermingų komu-
™ —~VO ĮUl«»sva, n«G ateity- Kaseiinaš, Branford, Conn., M.’uiStų. Jų tarpe buvo Kazys 
je socialistai turi veikti ats- Bannis, Siox City, Ia.. A. Zig- Bangaitis-Dominas, Petras 
kirai, aiškiai statyti savo -^ Pajarskas, Baltrus Matuse-
uždavinius ir,.savarankiškai ky. Shadyside. Ohio, V. Repeč- vičius, Stasys Eimutis, Va- 
nustatyti savo veikimo takti- ka, st- Pet. Fla., K. Gilman, To- liukas ir kt. Man teko juos 
<0- Canfįda’ A- Lauru- išlydėti, visiems tarti nuošir-

Mes da neturime pilnų zi- ro $ 25: f. Tamošiatis, Ham- atsisveikinimo žodi ir pa
inių apie tai, dėl ko pasikei-iburg, Pa., P. White, Union Ci- linkėti gero kelio.
•tė PPS nusistatymas demo-i^’’ę°.nn- .... , I “Vienas pirmųjų i Lietu-v įsiems, atsiuntusiems laik-: 1 ‘

Los Angeles Griffith par
ko lankytojai yra pastebė-

, - .. ’i • • šeri laikai, ba žemės vainuskristi orlaiviu, galima *., ’ „ , .. ,
nuvažiuoti automobiliu ir du?da, „dyk? k't
dar kitaip. !ka? ,n?n.; ..be t0;.dlen« 11

F naktį šviečia saule; giriose—O pėsčiam negalima 
būtų nueiti?

—Dar niekas pėsčias į 
Aliaską nebandė eiti, tėve.

—Tai tas dar geriau, Mai
ki. Jeigu aš pirmutinis tenai 
.nueičiau, tai visos gazietos

pilna briedžių ir stirnų, o 
kalnai iš tolo blizga auksu. 
Zacirkos švogeris jau par
davė savo auzą ir rengiasi 
važiuoti Aliaskon. Taigi ir 
mane velnias pradeda gun-

apie mane rašytų, mano pik 
cerius dėtų. Tas daugiau 
įpūsų tautos vardą pakeltų, 
negu visi mūsų rašeivų pa
rašyti romanai.

—Bet Aliaska labai toli, 
tėve.

—O kiek galėtų būt mai
lių nuo Saubostono?

—Tai priklauso nuo to, 
tėve, kurį kelią pasirinktum.

—Tėve, sukalbėk pote
rius, kad pagunda atstotų.

—Kodėl? Jeigu bus ge
rai, tai aš ir tave tenai par
sitrauksiu.

—Ne, tėve, Aliaskoj geru
mo nerasi. Žmonės vaizduo
jasi apie ją nebūtus daly
kus. Jie mato tenai net sau
lę šviečiant dieną ir naktį, 
kuomet iš tikiųjų šiauresnė-

1 V* • y 1 • • 1 1 j •*" * 1 ta‘ raščiuf’SuU SinįTdėkoja’!v^ išvyko Valiukas. Tai bu-
kuciais, Lenkijos demokra-iciau tikroji jos atsiskyrimo * ’ ’ * *
tinėms partijoms pavyko su-'priežastis bus pasikeitusioje
siprasti, apsijungti ir suda- {socialistų daugumos politi-; 
rjli atstovybę, kuri laikė nėję dabarties orientacijoje, 
save vien intele teisėta 'Kai “Taryba” visas savo vii-
kalyti bąfa, tauto, vardu, tis Lykijai laisvinti deda, e^niiame Bwton ^„;mon -iac.au eidamas per
Apsivienijusios partijos su-atrodo, vakarų pagalbai, ke. Nuo to laiko Amerikoje pra-fronto liniją, jis pateko į 
darė ir veiklos organus. Vy-socialistuose dąugiau vilčių sidėjo žmonių dvikovos, kurio-baltųjų lietuvių rankas ir 
riausias, tartum-seimo pa-dedama pačiam k’artuL m€tų ne vienas buvo sušaudytas (55 psl.).
reigas einąs organas pava- Socialistų daugumai vado- šiandien ir dvikova mechani-i įsidėmėkite: Tautkaites 
dinta “Laikinoji Tautinės vaująs Zigmantas Zaiemba zuota- Naujoviška dvikova tai minimas Valiukas buvo jau- 
Vienybės Taryba” ir ji turi įnori tikėti, kad Europos rv- nuolis ‘ • • Ler front3 einant
panašumo j mūsų VLIKų.'tuose rali būti sudarvta va- m 'mii,^ „ ™ j buvo sušaudytas. O adv. F.

Administracija vo dar iabai jaunas, tik pra TpviTT dėjęs gyventi vaikinas. Kar- 
IR* DABAR L šta jaunuoliška širdis jį 
___ ______  traukė vargstanti Lietuvos

1723 metais pirmoji dvikova liaudis. (pusi. 54) 
buvo Bostone dabar jo vidury 1 Hs/lctll

nas, tartum ekzilinė lenkų'tų Vokietija ir iš kurios pa- j
tatsakinga prieš sitrauktų Sovietų raudoroji GERIAUSIA DOVANA
Laikinąją Tarybą. Be to vis
ko, kadangi lenkai nesusita
rė, kas bus Lenkijos prezi
dentas, senajam mirus, pre-

armija, palikdama suneu-
Protestanlų bažnyčia la

biau sugeba naujiems lai-
---------  kams prisitaikinti negu ka-

Jei galvojate apie dova- talikų, nors ir ši, kad ir la-

—Nu, galim rakuot, taip vietose per žiemą saulė 
sau, vidutinišką kelią. Kiek 
tada būtų?

—Skaitant vidutiniškai, 
tėve, nuo Bostono iki Alias
kos gali būt apie 5,300 my
lių.

—Na, o kaip ilgai reiktų 
eiti?

—Tai vėl priklauso nuo 
to, tėve, kiek galėtum per 
dieną nueiti.

—Aš, vaike, įpratęs pla-

tralintai zonai tvarkytis,
J* Pat* no1 J ai yra na pažįstamamam ar bai nenorėdama, turi su gy-

zidento pareigoms eiti la'iki- nas." U ° Pa't'J°S P‘3' !’™agui’ • Ui Jatsimink‘t«’ venimo Pažanga skaitytis.
............................... kad geriausia dovana bus Štai \orwalk, Conn., pro-

Jei taip tikrai Įvyktų, šios knygos: testantu episkopalų šv. Pet-
tamsu. Tik vasarą dienos te- ^r^Bor-KomTrav^ki^Tiš Kdrio “Uetuva ro bažnyčios kunigai, norė-

Kijoje. is e p i iki ausomoje budo , kaina $5.50 danu aaugiau jaunimo į ba-
Lenkijoje Lenkų Socialistų Kipro Bielinio “Dieno- žnyčią sutraukti, per pamal- 
a artijfi tuiėjo stipris ssvo jant”, kaina $6.00. das leido groti džazo kvar-
orgamzaciją ir daug pavei- Jas galite gauti ir Kelei- tetui: saksofonas, kontraba-

beveik nepasirodo, tamsu ir 
ds te- 

užtai labainai ilgos, bet 
trumpa vasara.

—O kaip tie aukso kalnai, 
ką iš tolo blizga?

—Aliaskos kalnai, tėve, 
blizga tiktai sniego klodais 
ir ledynais, bet r.e auksu. 
Tiesa, aukso tenai randama, 
tik nedaug ir nelengva jį 
paimti. Kas buvo lengviau

čiai po svietą vaikščiot, tai prieinama, tas senai jau iš- 
15 mailių per dieną man tik naudota, 
podavai. i —Bet žemės visgi galima

—Jeigu tėvas galėtum įgauti už dyką, ar ne? 
kasdien po 15 mylių nužing-; —Jei kas nori Įsikurti so-
sniuoti, tai per metus gal ir 
pasiektum Aliaską. Bet turi 
žinoti, kad kasdien negali
ma eiti.

—Kodėl ne?
—Todėl, kad einant aps-

dybą ir gyventi tenai, tas 
gali gauti 180 akrų žemės 
nemokamai, tėve. Bet ta že
mė yra apžėlusi miškais, ku
rių dar niekad kiįvis nėra 
palietęs. Ką su tokia žeme

kritus metus reikėtų eiti žie-daryti? Juk rankomis me- 
tną ir vasarą. O šiaurėje žie- ;džiu neišravėsi jier šimtą

buvūsiojo Londone Lenkijos 
pasiuntinio Račinskio. Tas į- 

1954 metų kovo mėne-

metų.- Reikia samdyti maši 
nas, buldozerius, ir už juos

kė įvykius karo metais. Kai vio administracijoje: 
Sovietai Lenkiją okupavo, ’
PPS narių dauguma buvo

63S Broadway.
Boston 27. Mass.

eikia mokėti po 150 nuo Pnverstajsijungti Į komuni- 
aįtro. Taigi, jeigu norėsi nu- ***"’*''................-
valyti 50 akrų, iš ko bus dar . „ „ ......
nedidelis ūkis, tai kainuos;kie komunistai. Tad jeigu, gyvenimą ,atsiribuojant y^membei 

Bet buldozeriai nu-'*'“1"
lups tik medžius, o žemėj 
liks dar milionai šaknų.

sas, pianinas ir būbnas. Jie 
grojo šventas giesmes vieno 
įPietų Amerikos šokio taktu, 

j pamažu perėjo Į valsą ir į-
stų partiją: tačiau manoma, į geresnes sąlygas įsijungti Į jungė Įvairiu plačiai žinomų 
kad jie ir šiandien nėra jo- “neutralizuotos” Lenkijos melodijų, kaip “I Wili Re-Vira l/An'n-ii’-.fnI rT.. J j • 1____ ;__ __ •__ a __ , v ‘ 1 .. ..07 o. Tt 7------— »--- - v Aprii , Lover
padėčiai pasikeitus, galėtų pač nuo dešiniųjų ir klerika- Come Back to Me” ir tt. 
Lenkijon grįžti socialistai iš linių grupių. Atrodo, kad Z.| Tas mišias oarašė angli-

___ emigracijois, jiems, atrodo, Zarembos šalininkai, pati- kor.u kuine us* Beaumont,
Kaip tuos išlupsi? O be to^ūtųsunku atgauti Įtaką kėdami galimybei Lenkiją Londono priemiesčio Cham-
dar reikia pasistatyti trio- 
bas, nusipirki įrankius ir pa
galvoti, iš ko visą laiką gy
venti dykumoj? štai, tėve, 
kaip Aliaska atrodo tikre
nybėj.

dirbančiųjų miniose ir pa- neutralizuoti, pasileido į'bervell bažnyčios vikaras, 
veikti padėtį krašte taip,'gana rizikingas politines! Seniesiems ’ parapijonams 
kad komunistinis režimas spekuliacijas. Kas jų nusis-įtokia naujoviška mišių mu- 
viratų socialistiniu, kaip jį tatyme yra visai realu, taiizika nepaliko, bet jaunųjų 
supranta IBS. uyvas susidomėjimas vyks-' nuomonė kitokia. Vienas‘jų

Dabartinis nu t a r i m a s taniai8 pasikeitimais tėvy- 
—Jeigu taip, Maiki, tai i Lense turėjo, atrodo, tikslo nėję ir noras daryti galimos

biesas jos nematė. įparuošti lenkų socialistams įtakos krašto gyvenimui.

paklaustas atsakė, kad tai

aiškėjo, kad tai yra 32 me
tų amžiaus buvęs karys, O- 
kinawoj sužeistas. Po karo 
jis norėjęs mirti, nes nema
tęs ateities. Mėginęs badu 
mirti, bet nepajėgęs. Galop 
nutaręs pasišalinti nuo žmo
nių ir tokiu būdu minėtame 
parke gyvenąs 5 metus. Jis 
maitinąsis piknikautojų pa
liktomis liekanomis, o na- 
kvojąs parko uolų ui vuose.

Minėtas parkas yra kelių 
mylių ilgio ir pločio.

Policija jį apklausinėjo ir 
paleido. Siūlė jam ir pinigų, 
bet jis sakė nesąs reikalin
gas pašalpos.

IR VATIKANE 
ŠAUDOSI

Šiomis dienomis popie
žiaus valstybėje buvęs jo 
gvardijos karys šovė i gvar
dijos vadą, tuo keršydamas 
jam už atleidimą iš tarny
bos.

Šūviai Vatikano valstybė
je labai reti. Jų nebebuvo 
nuo 1949 metų, kada nesvei
ko proto kunigas praleido 
kelius šūvius norėdamas nu
sižudyti.

PAGERBS TRUMANĄ

Demokratų partijos tauti
nių grupių komitetas gegu
žės 7 d. rengiasi visoj Ame
rikoj iškilmingai minėti bu
vusio prezidento Hary Tru
mam) gimimo 75 metų su
kaktį.

KUR GERIAU VOGTI

Indianapoly buvo suimtas 
vagis, kuris pavogė automo
bilį Ohio valstybėje. JĮ pak
lausė, kodėl jis išvažiavo Į 
Indianos valstiją. Vagis aiš
kino, kad tą padaręs dėlto, 
kad Ohio valstijos kalėji
muose esąs prastesnis valgis, 
todėl geriau pakliūti Į Indi
anos kalėjimą negu Į Ohio.

Nebūk per saldus — sulaižvvs.

Pakalbinkim draugus ir
buvo “kuo švenčiausios mi- kaimynus užsisakyti “Kelei- 

• Ivp- Kaina metams $4.
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MOTERŲ SKYRIUS

KIPRAS BIELINIS

Dienojant
PIEMENS DIENOS 

(Tęsinys^
Pi mena vimas man sekėsi. Kiaules globojau gan rū

pestingai ir savo darbo nesibodėjau. Kartais, užsiėmęs 
kokiu žaidimu, nepastebėdavau, kai kuri nors kiaulė vog
čiomis nuslinkdavo Į bulvių lauką ir jj išknisdavo. Tu
rint rankose botagą ar žagarą, išvyti kiaules iš bulvių 
lauko būdavo* vieni niekai, bet kaip išknaisiojimus pas
lėpti? Pakuistų bulvių bulvienojai pradėdavo vysti, ir 
kiekvienas praeivis galėjo pastebėti, kad bulvėse kiau
lių būta. Parašais atvejais padėti taisydavau šiuo būdu: 
bulvienojus gražiai sutvarkydavau ir apkaupdavau. Žy
mių dažniausiai nepasilikdavo, nes bulvienojai pridyg- 
davo. Fer dvi mano piemenavimo vasaras niekas dėl 
bulvių išknisimų pretenzijų nepareiškė, kad laikė mane 
pavyzdingu piemeniu. Bėda išmokydavo surasti išeitį, 
reikalas vertė būti pastabiu ir žiūrėti savo pareigu. Ši 
gyvenimo mokykla buvo neprastesnė už mokyklą suole, 
tad visai nesigailiu ganęs kiaules ir supratęs tų pareigų 
svarbumą.

Antrojo piemens rango nepasiekiau, nes mano gyve
nimas i akrypo visai kiton pusėn. Kiek vėliau jaunesnioji 
sesuo, aplenkusi kiaulių ganymą, iš karto pateko j gy
vulių piemenaites.

Mano piemenavimo laikais raguočius ganė berniu
kas. Jis ganydavo ganyklose. Ir mudu darbo metu nesu
sitikdavome. Atitrūkęs nuo pareigų, tuojau dumdavau j 
ganyklas pas savo draugą. Čia mudu statydavome pasta
tus arba iš molio lipdydavome antis su švilpukais, ark
liukus ir sukdavome iš karklų dūdeles. Man sekdavosi 
iš molio nulipdyti arkliukus, mano draugui — antelės. 
Tie kūriniai mums atrodė gražiausi pasauly, ir buvome 
tikri, kad niekas Gražesnių nesugebėtų nulipdyti. Išde
ginti juos. kad būtų patvaresni, nesugebėdavome — 
tenkindavomės džiovinimu saulėj. Kai suaugusieji j šj 
mūsų da: ą kišdavo savo nosį, tai tik pagadindavo rei
kalą. Kartą pastatėme bažnyčią, okią puikią, tokią gra
žią. kokią ’ uvome matę guostuose. Įrengti jos negalėjo
me. nes buvo permaža: tilpo tik viena mūsų ranka. Bet 
mums ji atrodė gražiausias pastatas. Bažnyčion brukom 
įvairių rūšių vabalus, muses ir kitokius gražius gyvius, 
jie tad turėjo vaizduoti bažnyčos lankytojus — parapi
joms. Kartą nenaudėlis bernas, eidamas j mišką, užtiko 
mūsų ’ as.atą. Patyręs iš mūsų jo paskirtį ir pamatęs, ko
kios rūšies parapijonys ten meldžiasi, jis paniekinamai 
nusišypsojo ir kirvio pentimi vienu smūgiu pavertė mū
sų gražųjį kūrini griuvėsiais. Skųstis nebuvo kam, ker
šyt nemokėjom, tad pasiliko tik viena — rodyti jam mū
sų panieką.

Vienkiemio piemenys, nors jiems ir buvo reiškiama 
daug pagarbos, piemenų tradicijų neturėjo. Mūsų buvo 
negausu: neturėjome tokio svorio, kokį turėjo didžiųjų 
kaimų piemenys ir piemenaitės. Mes neturėjome savo 
piemenų organizacijos, neturėjome “galvos”, t. y. savo 
“ustovo”. ar kerdžiaus — vyriausiojo piemens, visų pie
menų reikalų tvarkytojo. Taigi, mūsų svoris anoje mūsų 
vienkiemio visuomenėje buvo menkas, nors pareigos bu
vo svarbios ir pats darbas, atsižvelgiant į mūsų amžių, 
nebuvo lengvas.

Kaimuose piemenavimas visai kitaip atrodydavo. 
Koks jis iš tikiųjų buvo, žinau iš patylimo ir piemenukų 
darbo stebėjimo Garšviuose ir tuose kaimuose, kur kiek 
vėliau man teko buvoti.

Iš ryto. pradėjus aušti, vyriausias ir atsakingiausias 
piemuo, kerdžius, pats vienas pradėdavo žygį iš kaimo 
guk>, nuo kurio prasidėdavo galvijų ir avių surinkimas ir 
į ganyklas valymas. Kerdžius — vyras ne bet kas. Ant 
jo kupros amželio maždaug kokios šešios dešimtys. Ge
rokai žilstelėjęs, visuomet dėvįs ar su savim nešąs sermė
gą. mat. visas rvtas ir diena iki vakaro dar priešais, ir 
nežinia, koki era lems. Per petį palei šoną kabodavo 
medžiaeinis krepšys, į kurį būdavo sudėtas maistas visai 
darbo (iie.ai. Rankose visi valdžios ženklai: bent du bo
tagai. kurių vienas prie lazdos pritaisytas, ir ilgavamzdis 
trimitas. Tas trimitas ilgas, iš dviejų išskaptuotų dalių 
sūdė . > b stambiausiai beižo tošėmis apvyniotas. Kiti 
kerdži:.: turėdavo dar ir lenktus trimitus. Ir ganymo metu 
kerdži ruo botago ir trimito nesiskirdavo. Botagas ne 
tik ’ usr as gyvulius, bet ir neklusnius piemenis su
tveri Taip maždaug atrodydavo kerdžius, pieme
nų ncrirtias prezidentas: jis įsakytojas, teisėjas ir baus
mių vykdytojas. Jei kerdžius būdavo geras, tada kartais 
ir jiienie’ : reikalais pasirūpindavo ir juos apgindavo.

Kai beaugant aušrelei, kaimo pradžioje sutrimituo
davo ke’dz i- ir trimito garsai, pasiekę gyvenamus na
mus ir tva v ' 'keldavo iš saldaus miego žmones ir gy
vulius, Tini skubėdavo pamelžti karves, prikelti

(W«ItIS, Sfi. fMSTOtt

JIE ŠOKS NAUJOSIOS ANGLUOS TAUTU ŠVENTĖJE

Onos Ivaškients Tautiniu šokią Sambūris dalyvaus N. Anglijos tautų šventėja, kuri bus balan
džio 24-26 dienomis Tufts universiteto patalpose Medforde, Mass. Jie šoks šeštadieni, baland
žio 25 d.: 2 vai. mažųjų ir 8 vai. didžiųjų grupė. Paveiksle Kepurinės šokėjos ir Mikitos šokėjai.

PAVASARIO PARADAS

Pavasario pievų melsvi vandenai *
Geltonom purienom pražydo.
Žvitriai sublizgėjo paauksinti herbai 
Ant saulėto karžygio skydo.
Nuo miško ataskamba maršo garsai 
Ii* žaliosios vėliavos plazda.
Į priekį išjoja balsingas heroldas, 
Kraipydamas iškilmių lazdą

—Išeikite, žmonės, seni ir maži — 
Atokaiton — saulėn — prie šlaito!
Į valdžią atvyksta šalmus karaliūnas 
Ir dovanas gausiai jum skaito.
Mažyliam — iš karklo ir gluosnio dūdų, 
Seniokam — nuo kosulio vaisto!
O vyram ir bobom — kam dalgę, kam grėbli 
Į sprogstančius padirvius švaisto.
Jaunieji — rikiuokitės šen poromis! *
Jum tokį suktinį sudrošim,
Kad ligi rudens jisai miego neduos 
Ir baigsis vestuvių kermošium!
Ir štai užplūdo. O, Viešpatie, kas per minia! 
Tik klega, tik šaukia, tik miiga ...
O saulė šokina kietai pažabotą 
Pavasario žvengiantį žirgą.

Putinas trofos ateinančią vasara’' 
perspėjo O’Connor. 

i Taip rašo minėto Tauti 
nio Fondo vadovybė.SVARBU MOTINOMS 

ĮSIDĖMĖTI

laidelės Amerikos gyven
tojų dalies apsileidimas ne- 
siskiepyti Salk skiepais, kad 
apsisaugotų nuo vaiku para
lyžiaus, Basil O’Connor, 
Tautinio Fondo (The Natio- 
rSįįJBMmdation) — anks
čiau ' vadinamo Tautinio 
Vaikų Paralyžiaus Fondo 
— pirmininko buvo pava
dintas “tautine gėda”. Jis 
tai pasakė, kalbėdamas 4 
metų nuo vaikų pai*alyžiaus 
skiepų pripažinimo sukak
ties proga.

“Nors jau keturi metai, 
kai yra skiepai, apsaugojan- 
tys nuo vaikų paralyžiaus, 
tačiau vis dar 98 milijonai į-

vairiausio : amžiaus ameri 
Mečių nepasistengė bent 
vieną kaitą įsiskiepyti Salk 
skiepais”, kalbėjo O’Con
nor.

“Faktas, kad keturi ame
rikiečiai iš septynių yra 
skiepais neapsaugoti, kai 
skiepų kiekiai genda lenty- 
Inose, yra s i a u b ingas 
mūsų žmonių inteligentišku- 
;mo įrodymas”, sakė “March 
of Dimes” pirmininkas.

“Dar daugiau sukrečian
tis yra faktas, kad maždaug 
šešių milijonų, jaunesnių 
kaip penkerių metų am
žiaus, labiausiai į vaikų pa
ralyžių linkusių vaikų, tėvai 
nepajudėjo iš vietos, kad 
apsaugotų savo bejėgius 
vaikus”, pasakė O’Connor.

piemenuką ir išleisti į ganyklas su gyvuliais. Kariais du 
kiemai samdydavosi vieną piemenį bendrai.

Piemenukas ar piemenuke dažniausiai būdavo negy
vai įmigę, ir jokie žadinimai neduodavo rezultatų. To
kiais atvejais bemiegantį piemenuką pastatydavo ant ko
jų ir tol laikydavo, kol jo sąnariai ir raumenys pradėdavo 
stiprėti ir vaikas atsikvošėdavo ir pratrindavo mieguis
tas akis. Dar neišsiblaivęs nesąmoningai rengdavosi, vis 
kovodamas su vos nugalimu miegu. Gavęs kai ką užkąs
ti, kabindavosi per petį krepšelį ir imdavo į rankas savo 
valdžios ženklą — botagą. Jei piemenukas samdytas ir 
šeimininkė būdavo žmoniška, piemens krepšelyje atsi
rasdavo ir sūrio ir mėsos po gabalėlį ir storai sviestu ap
teptos duonos riekės; bet jei šeimininkė būdavo šykšti, 
tuomet ir krepšelio turinys ne toks gausus būdavo.

(Bus daugiau)

No 15, Balandžio 15, 1955

ŠEIMININKĖMS
Vardinių riestaini*

Imkime ■ pusę stiklinės 
pieno, 5 kiaušinių trynius, 6 
šaukštus sviesto, vieną unci
ją mielių, pusę citrinos ir 
jos žievę, pusę stiklinės cu
kraus pudros, vieną stiklinę 
šviesių razinkų ir apie sva
rą miltų.

Truputį pašildžius pieną, 
sudėkime išleistas mieles, 

t ištrintus trynius, citrinos 
i sunką ir trintą žievelę, 2 
j šaukštus sviesto .ir visus 
miltus; gerai išminkykime, 

į tešlai leiskim truputį pakilti, 
iškočiokime piršto storumo 

; ketvirtainį, lygiu sluogsniu 
ištepkime ant jo likusį svie- 

•į sta ir išbarstykime razin- 
kus. Tada iškočiotą tešlą su- 

, vyniokime į rutulį ir suries- 
ikime į riestainį. Riestainį 
gerai aptepus plaktu kiauši
niu, dėkime į krosnį kepti. 
Prieš baigiant kepti, pabar- 
stykime kristaliniu cukrum. 
Galima paglajuoti arba api- 

i barstyti cukraus milteliais.

Orančių kompotas
Paprastai geram kompo

tui išvirti cukraus imama 1 
puodelis vienam puodeliui 
vandens. Bet cukraus porci
ją galima keisti — priklau
so kiek saldžiai kas mėgsta.

4-6 orančius nulupti, pa
dalinti skiltim, nuimti nuo 
skiltelių plėvę, išimti sėk
las. Apipilti 2 šaukštais cu
kraus, pastatyti, kad cukius 
ištirptų. Dažnai palaistyti o- 
rančius pasidariusia sunka.

Puodelį cukraus užpilti 
dviem puodeliais vandens, 
pridėti 10 gvazdikų, cina
mono lazdelę, ir pusės o- 
rančio žievę. Pavirinti. At
aušus perkošti ir užpilti ant 
orančių. Galima įlašinti ir 
truputį vanilės. Toks kom
potas ypač geras karatą va
saros dieną.

Viengungiai trumpiau 
tegyvena

Statistikos duomenys ro
do, kad viengungių vyrų 
mirtingumas yra didesnis už 
vedusiųjų 75/J, o motei-ų 
50%.

O’Connor priminė, kad IMKITir SKAITYKIT!Detroite 1958 m. vaikų pa
ralyžiaus epidemija pagul-- -------- ę--------
dė į lovą 876 žmones ii nu-į Šitoj vietoj nuolat skelbtų EGLĖ. duetas iš tos opeios, A. 
varė į kapus 23, kas yra knygų Keleivio dministracijoje Petrauskas, kaina .... 80.50

skaičius nebus įskiepytas. 
Jis pastebėjo, kad pereitų 
metų epidemijos taip pat

KA VYRAI DABAR 
SAKYS

GERIAUSIOS AKTORĖS

Ve ne kūnas, 1 Rockwell 
Cress, Obriston, Bellshill,; 
Lanarkshire. Scotland.

FREEDOM, parašė S. A. Vik-Į tė, 193 psl .............. $1.50
toras, 32 psl.. kaina 50 centu SVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
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Salk skiepus prieš vaikų pa-! knato, Dovydėno a py sa kart 68 LIkTUVIŲ X E S TVINĮ AI 
raiyžiaus sezono prisiartini-' 'i i T 46inn cimpini— ■ Kciiiid .......... v^.v J,pnsiaram iNEPRIKLAUSOMOS LIETU-!.... . ...___ ....___ ______ , aprašymais. A. Dargis. 46
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pridėdamas, kad dviejų kar-! rys, 225 psl., kaina .. $5.00 NEW ORIG1NAL POLKAS, Ch. 
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didele dalimi apsaugoti {VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-5 mišriam chorui. V. Banaitis,
nuo vaikų paralyžiaus, nors j kos . šimtmetis. Nepriklauso- kaina ... • j/./,1;?0

; , . 1 • -- ~ ma ir pavergta Lietuva ir kt. KAS YRA SOClALlZAViJA.aprobuora skiepyjimo pro-j str.). 196 psl., kaina .. $2.00 K. Kautsky, 31 psl., kai- 
cedura reikalauja trijų ati- ui ETUVOS SOCIALDEMO-' na ................................. $0 30
tinkamai išdėstytų skiepyji- 
mų

‘•Į vaikų paralyžių linku- LIETUVOS SOVIETIZACIJA, 
šių mažamečiu vaikų ir jau-Į prof. M. Roemeris, 48 psl.,
nuolių skiepyjimas* turėtų JA>g*^sįŠ'“‘sdciALDEMO- 
būti pradėtas nedelsiant,; KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
jeigu mūsų tauta nori iš-J 35 centai

KRATŲ PARTIJOS PROG- ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks- 
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl., mo komedija. -29 psl.. kai-
kaina 25 centai.

!vengti paralyžiaus kaias- mOTERVSTė, J. E.. ° daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti. 224
psl., kaina .................. $3.00

KELIAS I PASISEKIMĄ. J. 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais.
144 psl.. kaina ............. $2.00

LIETUVIU TAUTINĖS PUOŠ
MENOS'. Vladas Vijeikis,
42 psl-, kaina .............. $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA. A. Ses- 

$2.00
NUORŪKOS. L- 

Žitkevičiaus lyrinės ironijos,
4b psl.. kaina .............. $1.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na 50 centu

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 
3 veksmų Moliero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO. 
Z. Aleksa, 76 psl-, kaina 25 

ĮS:Centai
DIDYSIS SAPNININKAS. 185

Kansas valstijoje yra a»ė-
73c Fiiltcn uiive lUiatikio. 9i psl.. kainazas 1 uiicn miestelis, ja«b€ -uAiKTAi iR vrrraū 
teisę balsuoti teturi visu la
bo 231 asmuo. Šieirri -i<- 
tos valdžią renkant moterys 
išėjo su savo sąrašu Vvrai 

i iš to tik juokėsi, bet pu rin
kimų, balandžio 7 d pati
kėjo, kad majoru išrinkta 
moteris Mabel Austin ii 
i5 tarybos narių trys mote
rys.

Dabar vyrai jau nebejuo
kauja, bet nekantriai laukia, 
kaip moterys ir juos valdys.

psl. kaina .................. $1.50
PASAULIŲ RATAS — astro

nominis mūsų saulinės siste
mos aprašymas. 80 psl.. kaina
25 centai.
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pvsakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
į J. Motekaitis. 31 psl., kaina 
i; 15 centu.
CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini

mas. 42 psl.. kaina 25 centai. 
, TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu-

na .................................. $0.15
MONOLOGAI IR DEKLAMA

CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.25 
EILĖS IR STRAIPSNIAI

(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. 80.25 

Georg,‘ANARCHIZMAS, 29 psl., kai-
1 na .................................  $0.15
SALOMĖJA, vieno akto drama,

59 psl.. kaina.............. $0-25
DEBATI SOCIALISTU SU 

KLERIKALAIS, 45 psL. kai
na • •••••.. • ,.,*••• $0,l->

DĖL PINIGŲ, 3 .veiksmu-dra - 
ma, L. Tolstojus, 62 psl.,^kai
na $0.3->

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.,

KUNIGŲ ’ CELIBATAS* (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl..Luino 9*\

NIHILISTAI, 3 veiksnių trage
dija, 61 psl.. kaina .... $0.25

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 
kto - veiksmo drama, 42 ps!-, 
kaina ......................... $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl., 
kaina ......................... $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA. 
32 psl.. kaina............... $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEME, 28 psl.. kaina .. $0.10

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .................................  $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

DAINOS APIE LAISVŲ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ................................. $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai. 151 psl.. 
kaina ......................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Brosdway 
Sto. BiMtM 27.

Šiomis dienomis išjdal 
tos Amerikos filmų 
mijos premijos — Oscar už 
geriausius filmus ir geriau-, 
siems aktoriams. Iš moterų! 
premija gavo Susan Hay- SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks- 
ward už vaidmenį filme'*! ^mediją J Steponaitis,
uant to hve ir anglė Wėu-[gyvuliu PROTAS. 212 psl.. 
dy Hiller už pagelbinę role; kaina 75 centai, 
filme “Seperate Tables**. "t, Užsienio ijetuvtai. P. Ru- 

seckas, 56 psl., kaina 50 centų
MOŠŲ ATSTOVO ANGLĮ- A” « J*“"?™4,
JOJ NAUJAS ADRESAS SOCIALIZMO BLAIVUMAS.

_ . —-------- — . _ 230 psl-, kaina ........... $0.50Dabar jis yra toks: J.
Užsakymus ir pinigus prašome 

KELEIVIS
Huo adresu:

27.
i’!! '•
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VIETINES ŽINIOS
Dail V. Vizgirda pakviestas Visuomenės žiniai 
dalyvauti naujai atidarytoje 
galerijoje

Išrinko atstovus, paskyrė 
aukų $100

Lietuvių Darbininkų Dr- 
Prieš dvejus metus Bosto-’jos 21 koopa balandžio 12 

ne įsikūrė “Dainavos” spor- jos 21 kuopa balandžio 12

Bostono “Dainavos” lietu* 
vių sporto klubo pergalė 
Detroite

vadinamas “šiloa“ — “Ui- Bet norint gyventi amžinai, vis- patys ar kas atie juos žino prašau Kars \aGinama.' >u«*a k*. iofofvmn ar&ihsanta uim

Balfo komitetas simfo- . , .
niniam koncertui rengti t° klubo vyrų tinklinio kc-menų, kūne atstovaus kuo- 

Bavarian Hofbrau savi-i Bostone, sudarytas iš vietos manda- KaiP ir kiekvienas pai draugijos suvažiavime 
ninkas A. Brooz, kuris taip i organizacijų veikėjų ir įvai-nauJai sutvertas vienetas, .Bostone gegužės 30-31 die- 
pat yra ir dailininkas, prie rių liet. visuomenės sluoks-!“Dainavos” vyrų tinklinio nomis Strand salėj (374 
savo svetainės vienoje pa- nių, kovo m. 23 d. baigė komanda turėjo Įvairių trū- Broadway, So. Boston), pa
talpoje atidarė dailės gale- koncerto apyskaitą ir pasi- kūmų, ypatingai — žaidėjų, sky rė auką $100> nanai pa
riją, kurioje bus rengiamos'rašė atitinkama aktą. 'Neužilgo prie vyresnių tink- reiškė savi pageidavimų 
įvairios dailės parodos. Pir-j Praėjusiais metais, Lietu-linink'l prisijungė ir jau-į Darbo pagennimo reikalu, 
moję parodoje, kuii buvo a- vos Nep. 40-ties metų su-inesn.leP.» pamažu

dan-uSs"-i‘rkad"pas ii suli-1 tiek reikės klausyti Dievo įstatymu, rinks žmonės, trarbinsrai įvvks toje i Apaštalas Petras kalba aPie 
"aralyst™ nes Karalius Jėzus bus I hai nmUu. Papasakojęs, kad su 
tasai šiloa.” ir pas jį ir po jo mei-‘ Kristaus sudužimu ir 10 karalystes 
lčs vėliava susirinks žmonės ir bus įkūrimu ateis “atnaujinimo laikai, a-• 

- pie k# Dievas yra kalbėjęs visu savoj 
šventųjų pranašu burna nuo pasau
lio prasidėjimo,” jis dar priduria, Į 
•‘ir atsitiks, kad kiekviena siela, ku-1 
ri neslausytų to pranašo, bus išdil
dyta iš žmonių tarpo.”—Ap. Dar
bai 3:19-21.

atsiliepti šiuo adresu:
Mrs. Joseph Burdules 
Box 546
Hermine. Pa. < 1S>

__________ _ _ _ ________ ____  __ darbas,
tidaryta balandžio 13 d., pa-'kakties minėjimą baigdami, prasidėjo, 
kviesta dalyvauti įvairių Bostono lietuviai, minėtam! Pradžioje komandai teko 
tautybių dailininkai: vokie- komitetui vadovaujant, su- Pa^^ keletas praiaimėji- 
tis H. Krommer, lenkas T. rengė pirmą kartą simfoni- noras laimėti dėl
Klodnicki, lietuvis V. Viz- nės
girda, graikas Ch. Demetro-riame 
poulos ir iš Gloucester ame
rikietis K. Gore.

35 milionai mokykloms

Bostono mokyklų komite
tas priėmė $35,047,929 są-

muzikos koncertą, ku-pralaimėjimų nesumažė-.matą, beveik 2 milionais di- 
e buvo atlikti komp. V.'j°* Komanda dar uoliau irzlesnę kaip pernai. Tą sąma- 

K.Banaicio, komp. J. Gaidei (stipriau dirbo, nes buvo aiš- tą ^biudžetą) turės patvir- 
lio, komp. VI. Jakubėno ir ku, kad be darbo nebus pa- tinti miesto majoras.

Kiekvienas dailininkas iš-komp. J. Kačinsko simpfo- bangos, o be pažangos ne-J ----- -------— -—-
statė po 5 paveikslus. įniniai kūriniai ir dainos, bus laimėjimo, kurio ko- Nauja lietuviška įstaiga

Bavarian Hofbrau patai-Programą atliko Bostono m^Pda Ja^a\ troško.
pos yra 96 Dartmouth St. ii- universiteto simfoninis or- 
kampas Columbus Ave. Pa-kestras, kuriam dirigavo
rodą gali būt lankoma 5-ll:‘Mervin Rabin ir Jeronimas, z>ii - - ., . . . . . .
45 v. p. p. išskiriant pirma-'Kačinskas. Solistas buvojmenykėse 
dienius.

palaiminti. Visos tautos vadins jį 
palaimintu. Jo valdžios pasididinimui 
ir ramvbei nebus palo. ‘‘Jis nužengs
kaio lietus ant nhpiautos pievos:
kaip lietus ant nupjautos pievos;
kaip lietaus šlakai lašantys ant že
mės. Jo dienose bus vaisingas teisu
sis.” “Prieš ji susilenks tyrumos gy-1 
ver.tojai, ir io neprieteliai laižys Į 
žeme.” “Visi žemės karaliai garbins 
ii, visos tautos jam tarnaus.” Visi 
šitie širdį- palinksminantys pažadėji
mai įvyks "naujaiame danguje ir 
naujoje žemėje.”—Psalmė 72:6. 7. 9. 
11.

Tuomet bus laikas, kuriuo kiekvie
nas gyvens po savo vynmedžiu ir 
savo iygznedžiu: nes tuomet kalavi
jai bus paversti į r.uoragus ir jietvs 
j pjautuvus. Tuomet aklųjų akys bus 
atidarytos ir apkurtusiu 'ausys atver
tos. Tuomet ateis pabudimas visu iš 
numirusiu, panaudojant beribe Su- 
tvertojaus galybe, kurs pradžioje bu; 
vo davei jiems gyvybės. Nevienas iš 
visų gyvųjų arba mirusiųjų visame 
plačiame pasaulyje ir visose tauto
se. nebus paliktas be progos gauti 
amžinojo gyvenimo palaiminimų, 
kuriuos Dievas buvo žadėjęs per pra
našus. apreiškęs per Kristų ir apaš
talus. ir patvirtinęs Kristaus krau
ju.

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai, 
Kasdieninė Manna, 50 centų. Giesmių 
knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A.

3444 So. Lituanica Ave. 
Chicago 8, III.

Jieškojimai
Paieškau savo brolių ir seserų 

Burduliu kilusių iš Blandžių kaimo. 
Kirsnos vals. ir Mokevičių iš Paliū
nų kaimo Rudaminos vals, ar ių 
vaikų, pabėgusių nuo Stalino. Jie

Pirmieji įdėto darbo vai-1 Kazys Adomavičius ba- 
siai pasirodė 1358 m. šiau- landžio 19 d. 1 vai. popiet 
rėš Amerikos lietuvių pir-^atidaro namų pirkimo pas-

PARDUODU BALANDŽIUS
Turiu visokių balandžių (karve

lių) parduoti, labai gražių ir didelių, 
kų sveria po 3 svarus. Aš juos au
ginu per (50 raetų. Kreiptis:

Peter Apdriekus (19)
7719 So. Major 
Oakiatvn, Iii.

Stasys Baras. įme^ mūsų tinklininkai lai-(pavadintą “Charles Adams
i Koncertas buvo garsioje '“ėjo antrą vietą. įdėtas įRealty - Bufldere”, Ran- 
Bostono Symphony HallĮdarbas matėsi, bet dar trū-jdolph, Mass. (219 Union

---------- (1958 m. lapkričio mėn. 16jk°- ................... St, Route 139).
Praeitame numery, rašy- dieną. Tai buvo Lietuvos1 m- balandžio 4 ir 5 d.

Pamiršau solistą S. Liepą

damas apie Laisvės Varpo Nep. 40-ties metų sukakties d; Detroite Įvyko d e vin t o- 
penkmečio banketą, pažy- minėjimų vainikas Naujoje S1.OS sĮaUfė Amerikos lietu- 
mėjau, kad “pakilios nuo- Anglijoje. !vllJ pnmenybės. Šiose pir-
taikos netrūko iki vėlos va-i Iš apyskaitos minėtina mepybese Dainavos tink- 
landos”. O kam nėra žino-bendros sumos. Pajamų lhmnkai dalyvavo jau kaip 
ma, kad po “pakilios nuotai- gauta: $2,869.68; išlaidųĮzĮnorna> tinklinio vienetas ir 
kos” kitą dieną būna “nus-j$2,658.95; grynas pelnas . Pllesas bet Kuriai
mukusi nuotaika”. Štai tur- '$210.73. Šis likutis perduo- tinklinio Romane,ai. 
būt dėl tokios nuotaikos kaž itas Balfo 17-to skyriaus ižd. “51ainava’Lfli;ale.^u®itiį° 
kaip atsitiko, kad banketo-A. Bričkui, kuris komitetę s,u Clevelando ‘žaibu Po 
aprašyme pamirštas solis-pageidavimu $200 pasiuntė “£os ir sunkios kovos “Dai-

REIK ALINGA MOTERIS
prie lengvaus namų darbo kontrėje 
(kaime) arti prie miesto, gali būti ir 
pensininkė. Mokesnis pagal susitari
mų. Prašau kreiptis:

Mrs. A. Raktis 
1001 Black Horse Pike 
Pleasantville. N. J. (17į

TEISMO DIENA

(Biblijos Tyrtoėtojų Garsinimas)
“NAUJAS DANGUS 

IR NAUJA ŽEMĖ”

tas Stasys Liepas, kuris ne i Vasario 16-tos Gimnazijai
tik atliko to banketo meninę'Vokietijoje, 
dalį (jam akomponavoj Komitetas buvo sudarytas 
komp. Julius Gaidelis), bet'Iš 60 asmenų. Neįmanoma
bendrai yra nuoširdus L. 
Varpo rėmėjas, dažnai da
lyvauja jo radijo programo
se, ką ir vedėjas P. Viščinis

atskirai kiekvieną įvardinti 
ir padėkoti už atliktą darbą, 
todėl prašau priimti mano 
nuoširdžią padėką visiems

pažymėjo savo kalboje. ir visoms kas kuo nors pri-
J. V-gas

Greičiau išsiunčia siuntinius

Globė Parcel Service Bos
tono skyrius (390 Broad
vvay), kuriam vadovauja J. 
Adomonis, įsigijo priemo
nių, kurios pagreitina siunti
nių išsiuntimą. Dabar siunti
niai čia pat Įstaigoje sutvar
komi pagal visus pašto rei
kalavimus ir tuoj atiduoda
mi paštui tolimesniam siun
timui. Tuo būdu siuntiniai 
greičiau pasiekia tuos, kam 
jie yra skirti.

Nekilnojamojo turto 
mokestis padidės

sidėjote prie didelio darbo 
— Lietuvių simfoninės mu
zikos koncerto surengimo, 
rėmimo ir jame dalyvavimo.

Antanas Matjoška, 
Komiteto pirmininkas

nava” laimėjo rezultatu: 
2::1, tuo pačiu nugalėdama 
praeitų metų meisteri ir lai
mėdama Š. Amerikos lietu
vių tinklinio eempijono var
dą ir pereinamąją taurę.

Komandą sudaro šie žai
dėjai : A. Adomkaitis, E. 
Aušras, Vyt. Bruzgelevičius, 
Vyt. Eikinas, V. Eikinas, i 
Vyt. Leveckis, R. Leveckis, i 
A. Skabeikis.

Po šios pergalės “Daina-! 
vos” tinklinio komandą ten-! 
ka pasveikinti ir paskatinti, 
kad ir ateityje dar ne vieną 
taurę laimėtų ii- parvežtų į 
Bostoną, kur jų per daug ne
laimima.

V. L.

Jokūbo lūpomis pasakvtasai Die
vo pažadėjimas, kad iš Judo ateis.

Naujas Išradimas Sulaiko

Reumatizmo ir
artraičio skausmus

* * «
APAP EI.INER imamas kasdien?, 
paskutinis išradimas prieš skausmą.
Kaina ........................................... $3.00
ANALGESIC LOTION vartojama 
trynimui skaudančiu vietų. Naudoja
mas tik iš lauko. Kaina .......... $3.00

Geriausiu rezultatų duoda naudo
jant abu vaistu tuo pačiu laiku. Pa- 
liuosouja nuo skausmų, kaip joks ki
tas vaistas to nepadaro. Pasitenkini
mas garantuojamas.

Iš Kanados ir kitų kraštų prašom 
pridėti 50 centų persiuntimui.

TROPICANA Dept.7 
P. O. ROK 305 

CLINTON. IND.

Leidžia Vilniaus metraštį
Šiomis dienomis Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjungos 
Centro valdybos ir tos Są
jungos Bostono skyriaus Buvo susirinkę 
valdybos galutinai aptarė socialdemokratai 
Vilniaus metraščio leidimo 
reikalą. Jo vyriausiu redak
torių bus Faustas Kirša.

NEW ERASHAMPOO
To reaove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will pravart 
all hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

5Ž7 E. Ezposition
Denver,

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

noo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alės. Mizara 
4X4 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite | Alexander’s vietą.

Apvalyk
Stebėtinas

savo odą
Dar*

Miesto taryba patvirtino 
$117,734,114 sumos biudže
tą, beveik 4 milionais ma
žesnį, negu siūlė majoras.

Priimtam biudžetui įvyk
dyti dabartinių mokesčių 
nepakaks, todėl neabejoti
na, kad nekilnojamojo turto 
mokestis bus pakeltas, gal 
net iki $104 nuo 1,000 ver
tės.

Draus gatvių teršėjus
Miesto majoras pranešė, 

kad šį trečiadienį skelbia
mas karas miesto gatvių ter
šėjams. Visi, kurie bus pas
tebėti mėtant ant žemės ci
garečių dėžutes ar kitaip 
teršiant viešas vietas, bus į- 
spėjami ir baudžiami.

Taip turėtų būti daroma 
ne tik vieną dieną, bet vi
suomet. Tada gal ir Bostono

Balandžio 10 d. buvo LSS 
60 kuopos nariu susirinki- 

Miritis tokį metraštį leisti ma?. Jame be ko kita tar- 
nėra nauja. Jau prieš metus itasi balandžio 26 d. ruošia- 
Įsteigtas ir Vilniaus Spau-'mo banketo reikalais, nutar- 
dos Fondas lėšoms šitam rei-ta pasveikinti Lietuviu Dar- 
kalui telkti, bet kadangi vii- bininkų Dr-jos suvažiavimą 
niečių sąjungos Kanados ne tik žodžiu, bet ir $25 su- 
Krašto valdyba buvo suma-mos auka.
niusi leisti dr. A. Šapokos į ____________________ _
knygą “Vilnius Lietuvos gy- Brightono Klubo 
venime” anglų kalba, tai j susirinkimas
metraščio leidimas buvo ----- -—
atidėtas. Dabar anam kana- _ Brightono Lietuvių Pilie- 
diškių leidiniui beišeinant į^ių Klubo bertaininis susi- 
žmones, imamasi metrašti rinkimas bus balandžio 23

vadi u S J Lit ru vą
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS. 
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiuski- 1 
te mums laiškus jr receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Rejer. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais p 
———■MmsaHBHBBsaaB^Maga——i——a."
^POOOOOOOOor^aaooooocooeoGiaaao&a'aooucMtJUUUUUB—or

KNYGA, ŠVIESA, MEILĖ IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina ....................................................  $2.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

SLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje šėmėje, bet kartu ir labai didele meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygas sykiu tik už $5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODYINAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta Į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas . . . (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St„ Chicago 8, III.

ruošti.

Jauni Šachmatininkai

daugiau iškyla jaunų jėgų. 
Dabartinis Amerikos šach
matininkų čempionas yra 
15 metų Bobby Fisher.

Ta proga jis sumini ir ke
lis kitus jaunus žymius 
šachmatininkus, jų tarpe ir 
Harvardo univ. studentą 
Gediminą Šveikauską, Ka- 

Ss'^ėtoržmoniškiauTu®0. vadovaujamo
rodytų.

E. Brazaitis išvyko į

Edmundas Brazaitis vedė 
Genie Babinskaitę ir me
daus mėnesio praleisti išvy
ko į Floridą.

d. 8 vai. vak. klubo patalpo
se (24 Lincoln St.). Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Boston Globė rašo, kad į Mini mūsų šachmatininkus 
šachmatininkų viršūnes vis

lietuvių šachmatininkų klu
bo narį.

Dorchesterio L i e t u vių 
Klubo finansų sekretore yra 
ne dr. A. Kapochy, bet 
Blanche Kapochienė. 
i V.

Boston Sunday Globė 
balandžio 12 d. “Chess” 
skyriuje mini lietuvius, iško
vojusius trečią vietą Bosto
no lygos pirmenybėse, prie
šaky Boylston ir kitų. Iš į- 
dėtos pirmenybių lentelės 
matosi, kaip mūsų šachma
tininkai artimai stovi paly
ginus suloštas partijas su 
Harvardo universitetu, kuris 
pasidalino pirmą vietą su 
Cambridge klubu. Harvar
das turi 36 ’ o - 23 1 £» laimė
tų partijų, Lietuviai 35 '/2 • 
24 G». Tame pat skyriuje į- 
dėta Gedimino Šveikausko 
laimėta partija telefono 
rungtynėse su Philadelphia.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SlA GYVYB1S APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ild 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 W«* m Street. Nevv York 1, N. T.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay

So. Boaton 27, 
rwwvwwwvww

i 
i
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Naaias GyJym 
Stebuklas 

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ka jūs bandėte ir kięk ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—18 Dien» Bandymas 

Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dų ir adresų. Kai Tropicana Oint- 
me:it ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
šyvo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

P. O. BOX 305 
CLINTON. INDIANA

NUPIGINTOS KAINOS SIUNTINIAMS LIETUVON

MEDŽIAGOS VYRU IR MOTERŲ KOSTIUMAMS:
Tennis Fancy “B” juoda, mėlyna, ruda ar pilka ........................S) 5.00

* Sunkus Fibro juodas ar rudas ........................................... ..............  $11.50
* Storas flanelis pilkos spalvos .......................................................... $11.50
* Rajono gabardinas mėlynas, smėlio, pilkas ar rudas................. $11.50
* Cheviot jauniems žmonėms, rudas, mėlynas ar pilkas............. $15.50
* Pilnas setas priedų prie vyriško kostiumo..................................... $0.00
* Pilnas setas priedų moteriškam kostiumui ................................ $8.25
* Vyriškas gatavas kostiumas, paprastas ar dviguhas priekis, pil

kos ar mėlynos spalvos ..................................... $42.70 /
* Didelis pasirinkimas lengvų medžiagų moterų suknelėms ar blius- Į

koms (rajono, medvilnės, poplino, šilko, ortrandie ar satino ko
munijos suknelėms) ........................ nuo $5.30 iki ........................$8.90 į

* Vasaros apatiniai visas setas: moterų $2.85. vyru ....................$3.00
* Parlino marškiniai $6.20 darbiniai marškiniai kaki spalvos ..$4.00
* Rajono ar medvilnės skarelės ........................................................
* Moterų satino ($16.30) ar plastiko lietpaltis ..........................
* Parker Duofold No. 17 amžina plunksna ..................................
* Vyriškas ar moteriškas rankinis laikrodis ”Wega” .................
* Laikrodis budintojas “Westclox” ....................................................
— ir bateliai, odos. paklodės, rankšluosčiai, skustuvai, žirklės.

stiklo piautuvai, pučiamos armonikos ir armonikos—

$2.00
$9.70
$7.45

.$29.50
$6.35

SIUNTIMAS VAISTU YRA MCSŲ SPECIALYBft. ORO PAŠTU 
DABAR TIK 90 CENTU SVARUI

* ASPIRINAS 250 tablečių ......................................................
* KARDIAZOI.IS (nuo širdies) 100 tablečių -...................
* F 9c MOSTIS (nuo odos ligų) 2 unc. ..........................
* HYDANTAL (nuo puolamos ligos) 100 tablečių ...........
* l.ARGACTIL (nuo neurozės) 100 tablečių po 10 mg.

)

$1.55 
$6.10 j
$2.25 • 
$2.85 ( 
$2.35

* KEPENŲ EKSTRAKTAS FORTE (nuo anemijos) 10 cc ampl. $3.45
* MULTIV1TAMINAI 500 tablečių ...................................................... $3.75
* PENICILINAS CRYSTAL. 10 x 100,000 vienetų ........................$2.10
* PENICILINAS ALIEJUOTAS po 300,000 vien. 10 amnuliu ..$2 45
* PREDNISONE (DECORTISYL) (nuo reumatizmo) 100 tbl... $6.75
* ROBADEN (nuo vid. žaizdų) 60 tablečių ..................................... $7.05
* SEROMYCIN - CYCLOSERIN (nuo džiovos) 40 tablečių .. $23.60 
—vaiku preparatai, dantų taisymo, medicinos ir chirurgijos prietai

sai. klausos gerinimo prietaisai, akiniai, švirkštimo adatos—
REIKALAUKITE MOŠŲ NAUJŲ KATALOGŲ ir PAVYZDŽIŲ

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visą laiką)

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstomg reilda—

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

“Keleivio” gpauetovl padarys tamstoms vhkų 
ir matąs greičiau ir pigiau, sega kari nore 
kita spaustnrč. Praiome kreiptis Mno adreso:

27,

» t i



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 15, Balandžio 15,1959

Vietinės Žinios
AR “GLUŠAS” YRA GLUŠAS?

dėlto mylėti trokšta . . .
Taigi, mūsų - akimis žiū

rint, ar jis glušas ar ne? J 
tą klausimą kiekvienas ga
lės sau atsakyti po spektak
lio.

Veikale daug sąmojaus, į- 
dcmių situacijų, linksmų 
momentų.

Balandžio 19 d. 3 vai. po, “Glušą” kadaise buvo Komedijoje vaidina Bos-
pietu So. Boston High Scho-, statęs ir Lietuvos Valstvbi- !°_n? Lietuvių Dramos Sam- 

- -- - i - - -.............. buno nariai: Aleksandra

—Neradau. Būkit malo
nus, užeikit rytoj 5 vai.

Užeinu.
—Prašau: čia laikraščiai, 

žurnalai; švieskitės ir ne-

sklerozė, tikra sklerozė. 
Jau man mazoliai galvoj” 
—šaukia režisorė.

O kaimynai iš padilbų 
skersuoja. Ligi tol buvo ra-

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

Keleivio

nuobodžiaukite, o pati —mus kampelis, o dabar bie- 
šmakšt pro duris. x įsai žino, kokia čia gengė

Pradžioje tylu, o po ku-'kas vakarą renkasi ir iki iš-

oi salėje Bostono Lietuvių;nis Teatras. Veikalą iš vo- 
Bendruomenė stato Ludvigo kiečių kalbos sverte ir pats Daukantienė, Felicija Karo-

no laiko balsai garsyn ir 
tankyn, tankyn ir garsyn. 
Po valandžiukės ji grįžta.

—Prašau, dabar noriu su

naktų triukšmauja.
Ir taip jau penketas savai

tėlių, o kiti dar daugiau jų 
prirokuoja. Jei po kvoteru-

Fuldos dvelksmų komediją, vaidino pagrindini vaidme- !Llen5’ Aldona Mongirdiene, 
“Glušas”. Šį spektaklį bos-ni Viktoras Dineika, gastro-^eglna Norvaišaite, Pranas 
toniškiai vaidintojai po il
gesnės pertraukos kuria
grynai savo pajėgomis, no-jų suorganizuotame “Dzim- .... . .....
rėdami paremti vietinį Lie- zi Drimzi" kolektyve. ltl# w ^nttna* V įle
nkiu Bendruomenės skyrių. Veikalo rnrinir. oal npbfi- V i ,

Dauo-eliui ral bus idomu L \ , - g, • Veikalą režisuoja nuola-
oanrti& kas tas Ludvigas ielka-° .nei P3*3;-011, nes tinė Bostono Lietuvių Dra-
Fu’ca’ir koks tas io veikalas &uzl.I}0>ime sPekt3kl3 mos Sambūrio režisierė
1 b? a n koks tas jo \eikaia» galėtume paminėti tik Aleksandra Gustaitienė.

pagimdinę veiksmo ašį, a- §ja p1Oga reikia priminti, 
» pie kurią sukasi daug įvai- kad šitas spektaklis yra ir 

lni jvytoų. žaviosios Bostono Lietuvių
Turtingas dėdė mirdamas Dramos Sambūrio narės Re- 

palieka didžiulį savo turtą ginos Norvaišaitės atsisvei- 
' gobšiems giminaičiams, iš į kūlimas su bostoniške pub- 
ankstu žinodamas, kad jie lka, nes šeštadienį, vaidini- 
pagal nustatytas testamente mo išvakarėse, ji susituokia 
sąlygas nesugebės tų gėry-į su “Voice of America” dar
bių gauti ir pasidalinti. Ta- buotoju Alfonsu Petručiu ir 
da atskiru savo valios pa- išsikelia gyventi į Washing- 
reiškimu visus pinigus jis toną.
paskiria “kvailiausiam iš' Regina Norvaišaitė tikrai 
gimines — glušui. Nuo čia nusipelnė didžiausios Sam- 
dr prasideda visa komedijos būrio padėkos už septynerių 
painiava vedanti į laimngą metų ištikimybę teatro me- 

i pabaigą. įnui ir pasiaukojimą visuo-
Kas gi tas glušas? meniniam reikalui. Kai
Tai žmogus, kursai savo šiandien ris dažniau mū- 

turtingam dėdei niekad ne- suose asmeniai reikalai sta
tomi augščiau už visuome-

liavęs Amerikoj su Vana- Averl“’ Jurgi. Jaiuuku, 
gaižiu, Olšausku ir Bikiniu Jurgeli,™^ Bro-

----- Mickevcius, Broniu*

Tamsta pasikalbėti, — ir pa-, M už valandą, jau susidary- 
duoda gerą gniužulą popie- tų šis tas. O kur kelionės, 
rio, mašinėle pridrukavoto. i Vargšas Antanas ne tik 

Tamstai numatyta šito-j P3^ turi laiku atvykti, bet
kia rolė, pabandykit

Už pusvalandžio jaučiu,
kaip nuo sprando atitrūko

gerą “gengę” surinkti ir at
vežti, o paskui išvežioti.

O kaip bostoniečiai ir ri-
lašas ir palengva leidžiasi plačios apylinkės lietuvis-

•blusas
m a wb

GLUš<r REžISORfi

vidupete žemyn. Už valan
dos ir aš išėjau kaip iš tur
kiškos pirties. Gerai, kad į- 
kišo galvą Jurgis ir užėmė 
mano vietą. Ir taip vienas po 
kito. Mes po valandą, o ji 
— 8. i

koji visuomenė šitą darbą į 
vertins, pamatysime balan
džio 19 d. 3 vai. po pietų 
Thomas Park High School 
patalpose.

Šitaip ruošiama L. Fuldos 
5 veiksmų komedija “Glu-

kalendorių gali gauti pa* A. 
rumslų 100 Ame* St,

MonteUo.
Lawrence jį gausite pa* 

M. Stonie, 57 Sunset Avė.
• — ■■ i ——

PAKOVODAMAS NAMAS
Parduodamas 2 šeimų namas, 

prie Thomas parko. Visi patogumai, 
centraliniai šildymai su alyva. Du 
garažai. Namas geram stovyje. Tei
rautis:

M. Dapkus 
6* ‘G’ St.
So. Boston, Mass. <15>

|jSiarė/as Faį^ojasl

Vyrišką ir Moteriškų Rūbų £ 
DAROMI PATAISYMAI 

kostiumai išprosijami jums £
belaukiant 

Prieinamos kainos
X LEON CLEANSER
3 483 Broadaay, So. Boston

Kas perk* ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

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

o kitu laiku: AN 8-0699
anriiMm.yrmu

4, i

Aleksandra Gustaitienė. Bos
tono Lietuviu Dramos Sam
būri'! režisorė. režisuoja ko
mediją “Glušas”. kurią maty-

pataikavo del naudos, nie
kad iš jo nesistengė ką nors - ° — ----------------- - __ i - - , „ .išsiuipti tik sau. Jis visa-fe* šviesus pavyzdys net di- JanĮ kaiPL1181?1®’ ve!’daI?,lr

ninius, Regina Norvaišaitė (šeimininkas ar ne, šūkau-

Netrukus prasidėjo bend- 838 
ros repeticijos. Bet kaip vi
siems susirinkti, kada vieni c ~ 7 7 "
dirba dieną, o kiti naktį? Sa“.an11etes PaR«rb»
Kur gauti patalpas . . . beį“*“11* karalienę
pinigų? Kas ir iš kokių lėšų j 7~ ,
mokės? Sandaros Motetų Klubas

D * n* • • • 4. 'balandžio 19 d. 5 vai. vak.Prapultame, jei sviete ne- &nd , . Q24 F
butų gerų žmonių. Taip ir j • nažliu k '
muimBr. Strikaitis sako:

—Prašau, eikit ir repe- .karaliui J. Tamulioniui pa- 
tuokit Jeigu kada nerastu- - - 
mėt namie, štai raktai — 
jauskitės kaip namie. Čia 
puodas, ten kava, o ten . . . 
prie kavos.

Ir taip kas vakarą — yra

Vaidila
Jei Jums Reikia

įsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY 

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadway, So.
TeL AN - 8 - 6030

KĄ — 

ance j

Boston I
*I

sime ši sekmadieni, balandžio assiutULi hk sau. -jis visa-,-.-------- v.*— . - . - .
19 d •> vai- popiet bo. Bostono i(Ia iR f yi_ diesiems mūsų veikėjams. Ji,genam kavą ir beveik viską
High Mchooi saleje. if Repetuoja ligi vestuvių die- ^mirstume, jei ne tas -

-^^^m^aHSįmateriaHniųgėrj-biųirbuvo.^s ir vaidina tuoj pat po! Ga^
Reikia Dažymęti. kad šios natenkin tas, gyvendamas vestuvių iškilmių sekmadie-• ?» _. °ne, y1^3^ negir es.i

komedijos autorius jau ge-'kuklaus valdininkėlio-gyve- yk Tokios meilės scenai ne-i^1 m1?} , t •U\mel’i
rokai išgarsėjęs dar kaizeri-,nimą. Jis ir apie niekingiau- ^‘aug kl3‘ kitur rasim. To' u. įp ,
nej Vokietijoj. Jo dramos sius savo gimines yra ge- Jaunatvisko entuziazmo mū-, J1 * ”
kūriniai, būdami labai sce- riausios nuomonės ir neįžiū- SU publika tikrai turėtų ne-
niški ir publikos lengvai į-jri juose neigiamybių net ta-įuzmirsti. 
kandami, noriai buvo stato-įda, kai jį pati apgauna. Glu-1 Tad balandžio 19 d. 3 
mi daugelio vokiečių teatių. šo nuomonė — visi žmonės 1“. • P° P*etU So. Boston 
Už savo gausią kūrybą, geri.Jo pasaulis—knygose,! School salėje visi sū
ri rainas, poeziją ir kt., auto- jo draugai — kanarėlė ir Sltlksim pagyventi teatrine 
l iūs buvo susilaukęs didelio dienora štiš. kuriame surašo nu°taika, pasimatyti ir pa- 
Įvertinimo: jam buvo pas- savo- slapčiausius jausmus
kilta net Schillerio premija, ir mąstymus. Gal jis ir netu- 
t ik tai kaizeris VVilhellhas II ri vilties sulaukti pasiseki-

sakyti Reginai sudiev!
Teatralas

to nutarimo nepatvirtino. mo meilėje, bet slaptai vis GLUŠO” UŽKULISY

vėl viskas išgaravo. Ponai,

gerbti.
Po vaišių bus šokiai. Vi

sus maloniai kviečia.
Rengėjų komitetas

Peter Maksvytis
CARPENTER & BUILDEK

Atliekam visokius namų tai- 
jsymo darbas iš lauko ir viduje :i 
i pijazas, langus, duris,' srrindis.f 
'laiptus, dedame aliuminijaus lan-" 
į srus ir duris, darome virtuvės ka-$į 
[binetus ir kitokius vidaus jren-s 
^gifr.us. Naujiems pastatams turi-į 
i me įvairių standartinių projektų.' 
j Darbas garantuotas. Pasaukite? 
į dėl įkainavimo.
925 E. 4th St., So. Bostone? 

Tel. A N 8-3630

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
pa per ha n per) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS.
Telefonas: CO 5-5854

5 FFmteiša f

ODA SIUNTINIAMS f
Parduodu pirmos rūšies odų, au-p

srovus katile tinknmnc

siuntimui, padus, vitpadžius siun 
iniams nupiginta kaina.
tliekn visus batsiuvio 

it, sųžiningai ir duoda patart
us apie odas. Adresas: >

173 Eighth SL, So. Boston f 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- ► 

įrus trečiadienius ir sekmadieniu, t 
Telefonas: AN 8-0055 b

<********************♦***»-

SIIFFOLK DOWNS
PRADŽIA PIRMADIENĮ

Mirus Lietuvoje broliui RAPOLUI.

nuoširdžiai užjaučia

Lietuviu Enciklopedijos leidėią

JUOZĄ KAPOČIŲ IR JO ŠELMĄ 

Lietuviu Enciklopedijos Redakcija ir personalas

D. D. Užsidaro 1:35 
Pirmas Postas 1:45 

9 reisai kasdien 
su Turf Reisu

14 min. nuo Bostono

Grandstand $1.50 
Klubo namas 82.50 su 

taksais

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—-

R
 ̂ aliejaus ir'gazo vamzdžių įvedimoj 
_ir taisymo darbus. Rainos priei- 
“ narnos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorsbester, Mass.—Alio, čia kalba Gustai

tienė. Piieteli, turiu prašy
mą: mums reikalingas žmo
gus.

—Dženitorium galėčiau, 
o daugiau — ne.

—Ne, ne, dženitorius 
mums nereikalingas. Paim
kit X rolę.

j —Negaliu, esu senas, o
a—orooosrcoooooociocbocisccc soposom6q» be to dzūkas, cholerikas.

Kreipkis į Joną, jis geras
vaidila.

—Kalbėjau. Sako, širdis
(sustreikavo.

—Kalbink Petrą.
—Žmona neleidžia.
—Ką veikia Pranas, ar jis

negalėtų?
—Sako Įpėdinio laukiąs.

METINIS BANKETAS
rengia

LSS 60 KUOPA
SEKMADIENI, BALANDŽIO 26 D. 

pradžia 6 vai. vakare
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

368 Brcadvay, So. Bostone ,
Gros geras orkestras, bus gaidžių valgiu ir gėrimų,' . erk!at?f‘ tuziną, tariau-

maloni proga susitikti senus pažįstamus jr linksmai io dienų vėl drrr ... telef<> 
laiką praleisti. nas<

Bankete bus išdalintos dovanos: Vinco Kudirkos; __ Prieteli, anąkart lyg ir
raštų 6 tomai, kišeninis aukso laikrodis, amžina “Parker” davėte kibirkštėlę vilties,__
plunksna. girdžiu malonų balsą.

Rengėjai kviečia visus bankete dalyvauti. —Argi jau visame Bosto-
so9ooooooMeMMMMMOORMoeeeoooe6oeoe96ooccsoccs» ne negnlite rasti žmogaus?

f GENERALPARČĖL & TRAVaCD Ine" 1
308 MEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27. TELEFONAS: AN 8-5040

(VIENAS BLOKAS NUO IJROADM AY. EINANT‘D’STREET)
< .nč:a Jus;: atneštus mums siuntinius j I.iciuvų ir vi^us kitus S.n'.etų vaidomus kraštus. Siųsti gali- 
n.h tik r.aujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Mui’.as ir k:U» išlaidos sumokamos pus mus, todėl 
-i ..:;ti?:.; gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai apdra-js'i, pristatymas garantuotas.
Siuntiniai išeina į Lietuvą ir kitur tiesia* iš Ontra'inio Bostono l ašto. Gavėjų jie pasiekia 4—6 savai- 

x <iu aikotarpyje. Siuntiniai siunčiami su Inturisto lir nzijomis.
Gyvenantieji toliau nuo Bostor.o gali siųsti savo siuntinirs n.ums paštu arba geležinkeliu <Railway
<v ><-ss>. įdėjus daiktų sąrašą ir aiškų adresa. kai.: uu.invs siunčiamas. Me*. patikrinę daiktus, tuoj 

X '„nešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo 1 dienč- ■' Ko. tona.
Primename, kad pas mus yra didelis pasirinkimas iWIKIl MLDŽI AG( KOSTU M VMS. SVKNELR
MS ir KITOKIŲ, o taip pat odų batams labai že-nemis kainomis.
JS'I\I(,A ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki S vak.. šeštadieniais nuo 8 ry to iki I valandų po pietų.

V ISI S KVIEČIAME naudotis skubia pata’ntvioj i ■ ' 'm. - įst-r-ros, kuri Jungtinėse Amerikos
į Va'.-lybėse turi net dev.vnius skyrus su daug tūkstančiu ).ate>k intu klijentu.

Bostono Skyriaus \i«e -, i- ML« >S K\V.\I.I M SK \S

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turtine 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 vaistu—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm., 

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius., ir sekmad-

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadhray, So. Boston 27, Mas*. TeL AN 8-8764
Persiunčiame Jhsa sadarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maistu, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GAUMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti pa&tu siuntiniai paruošiami greičiausia 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 siuntimas.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVlšRAl 
"Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. *ctvirtadieaiaS« aae 
9 ryto iki 7 «aL vak. ir šeštadieniai* nuo 8 ryto iki 2 yal. |m« pietų.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.
MmMNMSBMMMųųMe

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

14 Garthmd Street

T«L: JA 4-4874

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ R NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jaatfce ef the

5M B.
Se. Boston 27,

TeL AN 8-1741 ir AN 8-2483

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1350 ki- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
Iieną. 1‘erdaodaincs lietu
viškos dainos, muzika ir 
Msgdutės Pasaka.

BLfnio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. ĄN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas M inkus.

—iiimiii uu ir; r:.

DR. D. PILKA
Ofiso Valar.de*: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 ik: S
546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Tek AV Z-4024

Dr. John Repshis
UFTUVIS GYDYTOJAS

Valandoc: 2-4 ir 0-8 
Medėliomia ir šventadieniam:

pagal susitarimu

495 Columbia Road
Arti UphS^n s Cerner 

rwi«,riix'£Ti?D u a tta
.J

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LAMifcUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirsrga* 
Vartoja vėliausius kcnstrukcijoe

X-RAi’ Aparatų 
Pritaiku Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-0 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. r aš ikarais 
Dr, Amelia E. RmM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Seredoniis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON’, MASS.

A. J. NA3IAKSY
REAL ESTaTE & INSURANCE

409 W. Broadvvay 
8OUTH BOSTON, M ASS. 

Office Tel. A N 8-0948
Rea. 37 ORIOLE STREET 

West Rusbnry, Mi
Tel. FA 3-551 o

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikt odžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpesting-i taisome laikrodžiu

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Saviniakaa A. I. Alekaa
•28 Eaat Bnn.dway 

Seath Boston 27, Maaa
Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moore Ma><oe 
Popieron Sienom*

Stiklas Lanitx.M
Visokia Reikmenys Nam 

Reikmenys Plumteriama 
Visokie Geležie.--. Daiktai

*»
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