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Anglijos Vadas Macmillan 
Tariasi Washingtone

Anglijos Ministerių Pirmininkas Macmillan Atskrido į 
V/ashingtoną Susitarti Dėl Bendros Laikysenos Ato

minių Ginklų Bandymų Uždraudimo Klausimu;
Bus Washingtono-Londono Kompromisas?

I
Pereitą savaitę jau prane-J. Tautos Svarsto 

šėme. kad po 16 mėnesių p
derybų Ženevoje tarp ame
rikiečių, anglų ir rusų, ru- Kelios dešimtys Afrikos
sai pagaliau padalė beveik įr Azijos valstybių kreipėsi 
priimtiną pasiūlymą, kurį j Amerikos diplomatą Hen- 
kiek anksčiau anglai buvo į- Cabot Lodge, kad jis su- 
pasiūlę: būtent, sulaikyti šauktų tuoj pat Jungtinių 
didesniųjų atominių pabū- Tautų saugumo tarybą ap- 
kių bandymus ir kontroliuo- svarstvti negrų skeravr.es 
ti, kad nė viena šalis to su- pįetų Afrikoj, kurios Įvyko 
sitarimo nelaužytų. O dėl pereitą savaitę. (Apie tai 
mažesnių bombų sprogdini- plačiau kitoj vietoj), 
mo, kurių negalima kol kas Amerikos vvriausvbė dėl 
susekti, rusai siūlo dėl jų pietų Afrikos‘įvykių viešai 
uždraudimo toliau nebe- išreiškė savo apgailestavi- 
tęsti derybų, bet palikti mą. Toks viešas paieiški- 
kiaušimą atvirą, iki moksli- mas apįe įvykus kitoj vals- 
ninkai suias būdą ir jų ban- tybėj yra kišimasis Į kito

-i ! i

VĖL IŠRINKTAS PREZIDENTU

t iCiu Kerėjos prezidentas Syagman Rhee, ki.ris e;na 
85-tus metas, cahar vėl i’rinktas prezidentu naujam 
terminui. Jis pats paruošia ir paralo kalbas, ku
rias Įvairiomis progomis sako. Čia jį matome mašinė
le rašant.

P. Afrikos Negrai 
Subruzdo Kovoti

KELEIVIS 
Lithuanian W?ek!y

Pu b lis h ed in So. Boston.
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

Atskiro Numerio 
Kaina 10 centų

55-TIEJI METAI

Kandidatų Daugėja, Kova 
Bas Karštesnė

Demokratų Kandidatų Vis Daugėja, Varžytynės Darosi 
Karštesnės; Senatorius Symington Telkia Savo Šali

ninkus ; Laukiama, Kada Pasiskelbs Kandidatas 
Senatorius Johnson; Jis Kol Kas Tylu

P. Afrikos negrai seniai 
vedė kovą prieš serą pa
tvarkymą, kuris reikalauja, 
kad kiekvienas negras ne
šiotų su savim dierą ir nak
tį pasą ir kad tą paša paro
dytų policijai pareikalavus. į 

į Baltieji to krašto gyven
tojai pasų nešioti neprivalo. n • • iz i t • s*i

; Negrai prieš pasų nešioji-j lj (Ilgia I\.OlCflOZintl j Pereitos savaites gale 
mą pereitą savaitę išėjo į Rytine Vokietija senatorius Stuart Symingt- 
ramią demonstracija. Daug on iš Misouri pasiskelbė
tūkstančių nėgių Sharpe- Rytinės Vokietijos komu- esąs kandidatu į prezidento
ville mieste nuėjo prie po- nistų vyriausybė yra nusi- vietą nuo demokratų parti- 
licijos ir siūlė policininkams stačiusi žūt būt visus vai- jos. Senatorius jau seniau
juos areštuoti, nes jie tyčia stiečius šį pavasarį šuva- buvo minimas, kaip vienas
savo pasus paliko namuose, ryti į kolchozus ii* naudoja iš kandidatų į kandidatus, 

Policija į nėgių demons- visokias Įkalbinėjimo ir net bet jis formaliai nebuvo dar 
traciją atsakė šūviais i mi- pikto smurto priemones tam pasivadinęs kandidatu, 
nia ir 72 negi ai buvo vietoje tikslui pasiekti. Komunistai; Tuo tarpu varžytynės ėjo 
nušauti, o 184 buvo sužeisti, giriasi, kad kai kuriose ryti- tarp senatorių J. F. Kenne- 
Dėl tų skerdynių kilo dide- nės Vokietijos srityse, pa- dy ir H. H. Humphrey, jie 
lis pasipiktinimas net pa- vyzdžiui, apie Rostock, jau rimčiau persiims Wisconsin 
čioj Pietų Afrikoj, o užsie- visi valsiečiai yra kolchoz- valstijoj balandžio 5 d. no- 
niuose kilo visa audra pro- ninkai . . . minaciniuose balsavimuose,
testų. Dėl priverstinos kolekti- Senatorius S. Symington

1 Pereitos savaitės gale P. vizacijos žymiai padidėjo nominacinių balsavimų var- 
Afrikcs vyriausybė paskel- skaičius valstiečių, kurie žytynėse neketa dalyvauti, 

= bė, kad reikalavimas neg- bėga iš rytinės Vokietijos į bet jis jau pradeda telkti
' 1 • T T 1 • x “ ^1**1 * * *d J mus susekti. Tuo tHi*pu valstvbės viris. us> veikalus * ~~;■ — —> ■ ■ ■ z •* i* • >

rusatsfūlo, kad vistiek visos bet Amerikos vyriausybę Mkiįa VokieČids Dominikoun BOSOS ™‘m ,valnosevalstybės susilaikytų nuo vį-u samonhi^ai skaitė rei naikinamas ir policijai UBO- seeiaiuemokiatų salti- ,va!sUjose ir rikisisubuvu-
mažųjų, požemiuose4 daro- ta danti kad narol Baido PraUCUZUS Vei Kaltinamas tas įsakymas nėgių dėl nių Vokietijoje spauda pra-siu prezidentu H. S. Truma-
mų atominių bombų ban- dytu Afrikos negi-' vbstv- x •< i > menkniekių neareštuoti ir nesą, kad net pačių komu-nu sutelkti įspūdingą bu-
dymų. Rusai siūlo, kad vai- bėms kieno nusiima Ame- . Sovle^ Rusijos bosas Dominikonų respublikos nedėti į kalėjimus. Tokiu nistų taipe prievartos ko-r? zahnmkų demokratų kon-
stybės pasižadėtų bent pen- rikos simpatijos ‘ Chtušeiov dabar lankos diktatorius Trujillo kaltina- būdu, po ilgų kovų ir dau- lektivizacija kelia nepasi-ivencijoj liepos mėnesį Los
kis metus tokių bandymų h. C. Lodge ši mėnesi v a ?>rancū^ij°j ir ten Jis nenu- mas> kad jo šnipų viršinin- gybės protestų ir pagaliau tenkinimo. * 1 “
nedaryti 
surastas
sekti^iada 1 usTvalima tuvi n U ^ar'ei ki luL< galvą ir kuiis ririo įštikinivbei diktatu-pasų. i - ”« kandidatu. Kol kas jis sa
Srti’ irdadę.j/ ‘katdimo ’T^įrikos^riau^ė pa- ne«ali i!us'ri sijoję, Toki įsaky- J&gn, paskelbtas strei- .. Prancūzija skelbia, kad kosi tokiu nesąs, bet Ui ligi

kontrolės. reįčkė protestą Amerikai esant- Perdau« Sahn2a’ 1)61 mą gavęs diplomatas Kos- kas po Sharpeville šaudymo J1 susitarė su Malgasų auto- ateis laikas.
, _ ,, Al t»,k ™ TT «r,™n užtat gali gręsti Prancūzams tarikos sostinėje San Jose. buvo suparalyžavęs P. Af- nommes valstybes atstovais Varžytynių eigoj visai

^menkoje daug kas ma- , . .. Jfu ir kitoms Vakarų valsty- Diplomatas, kuiis gavo rikos ūkio gyvenimą,
no, kad rasais jokiu budu varyDos, nes, girai, tai via • - ____________________
negalima pasitikėti ir todėl kišimasis į Pietų Afrikos Ga^dinimas vokiečiais ir įsakymo ^neišpildė be^ pra-1/r/I^ Nprnmnmni linksta tokį kompromisinį vidaus reikalus. kartojimas, koki ™p°ieJAeromiimfli

susnai imą atmesti ir pasi- j y Rinka Sovietų Sąjunga yra galin- kai ir abu diplomatai metė 
laikyti sau teisę mažesnę ^genima KinhO ga ir neapsakomai taiki, tarnybą ir pateikė doku-
atomimų bombų požemi- SūVO Parlamentu prancūzams jau lenda pro mentus apie Truiillo žmog- 
nius bandymus tęsti pagal 
reikalą.

Angeles mieste.

aisty bės
dėl pripažinimo Malgašų nedalyvauja Adlai Steven- 
Respublikos nepriklausoma son, bet demokratų partijoj 
valstybe. Pasirašyta sutar- jis vis dar turi daug šalinin- 
tis, pagal kurią buvusi Ma- kų ir jo kandidatūra gali 

Komunistai Pyksta dagaskaro kolonija ir pas- iškilti partijos konvencijoj.
_______ jkui autonominė valstybė > -------------------------------

Arabų valstybėj Irake , dabar gauna nepriklauso- KUBOJE VIS f> Alingi A 

PERSIMETELIŲ

Jeigu Vakarai ir priimtų

. . . - —------- - apie Trujillo žmog . - - . . i- x -x-
c v 97 .gerklę’ nors svečias dar ne- žudiškus planus ir kovos pyksta neramumai. Iš visos mybę ir galės turėti savo
Sekmadieni, kovo 27 d. kaįgė nej gąsdinimų, nei būdus Amerikos valstvbiu edės vietIl praneša apie su- diplomatines atstovybes uz-, 
rfrpntmns crvvpntmai nn- __ ±___•___ . .. . J __ i__________ ciortiurtcA !Argentinos gyventojai rin- pasigyrimų.'

šitą rusų pasiūlytą kompro- į? nąuj^ šalies parlamentą.-------------------------------

misą, kuiis anglams at,'odo'&™I7adba|reXOntoaFro1n1 Teisių BUiuS Vėl 
priimtinas ar bent disku- j..°> ka.. P'ezI..t0. Fl°
Motinas, tai visvien nėra,*21 ’,artlJa nePaJ«Se ?au’ Svarstomas iMUUe

ti daugumos ir pirmon vie- .-------- ;
ton išsimušė kitas radikalų s^va!^ atstovų
partijos sparras, kuriam pilėme pilietinių tei

garantijos, kad su rusais ga
lima bus susitarti dėl ato
minių bandymų kontrolės, 
bet daugelis mano, kad to
ki kompromisą vertėtų pri
imti ir tęsti deiybas dėl 
didžiųjų bombų bandymų 
kontrolės.

Šį pirmadienį Anglijos 
vadas Macmillan tariasi su 
prezidentu Eisenhovveriu ir 
daug kas laukia, kad anglų 
ir amerikiečių pasitarimai 
baigsis atstatymu vieningos 
politikos ir rusų pasiūlymas 
su tam tikrais pakeitimais 
bus dedamas tolimesnių de
rybų Ženevoje pagrindam

Nemažai ir Amerikos 
mokslininkai mano, kad ru
sų paskutinis pasiūlymas 
turėtų būti svarstomas rim
tai, nes nežinia, kada bus 
surastas tikras būdas mažus 
sprogdinimus kontroliuoti.

Ameiikos vyriausybė iš 
visko spėjant, sutiks su ne
kontroliuojamu atom-gin- 
klų bandymų sulaikymu, 
nors 1956 m. rinkimuose tą 
idėją ir Eisenhovveris ir Ni- 
xonas negailestingai peikė.

šių įstatymą ir tuoj pat tą 
įstatymą pasiuntė į senatą. 
Senatas dar šią savaitę tą 
įstatymą pradės švaistyti ir 
gal būt jį priims tokį, kokį 
gavo iš atstovų rūmų.

Senato seniau svarstomas 
įstatymas buvo giiežtesnis, 
negu dabar atstovų rūmų 
priimtasis, bet senatas nepa- Į 
jėgė to įstatymo baigti ap
tarti. /

Atstovų įūmų priimtasis 
įstatymas svarbiausiai sie
kia apsaugoti negrų piliečių 
balsavimo teisę.

STEPONAS KAIRYS
APLEIDŽIA LIGONINĘ

Stepono Kairio sveikata 
jau tiek pagerėjo, kad jis 
šiomis dienomis galės ap- 

I New Yorko policininkės .leisti ligoninę.
Marie Cirile mašiną įvažia- | Kovo 20 d. jį ligoninėje 
vo neatsargus vairuotojas aplankė Lietuvos atstovas 
ir mėgino pabėgti, bet drą- jWashingtone Juozas Kajec- 
si policininkė 3 mylias jį kas su VLIKo piimininku 
vijosi šaudydama ir galu dr. Antanu Trimaku. Juodu 
gale pagavo. Norėjęs pa- linkėjo ligoniui greičiau pa
bėgti buvęs girtas. sveikti.

vadovauja dr. Balbin.

DRĄSI POLICININKĖ

organizacijos “taikos komi- isišaudymus ir net sukili- slėniuose. Į Kubos revoliucininkų tar-
sijai,” kuri dabar tuos do- ;mus’ nors tikslesnių žinių sutarties tekstas bus pa- pe didėja skaičius žmonių,
kumentus tikrina. sunku gauti dėl cenzūros. skelbtas \ehau, kada Fian- kurįe yia nepatenkinti dr.

Diktatorius Trujillo jau' Spaudos pranešimais ne- euzijos parlamentas ir Mai- Fidel Gastr0 poHtika ir at_ 
30 metų laikosi valdžioje ramumų centras yra Mosul gasų respublikos parlamen- simeta nuo J0. pačioje Ku-
žmogžudystėmis ir panašio- provincija, kur komunistų tas turės pasirašytą sutartį boje toks atsįmetimas yra

vadovaujamos minios šū- patvirtinti. labai pavojįngas bet taip
;kauja “Mes norime duo- Madagaskaras, ar Malga- Gastro Alininkų užsieniuo- 
nos.” Tuo šūkiu komunistai sų respublika lieka ir toliau vis daugiau atsiranda to- 
dabar kursto mases į kovą Prancūzų Tautų Bendruo- kįų, kurie viešai smerkia 
nripš diktatnrin Kassema. menės narys. Castro politiką, ypač už jo

mis priemonėmis.

KAS BELIKO

Batai ir kavos indas beli
ko. kai rivieję motoru lėk
tuvas Brentwood. Tex. su
dužo. žuvo abu asmenys, 
kurie juu skrido.

prieš diktatorių Kassemą, 
kuri visai neseniai komuni
stai karštai rėmė ir visus 
'diktatoriaus tikins ar tik 
tariamus pi iešininkus rei-; 
kalavvo išnaikinti.

Rimčiausias susirėmimas 
įvyko Mosul provincijoj, iš 
kur praneša, kad ten penki 
žmonės užmušti.

įSAKO, GENERALISIMO 
F. FRANCO SUSIRGO

Nepatvirtintos žinios iš 
Ispanijos, gautos aplinki- i 
niais keliais, sako, kad Is- i 
panijos diktatorius F. Fran
co sunkiai susirgęs. Londo- ■ 
ne gauta žinių, kad ji išti- i 
kęs širdies smūgis, bet kiti i I-«nm-ojo svorio bokso pa- 

Išaltiniai sako, kad kaž ko- l sauho čempionas J. Brown 
J kia kita liga jį aplankiusi. & Houston. Tex . šeštame

IŠ pačios Ispanijos jokių runde nebesikėlė. Jo var- 
žinių apie diktatoriaus ligą žovo R- P°«*tillo smūgiai 
nėra, ir tai suprantama, nes buvo stiprūs, kad Joe 
paskelbus apie ligą žmonės j Brown šonkauliai atšoko 
gal imtų gatvvėse šokti. 1 nuo kremzlių.

PRALAIMĖJO nesugebėjimą suprasti, kad 
komunistai suka lizdą jo 
pašonėje ir kai pasijus už
tenkamai stiprūs, tada ga
lės bandyti ir visą revoliu- 

;cinį judėjimą pasigauti į 
’savo rankas.

VAKARAI PASIŪLĖ 
SAVO PLANA

Jau trečia savaitė Žene- 
■voje posėdžiauja 10 valsty
bių nusiginklavimo konfe
renciją. Ji svarsto tarp kitų 
dalykų ir Chruščiovo “visiš
ko nusiginklavimo” planą* 
.Vakarų valstybės tai konfe
rencijai pasiūlė platų ir iš
samų palaipsnio nusiginkla
vimo planą, kuris bus visų 
dešimties valstybių aptar
tas. Pati konferencija dar 
neišsilingavo į rimtą darbą 
ir tebekalba apie didelius 
planus.

skeravr.es
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SENATVE, LIGOS, POLITIKA

Kongresas svarsto vieną Svarbų visiems senesnio 
amžiaus žmonėms įstatymo sumanyną, taip vadinamą 
Forar.d bilių. Pagal tą-įstatymą, jeigu jis praeitų kong
rese, senatvės pensininkai gautų nemokamą gydymą— 
jei ligoninėj, iki 60 dienų per metus, o jei senelių ir poil
sio namuose, tai 120 dienų per metus. Taip pat būtų ap
mokama dalis gydymosi išlaidų (apmokamos operaci
jos). Toks įstatymas įneštas į kongresą jau pernai me
tais, bet atstovų rūmų viena komisija įstatymą užlaikė 
iki da baltinio laiko, jį neva tai “svarstė,” bet faktiškai 
buvo padėjusi jį į lentyną dulkėms rankioti.

Šiemet rinkiminiai metai, o todėl ir tas įstatymas pa
sidarė aktualus. Senatvės pensininkų krašte yra virš 15 
milionų ir daugelis jų susiduria su nenugalimais sunku
mais, kada reikia lopyti savo sveikatą. Iš senesnio am
žiaus žmonių ir prasidėjo spaudimas tą įstatymą priimti.

Naujas įstatymas uždėtų šiokią tokią naštą ant visų 
apdraustųjų, arba mokančių į senatvės pensijų kasą. Da- . 
bar į senatvės pensijų kasą moka darbininkai ir darbda
viai po 3% nuo uždarbių, o priėmus minėtą Forand bi
lių tektų mokėti po 3l4' ■ < nuo uždarbių. Toks įmokesnių į 
pakėlimas padengtų senelių gydymo išlaidų dalį, kaip 
numatyta tame įstatyme.

Prieš tą įstatymą jau spėjo į kovos lauką išeiti visa 
eilė organizacijų, kaip tai prekybos rūmų centrinė orga
nizacija, prieš jį pasisakė draudimo kompanijos, kurios 
pelnosi iš sveikatos draudimo, ir, žinoma, tą įstatymą 
pasmerkė Amerikos Gydytojų Draugija, kuri atstovauja 
grašiagaudžių gydytojų interesus ir prie bet kokios pro
gos mėto perkūnus į “socializuotą mediciną,” kaip čia 
priimta pravardžioti priverstiną sveikatos draudimą.

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMBASADORIUS GRJŽO I KUBĄ

Kai Kubos Castro viešai apkaltino Amerikos amba
sadorių Philip W Bonsai ruošus sąmokslą prieš Kubos 
vyliaus., bę. jis apleido Kubą. Dabar Kubos vyriau
sybė užtikrino, kad ji nieko neturi prieš Bonsai ir to 
dėl jis grižo ir bandys pradėti derybas su Kuba dėl 
ivairiu nesusipratimą pašalinimo.

Ar Ameriką lengva pralenkti

Tai tokius pasikeitimus 
temini- žurnalas ‘“U. S. 
Nears & World Report,” ne
paliesdamas svarbiausio da
lyko — pasikeitimų Ameri
kos ūkio srityje. Tačiau čia 
ir tenka laukti didžiausių 
pasikeitimų. Antrojo tech
nikos revoliucija prasidėjo 
Amerikoje, čia atsirado 
pirmosios suautomatintos 
įmonės ir čia yra patogiau
sių sąlygų joms plėstis. Ir 
j jeigu tik nepasikeis žymiau 
“gerovės” laikotarpis, ga
mybos technikos ištobulini- 

^mas turi kaip tik Amerikoje 
didžiausių galimybių plės
tis. Trumpu laiku automati
zacija spėjo įsigalėti di
džiojoj pramonėj, iš dalies 
geležinkeliuose, žemės ūky
je, finansinių bei draudimo 
įstaigų atskaitomybėje, te
lefono tarnyboje, sukurda
ma apskaičiavimo ir kito- 

|kius automatus mokslo rei- 
• kalams. Tai vis tik tėra pra- 

“ džia, ir techniški patobulini
mai visose gyvenimo srityse 
plis čia vis greitėjančiu

Pietų Afrikos tragedija | Su tikyba eis ir politika.
Pereitą savaitę Pietų Af- ?PP‘O diktatoA'įuį NasBeris 

rikoje, netoli Johannešburg Jau 9?rsasl ^kos 
didmiesčio, Sharpcville vie- ‘.ams » “TO ,rus,es.. P°P"t 
toveje negrai stintose de- z,us- Romos bažnyčios gal- 
monstraciją prieš 151 metų Xa ."^atidėliodamas pas- 
senumo valdžios patvarky- k^? bažnyčios
ma, kad kievienas negras P"n?u’ uzd®\° Ja"?,kard!' 
turi nešioti su savim pasą. nol° keP“?‘. ,^e' °n-n' 
Toks patvarkymas netaiko- "om.as pamokslininkas Billy 
mas baltiesiems gvvento- Graha™ D,u™ nuskl%-
jams, bet tiktai sįalvuo- » Af"kos P.l^b®? skel.b- 
Jjems 1 ti protestantišką zodj ir,

Protestuojantieji negrai žymiai nusivylė savo
apsupo policijos nuovadą iri “T,0 re™.
būk tai grasinę ją atakuoti.'. Kova dėl sielų yrą dalis 
Policija iš nuovados prade- kov®s d® busimos Afrikos 
jo šaudyti į minią ir vieto- onentacųos
je užmiršę 72 negrus, o 184 fd®>« uk,skos Pilkos
sužeidė. Tokius skaičius ..e?* .... , , ,
paduoda Pietų Afrikos vy-! Reikia laukti, kad bun- 
riausybė. Kiti šaltiniai sako, an.ci3 .Afriką aplankys ir 
kad užmuštų ir sužeistų bu-.vynausias Maskvos misio- 
vę žymiai daugiau, nes ne- imerius Nikita. Jei jau ker-

tempu. O tas reiškia, kad ’grai kai kuriuos nušautus ir 2 ’ tai kaip be J0 apS1'
! Amerikos ūkio visokia ga-'sužeistus saviškius nusiga-,e ’
myba spartės, didins tautos jbenę į savo gyvenamas vie- j <

65 metu >ki turtingumą ir kels gyvento- tas. Iš tariamai apsuptų ir .Chruščiovas Paryžiuje
ri o .Lizv ju gerovę. grasinamų policininku nė j . « •

...... ' • v £-• Kad pagamintu gėrybių vienas nebuvo nei užmuš- * P S1UO Sovietijos
ne tiek įss'gar.- amžiaus žmonių skaičius pagamintų geryoių .valdovas važinėjasi po gra-

• •• atmt čir, •• -Į U- - dęs Nikitos Chruščiovo pa- padaugės tik 13%, ir atro- paskirstymas visuomenėje tas,>im sužeistas, Prancūziją, ragauja ga-
ninkų organizacijos. ADF-CIO umjų vadovybe svei- sižadėjim0 Amel ik ; dyt kad An,erika gaIėt būtų kaskart teisingesnis, ^ha jev ”®J*®^ U- j,Jįedf gjJeX
kiną to .statymo projektą ir sako, kad jis užpildo dide- t. kjek d5, to stigti dirbančiųjų. Taip bet- Parūpins dirban- X bundanST Afrikl žinta Prancūzams apie vokiško
lę spragą’ musų socialinėj įstatymdavystė je ir siūlo jį ^pabandė išsiaiškinti, kaip gi nebus, nes iki to laiko “VPi organizacijos-unijos. "“""anc.ą AIi.Ką žinia mi]itari2mo oj .
priimu. ... ... 'atrodys Amerika po deš'm- daug kur darbas bus suau- ,Galim® b"9 tlkn>kad mok" „fkaig iiTtiniktininin'ir 117- s®”0 Prancūzijos sąjungi-

Kongrese įstatymas neabejojamai praeitų, jei vy- ties metu. Laikraštis padir- tomatintas ir darbo parei- slo padedama technika pa- P*“5 P aauv™, ninko—Rusijos galybę.
‘ tikrins Amerikai per arti- aese Keršto noią. aihkos a \T., °

V. KYMANTAS

___ _____ _____ Vienas Amerikos žurna- skaičius virš
Už istatyma nasisakė jau laiškais i kongresą daugy’- k - News and World 27 V. Tačiau 

bė tūkstančių senesnio amžiaus žmonių ir jį remia darbi- , 1 v..’,

riausybė jį remtų, bet prezidentas jau pasisakė aiškiai bėjo ir, surinkęs duomenų kalavimas sumažėsiąs. Marins AmeriKai per arti- ' “"‘‘'V “U‘*Į‘*“ i Ar įtikins Nikitą prancū- 
ir griežtai prieš tą istatvmą, o iš spaudos sužinome, kad iš vyriausybės šaltinių bei Pasikeis dirbančiųjų pa- gausius metus spa’čią pa- a kanta svetimiems gavo zus’ ka<^ 112831 J™ bičių- 

li-iprivačių asmenų, savo tyri- siskirstymas tarp dviejų .... . . 9 •„ maisto. K,allsim * at. liai, oiis ta istatvma vetuotų, jeigu kongresas ji priimtų. Vadi- . .. . . .
'•"j _ , i . . , , , , j nčiimi, rovulj-iio tr. it'FSŠtfs fjlKr. riaorinrl irsiu sri • *3 rpiskm -Amprika naši- ™“j'' —~— jK»»i a o r'-i i_ ;xii.:_x„nasi. dar nėra žinoma koki istatvma galu gale kongresas nejimų įezuitate piešia to- nrastu unw pagimun.ių mi-, ---- — «idūrė Jungtiniu Tautu or- 21X1X1 presai: uai rr jukimu,'
priims, bet veto botagas jau iš aAksto mosikuojamas ... kb.kad ^"ePiln» Ameiikos ė'ų: taip dirbančiųjų garny- vyti ir net pralenkti? gracijoj? kur niekas ne- Ą J*?,, Pasmerktų Stalino

Darbininku unijų centro sekretorius - iždininkas ,valzd« 1970 metals- ^oje ir tarp dirbančių ‘ pa-! Sovietai, kūne Nikitos nej nei judosiską bičiulystę su H.-
AVilliam F. Schmtzler dėl šitokio prezidento nusistaty- tuX 210 tmečio pradžioje dirbo “ga- tai padalyti, pastatydami bet at" ’ ’ ” ” ‘ —
mo sako, kad preziden.as \ įsą savo gyvenimą gyveno iš j.QVVpntoin Dirhan- myboje,” tai reiškia fabri- sau kurį konkretų uždavi-_____ i gyventojų. Dirban- myboje,” tai reiškia fabri- sau kurį

.sav7, gyx’enil?le nera moKejęs tiej.. ž —s ūkyj-e h. toHau kuose, žemės ūkyje, namų nį ir imdamasi jį vykdyti 
nė vienos daktaro sąskaitos, o, todėl ir nesupranta, kaip - amerikoniško kaimo bei kelių statyboje, amatuo- visomis jėgomis, mokėjo 
sunkiai pakeliamos vra gvdvmosi išlaidos eiliniam žmo- | miestus ir po 10 metų ju se ir visokiose mažesn'o daug ką padaryti. Tokiais

I Lili UtzV • VT*! •
kreips dar labiau pasaulio ^n,S Politikoj Nikita eina

federalinio iždo ir jis “savo gyvenime nėra mokėjęs 
nė vienos daktaro sąs
sunkiai pakeliamos yra gydymosi išlaidos eiliniam žmo 
gui, kuris turi gyventi iš senatvės pensijos.

7 dėmesį Į Pietų Afrikos ra
sinę politiką.

Pietų Afrikoje dviejų
baltaveidžių tautų žmonės,tebus 5% visų dirbančiųjų, masto dirbtuvėlėse, kur pa- uždaviniais Maskvai buvo j a^įe 3

ta_____  ___ _____ • iVt cir>l ennlnncinc’ ®

tik Stalino pėdomis, todėl 
visos jo giesmės apie vokiš
ko militarizmo pavojų yra 
tik barstymas žirnių į sieną.

, , x . ai viov o su virram Kas suvalSė prancūzų są-
Vyriausybės eilėse ne visi į tą reikalą žiūri taip, Daugumas gyventojų susi- daromi vienos ar kitos rū- iki šiol sunkiosios pramonės ^,^ena šalia d e- jungmmkus rytinėj Euro-

kaip prezidentas Eisenhoweris. Jei ne žmoniškumo, tai mes i šešis tirštai apgvven- vartotini dalykai, visų išvystymas ir apsiginklavi- vvn.-n npoT1, np poje — Lenkiją, Rumuniją,
tus rajonus. Daugiausia gy. dirbančiųjų 64.7%. Kiti mas. Sovietai kai kuriais at- J U mlllon,J negnJ lr ne'
ventojų būsią mūsų konti- dirbo “patarnavimuose”— jVejais jau spėjo

i kuriais at- ‘ neduoda iokiu Doli- i Čekoslovakiją? Nagi, ru- Ameriką ir S tefeiu KtekS •®Bkas besotis’ ° Chruščio-
nento rytiniame pakraštyje, prekyboje, transporte, ban- pralenkti ginklavimosi sri- raj pasyviu pasi vas apie Stalino
pradedant nuo* Bostono kuose 5r draudimo įstaigose, tyje. Sovietai gali per arti- • . ? - Jį / . V .. laikais prarytų tautų laisvę
šiaurėie ir bangiant Wash- daisvose profesijose, vieš- miausius 10 metų susilygin- P . dėį šaudvtj’ į bal- ------- ----------

bendroves iei ios sutiktu palengvinti sąlygas seniems'ingtonu Pietu05e- Toje 125'bučiuose ir kitokiose asme-,tisu Amerika plieno garny-taosi Rai y/
[)enn.o\e., jei jos suiiKtų paiengvinu seniems pjatumo įr 440 myliu nisko patarnavimo įmonėse. 1 boję ar gaunamos elektros • ?

ovnibotn T3z.ė rlz.t.4oo - 1 . , _ . J Srinkoe onormSnc V.’oVl’n Aėvxwlrv
Toki diena gali ateiti ir 

ji jau gal nebetoli, o tada

bent politiniai rinkiminiais sumetimais kai kurie repu
blikonai yra linkę šį tą daiyti tuo reikalu. Vienas iš taip 
manančių yra viceprezidentas Nixonas, kurio sumanymu 
sveikatos sekretorius A. S. Flemming siūlė prezidentui 
kompromiso įstatymą, kuris remtų privačias draudimo

- - j • .. . t» x -j x x Hiyuu piaiumu h nžmonėms apdrausti jose sveikatą. Bet prezidentas tą su- juostoje būsią 47 'Dabar gamyboje dirbančių >nergijos kiekiu. Atrodo,
manymą atmetęs, o privačios draudimo bendrovės irgi mįiįonai gyventojų. Didžiu- Į kategorija sumažėjo iki visai nepagrįstai Nikita gi-
nesutikusios su vyriausybės nario planu. Todėl atpuola 
bet koks vyriausybės planas senelių gydymo reikale ir 
lieka tik “Forand bilius.” Tiesa, paskutiniu momentu kai 
kurie republikonai senate tariasi prieš prezidento norą 
Įnešti savo dar plačiau nepaaiškėjusį Įstatymo sumany
mą dėl senų žmonių gydymo.

Politinis futbolas dėl socialinės įstatymdavystės pa
gerinimo tęsiasi. Jei ne “rinkiminiai metai” apie tą ma
žai kas galvotų, bet ruošiantis rinkimams tą klausimą 
noroms nenoroms tenka prisiminti, nes su tuo rišasi gal 
ir balsų skaičius, paduotas už vieną ar kitą kandidatą.

46rč ir po dešimties metų riasi pranešiąsju Ežeru rajone susidary
sią du tiršti gyvenami pio- joje būs!ą tik 40% dirban- maisto produktų pagamin
tai: apie Detro’tą 14 milio- čiųjų. Antroji, patarnavimų mu. Nieko jis nepraneš, nes 
nų ir apie Chica^ą 11 mili- sritis, vis didėja ir po de-.tiek Amerikos pramonė, 
onų. Amerikos "kontinento rimties metų sieks 35-40%. Tiek jos žemėą ūkis dabar 
vakariniame krante Los Keisis Amerikos didžių- (dirba “pasičėdydami” ir 
Angeles rajone gyvensią ių m’estų gyventojų sudėtis, ^reikalui esant gali daug kuo 
20 milionų ir apie San Fran- Pramoningoji A m e r ikos užpildyti net pasaulio , rin- 
cisco 7 su puse m’lionai. šiaurė ir rytų pakrantė, iš,M- Tuo tarpu pas Nikitą 
šeštą rajoną sudarys Flori- dalies ir vakaių didieji cen- (žmonių kasdienio poreikių 
da—pensininkų rojus. trai, kur susimetė didžioji įaprūpinime “visi galai ruk- 

Padaugės a u tomobilių. pramonė ir kur darbas yra ,sta.” Dar toli gražu Sovie- 
Sveikatos draudimo klausimas yra opus ne tiktai Dabar jų yra 54 milionai. o geriau apmokamas, nesu- tuose ne visi gali žmo-

seneliams, gaunantiems pensijas. Susirgti pasitaiko ir ‘po dešimties metų būsią 90 stabdomai trauks “spalvo- niškiau pavalgyti, žmonės
jaunesniems žmonėms, nesulaukusiems 65 metų amžiaus, milionų. Padidėjusiam ju- tuosius” iš pietų ir jie spar-
Gydymosi išlaidos, jei liga yra kiek sunkesnė ir ilgiau dėjimui tinkamai bus pa- čiai užlies miestus. Dar ne-
užsitęsia, užkrauna dažnai nepakeliamą naštą šeimai ruošti keliai. taip seniai New Yorke ne-

Pasikeisianti gyventojų grams užteko gyventi v>e- 
Nu- name Harleme.

ant pečių. Sirgimas yra didelis liuksusas turtingoj Ame
rikoj. Bet “privačios įmonės” ideologija, kišama kur rei- sudėtis pagal amžių.. Nu- name Harleme. Dabar jau 
kia ir nereikia, gydvtojų organizacijos dolerinis juodnu- matoma, kad padidės gimi- jie paplito po New Yorką ii
gariškumas, afišūoj'ama.s iki pasišlykštėjimo, ir dalinis skal5,us ir su!??fė,S Va“ (B,;ook,5™a> užimdami kvar- 
r, . j. i • j j i kų nvrt.inerumas. Del to gv- tala po kvartalo. Turtinge-klausimo sprendimas laisvanonskos apdraudos pagal- skai~us ;ki 20 baItfeji j, dabar jau
ba, klausimo pagrindini sprendimą atideda neaiškiai t amžiaus sudarvs visų bėga g miestų tvankos ir 
ateičiai. Nuo “rinkiminių metų’ iki kitų panašių “rinki- ventojų 25%. Iš kitos pusės lermo, statvdamies pato- 
minių metų” socialinis draudimas šiek tiek pagerinamas, dėl žmonių amžiaus pailgė- gias, modernias vdas ato- 
o ką aplenkia socialinė įstatymdavystė, tam visada kelias jimo padidės pensininkų kiau nuo miestų centro. Kai

net dideliuose miestuose 
rengiasi labai kukliai, kai
me—vis skuduruoti. Iki šiol 
tebėra didžiausias skurdas 
su gyvenamais butais, mies
tuose, o kaimas kasmet da
rosi vis labiau apšiuręs. Dar 
daug padarytina, kad žmo
nių švietimas, ypač Rusijos 
kaime ir rytinėse “broliško
se” respublikose, pasiektų 
Amerikos lygį. O keliai,

Įgalėsime spėlioti, kurie ku
riuos ten išskers?

Misionierių varžytynės
Kalbant apie Afriką iš

kyla ir kits įdomus dalykas. 
Dar visai neseniai Afrika 
buvo baltųjų valdoma. Ko- 
lonialinės valstybės ten rė
mė visokius misionierius, 
kurie negrams aiškino tei
singąjį Dievo žodį, nors 
kiekvienos bažnyčios misio
nieriai tą žodį savaip aiški
no ir ieškojo avelių savo 
avinyčioms.

Dabar, kai Afrikos tautos 
gauna ar atgauna nepri
klausomybę, pasirodo, kad 
misionierių pastangos labai 
mažai tedavė vaisių. Dar 
daug Afrikos gyventojų te
bėra pagonys, o varžytynė
se dėl pagonių sielų viršų 
ima musulmonai, kurių mi-

esąs atviras i pri vatinės labdarybės visokias raketines 
ir padorias organizacijas.

Savo laiku “new deal” žmonės Amerikoje padarė 
daug gero. Jų pravestos reformos, prieš isterišką repu
blikonų opoziciją, pakeitė Amerikos veidą. Bet sveikatos

kiekviena beveik šeima tu
ri automobilį, pasitrauki- 

AR SKAITĖT DARBĄ? mas iš miesto nesudaro sun-
--------- kūmo dirbti mieste.

Jei neskaitėte Darbo žur- į Dėl to ke'čiasi ne tik di- 
nalo paskutiniojo numerio, džiųių Amerikos miestųklausimą “newdealeriai” paliko ateičiai ir tai buvo di- - - -, . , , L ......................

dėlė jų klaida. Šiandien visos didžiosios depresijos me- būtinai paskaitykiteSuži- sjaiz _as,^ e^eiciasi
turtintais pravestos reformos prigijo ir net buvę jų priešinin

kai nebenori prisiminti, kad jie joms priešinosi. Bet pa
dorus ir visame kultūringame pasaulyje pripažintas ir 
praktikuojamas sveikatos klausimo sprendimas Ameri
koje tebelaukia sprendimo. Tikėkime, kad šiais rinkimi-
niais metais nors dalis to klausimo pajudės iš vietos. ston, Mass.

nosite naug įdomių dalyku. 8J? n
tt • oi aa - ‘ ‘ Miestai biedneja,Kaina S1.00, metine prenu-; iv vio_ .. ... gesniems pabėgant, ir v's
merata $3.00. Galite gau l ir sunkiau verčiasi, nes atsi- 
Keleivio administrarijoje, į randa vis naujų ir būtinai 
636 E. Broadway, So. Bo- įtenkintinų reikalų, o paja-

žemės ūkio darbų tikras su- sionieriai dirba sumaniau ir 
mechaninimas, pramonės greičiau patraukia negrus į 
dirbinių kokybės pagerini- savo tikybą, negu krikščio- 
mas, kad ųors iš tolo galėtų niu misionieriai, 
prilygti Vakaru gaminiams, Dabar Afrikoje pasirodė 

-tai vis tokie* uždaviniai, ir naujos rūšies misionie
riai, kurie gaudo aveles į 
Maskvos “bežbožnikų” avi- 
nvčią. Varžytynės pasidarė 
karštesnės ir kas jas laimės,

kuriuos įgyvendinti Sovie
tams bus reikalinga ne vie
no dešimtmečio.

Gerai, kad ir Amerikoje

mos mažėja.

susirūpinta varžybomis su ,^as politiniai puikiai pasi- 
Sovietais; tačiau perdaug pelnys. Atrodo, kad musul- 
baimintis, kad Sovietai pa- jnonai vyraus, nes visoje ei- 
sivytų ir pralenktų, atrodo, ^jo snčių ju tikybos žmo- 
nėra jokio pagrindo. pčs Jau ir dabar vyrauja.

!ir neužsimena.
Prancūzai negali užmirš

ti, kad antrąjį pasaulini ka
rą pradėjo Hitleris su So
vietų Rusijos laiminimu ir 
susitaręs su rusais dėl rytų 
Europos pasidalijimo. O 
juk 1935 metais Stalinas 
buvo pasirašęs su prancū
zais puikiai surašytą sutar
tį! Pasirašė, paskui judo- 
šiškai persimetė į Hitlerio 
pusę, tuo sukėlė karą ir ka
ro pasekmėje prisivogė sve
timų žemių ir pavergė apie 
100 milionų Europos žmo
nių! Kas tą gali užmiršti ir 
kas turėtų tą užmiršti?

Vokiškas militarizmas bu
vo prancūzams pavojingas. 
Tą povojų rodo trys praei
ties karai. Tas pavojus gali 
ir vėl kada nors atsirasti. 
Bet šiuo tarpu prancūzai 
yra linkę prisiminti Napo
leono įspėjimą apie “suka- - 
zokintą Europą,” juo labiau 
kad rusiškos divizijos stovi 
tik 200 mylių nuo Prancū
zijos sienų Vokietijoj.

Sovietų bičiulystė gali 
būti pavojinga ir tuo, kad 
pačioj Prancūzijoj yra sti
pri komunistų partija, kuri 
tik laukia progos ir visą 
Prancūziją “sukazokinti,” 
ja paversti į Maskvos kolo
niją.

Esamose sąlygose Pary
žius turi eiti su Vakarais ir 
rusų meškerė ten pagaus tik 
tas žuvytes, kurios ir taip 
jau yra linkusios melstis 
prieš Kremliaus mūrus.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
WORCESTER, MASS.

įvairios naujienos

gerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Minėjimo programos! 

‘vedėjas V. Kudirka priminė j 
visus 1918 m. vasario 16 d

- T^p,..m0>'‘.? P^ymęju- Lietuvog Nepriklausomybėsį 
šių Polrtechmkos Instituto akta Dasirašiusius. Įdomią 
studentų siais metai? yi-a ir ka)b k4 k,eb(( F 
du lietuviai: Rimas Židziu- Nol butas n u š viesdamas 
nas ir Jonas Mamoms. 'praeities ir dabarties lietu-

.. j .. ... .. vių skirtumus, bet džiaugė-Kovo 20 d. Meno Mėgėjų si kad vieninga5 dirba
Ratelio choras, kūnam va- Lietuvos išlaisvinimo reika. 
dovauja Jonas Beinortus, , Kun_ j Svirekas lanks. 
koncertavo Hartforde, Ct. kapsų apibūdino

„ j i- j J° paveldėtą iš tėvų gražią Vinco' Burdulio vadovau- ,jetuvi kalba> kurios mok«J 
jamas Vilniaus Austos Var- jimas -j neapsunkin0 g. 
tų parapijos mietus choras moku tįkvklingai ang!iš.
rengiasi koncertui, auh»
bus gegužės 15 d. 
parapijos salėj.

kuris 
minėtos

PAKLIUVO IR TRETYSIS

Chicagoje buvo nušauti du pašto inspektoriai. Du 
žmogžudžiai jau buvo suimti, o pagaliau pakliuvo ir 
tretysis, kuris prisipažino priklausęs tai gengei.

prašymo bei raginimo: Dr. 
V. Plioplys $50 dr. D. Su- 
rantienė su vyru $50 ir J. 
Salučka $2. Viso $102. Au
kotojams Balfo 85 sk. val
dyba širdingai dėkoja. Gau
ta iš baro ir virtuvės $57.80.

LIETUVIAI KITUR
Operavo J. Barauską

General ligoninėj J. Ba
rauskui nuplautas kojos pir-

Visi tie pinigai- bus pasiųsti kad a'š‘ilgai‘sirgau iMigo- ^QLig°n'S guli jaU 7 * 
Vasano 16-sios gimnazijai njngj buvau veltui gydo-
išlaikyti. ... mas, nes turėjau vadinamą- M. Staniulienė grįžo

Sknuaus valdyba dėkoja ją “Medical Card.” į
v įsiems (tai bininkams ii Mano nępą žįstamąs kai- Stanulienė po opera-
darbininkėms, kurie prisi- mynas iš Fort Maclead, Al- cijos jau sugrįžo Į namus, 
dėjo prie šio vakaro suren- t kiausia Keleivio redak- Ligoninėj ji išgulėjo dr. Se-• ___ _ ' • v • « • "S J •

KAIP KANADOJE 
VELTUI GYDYTIS

Keleivio Nr. 49

gimo.

Pagrindinę kalbą pasakė 
inž. Vytautas Izbickas iš

Balandžio 24 d. sandarie- Oį
čių bankete programoj da- ‘ln^> ,kov.ot.t ,lr. nes'ga!let> 
lyvaus moterų choro grupė, <arbo P1!’1?"*1* auH. » 
kuliai vadovauja Marijona bietV'.a anksčiau ar vėliau
Jablonskytė-Meškienė. ,bui H- neP^Iausoma.

• , Kežohuciją, skirtą suks- ■■■■ .......... ■■■ »
Balandžio 17 d. 4 vai. p. tiems val(]žįos pareigu- :muiįonjs nauskienė, bet A. Ramanec-

p. Šv. Kazimiero parapijos naPJs> .perskaitė B. Kovas.) p0 ^2 aukojo: H. Balutis, kienė, ne J. Verseckas, bet 
salėj jaunos mergaitės vai-, j,L\enine^e :K. ir E. Kved, V. Kudirka, 1 T. Verseckas, ne Balanka,
dins “Mariją Magdaliete.” ^e.te J°an Dobrowney pa- j MartYŠius, J. ir A. Pečiu- 

- dainavo solo Mano gimtine ,iai A Prevelis A ir K 
ir Saulute raudona. Akom- lpaliliūnai j. ir A Smilgiai, 
ponavo V. Kamantauskas. Ąj Svidras j Tvaskienė. 

Bostono Birutės draugo- po ?100. A Aidukonie-

Kovo 13 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėj Įvyko 
Balfo skyriaus steigiamasis 
susirinkimas. Valdybos pir
mininku išrinktas J. Jasutis.

bet Bulanka.
Amerikos Lietuvių Tary

bai pasiųsta $236.
L. Paulauskas

vės skautės, kuriai priklau- nė, s. Akūnevičienė,, S.
________________________ so ir norwoodietės, vado- Alukonis, A. Andreliūnie-
Jan tris kartus buvo toks vaujsnt M. Kavaliauskaitei, j. Avižinis, M. Babilie- 
skyrius čia suorganizuotas,
bet jis vis dingo be žinios.
Reikia linkėti, kad šis būtų 
sėkmingesnis ir pradėtų 
veikti.

cijos paaiškinti, kaip tą tei- m°g°s priežiūroje 10 dienų, 
sę veltui gydytis gauti. Re- tnie«o
dakcijos paprašytas čia tą
klausimą paaiškinu. Tas, ^ra šiemet labai daug 
apie ką čia kalbėsiu, liečia sniego privertė. Laukiame 

Čia Įprasta minint Vasa- tik Albertos provinciją. pavasario saulutės, kuri tą 
rio 16-ąją užsakyti mišias Yra dviejų rūšių pensijos: sniegą greičiau nuvalys, ne- 
už tuos, kurie žuvo kovoda- “turčiams” ir ‘"būtinai rei- gy miesto savivaldybės ma- 
mi už Lietuvos laisvę. Kas kalingiems.” šinos.
ta madą Įvedė, neteko pa- j “Turčiai” pensiją gauna v.t.rvU.tirti. Tas buvo padaryta ir tik nuo 70 mitų, kuriS dy-j !Mg,J° puJ“* 
pernai ta proga, bet parapi- dis yra $55 per mėnesi. Nors Plačiai žinoma visuome- 
jos klebonas kun. Reikus nė ir milioną dolerių gali turė- ninėj veikloj Skinkių šeima 
vienu žodžiu nepriminė, už ti, bet sulaukęs 70 metų am- nusipirko puikų viešbutį 
ką tos mišios laikomos, o žiaus, kiekvienas pilietis s*- Jovite prie Maskininge ' 
savo pamoksluose jis sau- gali gauti tą pensiją, jeigu ežero Šv. Lauryno kalnuose, 
kia aukoti tik bažnyčiai, o jis jos prašo. Bet šitie pen- Sėkmės Skinkiams naują 
ne kam kitam. sininkai jokiu būdu negali verslą pradėjus. Sulaukę

Todėl šiemet jis mišių ne- gauti “Medical Card,” tai vasaros visi jūsų draugai ir 
begavo. Bet mišios visvien yra teisės veltui gvdytis. pažįstami aplankysime ju- 
buvo užsakytos, tik ŠĮ kar- j “Būtinai reikalingi pen- TOis jūsų gražioje Sandy 
tą pas Chicagos jėzuitus, sijos” gali gauti pensiją su- Beach Inn.
Kai kurie rockfordiskiai laukę 65 metų. Jos dydis Laukiame LDD pobūvių 
sako, kad lietuviai ir čia taipgi $55 viengungiui, o jei „ . T • A . • -
|baigiami išvyti iš jų pačių vedęs, tai žmona gauna Pemai Lletuvl<l Darbimn-

Perkūns

Klebonas nebegavc 
jėzuitam teko

ROCKFORD, ILL. I pastatytos bažnyčios. priedo $13, arba vyras $15. Draugijos skyrius suren-
Norintieji šitą pensiją

padainavo gražių dainelių nė, E. Dirsienė, V. Grinkevi 
ir švelnio kanklių muzika čius, p. Jakštys, S. Jasonis, 
žavėjo lietuviškas širdis. T. ječienė, A. Kašetienė, S.

Soliste sopranas J. Ado- Karalius, K. Kamilienė, A. 
mavičienė iš Bostono nuo- Ravolynas, K. Kinderis, F. 
taikingai padainavo dainas Kručas, P. Kudirka, E. Ko-

Balfc SS skyriaus 1S metu
sėkmingas paminėjimas
Balfo 85 sk. pirm. A. Po

cius savo atidarymo žodyje 
pirmiausiai pasveikino sve-

DDnnvi vni xi. M Vils a •

I. Sutkienė tebeserga

gė kelis sėkmingus pobū- 
vien- v*us* Laukiame, kad jis irgauti viengungis ar __ L ,u.____________

gungė negali banke turėti Įie™e\iKi vasaros smenga 
Idaugiau pinigų kaip $1,000 h®"1 v,eni» P°buvl’ ° vellau 
ir nekilnojamas turtas ne- U1 nors

Susižiedavo Cynthia Sin
kevičiūtė su Richardu Mar- 
čiulioniu-March. Vestuvės
bus rugpiūčio 20 d.

•
Worcestery ir apylinkėje 

yra virš 15,000 nepiliečių.
J. Krasinskas

NORWOOD, MASS.

Vasario 16-sios minėjimas

gražioje vietojei JI X1^IVX 1 XXVJ^ĮcX4 XX^X^ V L41 UAO XXv_.” j » — . «•
Po antros sunkios vidurių gali būti valdžios ikainuo- kad butų galima

.... operacijos Izabelė Sutkienė tas daugiau kaip $1,000. ’f gražia gamta pasidziaug-
cius, atvykusius is Chicagos dar nepasveiko. | Kas šitas atitin. *

Mano gimtinė,” “Tevis- dienė, k. Mačvs, M. Navic- —kun. B. Sugintą ir B. Kiekvienais 'metais per ka tas -ali rauti pensiia O1’ganizacijų paremti. 3 ” -I aJ-mS” r • —i _ Aivbvieiidib ifieuub pei .Ka, tas ^an gauu pensijąL3*3?1"??108 S*8™,, kienė, O. Padukienė, E. Brazdziom ir v,sus to va- VeIvkas •; su jr ja gaudamas gaus ir ..Me.
ir Kur bakūže samanota. Pakarklienė, U. Pazniokie- karo dalyvius, padėkojo ,jnksma svedus vaišjn. !dkal Card „ taj wa tei 
Akomponavo inz. V. Ado- nžj j. Pazniokas, A. Paške- skyriaus įkūrėjams ir j0 davo ma čiais ir lietuviš.
"'V,— -k r • viaus’ E- Perekšlienė, K. jalams uz gražų atliktą ku krupniku. Nebetoli ir šių 

Minėjimas užbaigtas Lie- Rakauskienė, P. Ramanaus- darbą. Po to buvo pakvies- t Velvkos to dėl linkiu 
tuvos himnu. lkas, A. Repšys, M. Smols- tas tarti žodi sk^aus Įkū- Izab‘e?ei ^įrė°ti> ekad pe“

Is nemažo buno vietinių kienė E> Stadelninkienė, rėjas ir pirmasis buvęs di- šventes dėtume ia matvti
matosi svečių ir iš toliau. Birutė Tvaskienė, J. Ver-rektorius J. Bacevičius. Jis tok"a parHnk”ma kaip ri 

Pertraukos metu Lietuvai siaekas, p. vietienė, A. Vis-'savo kalboj nušvietė tų lai- Xmet
vaduoti rinko aukas J. Stra- keiio t Vizenrdienė M ikų veiklą ir rūpesčius, kaip

Vjdkauskas R Zurtienė. dėjo pastangas ir rašė re- Mirė J. Bernotą.
Kaip ir kitais metais, taip zoliucijas senatoriams fr Juozo Bernoto mirtis ne-

šunskas, O. Pazniokaitė, B. 
Kamantauskas ir A. Venc-

Lietuvos nepriklausomy- kus. Surinkta $204.60. jr šiemet uoli ALTo cfarbuo- 
bės paskelbimo 42 metų su- i Visi pinigai pasiųsti )toja izabele Vasiliauskienė 
kaktis čia buvo paminėta Amerikos Lietuvių Tarybai. ’su Padpkiene surengė ska- 
vasario 21 d. Minėjimą or-| Po $10 aukojo: Klebonas nją vakarienę minėjimo 
ganizavo ALTo skyrius ir F. Norbutas, kun. J. Svirs- programos darvviams ir kt. 
ALKR skyrius. kas, K. Šimėnas, P. Jaras, * B. K.

Minėjimas vyko Lietuvių Ed. Martišius, SLA 131 kp.,1
Bendrovės sajėje 4 vai. po- J. ir S. Duoba aukojo $8. LOWELL MASS 
piet. B. ir A. Kovai—$7.00.

Minėjimą atidarė rengi-j Po $5 aukojo: V. Adoma- 
mo komisijos pirm. K. ši- mavičius, P. Duoba, P. Gri- 
mėnas. Kun. F. Norbutas galauskas, V. Kamantaus- 
sukalbėjo maldą iš Sibiro kas, V. Meškoms, D. Razu- 
maldaknygės. Solistė J. įlevičius, J. Strašunskas, J.
Adomavičienė, akomponuo- Pėža, P. Tyla, A. Tumas, 
jant inž. V. Adomavičiui, Izi Vasiliauskienė, A. Venc- 
sugiedojo Amerikos himną. kus,.
Susikaupimu, skambant ai- J Po $3 aukojo: J. Konstai- 
dams maldai už tėvynę, pa- tis, A. Liutkevičienė, M. Ta-

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paražyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra” 
Įspūdžiai iš Kaliforr.ijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canvon 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 požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys bė akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, M

Ištaisomos klaidos
Keleivio Nr 11 išspaus

dintame Vasario 16-sios ap
rašyme Įsibriovė klaidų. 
Tarp moterų, kurios daug 
padėjo, paminėta M. Mor
kūnienė, turi būti M. Nor- 
kūnienė, vietoj M. Rama- 
matėsi svečių ir iš toliau, 
nauskaitės turi būti M. Ra
manauskienė, vietoj A. Ra
manauskienės turi būti A. 
Ramaneckienė.

Aukotojų sąraše po $5 
aukojo ne E. Miliauskas, 
bet E. Maikauskas, ne S. ir 
M. Morkūnai, bet Norkūnai. 
Po $1 aukojo ne A. Rama-

kongresmonams!, kad būtų ]aukta netikėta. Kovo 10 d. 
V.eĮs^ j Ameriką išvietintie- jjs savo namuose Maspethe 
ji žmonės iš V okietijos, Au- susižeidė galvą ir kovo 16 
strijos ir kt. Po jo kalbėjo (k mirė.
nuo Įsikūrimo iki dabartinio Velionis buvo ilgametis 
laiko tebeeinąs sekretoriaus Maspetho gyventojas ir vie- 
pareigas P. Deltuva. Jis įOS draugijų veiklus narys, 
pranešė, kad per 15 metų jjs plačiai buvo žinomas ir 
drabužių buvo surinkta virš Brooklyno lietuviu tarpe.
19 tūkstančiu svaru, pini- . _ . .
gų apie 5 tūkstančius do- Kazinė* ir Juozinės
lerių. Maspetho Lietuvių Pilie-

Svečias iš Chicagos kun. !čių Klube kovo 19 d. buvo
B. Sugintas ragino tą gra-į pobūvis Kaziams ir Juo- 
žų darbą dirbti ir toliau zams pagerbti. Į šaunias 
sėkmingai. ivaišes susirinkusių ūpą ga-

Sk. pirm. A. Pocius pra- dino staigi klubo nario Juo- 
nešė, kad yi*a gauta iš Bal- zo Bernoto mirtis.

Prietelius

įSOPHIE BARČUS! 
•

RADIJO VALANDA 
$ Visos programos Lš WOPA,

1490 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto.

Šeštadienį ir «ekmadienj 
nuo 8:30 iki 9:3S ral. ryta 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 va!. ▼.
Te!.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL.

fo centro skyriaus veikėjam 
dovanėlės — maldaknygės 
parašytos lietuvaičių iš
tremtų Į Sibirą ir čia išver
stos Į anglu kalbą. Kun. B. . . . ~ . ...
Sugintas tas dovanas įtei- L“»uv'’k* mokykla veiki, 
kė šiems asmenims: J. Ba- šeštadieninė lietuvių mo- 
cevičiui, P. Deltuvai, P. Sa- kykla tebegyvuoja. Sušlu- 
vickienei, O. Sinkevičienei bavus mokytojo Reikenio 
ir dr. V. Pliopliui. Kadangi sveikatai, tėvų komitetas 
parengiman neatvyko, tai surado kitą mokytoją ir mo
kite proga dovanos bus dar kykla gyvuos. Dabar veikia 
Įteiktos M. ir A. Damei- dvi grupės, vienai vadovau
toms, M. Ružienei, J. ir O. ja mokyt. Žiedonienė, o an- 
Jucevičiams. trai V. šilkas, Kviečiami vi-

Po šių ceremonijų tarė si vaikai kuo gausiau mo- 
žodĮ svečias iš Chicagos B. kyklą lankyti.
Brazdžionis ir parodė at- Tėvų komitetas turi daug 
vežtąjį filmą “Lietuviškoji [gražių sumanymų, to dėl 
Čikaga.” New Haven’o lietuviai, kai

Nors minėjimas nebuvo būsite paprašyti pagalbos, 
gausus, bet pelno liko. j neatsisakykite mokyklą pa- 

Be to, atsirado kilnašir- remti, 
džių, kurie aukojo be jokio į Pavenčiai

K. Žemaitis

NEW HAVEN, CONN.

veltui gydytis.
Prašant šitos 

reikia kreiptis:
Department of Public Wel- 

fare,
Pension Branch 
Room 204 Administation 

Building
Edmonton, Alberta

Kas minėtas sąlygas nea
titinka, tam neveria nė pra
dėti prašyti “būtinai reika
lingiems pensijos,” nes jos 
negaus, o jei jos negaus, tai, 
kaip sakiau, negaus nė tei
sės veltui gydytis.

Bet jeigu turintis 70 me
tų ir gaunantis “turčių” 
pensiją, numato galis gau
ti ir pensijos priedą, tai 
tuomet reikia kreiptis šiuo 
adresu:
Deputy Provincial Treasur- 

er
Parliament Building 
Edmonton, Alberta

Turintiems ' “M e d i cal 
Card” federalinė valdžia 
kartais duoda ir šiokių to
kių “dovanų.” Prieš porą 
savaičių, pavyzdžiui, buvo 
duota 12 dėžučių kiaulėnos 
nrrėsbs viengungiams ir ve- 
dusiems 24 dėžutės.

A. Vaisnic

MONTREAL,. P. Q.

pensijos, URUGVAJUS

Pašventino Lituania gatvę
1946 m. Urugvajaus Lie

tuvių Tarybos valdybos na
riai :Mikas Krasinskas, Al
binas Gumbaragis, Juozas 
Babilius ir dabar jau mirę 
Pranas Vikonis ir Jurgis 
Lazdauskas kreipėsi Į Mon
tevideo savivaldybę su pra
šymu vitną gatvę pavadin
ti Lituania vardu. Tą su
manymą labai parėmė sa
vivaldybės sekretorius Hu- 
go Prato (socialistas) ir jis 
buvo patenkintas: Cerreo- 
-Casabo priemiesčių ribose 
viena gatvė buvo pavadinta 
Lituania. Visus formalumus 
pasirašė aukščiau minėtieji 
asmenys. Dokumentai yra 
savivaldybės archyve.

Šių mttų vasario 6 d. Vil
ią dėl Cerro minėjo 125 me
tų Įkūrimo sukakti. Ta pro
ga buvo pašventinta ir Li
tuania gatvė. Tai atliko 
kun. Giedrys, dalyvaujant 
Lietuvos ministeriui dr. K. 
Graužiniui ir vietos lietuvių 
būreliui, bet tose iškilmėse 
nebuvo nė vieno, kurių pa
stangomis ta gatvė buvo 
taip pavadinta.

M. Krasinskas

Mirė J. Petkus
Vasario 29 d. gražiai pa

laidotas staiga miręs Jonas 
Petkus, uolus 'Keleivio ir 
Naujienų skaitytojas. Ka
dangi jis buvo nuoširdus 
Lietuvių Dadbininkų Drau
gijos rėmėjas, tai tos drau
gijos skyrius ant velionies 
kapo padėjo gražų gėlių 
vainiką.

Ilsėkis, Jonai, ramiai šal
toje Kanados žemelėje.

9 MENESIUS SĖDĖS UŽ 
SENUS LAIKRAŠČIUS

Čekoslovakijoj, Bmo mie
ste, gyventojas Karei Va- 
rejka gavo siuntinį iš Au
strijos, kur’’ buvo suvynio
tas Į senus laikraščius. Va- 
rejka laikraščius perskaitė 
’r davė savo draugams pa
skaityti. Už tai jis buvo nu
baustas 9 mėnesius kalėtu



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13, kovo 30, 1960Puslapis ketvirtas

Už obuolį 3 rublius

Šiauliuose už mažą obuo
lį reikia mokėti 3 tublius. 
Ten bukalteris gauna 600 
rublių mėnesinės algos. Tai
gi jis už tą algą gali nusi
pirkti 209 obuolių. Ameri
koj toks tarnautojas už
dirba ne mažiau kaip 400 
dolerių. Čia už obuolį mo
kama iki 10 centų, to dės 
tas tarnautojas už mėnesinę 
algą nusipirks 4,000 obuo
lių, arba 20 kaitų daugiau 
negu šiauliškis buhalteris 
bolševikams Lietuvą tvar
kant.

Nėra šokolado
Šiauliuose yra dideli sal

dainių ir šokolado fabrikai 
dai iš nepriklausomos Lie
tuvos laikų, bet šokolado 
dabar kiautvėse ten negau
si. Viskas išvežama dides
niems ponams į broliškas 
respublikas.

Mokytojams draudžiama 
eiti į bažnyčią

Neoficiališkai į s a kyta 
mokytojams neiti i bažny
čią ir nesituokti bažnyčioje.

“Namai nepabėgs”
(E) Raudonosios armijos 

prospekte Vilniuje naujaku
riams yra pastatyta keletas 
namų, kuriuose yra ir nau
ji baldai. Gavę apsigyveni
mo orderį najakuriai baldų 
kombinate gauna dar pažy
mėjimą, kad yra už baldus 
sumokėję ir tik tada gali 
naujuose butuose apsigy
venti. Tačiau šitie namai 
jau ilgą laiką stovi tušti. 
Mat, statybininkai paskubo
mis dirbdami taip darbą 
atlikę, kad tuoj reikėję bu
tus taisyti.

Be to, naujieji nuominin
kai nėra patenkinti ir ras
tais butuose baldais, už ku
riuos iš anksto vra sumokė- 
ję. Spalvotuose prospektuo
se visa buvę gražiau atvaiz
duota, negu paskiau tikro
vėje pasirodė. S i e n inės 
spintos tokios mažos, kad 
nėra pakankamai vietos vi
sos šeimos įnbams sukabin
ti. Prospektuose buvę at
vaizduoti ir kilimai bei kiti 
papuošimai, kurių butuose 
nerasta.

Atsakingieji pareigūnai 
naujakurius ramina: “Ne-•i

sijaudinkit, palaukit, namai 
nepabėgs.”

Reikia mylias eiti 
pieštuko nusipirkti

(E) Akmenės statybinių 
medžiagų kombinato įmo
nės nuolat plečiasi, auga ir 
darbininkų gyvenvietė, bet 
kai žmogus nori nusi
pirkti laikraštį, turi keliauti 
7 kilometrus (apie puspenk- 
tos mylios) iki rajono cen
tro. Panašiai yra ir su vidu
rinės mokyklos mokiniais, 
kurie gyventvietėje negali 
gauti nei sąsiuvinių, nei 
pieštukų, nei kitokios rašo
mosios medžiagos.

Veršelis partijos sekretoriui 
už pusę kainos

(E) Ramygalos rajono 
‘ Laisvės” kolchoze sausio 
mėnesį trys karvės atvedė 
veršelius. Kiekvienas verše
lis knygose buvo įvertintas 

tpo 210 įublių. Nepraėjus sa
vaitei, vieną tų veršelių nu
pirko kolchozo pirmininkas 
Damaševičius už 114 rublių, 
o antrąjį veršelį nupirko 
kolchozo partinės organiza
cijos sekretorius Sologubov 
už 105 rublius.

Nusausino žemę, bet 
jos nenaudoja

Kelmės rajone yia Petro 
Cvirkos vardo kolchozas. 
Jame nusausinta apie 400 
hektarų pelkių, tačiau tie 
nusausinti plotai nenaudo
jami. Tas pats ir “Stalinie- 
čio” kolchoze. Ten jau ke
linti metai 300 hektarų nu
sausintų pelkių stovi nenau
dojami. Juose želia piktžo
lės, o grioviai ir drenažo ta
ikai užjanka.
j Kai kurie agronomai tie
siai siūlo nuo nusausinimo 
kol kas atsisakyti, kai nėia 
užtikrinta, kad kolchozas 
pajėgs naujus plotus ap
dirbti.

Nauji generolo Justo 
“atidengimai”

(E) Jau pereitais metais 
Vilniaus “Tiesa” (116 Nr.) 
buvo išspausdinusi buvusio 
Vokietijos karo atstovo 
Kaune (prieš karą) ir ka
ro komendanto Lietuvai 
(karo metu) generolo Em. 
Justo parodymus, kuriuose 
jis tvirtino, kad gen. Raš
tikis, gen. konsulas Budrys 
:ir keli kiti asmenys savo 
\ laiku palaikę santykius su 
hitlerine žvalgyba Lietuvoj, 

i Dabar “Tiesos” kovo 10 
dienos numery pradėta nau
ji “atidengimai” antrašte 
“Kas šnipinėjo Vokietijos 
naudai?” Tai esąs generolo 
Justo parodymų tęsinys. 
Tuos parodymus jis davęs 
savo byloje, kai buvęs po 
karo teistas, bet nepasakyta, 
kam tie parodymai duoti— 
tardytojui ir teismui. Jei 
teismui, tai jie galėtų turė
ti kitokį patikimumo svorį, 
negu tardytoju*, nes žino
ma, kad sovietinių tardyto
jų protokoluose būna viso
kių išgalvotų dalykų.

Šiuose parodymuose šiek 
tiek skirima tarp “vokiškos 
orientacijos šalininkų” Lie
tuvoje, įvaii ių “’nformato- 
rių” ir tiktųjų hitlerinių 
“šnipų.” Suminėta netoli 30 
pavardžių: Zaunius, Avie- 
tėnaitė, Voldemaras, Danta, 
Ivanauskas, Pundzevičius, 
Nagius - Nagevič’us, Mus
teikis, Paukštys, Matulionis, 
Ramanauskas, Rėk laitis, 
Zubkus, Tallat-Kelpša, Ur
bonas, Pranckevičius, An- 
driūnas, Santvaras, Sližys, 
Ustijanauskas, Hildebran- 
tas, Luchtas, Martensas, 
Maitir.kus, Kleinas.

Skausmai kyla
V. ŽARSTEKLIS 

(Laiškas iš Berlyno) reikalą pasirinks patys, bet
Kyšeninio dvdžio "karai” skraW-

Berlyno frontuose vyko ir į* lk\3 kUomrt^ *aU 
per žiemą. Pavasarėja. Ui kramtymus suvelų reikalą 
S-vėl kyli “hajavų” vyn, k?'.^1.:ak^*^

karingumas. Juk jau visuo su teise iki 3 km., nors pap
rastai jie bet kokią vakarie-

polinkiais apsunkintos bū- či« .bati *
tybės daugiausia kiaulysčių ^publrkos bet

kokiais keliais griežtai nu-

met istorijoj kriminaliniais

prikrėsdavo saulei įšildžius 
L* rytiniam Be. lynežemę. Ir rytiniam Berlyne SĮ»«j<\<?k°. dėl mūsų švel-

jau suspiesti geriausi pro-j“°? ,notu™s va.ka'‘e’ 
j-. • • i - ciai džiaugtis dar sėdi Ber-pagandistai sujaukti zmo-1, 6 * •

nių nuotaikas prieš praside- i , .... ,dant viršūnių denboms. I . Vakariecau skndo ir
Stipriausų puolimų laukia- .tureta.-f

. teisę tik abipusis susitari-,
* mas gali pakeisti ar paša-.

Per kone pusantių metų Teisę panaikinti jėga
Vakaių galvose visokius
nukrypimus nuga ledav o njajs polinkiais apsunkintos 
mintis, kad Berlyno padė
tis nėra reikalinga keisti

ČIA MIEGA NIKITA

lai vadinamoji Prancūzijos karalių lova, kurioj mie
ga į Paryžių atvykę svetimų valstybių galvos. Toj lo
voj miegojo ir prez. Eisenhoweris, kai pernai lankė
si Paryžiuje, o dabar miega pats Nikita Pirmasis.

iki visos Vokietijos susijun
gimo, nes tuomet šis klausi
mas savaime atkristų. Tos

tautos. Jei, imkim, Lietuvos 
valstybė turėtų milioninę 
armiją ir eibes tankų, su to
kia jėga įsilaužtų į Rusiją, 
pašalintų iš pirmos vietospačios galvos paskutiniuose rimest Uetu.

Chruščiovo politiniuose pa-vjų kalbą mokyklose, pri-
irov, SUT^ dUSlOS jjjggfy fUSamS SSVO papi*O-

ziuiesime sugrūstų kaltus ar ne-
Šeimos gydytojas

Eitiu pu specialistą

Suprantama, kad bend
ros praktikos gydytojas ne
viską gali žinoti, ypač šių 
dienų medicinoje, kuri kas
dien darosi gilesnė, sudėtin
gesnė ir platesnė. Bet ir 
“specialistas” daugiausia 
žino apie savo pasirinktą 
siauresnę medicinos sritį ir 
pagaliau kas gali “viską” 
žinoti? Kur yra reikalo, 

I bendros praktikos gydyto
jas šaukiasi specialisto pa
galbos arba konsultacijos. 
Bet, žiūrėk, ne vienas ligo
nis (ne tik mūsų tautietis) 
skuba iš karto pas “specia
listą,” arba vos kartą pama
tęs šeimos gydytoją ir su 
juo net nepasitaręs apie šį 
dalyką. To pasėkoje daž
niausia nukenčia pats li
gonis. Ligos gydymas už
delsiamas belankant spe
cialistus ar keičiant gydy
toją, o toks uždelsimas kai 
kurių ligų atveju gali būti 
gyvybės ir mirties klausi
mas. Pavyzdžiui, sergant 
vėžiu ar džiova yra labai 
svarbi ankstyva diagnozė, 
nes tuo laiku tos ligos yra 
išgydomos, bet neretai pra
eina visi metai, kol ligonis 
įtikinamas smarkiau susir
gęs, kad jis turi džiovą.

Kitas! bereikalingas lak
stymas pas specialistą, kai 
suskauda kurią organizmo 
vietą, kuri “priklausanti” 
specialistui. Lyg šeimos gy
dytojas nepajėgtų gydyti 
gerklės uždegimo, o ligonis 
neretai skuba pas specialis
tą gerklei suskaudus. (Šias 
eilutes rašantis nėra nusi
statęs nė truputį prieš spe
cialistus). Kitam oda pa- 
raudonėjo—reikia odos gy
dytojo ir t. t. Geriau būtų, 
jei pirma šeimos gydytojas

sizvingavimuose 
“įdomių vietų.”

kokių. kaltus rusus į Lietuvos ver-
Atgaivintą ir vadinamų gų stovyklas ir juos ten iš-

agentų teorija. Paryškini- marintų; iš įsteigtų vertimų . .. . , ., _ . .. . . .. ,
mui tenka priminti, jog pe- biuru masių mulkini- ver^imas 1S an^W kalbos— ves laikų, kai ligos buvo 
reitais metais visi trys va- muP išversti iš lietuvišku; “family P^ysician.” Šia są- “spėjamos” Dar galima in
karinių sektorių okupantai orie-inalu vertimai kalbėtu vo^a suprantama toks gy- girsti išsireiškimas: “Šis
buvo- linkę pripažinti rusų ja/nJL, kad visa, kas kurs P381?"“ P®1' . “8?. ,akspf.jo”
zonos atstovus kaip rusų vyksta, yra pačios rusų tau- elIe “eP* ruPlnasl burtos Reiktų atsiminti, kad ilgos 
agentus, jei Chruščiovas bū- tos sielos eelmiu semti tau- nors seimos nan4 sveikata, nebėra “spėjamos,” bet tik
tų zoną sutartimi pavertęs riausi perlai Tokiu atve- ^>aPras^a^ toks gydytojas sli diagnozė nustatoma atli- 
"nepriklausoma.” Ir šian- ju prakeiktų'mus žmonija, užsl"na b®n*a medicinos kus tris dalykus: 
dien “agentai” galvose vai- kaip kad šiandien keikia praktlka; be\J1? ga l butl.lr 1 Pirma: i š k 1 a usinėjus 
denasi, nors su jais jau su- milionai rusus. Keikia už sP^^stąs,, tai yra, kurios ligonį, antra: jį apžiūrėjus 
pažindinami. visus padarinius, kuriu Dra- "ors med^inos vienos sakos (įšegzammavus) ir trečia:

Mat, netoli Berlyno esan- džio j, kone jau 20 'metų, zmovas. šiuo ineiu pasteoi- atlikus nors pagrindinius 
čiame Potsdamo mieste sė- buvo sulaužyta švenčiausia P°'mkls’ . daugiau laboratorinius tyrimus. Mū-
di visų trijų vakariečių ka- tautų teisė. vidaus ligų specialistų tam- siškiai gydytojų maininin- ...........................
rinės misijos su šeimomis. šiandien dantį galanda Pa šeimos gydytojais. kautojai ne tik dažnai ne- apžiūrėtų ir jei jis ras rei
Atsilyginimui vakariečiai ir apie Berlyną. 0 juk čia,1, ^eimos gydytojas, gydy- atsako tiksliai gydytojų j .aa?’ patars, pas -kuri spe- 
savo zonose- leidžia ir rusų atmetus kitas maskolių už- damas pastoviai susirgusius klausimų (ne vienam sunku cia'istą kreiptis, 
karinėms misijoms — va- mačias, išnoko ilgainiui šeimos narius ir užsiimda- angliškai savo ligą išaiškin- i Kaip dažnai eiti pas 
dinkim jas špionažo cent- skanus kąsnis, kuris mato- mas sveikatos saugojimu ti), bet dažnai, gal be blo- gydytoją?
rais — veikti. Rusai pasku- si iš jų “respublikos” per Per daugelį metų ar net di- gos valios, gydytoją sūkiai- ' .. . .
tinėmis savaitėmis išdavė virš 150 mylių aplink. I Sos desn« žm0«aus gyvenimo din-,. Neretai gydytojas tokį Sveikas žmogus paprastai 
Potsdame esančioms misi- salos dabar nešamą derlių <?a *’ . s’jsipažįsta su tais žmogų mato pirmą ir pas- nepagalvoja, kad gydytojas 
joms pasus judėjimui po sukišo ir Amerika šimtus žmonėmis gana gerai, žmo kutinį kartą; nors jis prašo Jį*?1 reikalingas nuo opsio 
"Vokietijos demokratinę re- milionų. Prieš šį Vakarų ir supranta jų būdą, galvo- ligonį grįžti kokiam tyri- lkl karst“: Gydytc>Ja* naują 
spubliką” ii- dar raštu pa- pasaulio lamrn nublanksta Jim«’ įvairius kitus jų reika- mui, šis nebepaklauso. O z?mf plIl®H P^nka jam 
saldino, kad pasai yra už- visos statistikos skaičiuose lus- Tokiu badu šeimos gj'- todėl pasėkos liūdnos abi- Senstant bei praneša regi- 
registruoti viršuj minėtos sukrautos “socialistinių dytojas pasidaro prieina- pušiai; nei viena šalis nepa- ^rap1Jos įtaigoms, ai jo 
respublikos atatinkamo

se įstaigose. Ir matom: vi
sos trys misijos užsidarė nės išpampo ir Vak. Berly- - - — — ~ .
Potsdamo mieste, maistą ir ne, tas nėra pažiba, bet vis I kurį šeimos nariai kreipia- vengti, turint nuolatinį savo
kitokius dalykus atgabena tik dirbančios masės gero- s! ivainais sunkesniais kiau- šeimos gydytoją. Pastarasis ns- s .iepai, i a Jio
kareiviai iš Berlyno. Gir-vę vak. sektoriuose negali- simais’ asmeniškų pergyve- žmogų mato nebe pirmą me?ę Jant’ e ynose, 
džiu kaip tik, kad ir vaka- ma lyginti su rytiniais “lai-inim^ smugiuose ir t. t. Su- karta, nrinrates nrie io kai- aP iau imas, _ darbą gau-

Šeimos
GYD. VL. K.

gydytojas yra Atrodo, taš užsilikę iš seno-

kartą, pripratęs prie jo kai
riečių zonose rusų misijoms mėjimais.” Neveltui gi ir ly- įprantama, kad toks gydyto- bos ir šiek tiek ar visai ge- 11
vakariečiai užkrovė judėji- tų maikė paliko nuo pra-Jas 7™ pats aukštos mora- rai žinąs jo pirmesnius ne- žt 7 - atritiktiniu svei
mui panašius apinasrius. džios keturis kart silpnesnė-, iį? ^ sveikai supranta kas- gaiavimus, o neretai turįs Nūn

(Tas ginčas jau išspręs- Prieš skubant užbaigti, genimo įvairias surašytą jo istoriją pirmo kato1 f*™” ™°u
--------------------------- tas. Rusai nusileido ir davė tektų kiek paliesti ir Ame- Painiavas- atsilankymo metų bei senus , 3' J kfl_mAinp

NAUJOJI ZELANDIJA vakariečių kariškoms misi-rikos į Berlyną sukišamusį Kiek pastebėta, daugelis Roentgeno filmus ar tyrimų ® , ę
joms rusiškus pasus, o to-milionus. Kaip stambaus'senų ateivių, o taipgi ir nau-duomenis. Tas gali palen- P

.•______________________________________________________________ iii ateiviu neaali nrinrasti no HL- nania rlia<mn. kUS 40 metU, kas metai tU-

žmogui gal

Bendruomenės
suvažiavimas

Jis įvyko metams bai
giantis Aucklar.de. Suvažia
vimo programa buvo turi
ninga, įdomi ir patraukė 
visus dalyvius. Svarstymuo
se iškelta eilė svarbių lietu
vybės išlaikymo klausimų ir 
tartasi, kaip lietuviškąją 
veiklą pagyvinti. Į naują 
Krašto valdybą išrinkti: 
aich. Procuta pirm., J. Pe
čiulaitis sekr., A. Malskaitis 
ižd. Posėdis užbaigtas tau
tos himnu. Suvažiavimo 
proga įvyko lietuvių liau
dies meno ir spaudos paro
da. Naujuosius metus daly
viai sutiko Baltų Klube. Vi
si pasiryžo ateityje dar la
biau pasistengti, kad lietu
vybė išliktų ir Lietuva at
gautų laisvę. Suvažiavime 
dalyvavo apie 100 žmonių.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

i vį.” Kaina metams tik $4*00

[dėl ir rasų kariškų misijų kapitalo kraštas, įpranta-W ateivių negali priprasti gvinU ne .Hk: pači, diagno- ikrini
judėjimo laisve vakarinėj ma, dolerius Europoj bill- Pne šeimos gydytojo. Ne- zę, bet gali būti ir nepapra- N j dririad čia ir mntp 
Vokietijoje buvo irgi atsta- onais kišo pirmoj eilėj į maža ligonių iš mūsų tautie- stos svarbos, pavyzdžiui, ei- natibrinimn

privataus kapitalo ūkį. Vi- čių tarpo mėgsta keliauti lės senų Roentgeno plaučių ^ikXvima? nnr^inl
nuo vieno prie kito gydyto- filmų palyginimas su naujai rei a a imai> nors Jos daz_ 
jo, dažnai juos keisdami, atlikta. i (Nukeltą į 5-tą psl.)

tyta. Red.)
Yra vak. sektoriuose oro sai kitais keliais nuėjo do- 

į centrinė. Joje sėdi visi ke- leriai vakariniuose Berlyno 
turi ir derina oro susisieki- sektoriuose. .
mą iš ir į Berlyną. Neseniai; 'Atsiminkim, Berlyno va- 
prancūzas pranešė tai cen- dovybėj visą pokarinį laiką 
trinei, kad vienas jų lėktų- sėdi daugumoj socialdemo- 
vas skris virš 3 kilometrų kratai. Jie, žinoma, ilgose 
aukštyje. Kol rusas šiek tiek derybose įrodė neretai ame- 
susigavo, lėktuvas jau buvo rikiečiams, jog pirmoj eilėj 
nutūpęs. Nieko tas šiandien [skiriamą pinigą reikia pa-
nestebintų, bet su tuo skri 
dimu atgijo, ir dar kaip, di
delių aukščių nauda moder
niais laikais skraidant. Pra
sidėjo lyg gumos kramty
mas iš dviejų pusių nuo vie
no kąsnelio. Kiek abi pusės 
'patąsė, bet Vanka ir neap
sižiūrėjo: girdi, vakariečiai 
turi teisę skraidyti tik iki 3 
kilometrų aukščio, tokia jau 
susidarė teisė skraidant per 
[pokario laiką. Į tai vaka
riečiai pareiškė, jog aukš
čius sklidimams jie pagal

ir Rusijos rėksniams nepa
vyko pasiekti net ir savoj 
“federatyvinėj,” ir ten ten
ka už mokyklos vadovėlį 
neretai atsisakyti marškinių. 
Mažai kas iš sukurto čia su
minėta, bet ir tas Chruščio
vui yra skaudulys, kurį rei
kia išplauti, kaip jis tada 
pasakė. Bet ir masinis zo
nos bėgimo sektoriuose nu
sipirkti skanesnį trupinį ar 
porą batelių už ilgų mėnesių 
santaupas kelia skausmus 
visiems propagandos rėks
niams, nemažesni skaus
mai matyti per metų eilę iš
bėgant milionus, kurie pa
skutinėmis savaitėmis dėl 
užvirusio varymo' į kolcho-

daryti apčiuopiamu dirban
čių rankomis. Dabar mato
me, kad už dolerius per so
cialistų pastangas išaugo li
goninės, visokios prieglau
dos, mokslo institucijos, 
mokyklos. Rusai pradžioj 
šaukė, jog vakariniai sekto
riai prasiskolina amerikie
čiams. šiandien jų balsas 
nuščiuvo, nes ligoninėse gu
li darbininkai, mokyklose 
iki universiteto mokosi vel
tui jaunimas, jis gauna net
mokslo reikmenis veltui, ko žus vėl teka per Berlyną

5I-55ėy
Jau atspausdintas! Užsisakykite!

'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yrą įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

Aucklar.de
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A. Lalis mirė
Trumpa žinelė iš Lietu- merdėjimo, pasinaudojo šio 

vos pranešė, kad Antanas kraštę laisve ir metėsi j vi- 
Lelys-Lalis mirė. sapusį visuomeninį ir švie-

Kas gimsta, tas turi ir timosi darbą. Vieni kūlė 
mirti. Taip ir A. Lafe-gi- draugijos, sąjungas, politi- ™

,mė, gyveno ir mirė. Tai yra nes ir idėjines organizaci- .. P.

‘KELEI VIU I'
sukako SS metai

cientų, nes jie per vėlai ieš
ką medicinos pagalbos. Aiš- 
ku? tas gydytojas nenorėjo 
lietuvius matyti užpildant 
dalį tų septynių nuošimčių.

Pas ką kreiptis? ----------—----
Lietuviui, kuiis gal dar NORIU DRAUGAUTI IKI ir pasisekimo, 

nevisai gerai išmokęs anglų GYVENIMO PABAIGOS Man “Keleivis” yra vie- 
n ras įdomiausių lietuviškų
Sukakus Keleiviui 5o me- iaįkraščių tiek savo turiniu,sios sa-

Kali.ant apie A. Lalį, bū
tina paminėti vienas jo su
kurtas ir mums paliktas da
lykas, tai Lietuvių-Anglų ir 
Anglų-Lietuvių kalbų žody
nas, kuris yra visiems žino
mas kaip A. LALIO ŽODY
NAS.

Tas žodynas yra neįverti
nama dovana, kulią jis su
kūrė ir paliko visų lietuvių, 
o ypač Amerikos lietuvių 
naudai. Minėtasis žodynas 
neišsemia visų Antano La

ruoštu dviejų dalių žodynu. . u pat jo pasi.odymo-gimimo M ikė j
A. Lalis aiškina savo žo- vus ir n0‘ma!u-s santytaavi- 1905 metais> vciioniui An. "ld,Ke *"•

dyno prakalboje, kad jo T imsi^biin ?rUi ŽVjngiiui Paėjus jį į Maikio tėvo kjnfi vis
pasimotas darbas nebuvo lg , °’ ?' u pustm taip leisti. Gyvendamas pabai- dar a,nlvšHsio< i.i

g ir gražiau skam-

pasimotas _____ ..___ _ , .
lengvas, teko į jj įdėti daug svarbus 11 1 audmgas. 
darbo ir kropštumo, bet
darbas buvo padalytas, iš
tvermė ir darbštumas lai
mėjo ir lietuviai susilaukė 
taip jiems reikalingo žo
dyno.

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

. ... . ^ar suplyšusius. Kokie jus
goję 1913 ir pradžioje 1914 ten aukso šalies » ilieėiai, 
metų prie velionio a u v. F. J. ka(j tokią mažą pensiją jam 
įLagociaus So. Bostone, tu- mokat—naujų kelnių žmo- 
^rėjau progos ir-malonumo gUS nejšgali nusipirkti. O 
pažinu antrus Keleivio sa- j pagaiįau> atsiprašau, gal

John Kran iš Freesoil, vininkus: a. a. J ui gi Gegu- genjs apsileidęs. Kai pa al- 
Mich., užsakydamas sau žį, Stasį Michelsoną ir kitus voju> tak r0(jOs, nesuklysiu

Praėjo daug metų, bet A. laikraštį dviem metams, JŲ artimus draugus ir prie- pasakęs, jOg jįs kažkur* gi-
Lalio žodynas ir šiandieną taip pat atnaujino prenu-.tebus. Dabartinius — tie- spintoje vis dar turi
daug kam pasitarnauja ir meratą dviem metam savo ciuosius Keleivio redakcijo- pasiėpęs savo paradinę uni-

uopelnų mūsų kultūri- dėl savo platumo yra sun-piieteliui A. Machulskiui, je dirbančius darbininkus forma> Galėtų nors retkar-
n rrri-Anivvi A -ii >»/~ki Vi OI Ffc O V OI PI ii TTIO Q A I" 1 Kl T O l/nVOTU 2.t DS-ZIRCI*! 11- Tik, niame gyvenime, bet ji rei-kiai pakeičiamas. Argentinoje, užsakė knygų valgiai atpažinčiau. Tik užsidėti.

. ,• • I Ai —__ .-1 • - -- -- -- — - - i • ’ ---o . ,, ., - , ., . . i . . . , . kia skaityti svarbiausiu pa-Į Aš paminėjau tik vieną ir paliko Maikio Tėvui do-,tiek suprantu, kad Keleivis Kriaučiūnas
—Sei, Maik, ar tu skaitei cirką irgi vieną vakarą tuos mink] koki A Lalis pasta- A. Lalio “paminklą,” ir ti- vanų $6.25. Ačiū jam už dabar yra LSS ir pavienių, Swindon, Anglija 

azietose, kad Ženevoj su- signalus girdėjome per ra- t- sau ovve'nįme kiu, ’“J -------- ___ ’ 6 Jga
važiavę mokyti diplomatai diją; ale negalėjome supta-. LaIio žod buv0 ir čiau apie jo darbštų ir kū 
nori pakapoti visas armi- sti, kieno tai balsas. Zacu- da!. bu3 dideIjs lbMn. ^.faingą gyvenimą 
jas ir padaryti ant žemes ka spėjo, kad tenai varle k Metuviškai A angiBkai ■ r
Paka«?... kvarkm, o man rodėsi, kad kaIba!.tiems lietuviams ir

—Skaičiau. cerepokas. Ar tu žinai, ko-
—Nu, tai kaip tu rokuoji, kį sutvėrimą į tą aitvarą

ar svietas galės apsieiti be Amerikos mokslinčiai už- jo amžiaus pladžioje daug
vainos. are. . lietuvių važiavo į Ameriką.

—Sakyk: ar galės apsiei- —Tai ne “sutvėrimas uz-Ju taipe buvo ^r pats Lalis. . , ... . , -
ti be karo. darytas, tėve, bet .rengtas Aįvvt,',si<;j; ; a kaštą lie- »«ąu mato gydytoją ne. vy- Bžarienei>

—Okei. tegul jau bus toks mechanizmas, kuris fnvi-‘y; n.n\pristinps Rnsiins iai dd kehų paiezascių, įs

kad kiti parašys pla- paramą. kaip ir aš, skaitytojų orga
nas.

Dr. D. Pilka

nelietuviams.
19-ojo amžiaus gale ir 20- ŠEIMOS GYDYTOJAS

Atkelta iš 4 psl.

kaip tu nori; faito dėlto ne- leidžia gaisą, duodamas piiespauctos
.11X7101 __ __________ __ ____wi ▼ įai) j vm jkjmtvzkj x*v«ui|w

L. Mažeika iš Maspeth, Keleivį skaitau ne dėl to 
N. Y., atnaujino plenume- kad jis man 100% patinka, 
ratą metams B. Miškiniui, ką jis ir jo"
Montevideo mieste, 
gvajuje.

KELEIVI SKAITAU NUO 
14 METŲ AMŽIAUS

Keleivį pradėjau skaitytibendradarbiai
Ui-u- rašo, (raštus patsai sijoju dar Lietuvoje būdamas, kai 

per savo sietą), bet dėl to, turėjau 14 metų. Tai buvo 
kad Keleivis yra mano ilgų 1909 metais."

B. Shapman iš Brockton, Amerikoje pragyventų me- Į mūsų Liaudiškių kaimą 
Mass., užsakė laikraštį A. SPAUDOS BENDRA- Keleivis ateidavo Jonui 

Baire Plains, LAIKIS. Dėl to ir noriu su Gliebui, kurį jis gaudavo.
juo iki gyvenimo pabaigos iš savo brolio IIgnaco, gyve-

♦ * *

kultūrinio km'^ vle?a su
nėštumu ir gimdymu.

draugauti.. nusio VVaterbury, Conn. Jo-
M. Tamulėnas iš Racine,1 Vienas dalykas man nė- nas Keleivį visados atsineš- 

Bet pasitikrinus sveikatą, ̂ įs užsakė laikraštį Kazei ra suprantamas. Adv. F. J. davo pas savo gerą kaimyną
\ isų pirma, žmogus reikia neužmiršti, kad liga Variakojienei, Chicago, III. Bagočius, kuris savo jauny- Vincą Ramoną. Vincas bu-

* ’♦ * ’ stės laiku važinėdavo sker- vo geras siuvėjas ir dau-
B. Keblaitienė iš Detroit, s*1 ir išilgai po šio krašto giau už kitus apsišvietęs.

Mich., atnaujino prenume- lietuvių gyvenamas vietas, Pas jį buvo nevienas laik-
sveikatos ir ^^kė kalendorių daug padėjo Keleivui ir rastis ir visokių knygelių.

ir * # #
kelsime, ale man vistiek žemei žinoti, kad iššautas 
geriau patinka vaina. sviedinys vis dar veikia.

—Aš nemanau, tėve, kad Sovietų “sputnikai,” kūne &as 
kova galės kada nors išnyk- sukosi aplink Ž8mę, iš pra- nori žinoti Kas jam nežino- gali ateiti visai nelauktai, 
ti. Bet kova gali būti ir*be džios irgi barškėdavo, bet ma. lodei jis leidžiasi į ne- Pasitaiko, kad šeimos gydy- 
karo, be gyvybės ir turtų greit nutildavo, nes tuoj iš- Žinomus kraštus, kopia į tojas atranda žmogų gera 
naikinimo. Štai, paskuti- sieikvodavo jų cheminės kalnus, knisasi į žemės gel-me stovyje per sveikatos _
niais metais tarp Amerikos baterijos. Dabar amerikie- mes, tyrinėja jūrų gelmes patikrinimą, o už trumpo ,p paiion;ene; ten Daf LSS-gai, sakydamas drama- Aš su broliu nueidavau pas 
ir Sovietų Rusijos prasidė- čių paleistas saulės* sateli- ir erdvės platybes. Jis nori laiko atsitinka koks nors su- ‘ ' , ♦ * ‘ tiškas kalbas, sakyčiau to ji jų paskaityti,
jo lenktynės dėl erdvės už- tas, kuris yra pavadintas viską žinoti. Tuo noru, tėve, trikimas. j Harman iš Sharpes, iaiko socialistinės idėjos Kartą jis sko: “Vaikai,
kariavimo, šitokia kova, tė- “Pioneer V,” turi jau kito- yra pagrįsta visa žmonijos; Neretai turima sunkumo užsakė laikraštį Mis. švietėjas, tačiau jam miras, štai laikraštis iš Amerikos 
ve, akstiną progresą ir mie- kią bateriją: ji prisikrau- pažanga. Tai viena. O ant- su mūsų tautiečiais, juos į j Cocoa, Fla. iki šiol Keleivyje neteko —Keleivis, pasiskaitykite.
stu negriauna. na energijos iš saulės spin- ra, tėve, kiekvienas žmogus ligoninę norint paguldyti.________________ ’------------- matyti platesnio velionio Jame yra ir juokų, Maikio

—Vot vot, gerai, kad tu dulhL čia Amerikos mok- nori būti pranašesnis už ki- Ar iš senų laikų, ar tik šiaip Pafcaibinkini draugus ir nuopelnų ir darbų aprašy-'su tėvu pasikalbėjimai. Tė-
apie tai užsiminei. Aš jau alininkai kovoje dėl erdvės tus. jis non būti uz kitus klaidingas įsivaizdavimas, kaimynu# užsiwikyti “Kelei- m<>. Taigi, bent dabar ren- vas yra didelis katalikas, o
uorė iau tavęs klausti, kas užkariavimo jau pralenkė stipresnis, greitesnis, moky- kad 1 ligoninę žmogus gul- . „ Kaina metanu tik giant 55 metų sukakties Ke- Maikis eina 1 mokyklą li
tai do daiktas ta erdvė? rusus- tesrus ir ^’^esras. To domas “mirti,” atgraso ne ---------

1

tesnis ir turtingesnis. To domas “mirti,” atgraso
_Imant mauni mastu tė- — Olrait, Maik, jeigu pra- paties nori ir valstybės, to- vieną nuo laiku gydymo 

ve, erdvė yra vieta, kur mes !ei?kė? tai gerai; ale paša- dėl ir jos lenktyniauja. Kad tei tėra “bobučių pa
L- 1

rusus.

‘ Pavėžini kai kyk, k°ks bus iš to pažitkas —Bet ar joms tas reika- saka,” matome iš to, kad to-j 

mudu čia stovim, tei orasanlink mus ir taro mūs vra —Tėve, nesakyk “pažit- —čia tėvas vietoje pake- kur paguldoma daug sunkių 
erdvė Vieta terp keturių kas.” Sakyk, kokia bus ?ej klausimą. Bet palikimį jį ligonių, kaip Boston City, i

... j - rr nmiHn Kitam kartui, nes man jau mirtingumas tėra 7 nuosimsienų taipgi yra erdve. To- nauda. mokvtis
dėl, jei kambarys yra pla-i —Šeiap, ba as supyksiu. čiai. Vienas amerikietis gy-

tus ir ilgas, mes sakom, kad 1 —Pykti nesveika,
tas kambarys yra erdvus; o kalbėkim ramiai, 
jeigu jis perankštas, tei —Nu, tei pasakyk, —
sakom, kad reikėtų erdves- mums iš to, kad Amerikos 
rio. Ar dabar aišku, kas mokslinčiaKpralenkė Sovie- 
yra erdvė? tų mokslinčius? Kas mums i

—Ne, ne, neaišku. iš to, kad paleisti jų barška- į
—Bet žodis erdvė turi ir lai barška padangėse? Ar 

platesnę prasmę, tėve. Er- bus pigesni šolderiai: Ar 
d ve j šviečia saulė, sukasi atpigs alus? Ką? 
n'ūsų žemė ir kitos planetos. į —Ne, tėve, atpigti niekas * 
Jš tikrųjų, erdvė yra bėga- dėl to neatpigs; greičiau

tėve,

kas

line. dar pabrangs, nes tie mėnu-

-Olrait, Maik, susitik- dytojas kartą išsireiškė, kad

lionį turėtų būti parašyta. 
.Laikas būtų taipgi F. J. Ba-

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar ...

’ Į draugui. Ui atsiminkite, P~"««~™»ą $5.00; a,
kad geriausia dovana bus pradedu siusdamas pen- 
šios knygos:

GERIAUSIA DOVANA

leivio specialią laidą, pla- daugiau žino už tėvą. Įdo- 
čiau ir išsamiau apie ve- mu, kaip jie kalbasi.

Paėmęs Keleivi tuoj pa
stebėjau, kaip ji lengva 

Patariu Keleiviui pakelti į skaityti. Labiausia patiko

sim kitą sykį. I jis nelabai norįs lietuvių pa-

—Nu, tei kaip ją galima; liukai, planetėlės ir kitokie 
užkariauti? isatelitai labai brangiai mū- j

—Erdvės užkariavimas valdžiai kaštuoja, todėl
nereiškia, tėve, kad kas nors jį priversta vis daugiau kel-
ją nugalės ir iškels savo vė
liavą. Net drąsiausias pasa-

ti mokesčius biznieriams, o 
biznieriai išrenka tuos mo

ku rašytojas nerašys tokios pėsčius iš mūsų, . keldami 
pasakos. Vis dėlto Rusijos maisto ir kitų dalykų kai- 
ir Amerikos mokslininkai nas-
paskutiniais laikais prakai- Nu, tai kaip tu rokuoji, 
tuoja gamindami visokias ar valdžios r.e durnai daro, 
raketas, kad galėtų pasiek- ^orėdamos užkariauti tus
ti mėnuli, šiomis dienoms 5*4 °rą?
Amerikoje buvo iššautas) —Taip, tėve, jeigu žiūrė- 
sviedinvs saulės link, ir sa- si šolderio, arba stiklo 
koma, kad jau lekia aplink) alaus, tas lenktyniavimas 
saulę, siųsdamas žemėn si- po tuščią erdvę atrodo tuš- 
gnalus. čias, neprotingas darbas.

—Jes, Maiki, aš su Za- Bet iš tikrųjų jis nėra tuš-

KOVOJE DĖL PREZIDENTO VIETOS

Jen. John F. Kennedy (dešinėj) su Indianos valstybės 
sekretorių John R. WaLsh eina į spaudos konferenci
ją. pasirašęs pareiškimą, kad jis ir Indianoje pirmi
niuose rinkimuose stato savo kandidatūrą prezidento 
vietai.

gočiaus biografiją išleisti. !Maikio su tėvu prikalbėji
mai.

1912 m. atvažiavau i Bal- 
timore ir apsigyvenau pas 
geras lietuvius. Šeimininkas 
man patarė, kad jei ko reF 
kės pirkti, tai ant kampo 
yra lietuvio krautuvė. Kar
tą ir užėjau i ją kaž ko nu- 
sipiikti. Pasirodo, krautuvi
ninkas besąs netolimas kai
mynas iš Lietuvos Jonas 
Pilipavičius.

Besikalbėdamas su juo 
pamačiau padėtą Keleivį, ir 
paėmęs pradėjau vartyti.

Pilipavičius patarė man 
jį nusipirkti. Sako, tai ge
ras laikraštis.

Aš jam atsakiau, kad ji 
jau Lietuvoje skaičiau ir 
žinau, kad jis geras. Taip jį 
ilgą laiką ir pirkdav: u toj 
krautuvėj, o kai išsikėliau 
gyventi i pakraštį miesto, 
tai paprašiau, kad Maikis 
su tėvu i namus ateitų kas 
savaitę.

Nors Maikis su tėvu nie
kados neprašo aukų ir ka
lendorių duoda už 50 centų, 
bet aš, kaip senas pažįsta
mas, 55 metų sukaktits pro
ga Įdedu jiems penkinę ir 
linkiu viso geriausio.

Juozas Lubeckas

kinę. Linkėdamas Maikiui 
ir Tėvui ilgiausių metų, lie- 

Stepono Kairio “Lietuva ku Keleivio plunksnos dar- 
kaina $5.50 bininkams ir skaitytojams,budo'

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

'Dieno-! Su gdia pagarba
Z. Jankauskas

Kipro Bielinio “Penktieji Philadelphia, Pa. 
netai”, kaina $6.00. Geibiamieji,

Jas galite gauti ir Kelei- 55-rių metų “Keleivio 
rio administracijoje: sukakties proga linkiu

♦:3b Broadvva.v.
Ilostnn 27. Mass.

vi
siems laikraščio bendradar
biams geriausios sveikatos

‘Keleivio’ 55 Metę Sukakties Proga
KIEKVIENAS, KAS TIK NORI, GALI GAUTI

į NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą 

“LJE'i UVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
Į kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir 
Į įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis 
Į turėtų persKaityti. Knyga parduodama už $5.50.

ARBA gali gauti 5 autorių knygą ‘‘MAŽOJI LIETUVA,’’ 
3 7 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny
goje surinkta laba: daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par
duodama už $5.00.

\ ieną AKLA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenumera
tos pinigus $S.O0. Norimu knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 

I skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs, 
j arba nebeskaito jo bent du metus).

Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 
j adresu. Pasiūh mas vaitoja nuo vasario 1 iki gegužės 1 <1.

J,Baltimorę, Md.

♦
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Puslapis šeštas KELEIVIS, ?n. BOSTON No. 13, kovo 30, 1900

MOTERŲ SKYRIUS I

A. SVEIKAS

AMERiKONKA
(Tęsinys'

Jurgis aptarė reikalus su Jonu ir Palubiu. Jonas’pa
tarė, kad Onutė pasimokytu kalbos ir apsiprastų.

—Tegul eina Į anglų kalbos kursus, tegul Įsirašo i 
chorą, susipažįsta su jaunimu. Gi ji visai jaunutė. Ką gi 
mes čia užkabinsim šeimininkavimą užkart, kad ji beveik 
vaikas.

—Taigi ir aš taip maniau,—atkirto Jurgis,—kol aš 
pasikalbėjau su ja per pasivaikščiojimą. Geriau tu pats 
pasikalbėk. Arba pasitaikim visi kartu su ja.

Bet Jonas skubino vis užsiėmęs visokiais reikalais. 
Tai šnekėjosi Jurgis ii Palubis su Onute. Jos paveikti 
vyrai pasižadėjo žvalgytis namų. Bet visiems trūko pa
tyrimo šiame reikale. Taigi nutarimai nusidelsdavo, kol 
tinkamesnė proga pasitaikys.

Tuo tarpu Ona susipažino krautuvėj su Balaišiene. 
Tai buvo senyva moteris, pagal tuos laikus, kai daugu
mas ateivių jauni buvo. Dirbo Balaišiene siuvykloje. Jos 
kaž kaip sutarė ir viena kitą pamėgo iš pirmo susitiki
mo. Gal Onutei trūko motiniškos globos, o gal našlei Ba- 
laišienei bendravimo su jaunesniais. Balaišiene pasiūlė:

—Eik, Onute, su manim dirbti pas siuvėjus. Akis 
turi geras ir miklius pirštus. Galėsi sagas siūti. Aš juos 
siuvu ir gerai uždirbu. Tik sunkiau darosi, dėl akių. Ne
bematau taip gerai, kaip seniau. Tau bus bepigu. Aš pa
mokysiu. '

Onai patiko pačiai užsidirbti. Niekada savo gyveni
me ji nieko neuždirbo. Pas tėvus ūkyje užaugo ir niekur 
netarnavo. Taigi ir kiek nejauku, bet kartu labai Įdomu 
ir smalsu. Daug drąsos pridavė Balaišienės pažintis. Siu
vykloje pasirodė nežmoniškai karšta ir jautėsi prosų į 
garai. Pradžioje darbas ėjo iš lėto, bet greitai Ona pri
prato prie tų pačių mechaniškų judėsiu ir darbas ėjo spar
čiau. Didėjo ir uždarbis. Ypač, kai Balaišiene parodė,, 
kaip reikia Įvertas adatas paruošti. Jos prisipirko dau
gybę adatų ir vakare pas Balaišiene jas varstė ir vaš
kavo. Kadangi Ona turėjo geresnes akis, tai ji adatas 
vėrė, o Balaišiene siūlus vaškavo. Eidavo Į darbą dau-

C** -

KARALIENĖ SU JAUNIAUSIU SCSOt

Anglijos karalienė Elzbieta Antroji su savo prieš mė
nesi gimusiu karalaičiu Andriejų.

PAVASARIŠKAS DŽIAUGSMAS

Pavasaris laukais ateina:
Sutirps ledai mano širdy,
Kai užgiedos varnėnas dainą 
Gamtos pražydusiam glėby.

Vėl suliepsnos jausmai jaunystės 
Pačioj krūtinės gilumoj:
Aš visą groži apkabysiu 
Ir nusiprausiu jo rasoj.
Bet laikas plauks tarytum upės 
Į nežinios senas pilis,
O aš, lyg gluosnis pasisupęs, 
Sumerksiu praeitin mintis ...

Ignas Šmigelskis
"U. .

IR ČIA BŪKIME 
ATSARGIOS

MIAMI, FLA.

Liūdime
Moterų Klubas liūdi nete

kęs brangios narės Dėlios 
Kuraitienės ir giliai atjau
čia Don Kuraičio 
skausmą.

M. BIRŽIŠKA DĖKOJA Prof. M. Biržiškos adrseas:
1120 So. Magnolia Avė.Keleivio administracija 

prof. Mykolui Biržiškai pa
siuntė Juozo Januškio - 
Johnsono iš Easton, Pa., 
gautus $25. Profesorius at- 

širdies'siuntė laišką, kuriame dė
koja aukotojui ir Keleivio

Los Angeles 6, Calif.

VVASHINGTON, D. C.

Į Lietuvos pasiuntinybę 
atkeliamas dr. S. Bačkis

Nors velionė neilgai te- administracijai už tarpinin- Dr. Stasys Bačkis, iki 
buvo klubo nare ir toli gy- kavimą. šiol ėjęs atstovo pareigas
veno, bet ji buvo uoli narė. j Profesoriaus medžiaginė Paryžiuje, perkeliamas Į 

ilsėkis, miela Della, savo būklė yra sunki, bet, kaip Lietuvos pasiuntinybę
gimtoj žemelėj

Klubo pirmininkė

Jennie N. Nevis

DETROIT, MICH. 

LSS 116 kp.

jis rašo, “negi viešai verk- Washingtone patarėju, 
šienai, kaip man (su duktė- Naujas pareigas eiti jis 
rim ir dukraitėmis) sunku pradės po “viršūnių konfe- 
pinigiškai.” rencijos,” kuriai stebėti jis

, Nors jam jau 77 metai ir šiuo tarpu pasilieka Pary- 
seniai kankina angina pec- žiuje.

susirinkimas toris, bet jis nepaliauna,! --------------------------------
T ♦ , . ~ . ,, , anot jo, “nepelningu” dar- DAINAVO 10 VALANDŲ
Lietuvių bocialdemokia-jbu užsiimti. Jis skaitąs bro- ---------

tiį Sąjungos 116 kuopos na- vacįovo Aleksandryno I Jaunas portugalų daini- 
nų.susinokimas bus si sės-tomo ir Praeities pabirų, o ninkas Agu'naldo Ribeiro 
tadiem, ba.andzio 2 d. 7 taipgi ir savo 1919 metų at- laimėjo ilgiausio dainavimo 

siminimų korektūras; turįs rekordą. Jis pajėgė be per- 
salėj (-<x.. < t. ir vvest Vei- parengęS Aleksandryno II traukos dainuoti 10 valandų
n°r\ ’ ir III tomus, bet abejojąs, ar ir 22 minutes ... ir per tą

Dai cotvaikėje daug svar- besulauksiąs, kol jie galės laiką nustojo 3 svarus svo- 
būti išspausdinti. rio.

v

bių klausimų, to dėl visi na
riai prašomi dalyvauti.

B. K.
Nuoširdi padėka visiems
Kovo 13 d. LSS 116 kuo

pa rengė pobūvį Socialde
mokratų Literatūros Fondo 
naudai. Pobūvis visais po
žiūriais pasisekė, to dėl esa
me dėkingi visiems, kurie 
jame dalyvavo, šiokiu ar to
kiu darbu prisidėjo prie jo 
pasisekimo, o ypač Emili
jai Umbrasienei, Onai Ko- 
valienei, Antaninai Kulie- 
Sšienei, Anelei Lekutienei, 
Kaziui Liugui, M. L. Bal- 
chunui, Baliui Umbrasui, 
Antanui Strazdui, 

į Ačiū Keleiviui ir Naujie
noms už mūsų pobūvio gar
sinimą.

į Rengėjų vardu
monės kaip benzinas ar ži- Ona Balčiūnienė
balas labai lengvai Įsisun- į Bendruomenės visuotinis 
kia į odą ii’ patenka į orga- susirinkimą*

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Šiuo metu kūno priežiū- nizmą. Jeigu dažnai varto- .
gybę Įvertų adatų nešinos ir darbe nereikėjo gaišti jas ra yra visoms aiškus daly-Ai tas priemones, galima ir Balandžio J a. 4 vai. p. p.
veriant. Tik griebė drabužius ir siuvo sagas. Jų uždar- kas, bet ir švarinimosi prie- visą kūną apnuodyti. Hispanos Um-dos salėje

” ’ - - v įvyks Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės vi
suotinis susirinkimas, ku •

biai kilo, nes darbas akordinis “piece work” būdavo, mones vartojant reikia bū- 
Niekada Ona nebuvo dirbusi taip sparčiai ir skubiai. Ne- ti atsargioms, nes kitaip elg- 
norėjo atsilikti nuo Balaišienės, o paskui ją pralenkti damos galime žalos turėti, 
norėjo. Vakare vėrė adatas ir visai išvargusi krito miego- Prausiantis muilu reikia 
ti. Nebuvo laiko nei planuoti ateiti, nei svajoti. Bet at- sĮenSf|s visus muilo_ likučius 
lyginimo gavimas sudarė jai didelio malonumo. Tiesiog rūpestingai nuo ūno nu- 
nenorėjo tikėti kad tai jos pinigai. Nepaisant įdėto sun- įden^a ^votišku ”rūgš- 
kaus darbo, rodėsi, tarytum ji neuzsitamavo, neuždirbo tieg apSiaustu,” kuris ap
tiek daug pinigų. Bet kai ėmė taupyti, tai vis norėjo dau- ^goja mūsų odą nuo už-
giau ir daugiau uždirbti.

Dabar visi trys Gražuliai dirbo ir bendros sutaupos
didėjo. Palubis metė savo darbą, anot jo, kad “skūros i

V. Funkiene

name bus valdybos ir rev. 
komisijos pranešimai ir 

______ naujos valdybos rinkimai.
Vyresnio amžiaus mote-' pradedant dieno •

ris, tinkamai susišukavusi, tvarkę bus rodomi filmą, is
skoningai apsirengusi ir Pe‘ro!to lr v,sos Amerlk°3 
gražiai sutvarkiusi veidą, lletuvl« genimo.

RANKOS JUDESIAI 
IŠDUODA AMŽIŲ

krėtimo ir atlieka kitas pa-'gali atrodyti daug jaunes- 
reigas. Muilas savo šarmi-Snė, negu jos amžius turėtų 

veiksmu pašalina tą 'rodyti. Bet jos rankos jude-
to

niu
visą žmogų pasmardina” ir ėmė dirbti krautuvėje pas j “rūgščių apsiaustą, ” bet jei- šiai gali ją išduoti esant 
lenką, kurio pirkėjų didžiuma buvo lietuviai. Kartu ėmė rauil^s yra gerai nuplau- .daug vyresnę.* 
mokytis “bučerystės” amato, kurio ir pats šeimininkas ^s’. ma^^au? minu-f Jaunos aktorės, kunos tu-
gerai nežinojo. Taigi Palubis ėmė lankvti mėsos piau- icn* ir vė! branda tas odos n vaidinti senesnio amžiaus

, o v x r • • ......j*..,. k apsaugojamasis sluogsnis. moterį, žino ir moka, kaipstymo kui'sus. Subatvakariais velai išeidavo i sokius. Onu- n, ,-i ° . ., . , , f, . , . , T? , , , ,. . . . jPahkus muilo likučius ant joms reikia savo rankas lai-tę šokti išvesdavo. Linksma būdavo abiem ir uzmirsda- •• v.r+itę
va savo darbus ir rūpesčius, net nustojo taip smarkiai il
gėtis Lietuvos. Dažnai išgirdusi žvalų Jurgio Palubio
juoką, Ona krūptelėdavo. Prisimindavo sapną. Ir ne- Įtuo būdu kenkia odai. 
jauku jai pasidalydavo,

odos, jie pradeda erzinti kyti. Jeigu jauna, tempera- 
odą, neduoda tam “rūgščių mentinga moteris gyvai ką 

i apsiaustui” atsinaujinti ir nors pasakoja, tai ji savo 
rankas moja nuo savęs, taip

Ne visos valomosios prie- sakyti “laukan.” O vyresnio 
—Kodėl tu manęs skęstančios necelbėjai?—prikiš- monės vienodai tinka vi- amžiaus moteris dažniausia 

siems žmonėms. Vieni yra savo rankas moja į save, 
labai jautri vienos sudėties mėgsta prispausti pirštuką 
priemonėms, kiti kitos. Kar- prie savo lūpų ir bendrai Vi
tais nė pats žmogus nežino, si jos rankos judesiai, nors 
dėl ko jis kenčia. To dėl sa- ir drąsiai pradėti, baigiasi 
vo odos trūkumus pastebė- sumenkėjimu, sumažėjimu

davo Jurgiui. O šis šypsodavosi:
—Gal neverta buvai . . .
Vasarą sekmadieniais ėmė abu važinėti i “Spot 

Pond.” Tai šiaurėje nuo Bostono vadinamas Middlesex 
Falls rezervatas, kuriame yra keli plūdai ar ežeriukai.
kurių didžiausias vadinasi Spot Pond. Iš Gražulių pir- jus, reikia stengtis valomą- savo paskutiniame mosika- 
masis šią vietą atrado Jonas ir keletą kartų nuvažiavo ,sias priemones pakeisti ir vime.

V. F.ten su draugais. Visiems ši vieta labai patiko. Kiek auk- į ieškoti kitų, arba pasitar 
štesnėje vietoje, negu Bostono pajūris, medžiais apau
gę ežeriukų krantai ir didelė lanka aplinkui apaugusi 
medžiais. Toje pievoje, aplink lyg ratu medžiais apsta
tytoje, galėjo sutilpti keli tūkstančiai jaunimo. Puiki 
vieta lietuviškai gegužinei. Ir visa aplinka priminė Lie
tuvą. Kas tai aprašė šią vietą “Keleivyje” ir šimtai lie
tuviško jaunimo pradėjo ten rinktis. Važiavo iš Bostono,
So. Bostono, Cambridge, Brightono ir iš kitos pusės iš 
Lawrence. Lavrence audinyčiose daug merginų dirbo 
ir daug jų sekmadieniais sugūžėdavo Į tas gegužines.
Kai kurie vyrukai net iš Brocktono ir Worcesterio atvyk
davo čia merginu sutikti. Važiavo traukiniais, o iš Bos
tono, Cambridge ir Lawrence tramvajais.

ti su savo gydytoju.
Jokiu būdu odai valyti

negalima vartoti tokių prie
monių kaip benzinas ar ži- 1 Švedijos bažnyčia jau su- 
balas. Jie ne tik pašalina tiko leisti ir moterims būti 
“rūgščių apsiaustą,” bet kunigais. Netiukus ten ta 
taip pat naikina odos rage- teisė bus duota pirmosioms 
ną ir riebalų sluogsnį. Pra- trims moterims.
eina kelios valandos, o gal: Moterys ir kai kuriuose 
ir dienos, kol tas odos kituose kraštuose jau yra 
sluogsnis vėl atsigauna ir išsikovojusios sau teisę ku- 
atsinaujina. Per tą laiką nigauti, bet tik kai kuriose 
oda gali lengvai apsikrėsti, - bažnyčiose. Didelė daugu- 
susirgti ir to vaisiai gali bū- ma bažnyčių dar ir girdėti

MOTERYS—KUNIGAI

(Bus daugiau)
ti ilga odos liga.

Tokios valomosios prie-
nenori, kad moterys galėtų 
būti kunigais.

V. Kutkus

AKLOSIOS AKYS
Pieno neės neteka.

Tai Polly Thompson, 75 m. 
amžiaus, kuri šiomis dieno
mis mirė Bridgeporte, Ct. 
Ji 45 metus buvo nuolatinė 
garsiosios Helen Kcller pa* 
lydovė, jos “akys ir au
sys’’ kelionėse po visą pa
sauli. Helen Keller būdama 
mažutė apako, be to ji bu
vo kurčia ir nebylė. Nežiū
rint to ji išaugusi pasidarė 
rašytoja ir kalbėtoja. Jos 
ištikima draugė ir pagelhi- 
ninkė buvo mirusi Polly 
Thompson. Jų ilgų mėty 
draugystė ir bendradar
biavimas pasibaigė su Pol
ly Thompson mirtinu.

LIETUVA BUDO. .Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyt: 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai* vir

še'iais, iliustruota, 416 puslapiu, 
didelio formato. Kaina ____S5.5C

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus’’ 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

1905 METAI, Kioro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai-— rtz.»xU •«•••.. •

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta* Simutis, daugy 
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis

apie lietuvius visame pasaulv. 
464 psl. Kaina ....................... $5.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos *u gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl..
kaina ....................................... $5.00

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt.

MARLBOROUGRS LITHUANIAN 
SELK-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14’ 
psl., kaina ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausiniams su
prasti. Kaina ...........................50c.

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

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Kazliškio romanas. 514 »>sl. 
kieti viršeliai Kaina .......... $5.00

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 38<» 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau* Vala
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų Dlėto.iimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dangvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ....................$8.50

SIAURUO.ru TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikes lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną* Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. cera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT. 
RTAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PA UNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina.................................... $2.50

KODĖL AS NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NĄ S. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945, užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.50

ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakaris nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

BARABAS, Paer I^gerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
tri;ose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys............ $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų vaigių receptų. 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunięo 
M. Valadkos patašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina............................$2.50

?x KISS IN THE DARK. -T. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietai:-, viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
mėnas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ............ $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas bū’i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina ...........  25 Cnt.

SOCTAI,DEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina............................. 25 Cnt.

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina................................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina...........  25 Cnt.

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina .......................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kola’čio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trvs dalvs įrištos į vien* 
knyga, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ...................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway ------ :------ So. Boston, Maaa.

SIAURUO.ru
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gražus Kūrybinio
BENDRADARBIAVIMO KONCERTAS

STASYS LIEPAS

Visas sunkias moderniškas 
dainas sudainavo dideliu 
muzikalumu in technišku 
įgudimu. Maloniai nuosta
bu, kad ta lietuviško teksto 
dalis, kuri pasiekė mūsų au
sis, buvo tarta padoria lietu
viška tarsena. Gaila tik, kad 
turėdama daugiausia dar-

VIETINĖS ŽINIOS
J. Rudis minėjo gimtadienį J. Pautieniaus paroda

įvairi ir gyva, kupina dina-
Bostono lietuvių kultun- minė3 įtampos ir melodinio bo jai nevisada patogiame 

nių įvykių kronikoje kovo iškalbingumo. Smuikininko aukštajame registre ir lie- 
20 d. koncertinę popietę So. pajėgi technika, kruopštus tuviško teksto varžoma, ji 
Boston High School salėje kūrinio išstudijavimas ir neturėjo progos iškelti visų 
vertėtų įrašyti stambiomis nuoširdus į jį įsijautimas savo teigiamų tikrai kultū- 
raidėmis, kad bent tuo at- leido jai šiame koncerte bri- ringos dainininkės savybių, 
žymėti kūrybinių mūsų šie- Hjantiškai sužėrėti. Visai Dainininkė susilaukė šilto 
kimų kelyje didelį žingsnį užtarnautai ji sukėlė ilgas publikos priėmimo ir buvo 
pirmyn. Kalbu apie kame- ovacijas jos atlikėjams ir iš- apdovanota gražia raudonų 
rinį muzikos^ koncertą,^kurį šauktam kompozitoriui. rožių puokšte. Taip pat ka-

T..x....... tučių išsaukti prieš publiką
pasirodė abu dainų ir abu 
tekstų autoriai.

surengė Lietuvių Bendruo
menės Bostono skyrius ben
dradarbiaudamas su jaunų 
talentingų vietinių ameri
kiečių kompozitorių sambū
riu “The Institute for Pro- 
gress in Music.”

Prieš keletą metų komp. 
J. Kačinsko užmegsti asme
niniai, ryšiai su šio Instituto 
nariais sudarė galimybių 
jam ir komp, J. Gaideliui 
paskutiniu metu jau gana 
dažnai šen bei ten išeiti su 
savo kūriniais į amerikiečių 
viešumą. Tad šiuo koncertu 
mūsų kompozitorių buvo 
lyg ir revanšuojamasi prieš 
amerikiečius, kviečiant juos 
pasirodyti jungtiniame kon
certe lietuviškai visuome
nei. Šitokiomis aplinkybė
mis šis visais žvilgsniais ga
na nusisekęs kamerinis kon
certas pavirto iškilminga 
amerikiečių ir lietuvių mu
zikinių ir poetinių talentų 
kūrybinio bendradarbiavi
mo ir draugiškumo manife
stacija. Tas bendradarbia
vimas gražiai pasireiškė 
tiek scenoje kūrėjų ir atli- 
kiejų tarpe, tiek ir šiapus 
scenos publikoje, kurios ne 
taip jau mažą dalį irgi su
darė amerikiečiai.

J. Gaidelio sonata

Komp. Juliaus Gaidelio 
Sonata smukui ir pianui 
buvo tikrai šaunus įvadas į 
ši kultūringą koncertą. Pui
kiai smuik. Giora Bernstei- 
no ir Trudi Salomon atlikta, 
ji meninio džiaugsmo tvanu

J. Bavicchi ir J.
dainos

Kačinsko

Toliau sekė trys J. Ba
vicchi dainos Stasio Santva- 
ro eilėraščiams: Vyšnios,
Rudenio duona, Džiaugs- irmoji A„
mas. Jas ir po jų sekusių
KaeinsKO Audrų padainavo « ^„^0^ išpildė

Komp. John Bavicchi, fyarbl«« JT0. “i-
, , ,“ ... , , _ įti septeto dalyviai buvo: Iz.

gal labiausia, jau platesne- Vasyliūnas (smuikas), Mi-

J. Kačinsko septetas%
Toliau sekė J. Kačinsko

• Kovo 13 d. senas mūsų 
laikraščio skaitytojas John 
Rudis minėjo savo 73 metų 
sukaktį ir ta proga priminė 
mums, kad jis jau skaito 
“Keleivį** 54 metus. Skaito 
su pertrauka, kai tarnavo 
Amerikos armijoj ir buvo 
išvykęs kautis į Prancūziją 
pirmame pasauliniame ka
re.

Savo gimtadienį J. Rudis 
atžymėjo draugų būrely ir 
per mūsų laikraštį prašo 
perduoti širdingą padėką 
Nellai Lenkauskienei už 
gardžiai paruoštas vaišes 
sukakties minėjimo sve
čiams.

Dailininko Juozo Pautie
niaus kūrinių paroda atida
roma šį sekmadienį, balan
džio 3 d. 2 vai. popiet Tau
tinės S-gos namuose.

Janeliunas pensininkas

Steponas Janeliunas, uo
lus visuomenininkas, 21 me
tus išdirbęs karo laivų sta
tyboje, išėjo į pensiją.

Lietuvis amerikiečių operoj

je amerikiečių viešumoje 
prasimušęs iš visų jaunųjų 
vietinių kompozitorių, tai 
gilus, rafinuotas muzikos 
eruditas, atskleidžiąs savo 
muzikinėje kūryboje giles-

chel Laluse (viola), Corin- 
ne Flavin (cello), Sherman 
Friedland (k 1 a r n e,tas), 
Francis Nizzari (fagotas) ir 
Roland Pandolphi (valtor- 
nė). Jau ir viena ši dalis ro-mų, sakytumei, filosofinių ĮdJ b džfa kon,pozitoriaus 

mintijimų ir pergyvenimų. g- kame
S* J° ekspresyvus bandy- rinio ‘ iš nt
mas savo savito stiliaus •_ ______ _ i.„-_____ginalaus * spalvingumo ir 

staigmeniškai šviežių garsi-o r i emonėmis “įdaininti”
lietuviškąją Santvaro širdį •,, ... mų impresijų. Septetas pabuvo itin įdomus ir labai lydėtas gausiu plojimu.

N. Van Slyck dialogai

Dabar scenon įgabenamas 
antras fortepionas, ir štai 
išgirstame Nicholas Van 
Slyck sonatą dviem fortepi
jonams, pavadintą Dialo
gais. šiuo veikalu atskleista 
plati skalė pianistinės tech
nikos efektų ir išryškinta 
daug turtingos vaizduotės

simpatingas. Jam taip bū
dinga nerami, aistringai 
nulsuojanti dramatinė me
lodijos linija gal nevisur to
bulai tiko perduoti subti
laus ramaus santvarinio ly
rizmo žydriui.

Savo pasirodymą daini
ninkė užbaigė Audra, nese
niai J. Kačinsko Prano 
Lemberto žodžiams parašy-
tą. soline aukštam balsui m 0 m ent fortepijoninių 
daina. Su nuoširdžiu dziaug- ipavidalinime
smu pasitikome sj naujų <£nata .
nmtų indeli i taip skurdų (temperanlentus pįkambY„ta 
musų OTiginaluiių damų lo-l ti^ kompozitoriaus ir 
bynų. Man didžiausio ,cpu-Sai„mon at
dzio padare gera. išieško- nusisk g 4jd ,f pasi^ki^,. 
tas, vaizdingas harmoninis

sus maloniai nudžiugino 
dviejų naujų dainų išpildy
mas. Ypač pabaigoje sudai
nuota ' ištrauka iš Klovos 
operos Pilėnai buvo choro 
(su V. Vasyliūno piano pa
lyda) labai įspūdingai iš
pildyta ir iššaukė klausyto
juose gyvą entuziazmo ban- 
gą-

Žvilgsnis ateitin
‘ Linkėtina, kad ir šiam 
koncertui nuskambėjus, kū
rybinė mūsų kompozitorių 
dvasia, džiaugdamosi jau 
nuskintais laurais, ir toliau 
nenurimtų. Daugiau įgavę 
pasitikėjimo savim ir nau
jos energijos, mūsų kompo
zitoriai, visos mūsų visuo
menės visokeriopai remia
mi, dabar turėtų dar uoliau 
dirbti, kad taip gražiai užsi- 
mezgęs kūrybinis bendra
darbiavimas tarp lietuvių ir 
amerikiečių muzikos kūrė
jų ateityje ne tik nenutrūk
tų, bet vis labiau plėtotųsi, 
eidamas platyn ir gilyn į 
amerikiečių viešumą ir nau
jais lobiais praturtindamas 
mūsų muzikinį kultūros 
kraiti.

Praeitą savaitę Bostone 
gastroliavo New Yorko Civ- 
ic opera, kurioj dalyvauja 
ir lietuvvis Arnoldas Vokie
taitis.

Grįžo J. Tumavičiene

Visuomenininke Jadvyga 
Tumavičiene grįžo iš Flori
dos, kur ji ilsėjosi su savo 
dukra I. Mickūniene ir 
anūke Felicija. Sakosi pa
silsėjusi ir sustiprėjusi. 

Operuotas V. Adomavičius

kaitis, I. Vasyliūnas.
J. Ambrozaitis — $3.00.
Po $2 — Malinauskai, P. 

(Narkevičius, P. Radaitis, 
|Vaigauskas, kun. S. Saulė- 
nas, B. Jakutis.

| Po $1 — M. Levickienė, 
K. Pūras, T. Šilkinienė, F. 
.Teberienė, A. Waleika, F. 
■Narkevičius, J. Rudis, S. 
(Venckus, F. Mankus, Doblė, 
!M. Palaimienė, A. Narke- 
Į vi čius, J. Žilius, L. Izlbic- 
kas, J. Gudas, Šiurila, A. 
ĮMegauskienė, M. Mačiui
tienė, Puodienė, R. Karpa- 
.vičienė, M. Gražulienė, M. 
'Jankauskienė, Alionis, K. 
Dovydienė, J. Gerdvainis, 
M. Šilinienė, I. Nemeikšie- 
nė, A. Miškinis, V. Kasins- 
kas, Rutkauskienė, S. Lui- 
nis, Valienė, Duosienė, M. 
Grandienė, M. Kriaučiūnie
nė, E. šeškauskienė, M. Ur
bonienė, Šarkienė, ir I. Ta- 
mošiuna, M. Jakutienė, M. 
Miškienė.

Surihktos aukos, atskai
čius minėjimo rengimo iš
laidas, pasiųstos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Rengėjai dėkoja visiems 
aukojusiems.

KIEK ATSIEINA ŽMOGŲ 
UŽMUŠTI

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

• 1 Y* Inž. Vladas Adomavvi- 
čiui praeitą savaitę Bapti
stų ligoninėj padaryta ope
racija. Ligonis jau grįžo 
.namo ir čia sveiksta. Linki- 
’me greičiau visiškai susti
prėti.

Aukos Lietuvos laisvinimui

Cambridge Lietuvių Pi
liečių Klubo (163 Harvard 
St) surengtame Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
amo sukakties minėjime su
rinkta $133.50. Aukojo: 

į Po $10 — P. Paliulis, A. 
Mankevičius, Vinciūnai. 

i Po $5 — J. Saras, A. Dau
kantas, J. Puzinas, S. Kiš
kis, J. Trainavičius, R. Vit
kauskienė, kun. P. J. Juš-

Juliui Cezariui, Kristaus 
gimimo laikų Romos impe
ratoriui, kare vieną priešo 
karį užmušti atsiėjo 75 cen
tai, o paskutiniajame pasau
liniame kare vieno kario 
mirtis kaštavo 200,000 do
lerių. . /
—7---------------- --------------

Jieskojimai

TAS J£ZLS . . . TAIPPAT ATEIS’
Kalbėdamas į savo mokytinius 

■pirm savo mirties, Jėzus buvo pasa
kęs jiems, kad jo karalystė, kurips 
Įkūrimo jie laukė, neturėjo tuojau 
ateiti. Jis pasakė, kad turėjo nueiti 
ir vėl ateiti ir kad po jo sugrįžimo* 

'Dievo pažadai apie karalystę bus 
įvykdyti. Jų išmanymas buvo ne
rangus ir jie negalėjo greit suprasti 
ką tas reiškia. Vienok, jie pradėjo 
svajoti apie tai, kas turėjo atsitik
ti su jų Valdovu, ir tik kelias dienas 
pirm jo mirties, jie teiravosi apie tai 
sakydami: "Koks bus tavo atėjimo 
ir pasaulio pabaigos ženklas?”—Ma
to 24:3.

i Po to jis pasitraukė nuo jų—mir
tyje—ir nors tai buvo tik trys die
nos iki jis vėl pasirodė jiems, jis jau 
nobebuvo toks pat kaip pirma. Per 
keturiasdešimt dienų po jo prisikėli
mo atrodė, kad jis atėjo kelis sykius 
ir vėl nuėjo. Neabejotina, kad tokie 
įvykiai labai nustebino juos ir jie 
.neišmanė ką visa tai reiškia. Taigi 
• jam esant su jais paskutinį kartą, 
ijie pasidrąsino ir vėl teiravosi apie 
,tai, kas buvo labai arti jų širdžių, 
į būtent, apie karalystę: ”Ar šiuo lai- 
įku tu sugrąžinsi karalystę Iaraė- 
iliui?” (Ap. ĮJarb. 1:6) Gal jie manė, 
'kad ką jis buvo pasakęs jiems apie 
'savo nuėjimą ir atėjimą jau buvo 
įvykęs faktas, ir kad dėlto jau buvo 
tikrai atėjęs laikas įkurti pranašų 
apskelbtąją karalystę.

Bet jie apsivylė. Jėzaus atsiliepi
mas parodė, kad dar nebuvo laikas 
jiems žinoti kada ana ilgai žadamoji 
Dievo karalystė bus tikrai Įsteigta. 
Jis aiškino, kad pirm jos atėurno jie 
turės dirbti tam tikrą darbą. Jis liepė 
jiems laukti Jeruzalėje iki tol, kol 
jie gaus šventosios dvasios galybę 
ir įgaliojimą, ir po to jie turėjo 
skelbti Evengelijos žinias apie kara
lystę visoje žemėje.

(Bus daugiau)
Norėdami daugiau sužinoti šiuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Avė.
Chicago 8, III.

kūrinio fonas.
Savo “lietuviškų” dainų

Beethoveno sonata

Po pertraukos sekusi kia-pripildė klausytojų širdį, debiutu dainininkė C Cur- '^ė nemirti jo Ludwig
Sonata labai savaiminga ry pasirodė visai vykusiai.

V

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir
Anglu-Lie*uv>tį

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu
Dr. D. PILKA 

546 E. Broaaway 
So. Boston 27, Mass.

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA

• NAILONO TAFETA paprastu spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą...............................................$2.70

• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardą......................................................................... $2.70

• LOVATIESES, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 100 x 230 centimetrų .. . $24.75

tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm...............$28.00
• STALTIESfiS, italu pliušas, tu pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KASMIRO SKARELES, gėlėto ar smulkaus rašto

32 x 32 colių dydžio................................................................ po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70

— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) .................... $29.00

3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust. 
3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.

• STANDARTO PAKETAS AD 702 (moterims)................. $29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2'4 jardų bo- 
velninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių

• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS. 
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONfiS, GYDY. 
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
SI Rmrvoir St. CAMBRIDGE, Man. Tel: Kl 74708

(Offisas atdaras visa laiką)

van Beethoveno Sonata 
smuikui su pianu Nr 2 buvo 
maloni atgaiva šioje moder
niųjų kameristų popietėje. 
Joje smuikininkas G. Bem- 
stein vėl parodė savo aukš
tą grojimo klasę ir gerą kla
sikinio stiliaus supratimą. 

Ypatingo dėmesio šiame 
| koncerte vertas talentingas 
g Trudi Salomon darbas. Ji 
g kuone visą koncerto atliki- 
| mo naštą nešė ant savo pe- 
| čių. Jos technikos švaru- 
| mas, jautrus muzikalumas 
* ir dinaminių niuansų pajau

timas atliko pasigėrėtiną 
darbą tiek Beethoveno ir 
Gaidelio sonatose, tiek Van 
Slycko dialoguose, tiek ir 
dainų akompanimentuose.

J. Kačinsko choro 
pasirodymas

Koncerto pabaigai šv. Pe
tro parapijos choras, J. Ka
činsko vadovaujamas, pa- 

' dainavo penkias dainas. 
•Gruodžio Tėve mūsų ir Žie
ma bei K. V. Banaičio Šer- 
mukšnėlė buvo jau seniau 
'girdėtos, o J. Arcadelt Avė 
i Maria ir Pasveikinimo cho
ras iš Klovos op. Pilėnai 
šiame koncerte buvo atlik
ta pirmą kartą.

Išskyrus vieną kitą ner
vingą akimirką vaizdingoj, 
bet balsiškai nelengvai ap- 
valdomoj Gruodžio Žiemoj, 
visos choro dainos nuskam
bėjo stilingai ir darniai. Vi-

Mirus Lietuviu Darbininku Draugijos (LDD) 7 kuopos 

ilgamečiu! ir darbščiam nariui

WALTERIUI AMBOTUI

jo giminėms nuliūdimo valandoje reiškiame gilią užuojautą.

LDD 7 KUOPA .

Brooklyn, N. Y.

Paieškoma Juozapata BALČETIE- 
NĖ. Turi sūnų Juozą. 1940 metais 
gyveno Scranton, Pa. Paeina iš Ber
natonių kaimo, netoli Panevėžio. Ieš
ko jos Jonas Gaigalas Lietuvoje. Ji 
neti ar ją žinantieji rašykite šiuo 
adresu :

John Brucas
368 W. 4th St., So. Boston, Mass.

Paieškau Leono Wišniausko. Paeina 
iš Budios kaimo, Butrimonių patap., ' 
Trakų aps., Vilniaus srities. Paskiau- i 
šiai gyveno Pittsburgfc, Pa., 1912 m. i 
išvažiavo apie New Yorką. Jis pats I 
ar jį žinantieji atsiliepkite adresu: ' 

John Sharpinskas 1
8530 Reed Road,
So. Miami 47, Fla. (14

SIŪLO DARBO

Darbas senyvai moteriai, kuriai 
sunku pragyventi. Turiu farmą, esu 
našlys, be vaikų, senyvas. Reikalin
ga moteris prižiūrėti kambarius ir 
lengvam namų ruošos darbui. Darbo 
nedaug. Rašykite:

Joe Matulevich
Todd, Pa. (15

REIKIA DARBININKO
Ūkyje reikalingas darbininkas. Dau
giau informacijų laišku. Rašykite: 

Frank Petrila
Star Route
Gilbertville, Mass. (13

DABAR JUS GALITE j 
APLANKYTI j

SAVO GIMINES
LIETUVOJE į

1 KITAS U. S. S. R. VIETAS 1 
, PAVIENIAI AR GRUPĖMIS • 
I Tūkstančiai pasitenkinusių lanky- / 
) toju sako apie darbingumą 
j COSMOS TRAVEL j
• BUREAU, Ine., New Yorke. t 
t ;uris tvarkė ju keliones į įvairias { į SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. į 
į MES PADEDAME JUMS į 
5 SUTVARKYTI VIZŲ IR 
į KELIONIŲ REIKALUS.
į nformacijų dėl vizų reikalavimų į 
/ ir rezervacijų, prašom rašyti / 
j arba kreipkitės:
j COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 West 45th Street, j
New York City, N. Y. j 

Te!. CI 5-7711 j
. COSMOS . . . padeda keliauto-1 

jams jau nuo 1898 metų. f

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ 
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, 
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas, 
bet ret ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po 
priedanga dievystės.

Knyga 204 puslapių. Kaina S 1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th Street, Chicago 16, III.

PARDUODAMI NAMAI
Pigiai parduodu du ramus, vienas 

7 kitas 4 kambarių. Abu turi skly
pus. Visi patogumai, elektra, van
duo. Esu našlė, parduodu skubiai.. 
Daugiau informacijų laišku. Rašykit: :

Mrs. B. Goush 
504 Johnson
Hart, Mich. (14

TRUKžOLfiS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. S v a ras 
$3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s 

395 Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

i Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvio* bendram lietuviškam daroui, audėja 

( tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
1 ras dėl Lietuvon laisvos ateities.

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

ir dvidešimto! metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar į 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumų. į

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atai- J 
čUL ;

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

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės-

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

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

VAISTUS | LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. šar. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

9



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13, kovo 30, 1960

/

v
ictinės Žinios

PONO X PORTRETAS

dailininko Juozo Pautieniaus kūrinys. Jo kūriniu 
paroda atidaroma balandžio 3 d. So. Bostone. Ji bus 
'i autinės Sąjungos namuose, 2 vai. po piety. Paroda tę- 
.- i?. iki balandžio 9 dienos.

- — -- - — — «

LDD 21 kp. susirinkimas Dr .Eaškys dėsto Bostono 
universitete

Lietuvių Darbininkų Dr-
jos 21 kuopos susirinkimas . .. . . x , .

bus ii sekmadienį, balan- “hem.jos daktaro laipsni
Pernai pavasari gavęs bi-

ežio -5

Sveikatos draudimas kaitos pasiklausyti juo la- nuškevičienė, S. Liepas, B.
--------- biau, kad jis yra ir geras Barkauskas, Gaigalas, A.

Amerikoj yra draudimas kalbėtojas. Keturakis, B. Bajerčius, A.
nuo nedarbo, nuo nelaimin- Atvykęs Į,Bostoną, V. Si- Namaksy, A. Tumas, J.
gu atsitikimų dai bo metu, dzikauskas sustos pas inž. Sonda, J. Krasinskas, A. ši- 
yra senatvės pensijos. Tie B. Galini (19 Mellen St., menas, J. Gražulienė, kuri 
draudimai yra privalomi ir Doi chester, tel. A V 2-2024). savo linkėjimus išreiškė ei- 
visi dirbantieji yra apdrau- I ”
sti ar jie nori ai nenori. Ta- L. 

j čiau sveikatos privalomo 
draudimo Amerikoje nėra.
Yra tik laisvanoriškas apsi-

Varpo susirinkimas 
ir banketas

Kovo 27 d. buvo metinis

lėraščiu “Laisvės Varpas.’ 
Visų kalbos buvo trum

pos, bet trumpiausia A. Vi- 
leniškio, kuliam savo lin
kėjimus išreikšti pakako

draudimas privačiose diau- “Laisvės Varpo ’ susirinki-;vieno žodžio: “Dešimts,” ii* 
dimo berdrovėse arba pei- mas, kuriame dalyvavo 33 jis įteikė P. Viščiniu! $10.

PARDUODAMI NAMAI
Trijų šeinių namas po 6 ktfmb., geroj 
vietoj, City Point, parduodamas tuoj 
pat. Dėl apžiūrėjimo skambinkite te

Ž-is

Kova prieš religiją

Apie tai kun. dr. J. Vaiš

no nesiekiančiose organiza- sprendėjai iš Bostono, Wor- 
cijose, kaip Blue Cross ir cesterio, Brocktono ir kt.
Blue Shield. Tie draudimai Valdyba palikta senoji: 
didžiumoje nėra pilni, o tik Pirm. P. Viščinis, vice- 
c’alini. Kiti kraštai kaip Vo- pirm. J. Arlauskas ir J. 
kietiją, Anglija, Ptancūzi- Dvareckas, seki. B. Saikai- ros Klubo susirinkime kovo 
ja ir kiti turi privalomus ir tis, ižd. A. Darulis, fin. sekr. 27 d. 
pilnus sveikatos draudimus. V. Beržinskas. Rev. komisi- 
Neseniai privalomą sveika- ja: J- Gedmintas, J. Tuinila 
tos draudimą Įsivedė Kana- ir A. Andriulionis, 
da. Čia Amerikoje sveika- Po susirinkimo buvo ban- 
tos draudimas yra plačiai ketas, kuriame dalyvavvo

nora skaitė paskaitą Kultū-

PAJtDLODAMI NAMAI

'f. !a<ų naras, mod rn., centra
vus šildymas, kieto medžio grindys, 
oj.ia tiio.vtr, ir visi įrengimai, gra- 

. iela, prie dideūo kelio ir ežero. 
Traukinys i Bust* nų kas valanda,

Švaistomas. Yra pasiūlymai 70 asmenų. Jam vadovvavo'^ke.^Es^^iė! 5K
Įvesti sveikatos aprūpinimą P. Viščinis. Kalbėjo Z. šal-.Tel-^'J1'*1”"8^.;^*96®6* 
pensininkams. nienė, O. IVaškienė, A. Ja- * rt pavis Rd.m

Sveikata visiems svarbus
reikalas. To dėl visiems la
bai svarstytinas. Ateinan
čiame Lietuvių Darbininkų 
Draugijos susirinkime Bos
tone šis reikalas bus svars
tomas. Kas Įdomaujasi gali 
atsilankyti. Sus įl inkimas 
bus So. Bostono Liet. Pilie
čių Draugijoj, pradžia 2 va
landą po pietų.

Viršūnių konferencija ir 
pavergtos tautos

\Vilmington, Mass. (13

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji įgalės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši Įstai
ga nėra suinteresuota turėti 
pelno iš parduodamų pre
kių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt.

(Skelb.) (—)

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. die
ną. Perduodamos lietuviš
kos dainos, muzika ii* Mag
dutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

d. 2 vai. popiet Lie- bromus Baškys pradėjo
Apie tai ši sekmadieni 

balandžio 3 d. 4 vai. popiet

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visos naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

♦ Turime pn.si- imu medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-} 
"mis kainom: . Gavime austriškų deimantinių stiklui piauti J 

.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu, j 
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

«♦
• riežtuku nuo
♦*

i General Parcel & Travel Co., Ine. •I ♦
♦ 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040}

tuviu Piliečių Draugijos pa- kaityti paskaitas Bo&tono S. Bostono Lietuvių Piliečių .
talpose. unversiteto medicinos mo- Draugijos salėj kalbės Va- n 9 M. - g p m.

. elovas Sidzikauskas, kul i šeštadieniais S A. Vi. - 4 P. M. 
Baškvs tyrinėja pakvietė Vilniaus Krašto

dar daktaro Lietuvių Sąjungos skyrius.

•i’.isil-inkimp Pranas kloję.----------- p
Šveikauskas kalbės apie: . 7 * * ..

.-eikatos draudimą. Tas i^^aius, J1 Vedėjas: M. Kavaliauskas

iGR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo- Į

I me iš lauko sienas.
| Apskaičiuojame iš anksto ne-
♦ mokamai taisymo išlaidas. ♦

Du broliai lietuviai 
S Charles ir Peter Kislauskai ♦
* Garantuojame gerą darbą {
• i

sv
klausimas vis darosi opes- 
ris ir dėl to visi nariai turė
tu ateiti tos paskaitos pasi- , ......
klausyti. Kviečiami taip pat jPtodadeiphijoje 
ir nenariai.

laipsnio negavęs iš tos sii- V. Sidzikauskas politikos 
ties pranešimą darė bioche- srityje yre senas vilkas. Jis 
mijos žinovų suvažiavime nepriklausomos Lietuvos di- i-----------

Ar bus vienu 
pamokslininku mažiau?

plomatinėj tarnyboj išbuvo 
ilgus metus, užimdamas to- Į 

Viešnia iš toli So. Bostono kias svarbias vietas, kaip J 
bibliotekoje atstovo Berlyne, Londone ir 1

---------- kitur.
Viešoji biblioteka, kuri Ir dabar jis vra Lietuvos > v - * 8

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku 

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

KAIP TIK JUMS!
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos kainos
® 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metą patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame ’’bumerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

yra greta Keleivio Įstaigos, Laisvės Komiteto pirminin- į 
>j turėjo viešnią iš Švedijos kas, Pavergtųjų Tautų Or- :Vienoj įadijo programoj 

kas sekmadieni pamokslus Kerstin Gamstorp, Lund ganizacijos politinės komi- i 
sakydavo storas pamoksli- miesto bibliotekos vaikų sijos pirmininkas, jos pave-! ?
ninkas, kuri žmonės buvo skyriaus direktorę, kuri Į damas nekartą yra aplankęs

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14CENTŲ Už GALIONĄ

prmėzę vadinti “strielčiu.” Ameriką atvyko susipažinti, Europos svarbiausius politi- j 
Dabar tris sekmadienius kaip čia bibliotekos patar- kos centrus, dalyvavęs įvai- i 

y< nebe prabilo. Dėl to gir- nauja vaikams. Viešnia čia riose delegacijose ĄVashing- I 
dėti visokių spėliojimų, tik buvo ištisą savaitę ir išva- tone. žodžiu, jis sukasi pa- !
apgailestavimo iš nieko dar žiuodarųa pareiškė, kad ji čiame politikos centre ir to 

dėl bus labai Įdomu jo pas-neteko išgirsti. daug ko čia išmoko.

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER

I Naktį. Sekmadieniais ir šven- PU A 79/Lf
J tadieniais ŠAUKIT
J Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi is

Dagrintiu.

£

I
$
K

A

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Apsidrausk į
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ I

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokią ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass. i 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone 

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas A N 8-1320

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—1 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų
495 Columbia Road

n. —a* >T_ l___ »_ ---- ---Am vpnam s torner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

» TELEFONAS AN 8-2S05

\Dr. J. L. Pasakantis J 
Į Dr. Amelia E. Rodd»
i,
} VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
♦ Trečiadieniais ofisas uždarytas
I

OPTOMETRISTAI

‘KELEIVIO” SUKAKTUVINIS BANKETAS
BUS SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

368 W. Broadvvay, So. Bostone, Mass.

GEGUŽĖS 1 DIENA PRADŽIA 5 VAL. VAK.

Biletų kaina $3.00. Jų gauti galima Keleivio administracijoj, Worcestery 
pas J. Krasinską (85 Waid St., tel. PL 4-4234), Lawrence pas M. Stonie (57 
Sun.:et Avė.), Norvvoode pas F. Ramanauską (65 Tremom St.).

Bendraujame per laikrašti, o dabar turėsime piogos sutitikti akis Į aki,
.-ipažinti ar atnaujinti senas pažintis ir prie gardžios vakarienės pasigėrė

sime puikia meniška programa. Keleivio banketai yra retas Įvykis.

Maloniai prašome visus iš anksto Įsigyti biletus. Tuo palengvinsime rengė
jų darbą ir užtikrinsime geresni svečių aptarnavimą. Ačiū iš anksto.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ui

Vausia ir patikimiausia, oficialiai su IN'T GRĮSTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun- 
* -o firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
kra tus .

EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
643-617 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12, CONN. 
Telel. GH 7-5161

397 A \VEST BROADVVAY 
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. A N 8-2718

•;:) užsirekomendavusi ir plačiai žir.oma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
in;ai pilnai an:ira;;sti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, o:o paštu per 10-12 dienų, 

t iar.kę mū-ų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy- 
nedžiagt: kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino- 

. Be to. čia pamatysite dar dau? ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.
reipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 10057 vilnonės 

medžiagos 5-kiems kostiumą ns—S65.09. t pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kosti i- 
7 .<> "f, akordeonai nuo $75.00 iki $98<>.ith. 20 varų cukraus už $16.00 ir dar riauk kitų. Rei- 

: i •• MŪŠI.’ KATALOGŲ. J čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti- 
apdrauda ir vistas kita. _ .............................

. pa tolimi u i. įvairūs vaistai čia pat p«u upiti ir išsiunčiami. Tan reikalui e*ant^ ap»ank>Kite 
a. kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiringą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KAI.BA.

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo S:3« ryto iki «: m valandų vakaro: ...
šeštadieniais ntM H vai. ryto iki S vai. ix» piety. Yodčja> KOLA> GI u.A KAS

A

K The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re- 
-.ep!tis it ii rime virus gatavus vaistus.

Turir ;? vaistų i.- vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- 
ius k>--.št s. kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų r.;.o renmatizm< , atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

J -i reiK vaistu—eikit į lielnvišką vaistinę.
Sav 'manuei L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

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

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

•Tti LZ Itnucmc.; /-jEFeCTii;: .:2!;»n8ŪW:;»iiBF3JBCW
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
590 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass., TeL AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

’š nnj i rū'.':, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MCSŲ įSTAILOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

iš toliau <•; ite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų saraša i 'Jus siuntėjo ir eavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime kiek kainuoja tiersiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar ga i' a siųsti iki 41 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

na dežėje, kurio, dydis yra 15 x 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

|ST'ir\ MFTI-VlfcK KRED’KlTftS LIFTUVTftRAl
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo
!l vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VKDfJAS; JONAS ADOMONIS

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. j

TeL CO 5-5854 +

jiMiumuimiinimy
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvi* Plumberis

Atlieka visokius “plumbing”— 
iliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
lamos. Pirm negu kų darote, pas 
<ambinkit, paklauskit mūsų kainų

Telefsass CO 5-5839 
t Mt. Vernon. Dorshester, Mass

►e
►ė-e►
►

atmurmi tu.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS^

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

A Jurėnas yra Harvarde 
I universiteto doktorantas ir ver 
Jči Sv. Raštą į lietuvių kalb^

A. J. NAMAKSY
Reai Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu: 

žiedus, papuošalus

397 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

t ♦ « « » 
♦

♦ ♦ * ♦
s,|

iI♦i
I

i
___ ♦

Flood Sąare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

| Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams Į Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


