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Vaisi Sekretorius Vilioja ir j 
Įtikinėja Azijos Tautas

Valstybes Senretorius, John Foster Dulles, Lanko “Neu
traliuosius” Azijoje; Skelbia Kolektyvinį Saugumą 

Ir Ūkišką Bendradarbiavimą Užtikrina Indiją, 
Kad Jai Nėra Pavojaus iš Pakistano.

PINGVINAI PASITINKA PIETŲ AŠIGALIO TYRINĖTOJUS

Apačioje matome pingvinus, sveikinau čius pietų ašigalio tirti atvykusią eks
pediciją. Viršuje šunimis vežamas mals tas Į ekspedicijos pasirinktą būstinę.

19 Senatorių ir 77 Kongresmonai iš 11 Pietinių Valstijų 
Kritikuoja Aukščiausio Teismo Sprendimą Dėl Se

gregacijos Panaikinimo Viešosiose Mokyklose; 
Priešinsis Tam Sprendimui, Bet Teisėtai.

‘Lobių’ Tyrinėjimas 96 kongreso nariai, tame 
Visgi Bus Daromas ?kaičiuje 19 sena1t°1’ių. 77 

u = kongresmonai iš 11 pietinių
c x . ... 'valstių šios savaitės pra-
Senato paskata speciali-džioj askelb. sav0 ..)‘ęon_ 

ne komisija kuriai buvo pa- stituciniu ,inci , deklara. 
vesta tyrinėti lobių ir nn- cija„ įžtai j.
kimimų kyšininkų “veiklų”, saJko ješ aJukįiusio teĮsmo 

liQii nnropa gi tq daniri
i rasinės se

gregacijos panaikinimą vie
šosiose mokyklose. Protes
tuojantieji kongreso nariai 
sako, kad jie visomis teisė
tomis priemonėmis priešin
sis tam teismo sprendimui, 
bet nuo kraštutinių grasini- , 

' mų susilaiko. Opozicininkai 
sako, kad aukščiausio tei
smo surendimas suardęs ge
rus x kaimyniškus santykius 

nistų partijos centro komi-souialisto Mollet vyriausy- veikti istatvmu leiclėius Sš- tai.p ne.grU ’’’ baltųjų gyven- 
r_______________ ___  tetas ‘-pasiūlė” naują planą bės, nutarė žūt būt numal-, leisti kai kam prielankius t0JU- • l)ietinese valstijose ir
Prezidentas jo atsistatymą kolchozams tvarkyti. Tie sinti Alžyre vykstatį maištą1 įstatymus. O rimto tyrinėji-' pas.e^s ^apykantą, kur 
priėmė ir paskyrė į jo vietą pasiūlymas, aišku, bus pri- ir kartu nutarė pravesti Al- ‘ - ... seniau viesnatavusi taika.

.u . apn Tohnson Colorados buvusis guber- imtl> nes kasį-dristų jo ne- zyro provincijoj visą eilęAmerikos plano ieigas senate, oen. aoruisoi1 . m i !
— demokratu daugumos natouų

Amerikos valstybės se- Pietų Demokratai 
kretorius John Foster Dul- N į Sav Kandidato 
les dabar lanko Azijos ša
lis ir ypač daug reikšmės 
priduodama jo kelionei į 
neutraliuosius kraštus, kaip 
tai Indija, Indonezija ir 
Buima. Tie kraštai tarptau
tinėj politikoj bando “sėdė
ti ant tvoros” Rytų-Vakarų 
varžytynėse ir vaidina neu
tralumą už Amerikos ir Va
karų pasaulio ginkluotos jė
gos pasislėpę.

Valstybės sekretorius vi
sur skelbia kolektyvinio

Pietinių valstijų demo
kratai pradeda viešai kal
bėti, kad jiems šių metų 
prezidento rinkimuose rei
kėtų turėti sau priimtiną 
kandidatą. Iš visų iki šioliai 
minimų demokratų .kandi
datų pietiniams rasistams 
nė vienas nepatinka.

Senatorius Russell jau už
siminė, kad geriausias kan
didatas būtų Senatorius L.

saugumo būtenybę ir šalia J,ol;nson B Texas ir jo naujas Vidaus 
to sako, jog visos laisvojo 
pasaulio tautos turi ankš- ’ "
čiau bendradarbiauti ūkio 
srityje.

Azijos tautos, kurios vi
sos sunkiai grumiasi su vi
sokiais nedatekliais ir skur
du, su dideliu susidėmėjimu 
klausosi 
apie platesnį ūkišką ben
dradarbiavimą. Pagal val
stybės sekretorių, Amerika 
turi paruošusi ar baigia tai norėtų turėti sau prielan- 
ruošti planus, kaip prisidėti kų kandidatą, nieko neste- 
prie Azijos tautų gerbūvio bina, bet dar nėra aišku, ar 
kėlimo.

Russell 
remtų visu 100 nuošimčių.

Šen. L. B. Johnson yra 
dar jaunas žmogus, 47 m. 
amžiaus, bet jis, kaip ir pre
zidentas Eisenhower pernai 
turėjo širdies smūgį, bet jau 
yra pagijęs ir eina savo pa-

Reikalų Sekretorius

Vidaus reikalų sekreto
rius McKay pereitą savaitę 

i pasitraukė iš savo vietos.

----------------------------------- i------------------------------- ------------------------------------------------------------------

Sovietai Vėl Keičia Prancūzai Ryžtasi 
Kolchozų l varką Ginti Alžyrą

Sovietų valdžia ir Komu- Prancūzija, vadovaujama

pagaliau nutarė šį tą daryti. ,enįim ie 
la komisija per dvi savai- ■
tęs negalėjo susikalbėti, ką 
tyrinėti ir kokias- teises su
teikti savo pirmininkui se
natoriui A. Gore iš Tennes-

Isee. Mat tas senatorius no
rėjo rimtai pažvelgti kokią 
įtaką į įstatymų leidėjus da

ira įvairūs “lobbininkai”, ar 
: įvairių specialinių interesų 
atstovai, kurie zuja apie 
kongresą ir • stengiasi pa- 

iš-

seniau viešpatavusi taika. 
Deklaraciją pasirašė Įta-

, ... . ... kingiausieji kongreso nariai .butu aiškinamą. .kiek • , ... , • <
dėl savo ilgo buvimo kon
grese užima įtakingas vietas 
kongres komisijose. Pavyz
džiui, iš 13 svarbiųjų sena-

mo daugelis senatorių visai
I nenori ir ypač jie nenori.

'visokie .stambūs biznieriai
duoda pinigų rinkimų kam-' 
panijai įvairiems senato

riams.
Po ilgų .ginčų pagaliau įq komjsiju 9 turi pirminin- 

nutarta tyrinėjimą daryti, ^us pietinių valstijų, o at- 
bet komisijai pnmimnkaus sįovu rūmuose iš 19 svar- ' A flnun knf ari it T . . . - ... . _

priimti?
Pagal naūją* planą iš kol- 

chozninkų bus atimtas da
bar jiems duodamas “priso- 
dybinis sklypas” iki “60 
arų” (vieno akerio) dydžio. 
Valdžia sako, kad valstie
čiai per daug laiko gaišta 
ant savo mažų sklypelių ir 
neužtenkamai dirba kolcho- rjUOmenės ir jau dvi divi-i 

lnukuose. ’zijos ten pasiųstos sustipri-
Valdžia dar sako, kad nimui ten jau esamos ka- 

kolchozai dabar jau pratur
tėjo ir jie gali valstiečius 
išmaitinti be pnisodybinių

’j sklypų ir valstiečiams nebė- 
'ira reikalo laikyti savo kiau
lių, vištų, ožkų ir kitokių 
gyvių.

Kad reforma būtų priim-l 
tinesnė valdžia siūlo duoti 
daugiau teisių kolchoznin- 
kams (ar jų vadovams) nu-; 
statant sėjomainą ir kitus jungtjnių Tautų rūmų New 
panašius dolykus. laip pat Yorke buvo pirmą karta iš- 
kolchozo nariams bus lei- i > 
dziama pasalinti iš kolcho-;stybjnės vėliavos: Albani- 
zo netinkamus narius. Iki • A1AJ
šiol kolchozų nariai tos fel'jgtrijos Portugalijos, 
sės neturėjo. •• -. ...

Tikslas tos reformos yra
• • 1 lJVJOj kJUUllllJVO,

taip priristi valstiečius prie ]ono> Nepalo, Libijos, Kam- 
1 kolchozinio dvaro, kad jie bodžijos, Laoso ir Ispanijos, 
tik atiduodami dvarui visas Vėliavų pakėlimo metu 

' savo jėgas galėtų šiaip taip “pasaulio pilietis” Davis iš- 
įsigudrino iškelti virš JT na
mo ir savosios “Pasaulio pi
liečių” organizacijos vėlia-

svarbių reformų, kurių tik
slas yra žymiai pakeiti vie
tinių gyventojų ekonominę, 
socialinę ir politinę padėtį.

Kadangi Alžyro sukilėliai 
nepaklausė G. Mollet vy
riausybės siūlymo sudėti 
ginklus, tai į Alžyro provin
ciją siunčiama daugiau ka-

Tornton, artimą 
prezidento draugą, pas ku
rį prez. D. D. Eisenhower 
yra ne kartą atostogavęs.

Buvęs vidaus sekretorius 
prie Azijos tautų gerbūvio bina, bet dar nėra aišku, ar McKay nutarė statyti savo 
kėlimo. Valstybės sekreto- pietiniai demokratai, nepra- kandidatūrą į senatą prieš 
l iūs tiki, kd Amerikos kon- vedę savo kandidato skal- senatorių Wayne Morse, ku- 
gresas pritars ilgesnių metų dys partiją, kaip jie tą da- Us# pneš sešius metus buvo 
planui, kaip teikti ūkišką rė 1948 metais, kada buvo išrinktas į senatą, kaipo re- 
ir technišką pagalbą Azijos išstatę “valstijų teisių” kan- publikonas, bet vėliau at- 
tautoms. Tai būtų savo rū- didatą prieš Trumano kan- &iiriete nuo partijos ir^perė- 
šies Marshalo planas Azi- didatūrą. 
jos tautoms remti, kaip sa
vo laiku buvo remiamos Eu
ropos tautos, kad jos galėtų 
atsistatyti iš karo griūvėsiu.

John Foster Dulles kelio
nė po Azijos kraštus gali Sovietų pasiuntinys Vokie-1 
būti svarbus posūkis Ame- tijoje Zorin pareikalavo iš 
likos politikoje kovoje prieš Vakarinės Vokietijos 
rusišką bolševizmą.

Indijoj valstybės sekreto- visų buvusių Sovietų pilie- 
rius pakartotinai užtikrino čių gyvenančių Vokietijoje Analai Ištrėmė 
tą kraštą, kad jam joks pa- sąrašus. _
vojus iš Pakistano negresia. Sovietų ambasadorius Zo- 
Pakistanas gauna iš Ame- rin kaltina Vokietiją, kad ji 
rikos ginklų ir dėl to Indi- prievarta laikanti Sovietijos 
joj Į............. _ ..........
Valstybės sekretorius pa- gH^vi namu, avuci įuoai nv-|vų aiKivysnupą įvianarios į 
kartotinai pabrėžė kad In- ri, kad jų agentai galėtų) Seychelles vieną salą Indi-I

yra 
vadas senate.

Kad pietiniai demokra-

jo pas demokratus. Repu-^ 
blikonai yra pasiryžę žūt 
būt W. Morse sumušti rin
kimuose ir todėl išstato sa
vo stipriausią kandidatą, 
buvusį Oregon valstijos gu
bernatorių McKay. Oregon 
valstijoj šiemet bus labai 

Vy_; įdomi rinkiminė kova tarp 
riausybės, kad ji jam duotų M°rse l1 McKay.

Komunistai Nori 
Pabėgėlių Sąrašų

Kipro Arkivyskupą

į Anglai pereitą savaitę iš- 
girdisi daug kritikos, piliečius ir neleidžianti juos trėmė Kipro salos pravosla- 

pa-grįžti namo. Todėl rusai no-vų arkivyskupą Makarios į

dijai negresia joks pavojus lankyti buvusius Sovietui jos vandenyne (600 myliųj
Dnli‘c4r> Pnaiinc ni lipnius ir inns 0*5) J 4 1\/T«Jr*Vni./xiš Amerikos ginklu Pakista- Rusijos piliečius ir juos ga

no rankose. Jei Pakistanas lėtų prikalbinėjimais ir ki- 
kada bandytų pulti Indiją, tokiomis priemonėmis 'pri- 
Amerika dėtųsi prie jo pas- versti grįžti į Sovietiją. 
merkimo Jungtinių Tautų Vokietija Maskvos kalti

nimą atmeta ir sako, kad 
iš virš šimto tūkstančių vi- 

i šokių pabėgėlių iš bolševi
kiškų kraštų Vokietijoj tik 
keli asmenys panorėjo va
žiuoti namo ir jiems niekas 
nekliudė to daryti.

organizacijoj.

PERONAS IŠVEŽĖ
700 MILIŪNŲ

Pernai nuverstasis Argen
tinos diktatorius Juan Pe- 
ron išgabenęs iš krašto sau 
juodai dienai net 700 milio- 
nus! Badauti generolui Pe
ronui su tokiais kpitalais 
tikrai nereikės. Anie Perono

į šiaurę nuo Madagaskaro 
salos). Į tas salas anglai ir 
seniau kartais ištremdavo 
sau nepalankius Egipto ir 
kitų kolonijų politikierius. 
Ark. Makarios apgyvendin
tas Seychelles salų guberna
toriaus vasaros palociuje.

Arkv. Makarios yra Ki-į 
pro salos graikų vadas ir jis 
griežtai stoja už Kipro salos' 
gyventojų teisę jungtis prie' 
Graikijos. Anglai su juo ve-

gintis nuo bado.

i
kad prancū-j

ir

riuomenės.
Laukiama,

zu parlamentas pritars vy
riausybės tvirtos rankos 
reformų politikai.

Suplevėsavo 16
Naujų Vėliavų

Pereitą sekmadienį prie

ne šen. A Gore, bet šen. J. 
J. McClellan iš Arkansas.

Visuomenė su dideliu 
susidomėjimu laukia, ką ir 
kaip tyrinės senato komisi
ja “lobėms” aiškinti.

biuju komisijų 10 turi pir
mininkus iš pietinių valsti
jų. Komisijų pirmininkai 
Amerikos kongrese yra la
bai įtakingi ir prieš jų nu
sistatymą beveik joks įsta
tymas kongrese negali pra
eiti.

įkelta 16 naujųjų narių val-

i jos, Jordanijos, Airijos. Au- 
„ Ven

grijos, Italijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Suomijos, Cei-

Anglų-Prancuzu
Derybos Londone t!> vėliav«

oroir nukahinn____  greit nukabino.
Pereitą sekmadienį Pran- ----------------------------

jcūzijos ministerių pirminin- PATVIRTINO BAUSMĘ 
įkas G. Mollet lankėsi Lon- KAILIADIRBIŲ VADUI 
done ir ten turėjo ilgą psita-
rimą su Anglijos premjeru Federalinis apeliacijos tei- 
A. Eden’u. Abiejų šalių va- smas atmetė buvusio kailia- 
dams svarbu buvo išsiaiš- dirbių unijos vado Ben Gold

Martini Šnapsas ir
Gera Ženevos Dvasia Kokios,itakos k™«T° 

-----  i ..  '
Šiuo metu Maskvoje lan-, 

kosi mažutės Danijos užsie
nių reikalų ministeris H. C. 
Hansen. Jo priimtuvėse ra
sų premjeras atidengė dide
lę paslaptį, kadėl Ženevos 
dvasia buvo toki “maloni”. 
Pasirodo, kad ŽenVvos va
dinama dvasia buvo maišo
ma su Martini šnapsu, o to
dėl kurį laiką visi atrodė 
lyg pasigėrę tąja Ženevos 
dvasia.

N. Bulganin sakė danams, 
kad pereitą vasarą prezi
dentas D. D. Eisenhovver 
Ženevoje buvo atidaręs 
Martini kelią į taiką iri 
draugiškumą, 
mų protarpiais Bulganin sa
kėsi išgerdavęs su Eisenho- 
weriu Martini už draugiš
kumą ir taiką ir jiems atro
dė, kad taika yra čia pat. 
Tų malonių momentų Bul
ganin sakėsi negalįs užmir-

narių sutartinas pasisaky- 
imas prieš aukščiausio teis
imo sprendimą turės dabar 

' dar sunku pasakyti, bet nė
ra abejonės, kad teismo 

' sprendimo įgyvendinimas 
' bus apsunkintas ir sukels 
' dar daugiau opozicijos pie
tinių valstijų rasistų tarpe.

Kai kas į kongreso narių 
’ pasisakyme įžiūri rinkiminę 
propagaridą, kad pasiro
džius prieš savo balsuotojus 
geroje šviesoje.

Maroko Žydai Nori
Keltis Palestinon

Keli šimtai tūkstančių žy-

Alabamos universitetas d ė derybas dėl Kipro salos^____ ____ _____  _____ ________ _ ______________
pašalino vieną studentą vi- autonomijos, bet negalėda-j įvaįrius klausimus, ir skundą. B. Gold nuteistas 
siškai, o 3 laikinai iš moky- mĮ susitarti arkivyskupą iš- sutarti bendrą laikyseną kalėti nuo 1 iki 3 metų už 
klos už riaušių kėlimą prieš, trėmė, kad jis nebegalėtų'su Sovietų Rusija.

Pasikalbėji- du Maroke rengiasi aplei-
• sti tą kraštą, kuriame jie
• gyvena ištisus šimtmečius: 

Priežastis ta, kad Maroko
• atgauna iš prancūzų nepri
klausomybę ir kraštas pe-

■ reis į magometonų arabų 
valdžią,o žydai to labai bijo 

šti. ir norėtų kaip galima grei-
Dūsaudamas apie Ženevą čiau išsikelti į Izraelio val- 

ir Martini, Bulganinas ir su stybę.
danais išlenkė ne vieną1 Maroke gyvena dabar 

melagingą pareiškimą, kadjaurę ir net stiklus daužė( 210,000 žydų ir jau ketvir-
atsargumą ir apsirūninima negrę studentę Autherine vadovouti antiarigliškai Balandžio mėnesį į Angli-jis nepriklauso komunistų geresniam pasisekimui. Gai-tadalis užsirašė važiuoti į 
ninieais praneša dabartinė Lucy. roristų veiklai. atvyksta Rusijos Bulga-partijai. B. Gold buvo padė-jla, spauda nepraneša, ar Izraelį, žydai ypač bijo,
Arp-entinos vvriausvbė, kuri Už dalyvavimą riaušėse, 
aiškina į 
laikų šunybes.

Dėl arkivyskupo ištrėmi- ninas ir Chruščiovas, o vė-jęs užstatą ir iki galutinioj Bulganinas gėrė Martini ar kad arabhi, paėmę į savo 
įvairias diktatūros 21 studentas gavo mažesnes mo Graikijoj ir Kipro saloje liau prancūzu vadai vyks į bylos išsprendimo buvo lai-.kokį kitą Ženevoje nepa-rankas valdžią, neuždrau- 
’’ —1~..j-. i . • i. ™ , H ........ j_.x„ ....... 'šventintą “štofą”. stų žydų emigracijos.pabaudas. eina dideli protestai. ii Maskvą su vizitu. svas.



Rusijos komunistų partijos suvažiavime, Įvykusiame 
neseniai Maskvoje, vėl prisiminta “liaudies frontas’’. JĮ 
prikėlė iš užmiršties Chruščiovas, kalbėdamas apie bū
dus siekti bolševizmo įsigalėjimo Įvairiuose kraštuose.

Chruščiovas sako (ir tai yra jo teoretiškas pasižymė 
jimas bolševizmo pasaulyje) jog įvairūs keliai gali vesti! 
prie bolševizmo laimėjimo. Esą gali ir taip būti, kad kai! 
kuriose šalyse bolševizmas laimės ir be pilietinio karo, j 
per parlamentarinę demokratiją, jei bolševikai mokės 
sutelkti i kovą ir socialistus ir kitus pažangiuosius už “so
cializmo laimėjimą”. Laimėjus daugumą parlamente, te
gu ir su socialistų ir kitokių bendrakeleivų pagalba, bol
ševikai galėtų dasigauti į valdžią be pilietinio karo, taip 
sakant, visiškai legališkai.

Kada bolševikai kalba apie “socializmą”, jie turi 
galvoje savąjį socializmą su konclegeriais, soclenktynė- 
mis ir laisvos minties užsmaugimu. Kitokio socializmo 
bolševikai negali nė Įsivaizduoti ir juo labiau negali su
prasti.

Savajam “socializmui” įgyvendinti bolševikai, Chru 
ščiovo pasiūlymu, nutarė kviesti į talką socialistus ir ki
tus pažangius žmones. Atrodytų, kad socialistai ir kiti 
vadinami pažangieji tik ir laukia, kada Chruščiovo ar 
kuiio kito Maskvos diktatoriaus išmintis juos pašauks 
Į bendrą frontą ar į kokį nors “liaudies frontą”.

Socialistų atsakymo į Chruščiovo ir paskui jį visos 
Rusijos komunistų partijos kvietimą ilgai nereikėjo lauk-j 
ti. Atsakymas buvo aiškus ir dargi Chruščiovams supran-! 
tarnas. Pirm negu kalbėti apie kokį nors “bendrą frontą” 
ar panašų moną, bolševikai gal pagalvotų apie grąžini
mą demokratinių teisių tų kraštų darbininkams, kur bol
ševikai ginklu įsigalėjo. Ką Chruščiovai mano apie lei
dimą bolševikiškų kraštų darbininkams laisvai organi
zuotis į savo laisvas unijas? Kodėl neduoti laisvės vi
siems bolševikiškų kraštų žmonėms tvarkytis be bolše
vikų diktatūros, be prievartos, be koncentracijos stovy
klų ir panašių aziatiško “socializmo” laimėjimų?

Trumpai ir drūtai socialistai, per savo tarptautinę 
organizaciją Socialistų Internacionalą, Rusijos diktato 
rių kvietimą sudaryti “liaudies frontą” atmetė. Atmetė 
su visai suprantama panieka ir rūsčiu priminimu, kad j 
bolševizmo kriminalų prieš žmoniškumą ir prieš darbi-! 
ninku teises ir laisves nedera užmiršti.

Ne pirmą kartą bolševikai prabilsta apie liaudies 
frontą ir kitokius “frontus”. Garsiausias bolševikų pasi
siūlymas bendradarbiauti su socialistais buvo 1935 me- 

1 tais, Kada Sovietų ' Būsi jai gręsė' pavojus iš hitlerinės 
^Vokietijos. Tada per 4 metus komunistai buvo nustoję 

j-ėhhtAi,. kad socialistai yra jų pikčiausieji priešai- Kai 
kur buvo' prieita ir prie šiokio tokio bendradarbiavimo, 
nes hitlerizmo ir fašizmo jjavojus vertė ušmiršti, jog ir 
bolševizmas yra tos pačios prigimties, kaip ir anie du 
žmonijos priešai. Bet “liaudies fronto” dienos ir tada 
nebuvo ilgos. Komunistai visus liaudies frontus išmainė į 
garsųjį Stalino susitarimą su Hitleriu ii- vėl pradėjo va
dinti socialistus savo pikčiausiais priešais. Pirmas ban
dymas bendradal Mauti baigėsi didžiausiose pasaulio 
skerdynėse, kurias sąmoningai suruošė hitlerizmas ir 
bolševizmas. Tos kruvinos pamokos neužmiršo t sociali 
štai, kaip jos negali užmiršti nė vienas padorus žmogus.

Socialistų aiškus ir pabijok- •pAnaš* atsakymas ti )<įo7 
mvnistu siūlymą bendradarbiauti komunistų nenutildys 
tuo reikalu. Ir gavę aiškų atsakymą komunistai tęs sa
vo piršlybas ii- ieškos lengvatikių, kurie jiems padėtų 
laimėti valdžią “legališkai”, per parlamentarinę demo
kratiją. Bet ar daug tokių bendradarbiu komunistai su
ras, galima abejoti. Dabar, po Įvairių liūdnų patyrimų, 
tik tokie žmonės duodasi suvedžiojami, kurie patys nori 
būti apgauti-. Tokiems žmonėms vaistų nėra, jų nepamo
ko net pats rūsčiausias mokytojas—gyvenimo patyrimas.

Komunistų kruviną ranką atmesti betgi nėra gana. 
Šiandien bolševizmas yra toks pat žmonijos priešas, ko
kiu visai nesenai buvo hitlerizmas. Nuo to žmonijos prie
šo neužtenka atsiriboti, bet prieš jį reikia vesti neatlai- 
džią kovą, kaip prieš pažangos, žmoniškumo ir socia
lizmo priešą. Tos kovos pirmose eilėse turi būti žmonės, 

. kuriems brangus yra socializmo ir laisvės idealas.
Kaip atsiliepė Socialistų, taip pat atsiliepė ir tarp

tautinis darbininkų unijnis judėjimas i bolševizmo pa
sisiūlymą bendradarbiauti. 50 milionų darbininkų, orga
nizuotų Įvairiuose kraštuose j laisvas darbininkų unijas 
davė komunistams panašų atsakymą, kaip ir Socialistų 
I-nternacionolas. Ir unijose organizuoti darbininkai pri
minė Maskvos diktatoriams jų padalytus prasižengimus 
prieš darbinikus ir prieš visą žmoniją. Amerikos darbi
ninkų unijų vadas G- Mean.v ta pačia proga priminė 
reikalą ne tiktai atmesti klastingą komunistų siūlymą 
bendradarbiaut, bet ir būtina reikalą kovoti nrieš ko
munizmą be paliovos ir visur.

Keista, bet faktas yra, kad Amerikoje, nežiūrint į 
čia vyraujanti antibolševizmą, pirmą vietą kovoje prieš 
bolševizmo barbariškumą užima darbininkų organiza
cijos- Jos visada stovėjo tos kovos priešakyje ir šiandien 
gali būti pavyzdys daugeliui kitų “kovotojų”, kaip rei
kia žiūrėti i mūsų dienų didijį žmonijos priešą—bolše
vizmą.

ALa.-fidVlO.
GRONCHI ATSISVEIKINA

Italijos prezidentas Gronchi (dešinėj) Mfashingtone 
atsisveikina su valstybės sekretoriaus padėjėju Her. 
bert Hoover .Ir. (kairėj), kartu su adm. Radl'ord (vi
dury) išvykdamas j vyriausią šiaurės Atlanto sąjun
gininku būstinę Norfolk, Va. pasitarti tos organiza
cijos sutarties reikalais.
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Kas Savaite
nioti, kad gyvendami lais- j 
voj šaly negali patys pasi- 
liuosuoti iš komunistinių 
pinklių, tai jau generalinio 
prokuroro reikalas juos at-
liuosuoti nuo laisvų unijų " ~ ~ ~
iškovotų tam tikrų privile- Marokas Laisvas I bė, kuri siūlė lanksčią

'gijų, šitoks kongresmano prancūzija jau susitarė kai.niJ Palalk-Vn10 .Politiką,_ 
pareiškimas tiesiog ipylė su Maroko sultonu dėl gra-'° pernokiatai kūne gaišiai 
alejaus į ugnį, nes tuo tarpu žinimo jam prancūzu pro-'!'eikalavo ,81.lzt!. pl,e tviltų 
čia kaip tik vyko derybos! tektorato jo nepriklauso- i kaįnŲ’ Pralai^eJ0-. . , _ 
dėl kolektyvinės s--—-’ ■
tarp darbdavių ir darbinin
kų atnaujinimo.

Darbo Sekretorius 
Mitchell Havvajuose

Kongresmanas Walter 
: spėjo grįžti i Washingtoną,| 
kaip j Hawajus atvyko darbo 
sekretorius James P. Mitch
ell ir jam vos atvykus į San 
Francisco, jį tuoj apspito re 
fraacisc jį tuoj apspito re
porteriai ir ėmė teirautis, 
ką jis mano apie Havvajų 
unijas, kurioms vadovauja 
komunistai?

, 1 Mitchell, kaip darbo se-
Jungtmių Valstybių | daug komunistų- Kitas kon-j<1>etorjus turėj0 ųa

Kongresas Kurčias gresmonas jam atkirto, kad nors saįyti ir pai-eiškė; 
New. Yorke yra daugiau ko- kdd Hawajų dai.bininkai 
munistų, negu xis°J hku- neg-a]j nieko gero tikėtis iš 
šioj Amerikoj Įskaitant ir įokįų savo vadų> kuriems 
Havajus bet esą dėlto me- rdpj vjen įjk svetimos val
kas nereikalauja, ii būtų stybgs propaganda, o ne 
nesąmonė reikalauti, New gj0 kra§tų darbininkų inte- 
A orką paskelbti federaline resa| k. beif]rai žmonių ge- 
teritorija, panašiai Į District rovg. pgj tokjo pareiškimo 
oi C olumbia. “longšormanų” unijos va-

Abidvi jiolitinės partijos, fJas į1’ Kremliaus nropagan-j

problemos čia tul-į įrašiusios savo progra- iu^° pritrenktas.
Tų pačių spaudos sindi

katų tik kiti reporteriai čia kolonijos. l aisvė žygiuoja, 
klausė Jack Hali, ką jis bet, deja, tik Vakaruose, 
turi pasakyti dėl Mitchell 
preiškimo? Jis atsakė, kad 
sutinkąs pasitraukti nuo de- 
lybų stalo, jei to pareika
laus darbdaviai ir su tuo 
sutiks unijos derybų komi-

Senate 54 balsai pasisakė 
už lanksčią politiką ir 41 

(balsas už demokratų siūlo- 
mą tvirtų kainų politiką.

13 demokratų senatorių 
balsuojant persimetė i repu
blikonu pusę, o 6 republiko
nai balsavo su demokratais.

Prieš du metus lanksčioj! 
politika senate laimėjo 49 
balsais prieš 44. Dabar di
desnis senatorių skaičius 
pritaria atsisakymui nuo pa
stovių žemės ūkio produk
tų kainų. Be to. dabar i nau
ją istatvma apie žemės ūkio 
produktų kainu palaikvmą 
yra Įrašytos pašalpos tiems 
farmeriams, kurie sutiks da- 

i Ii savo dirbamos žemės pa- 
ar užleisti

sutarties mybę po 44 metų prancūzų'
■ valdymo.

Virš 8 milionų arabų, ka-1 
i bilų, berberų ir kitokių tau
tinių grupių žmonių bandys 

j Įeiti Į nepriklausomų valsty- 
ibių skaičių kaip moderniška 
i valstybė. Kokie tai ryšiai 
liks ir su Prancūzija, bet tai 
bus ryšiai laisvai sutarti ir 
gal tik laikini.

Tunisas, kitas prancūzų 
protektoratas Šiaurės Afri
koj, pernai gavo plačią vi
daus autonomiją, o šiemet 
jau reikalauja visiškos ne
priklausomybės. Jau eina 
deiybos dėl nesenai pasira
šytos sutarties peržiūrėjimo 
ir, atrodo, kad prancūzai 
turės leisti Tunisui laikyti •1 ktl dirvonais 
savo kariuomenę ir diplo- San.vkloms. 
matinę tarnybą. . Dabar . politikieriai spė-

Tegu ir ne taip greit, kaip bo-la> kaip, farmeriai atsa- 
daug kas norėtų, tegu ir per . 8 ,)er rinkimus Į naują 

i kovas, bet laisvė Vakarų pa- l^atyma. Ta galvosūki iš- 
saulyje žygiuoja pirmyn- Vi_ SP’T8 farmieriai lapkričio 
sai nesenai gavo nepriklau- Pėdžioje, 
som.vbę Sudanas, gauna ne- D.
priklausomybę. Malaju Fe- -----------------
deracija, eina vis prie plate- LIETUVOS GENERALINIO 
snės autonomijos ir nepri
klausomybės įvairios anglų

ne-

Havvajai randasi tokioj 
strateginėj pasaulio kryžke
lėje, kad bet kas, vykda- 
damas į Tolimuosius Rytus 
arba iš ten grįždamas, ne
gali jų aplenkti, priverstas 
čia staptelti, atsikvėpti ir 
pasirodyti. Čia gyvenimas 
taip jau verda kunkuliuoja, 
kaip ir visur kitur. Ekono-' _...... ...... t______
minės, politinės ir socialinės demokratai ir republikonai, dos Penkis Jack Hali pasi- 
g.vvenimo ] ~‘“x 1'A
taip jau opios ir reikalauja mose pažadą suteikti Ha- 
greito ii- aiškaus sprendimo,'wajams valstybės teises; 
kaip ir didžiajam kontinen- prezidentas Eisenhower sa
le. Kadangi šio krašto ben-\’O į- ’•— ----- -

■oras gyvenimas tampriai su-'pakartotinai siūlė priimti 
i'ict'.ic! cii Amnvibnc n'uvnni- .• ___ ~ LT.-.

te. Kadangi šio krašto ben- Vo pranešimuose kongresui

KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS

Rvtu pasaulyje, kur vieš-STAgYg‘ i(
AEKUS, JONAS, gyvenęs 

Hartford. Conn.; AVIŽIENIS, 
iš Marijampolės aps., 
Anglijoje; BUDRYS, 
gyvenęs 1429 West

patauja bolševizmas, rusiš- gyvenęs 
’ kas kolonializmas tebėra JONAS, 
’ surambėjęs ir besočio liga 45th St., Chicago, IU.V ciRAl- 
užsikrėtęs. Ten pavergtos TIS, JONAS, JURGIS ir VE- 
tautos apie laisvę gali tik RONIKA, vaikai Petronės Mic- 
!-atylomis svajoti, bet vesti kytės-Cibaitienės, vėliau ište- 
kovą už savo laisve ir net bėjusios už Kruno (Krunąs) ; 

nėra GAIDYTĖ, ONA, iš žūklių k., 
Pabaisko par., Ukmergės aps.; 
GELUMBICKIS, broliai Vitol- 
do Gelumbickio; GOBERYTĖ - 
MIZARIENĖ, IEVA ir vaikai, 

Sovietų komunistų parti-ją tarpe Stasys Mizaris; HAR- 
jos suvažiavime Chruščio- BOCIIUS - SABHOK, MAR- 
vas žadėjo Rusijos darbi-TA, sesuo Onos Sabonienės, 
ninkams sutrumpinti darbą fiyyeniisi Bronx, N. Y.; JALO- 
nuo 48 valandų savaitėje iki ARKADIJUS; JUR-
42 valandų. Toks kapitali- GILAITe ‘ SKARBALIUS, ir 
stinis išmislas Sovietiioi bus Vyras Jonas SKARBALIUS; stims,Kmisias sovietijoj bus KARPIg _ KUNDROTAITĖ.

. . , v. ONA; KOLBA, Alfredas ir
miausm penkmečio. Juoza8> kilę iš Vilkaviškio lips.;

Peiktą savaitę- Sovietų KOLPAKOVAS, Osipas, iš 
valdžia jau paskelbė, kad stumbriškių, Panevėžio aps.; 
darbo laikas Rusijos pramo- KRUMIENė, Basė (ar KRU- 
nėie sutrumpinamas iki 46MINIENĖ?), duktė Juozo; 
valandų per savaitę, šešta- KUNDROTAITĖ . KARPIS, 
dieniais bus dirbama tik 6 °na; NORGELIENĖ, Magda- 
valandas, o kitas dienas 8 lena; °LIškevicienė, Ona, 
valandas duktė Juozo; RILIšKIS, Jonas,

O kaip bus su uždarbiu? tvfnč‘otaik; SENIC’
Tairi. ėia ir pasirodo rasis-, My?01as' nraynmbu, 

■ , , .v . 1 r.-i 1 • • k-> Balninkų v., Ukmergės aps.;
jkoi bolševizmo antidarbinm- SIVICZKI, juozas (SIVONIS), 
kiskujnas. Rusijoj visur yra kiL niI0 šveiTčionėiiu. siVONIS, 

livestas akordims darbas, jUOzas (SIVICKI), kilęs nuo 
nuo “štukės” (piecework). Švenčionėlių; SKARBALIUS, 
Jei darbininkai norės per 46 Jonas ir žmona JURGėLAITė; 
valandas uždirbti tiek pat, TAMAŠAUSKAS, Kazimieras, 

. kiek jie uždirbdavo per 48 iš Trumpaičių k. Rudiškių par., 
.valandas, jie turės “pasiju- Gruzdžių v., Šiaulių aps.; VE- 

miniai gyvuliai (pavyzdžiui;dinti” ir daugiau pagamin- LICKA, Juozas, & Ginaitu k 
■Iti. arba turės tenkintis ma-»uo . YS,’Z?'

jampolės vai.; ZASČ1UR1NS- 
KAS, Marijonas, iš Lapių vai.,

j rištas su Amerikos gyveni- įstatymą apie suteikimą Ha- 
mu, tai ir reikalauja bendro vajams'valstijos teisių; 
sprendimo-

Teritorijos seimelis susi-.J08 ‘ religinės,
renka syki Į du metus, Iv-! pioiesines ir daibo unijos sijos nariai. Tai buvo dema- 
.giai Kaip ii' Jungtinių Val-; i'eikulauja. Havajų kraštui gogiškas pareiškimas ir 
stybiu atskirose valstijose,! iv.gin teisių. To reikalauja taip jau gudrus- 

'kur kasmet ar kartą Į du|’r vis’ ^os teritorijos žmo-j Viena, !..! ..
metus susirenka seimeliai nes. Deja kongresas vis yra jokios teisės sakyti ar . „ 
ii- priima savo tarimus, ku- l'ia'čias tam reikalavimui, o kaiauti. kas derybose turi 
rie, gubernatoriui pasirašius,;Hayvaiu gyventojai vis lieka atstovauti darbininkus: „..

įstatymais,!antraeiliais Amerikos pilie-tra> ta unijos derybų komi-
• • I n Ir 1 o n m w» r* T-Trtx«rr» * • i « . •„„ uj y— ..........................-.......- isija. kaip paprastai, yra įs-

—r......... _, .... Visas, iuose yra labai jautrus ir-kortuota, paties vado pasi-
skirtumas yra tik tame, kadip’vvas blogiausia, kad jis rįnkįa ir ji niekad nesutiks 

duoda derlingąjpirvą Krem- savo trigraši kišti, kad vė
liaus propagandistams va-jjau jos nariai būtu unijos 
rvti savo nelemta propagan- nubausti

Tos' unijos prezidentas ^:vvendintas1 b^e arti‘

vi-,
sos stambesnės organizaci- 

švietimo,

• ne

kur kasmet ar kartą Į du|b' teritorijos.žmo- viena, darbdaviai neturi,jnianonia
• rei- ‘ •

Darbo Laikas Rusijoj
an-

virsta valstijos joiaujunaio, i ----
arba, jei gubernatorius jų čiais. Tas klausimas Hawa- 
nepasirašo, atpuola-

Jungtiniu Valstybių atski
ros valstijos savo guberna
torius renka slaptu gyven
toju balsavimu, <

rvti savo nelemta propagan-
0 Hawaji^ čia prieš Amei iĮcą.

teritorijai gubernatorių ski- Kongresmanas Walter ĮHarrv Bridges derybų me- 1 

oė (prezidentas) ir tas pa-! 
skirtasis gubernatorius turi' 
teise vetuoti visus vietos sei-{ 
mėlio tarimus. Pernai me-į
tais gub. King vetavo di-’^11^08 
džiumą vietos seimelio svar- . . . 
besniu tarimu. L .. - ■? . . ,■ką jis mano apie vietos

J, V. kongresas leidžia “longšormanų” (laivų kro- 
istatymus, kurie prezidentuiivėjų — ILWU) uniją, ku- 
pasirašius pradeda veikti ir rioje sugrūsti ir plantacijų 
yra privalomi visiems gy- —cukraus nendrių ir anana- 

kuriu

ji Havvajuose ', į

Nesenai, grįždamas iš 
•j Tolimųjų Rytų, Honolulu 
' mieste staptelėjo Pennsyl- 

5 kongresmonas _ 
'‘ jAValtei’. Jį apspito reporte- 
' riai ir tarp kitko užklausė, 

ką jis mano 
kongresas leidžia ’ “longšornvmu”

H jlaikėši nuošaliai. tik kai 
jo leitenantas įsiklampojo 

' su savo pareiškimu, kad esą 
j darbdaviai gali pasirinkti 

P su kuo jie nori sėsti prie 
išėjo pirmyn ir nutraukė de
rybas tol. kol darbo sekre- 
dervbu stalo, tada Bridges 
torius Mitchell buvo Hawa- 
juose. Kai J. P Mitchell iš
vyko, derybos atsinauiino.

A Jenkinsprivalomi visiems gy-, 
vbntojams, kartu ir Hayva- sų — darbininkai, 
jams. Bet Havajų krašto priešaky stovi tokie vadai, 
žmonės neturi savo atstovy- kaip Jack Hali ir panašūs, 
bės kongrese ir balso neturi kurie yre net nuteisti už ko-j Medicinai sparčiai pažen- 
tuos įstatymus leidžiant,; munistinę ai- priešameriki-iaus šiame krašte net ir na-! 
kaip neturi balso ir prezi-Įnę veiklą? 
dentą renkant, bet mokes-j Kadangi kongresmanas karvės) yra gydomi penici- N ... . .
čius turi mokėti. jWalter yra pirmininkas ko-įlinu. Dalis šio penicilino pa- žėsniu uždarbiu. Sutrumpi-

Kekvienoj kongreso sesi-'misijos subvers.vvei veiklai,tenka i pieną. Paėmus pie-^ant darbo laika uždarbiai J‘s M..ri-on’ iViTnm’v'd 
■ ; u;,;... ... L,-,..- ... ... ... ,--------- no pavyzdžius daugefyje|nTO štukės palieka tie patys *Xi«ek

.. . . vietų buvo rasta, kad dau-1’^ aišku, kad per 46 valan-
Hawajaj|jis labai stebisi, jog Ameri-jgiau kaip pusė pavyzdžiu uždirbsi kain

Pienas ir penicilinas

joj Įnešamas bilius apie su-tirti, tai jis turėjo ką nors 
teikimą Havajų teritorijai|atsakyti ir pasakė tiek, kad 
valstijos teisių. K
Jungtinių Valstybių šeimoje kai ištikimi darbininkai pa
būtų 49-ji valstybė ar vai- siti*ki ir leidžia juos atsto-‘ 
stija- Tam tikros komisijos vauti kriminalistams, kurie' 
daro tyrinėjimus, svarsto, jau nuteisti už prasižengimą 
apklausinėja liudininkus iri prieš šią šalį.
daro pasiūlymus kongresui.| Jjs, kaipo komisijos pir- 
Kuomet kongrese svarstoma’mininkas, negalįs nieko dau ;

", Ieškomieji arba juos žinan- 
pdas mažiau uždirbsi, kaip tieji maloniai prašomi atsiliep- 
’ rer 48 valandas.
, Jei kapitalistai šitaip dar-- 
’ bo laiką trumpintų, tai bol-j
> ševikai rėktu, jog darbinin-. 
. kams uždarbiai mažinami, 
i Bet kada tas daroma Rusi-' 
. ioj. tai nė vienas bolševikas. 
Į čia neišdrįs išsižioti, kad

ti• turi penicilino. Yra žino-
^ma, kad nuolat peniciliną 
vaitojant, ypač mažais kie
kiais, kai kurios bakterijos 
pasidaro 
vaistams.

, , —-KjMĮri-—---- susirūpinę šiuo dalyku, nes
Hąwajų klausimas, tai ten^gjau daryti, nes jau dalykas žmogui užsikrėtus panašio-i 
prikalbama visokiausių ne-, ištirtas, prasikaltėliai nu-mis bakterijomis, gydymas ^11551"108 darbininkai skriau- 
sąmonių. Pavyzdžiui, per- maskuoti, nuteisti ir tik lau- bus daug sunkesnis. Todėl džiami. 
nykščiame kongrese vienas,kia Įkalinimo. Advokatai patariama _.Y ... ''
kongresmonas iš Ne^v Yor-^ienaujasi iš komunistų do- penicilino pieno ūkyje, 
ko pareiškė esąs priešingas,lerius ir trukdo jų ikalini- be -reikalo jo neduoti nei! Senatas pereitą savaitę New York Times” dienraš- 
suteikti Hawajams valsty-,mą. O tie unijos nariai, jei-,gyvuliams nei žmonėms. nubalsavo “naują” farmų čio užsienių skyriaus redak- 
bės teises todėl, kad ten yra g-u yra tiek komunistų įpai-j ”

atsparios šiems 
Gydytojai yra

j:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUAN1A 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

M. Truman Susižiedavo

Buvusio prezidento H. S. 
Trumano duktė Margaret 
pereitą savaitę susižiedavo 
su Clifton Daniel, “The • - - w v 1 •   X B

(nubalsavo “naują” farmų Čio užsienių skyriaus redak- 
V. K. j politiką. Laimėjo vyriausy-toriaus padėjėju.

mažiau vartoti1
0 Farmų Politika



KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEBEIKI A

KeLbiVIS, SG BGSiGK Puslapis j rečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Pennsylvanijos padangėj

E ASTON, PA.

Pa. lietuvių 
skaitlinga,

342 kuopos

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO
_ ____________ 1

gu pernai. Mūsų mieste vi
sokie parengimai dalyvių 
gausumu nebepasižymi. Jei 
jau susirenka 400-500 as
menų, tai gerai. Tik Vaiz
bos Buto parengimas, ka

ti, kad ateityje taip nepasi
kartotų. Gana jau visokių 
tūpčiojimų, metas savarAn- da skelbiama, 'kad alus bus 

duodamas “už dyką”, susi
renka šiek tiek daugiau.

Vasario 16 sukakties mi
nėjime buvo pilna Lietuvių 
Filiečių klubo salė.

Aukų surinkta $788.90.
Mirė J. Urbonas

Vasario 17 d. mirė Jonas 
Urbonas, gyvenęs 129 
Bronsville Rd., kuriam prieš 
kelerius metus už priklau
symą komunistu partijai 

deportacijos

kiais ir nepriklausomais pa
sirodyti. ,

Kita keistenybė, kuri pra
šosi išrišimo, tai Lietuvos 
piliečių klubo vadovų nesu
sipratimas atlyginti dviems 
to klubo nariams padarytas 
išlaidas ginant nario teises.

Prieš kelis metus to klu
bo narys, buvęs valdybos 
pirmininkas P. Klova (Clo- 
va), be jokio pagrindo bu
vo pašalintas iš klubo narių

Vietos lietuvių gyvenimo 
keistenybės

Nors Easton, 
kolonija nėra 
bet vietos SLA
narių apsukrumu, geru pa
triotiniu nusiteikimu kas
met Lietuvos nepriklauso
mybės vasario 16 d. akto 
paskelbimas būdavo gražiai 
paminėtas. O šiais metais 
vietos SLA kuopa jau nesu
gebėjo net tokio mūsų tau
tai svarbaus Įvykio paminė
ti. Buvo pasitenkinta tik šv. 

taiiku "paiapijkV bažnyčioj f- Klo™s šalinimui iš klu- 
įvykusiu paminėjimu. bo> tal kaltu su ,U° J- ,bet
‘ Johnsonas buvo išbrauktas

O šiais metais visur la?iš klubo naHų 
biau, negu bet kada, toji šjuodu pašalintieji, tiek 
svarai lietuvių tautai diena savo garbę gindami, tiek, 
buvo atžymėta, čia, Ame- k}ubo teises norėdami ap- 
rikos Jungtinėse Valstybė- saUgoti( kreipėsi Į teisės ži-'siasi padėti, kad komunis- 
se vasario 16 d. prisiminė novus __ advokatus, prašy- tai nebūtų išsiųsti į jų pačių

darni išaiškinimų ir užtari-'sukurtą “rojų”, 
mų. Aišku, buvo rasta, kadį J r mūsų Jonas luvo pa
tų dviejų narių pašalinimas''’arvtes “kankiniu” ir __

šo daugelis vietos valstybių ngra teisėtas ir jiedu turi buvo teikiama pagalba, kad Plėšikai siaučia

ti. buvo pasitenkinta tik sv. tarP°- Kadangi J. Johnso-jj)UXO įkelta ,,
Mvkolo Archangelo R ka-nas Prieštaravo neteisėtam (byla (jis nebuvo šio krašto lViyKOlO Aicnangeio re. Kd ..... ;x i,i„ Iniltatic'l .Ti« buvo suimtasIpilietis). Jis buvo suimtas, 

? vienas smuklininkas, 
komunistų draugas, davė 
užstatą ir Joną išlaisvino.1 
Kaip žinoma, komunistų 

tiek partija yra pasamdžiusi ge- 
’ius advokatus, kurie sten-

NEAPSAKOMAI TAIKLI

Nesenai Jungtinių Amerikos Valstybių išmėginta nau
ja lėktuvas-bomba, kuri stebėtinu taiklumu pataiko.i 
taikinį už 650 myliu.

Saulėtoje Floridoje
! džinskienė dėkoja visiems, 
kurie taip ar kitaip prisidė
jo prie Vasario 16 minėji
mo pasisekimo.

Lietuvė Miamietė

sė vasario 16 d. prisiminė 
kongreso ir senato nariai 
pasakydami ta proga pras
mingas kalbas; ją nepamir- i am

mėnesius ir galų gale darb-'vo sulinkta $113. Išlaidų 
davys buvo priverstas pri- nebuvo, todėl visi pinigai 
pažinti darbininkų reikalą- pasiųsti Alto centrui. Ame- 
vimus.

gubernatorių, miestų majo
rų ir kiti aukšti valdžios pa
reigūnai. O štai Easton, pajp dviejų narių pašali- darbavosi,

būti atgal priimti. Valdy-jis nepatektų į tą “rojų”, N Britain turi 97 000 bai kito nieko nebeliko, už kurį jis taip nuoširdžiai s entoj to A netl*Jįį 

Pa., lietuvių tarpe tylomis nutarimą panaikinti, paisydamas savęs. Advoka- MEtafr
. . ■ Panaikint!, tai panaikino,;ial vra Kamrus, to dėl visi Nu0 jų saugomas? bet jį

.. sugalvoja tas apsaugos prie- 
Tuodu klubo tam reikalui rin'kti aukas. jmones aPe^i-

Reik pasakyti, kad Jonas 
Urbonas tikrai daug dirbo 
lietuviškųjų Maskvos gar
bintojų tarpe. Jis labai at

sidėjęs platino komunistu 
■literatūra, ju parengimu bi
ntus. rinko jiems skelbimus 
ir tt. Gavęs koki lapelį ar 
.brošiūrėlę, iis tuoj apsuk
davo visus lietuviu klubus

ta diena praėjo.
Kodėl? Yra kam toji die- bet iki šiol nesusiprantama Pittsburgho komunistai 

na akis svilina. Maskvimai tiems nariams grąžinti by-pats Jonas .buvo Įpareigoti 
komunistai, lietuvių tautos los išlaidas.

nkus Lietuvių Piliečių Klu
bas taip pat pasiuntė cen
trui $100.

Minėjime aukojo po $10: 
F ( n. J. Vaitekūnas, kun. 
V. Martinkus, dr. B. Matu
lionis, J. Staračenka, J. 
Kairys, A. Martušis.

Po $5: M. Chapas, A. 
Dzikevičius, A. Uždavinie-

A.UI11 Ll 11 IbldIICJLIAVILI LclUvUo

įusintojai iki šiol negali sau nariai aiškindami jų paša- 
dovanoti, kaipgi sukilę Lie- linimo teisėtumą gražiai pa-, 
tuvos žmonės juos 1919-19- tarnavo visiems klubo na- 
20 metais besiveržiančius Į riams. Visiems dabar aišku, 
Lietuvą išvijo lauk ir Mas- kad negalima sauvaliauti ir 
kvos bolševikų valdžia 1920 jokios priežasties imti 
m. liepos 12 d. pasirašė su- R' kas vieniems ar kitiems 
tartį su Lietuvos vyriausy- nepatinka, išbraukti iš klu
be, visiems laikams išsiža- ko narių Kirpo. ~ 
dėdama Lietuvos žemių. 
Kai šio antrojo pasaulinio 
karo padarinių dėka suso- 
vietintai Rusijos imperijai 
vėl pavyko Lietuvą smurtu 
užgrobti, tai tie maskviniai 
pakalikai c____ ___ o__
vasario 16 d. kaip nors iš atitaisyti. Pirmoj eilėj tas 
Lietuvių tautos atminties iš- tenka susiprasti klubo vai-, 
dilinti ' dybai. Negi bus gražu, kai,

Easton, Pa., tie raudonie- b-vla atsidurs teisine ar 
ji Maskvos suskiai visaip 
veikė, kad vasario 16 d. ne
būtų paminėta. Jiems ar jų 
pataikūnams pasisekė netie
sioginiai paveikti SLA kuo
pos pirmininką P. Kaulių 
ir kitus. Nors du kartu tas 
klausimas buvo svarstytas, 
bet neišdegė—nebuvo pasi
rengta tos šventės 
viešai pasirodyti.

SLA 342 kuopos
šito atsitikimo neprivalėtų 
pamiršti. Tas klausimas pri- ta, aš benoriu pridėti, kad 
valu pagrindiniai išnarplio- ji šiemet pavyko geriau ne

Nesenai Easton, Pa., lie-____ ___  ________ _____
tuviu piliečių klubas turėjo,jr smukles. Jis mokėio susi-1 
bendrą užkandą. Derėjo ta
da bent kam prisiminti tą 
tiems dviems nariams pa-

...... .........___ darytą skriaudą ir kad yra 
dabar stengiasi būtinas reikalas ta skriauda j

kur nors kitur. Neabejoti
na, kad teismo sprendimu 
būtų pripažinta, kad pada-Į 
rytos dėl neteisėto narių 
pašalinimo iš klubo išlaidos 
vra juodviems atlygintinos.

Svečias

PITTSBURGH, PA.
proga

nariai

I J
Gudresnieji plėšikai ne- r.ė, A. Deltuva, D. Bernata- 

u siveržia pro duris ar lan- vičius, J. Kiela, J. Beinoris, 
u gus, nes čia gali būti įreng- K. čiočys, J. Guobys, 

ta įvairių apsaugos prietai- Antanavičius, P. Kirlys, 
su. Jie iškala .skilęs lubose Venckus, K. Leveckas, 
ar sienose ir, jas įėję, Esposito, S. Birzniekas, 
atlieka savo oiiiacijas. Pa- šatei’kis.

; vyzdžiui jie stoge pasida
rė skylę ir įlihdę apyplėšė 
brangiųjų kailių krautuvę. J. žiedelis.

Apiplėšimų būna net die- 
■ kalbėti su smukliu laikyto- nos metu, apiplėšiama daug
• jais ir ju lankytojais ir su svaigiųjų gėrimų parduotu-
• jais biznį padalyti, bet as- viu. Taikoma Ras padalyti
meninės naudos jis iš to ne- prieš uždarymo valandą, 

jturėio: pelnas ėjo komunis-Mat, žinoma, kad tuo metu 
, tų labui. Jis ir pats tam kasoj jau turi būti pinigų, 
reikalui pridėdavo iš savo' Buvo apiplėštas ir lietu- 

j kuklaus uždarbio. Jis iki vis Jonas Varkala. Plėši- 
,‘pat mirties'šventai tikėjo, kas $ taip priinuAė,’ kad jis 
ką '^“Laisvė” ik “Vilnis” > be sąmonės išgulėjo kelias 
'skelbia. sakaites ir tll< po kelių mė-

Vasario 20 d. Jonas Ur-inešiu pasveiko., 
;bonas palaidotas Lietuvių 
i Tautinėse kapinėse.

Korespondentas

B. 
J. 
A. 
V.

H. Balkonis —$4. 
Po $3: Kan. M. Vaitkus,

Po $2: V'. Tamulevičius, 
M. Savickienė, A. Dzikevi- 
čius, A. Richards, A. Sima- 
navičienė, V. Čenys, J. Rus- 
sas, A. Savickas, A. Aliu- 
konis, A. Jurgelevičius, P. 
Paškauskas, V. Augaitė, B. 
Vaitekūnas, P. Bružaitė, J. 
Hirsch, E. Vegentneris, visi 
kiti aukojo po doleri ir ma- 

. žiau.
Dajyyis

NEW BRITAIN, CONN..

Dar dėl Nepriklausomybės 
šventės

Apie tai jau buvo rašy-
ir

J. Varkala buvo “Kelei
vio” skaitytojas. Jam “Ke
leivis” nustojo ėjęs, kai jis Taryba dėkoja 
gulėjo ligoninėj ir dėl to 
nepratęsė prenumeratos, 
bet jis žada vėl išsirašyti.

Linkėtina tau, Jonai, pa
sisekimo versle ir ateityje 
apsisaugoti nuo panašios 
nelaimės.

Pranas Naunčikas i

CHICAGO, ILL.

Knygoje sudėta apie pus- !

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė.
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
.valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
riu.-; pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šytą aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.636 E. Broac!way

Derybos New Britain 
Machine bendrovėj

Prasidėjo darbininkų 
bendrovės derybos sutarties
pratęsimo reikalu. Darbi
ninkai čia gerai organizuo
ti. Jų svarbiausias reikala
vimas — pripažinti, kad te
būtų samdomi tik unijos na
riai. Bendrovė tam prieši
nasi. Darbininkai turi ir ki
tų reikalavimų. Kaip tos 
derybos se'ksis, pamatysime 
vėliau.
American Hardware 

i streikas išvengtas

Čia streiko išvengta, 
sitarta. Atlyginimai pakelti 
•>$<, laimėta ir kitokių dar
bo sąlygų pagerinimų.

Bendrovės vedėjai su
pranta, kad vieningi darbi- 

ininkai yra jėga, su kuria 
ireik skaitytis ir kad strei
kas yra ir bendrovei labai 

į nuostolingas. Gražų pavyz
dį pernai davė L. F. & 
Clark bendrovės darbinin-

SU-

PROVIDENCE, R. I.

Chicagos lietuvių Tary-I 
bos pirmininkas Don Ku-| 
raitis dėkoja visiems, kurie 
tuo ar kitu būdu padėjo pa
minėti Lietuvos nepriklau- 

1 somybės 38 metų paskelbi
mo sukaktį, o taip pat vi
siems aukotojams.

i i DETROiT, MICH.

Mūsų aukos

Vasario 16 sukaktuvės 
minėjime aukų buvo surink- nas Vaitas-Vaitkevičius šu
tą $126. • Naujųjų ateivių situokia su vanda Banyte, 
tarpe aukos buvo renkamos Vestuvinė puota bus 5 valų 
prieš minėjimą, atsilankant K. of C. salėj (6117 W.i 
asmeniškai po namus ir bu- Vernor Street).

Susituokia dr. O. Vaitas

Balandžio 14 d. dr. Oto-

MIAMI, FLA.
--------------- tr—

Įveikėme kliūtis ir 
paminėjome

Ruošdamosi paminėti
sario 16 sukaktį, Lietuvių 
Tarybos skyriaus valdyba 
turėjo visokių . kliūčių, bet 
jos buvo įveiktos, 
mas buvo gražus, 
rinkta apie $600.

Vasario 12 d.
nepriklausomybės
mo sukaktį paminėjo “Lie- proga pavergtos 
tuvos Aidų” radijas tam laisvinimo reikalams suau- 
reikalui skirta programa, o kojo $225.
vasario 16 d. tas minėjimas Suminėsiu stambesnes nu
buvo Lietuvių Klubo patai- kas: Lietuvių klubas $25. 
pose. Jam vadovavo Tary- Po $15: J. Malela ir B. Po- 
nos pirmininkė A. Sku- pell. Po $10: ,C. Ūselis ir 
džinskięnė. Kalbėjo adv. C. Suroms'kis. A. Mažeika 
Dirsė, Pivaronas iš Pitts- davė $6. Po $5: A. Zabu- 
burgho, A. Karpis iš Cleve- kienė, K. Staupai, W. Ure- 
lancto ir A. Kaulakienė. nas, V. Yomentienė, A. Ma-

Sveikino miesto majoras, Veikai, J- Manaus, E. Ben- 
latviu atstovas. Telegramas gel>J' Strumskis A. Sutkus, 
atsiuntė senatoriai Doug- k VAar0Ą’ " 
las, Holland, A LT onnm. lee. A. Antanavieh, J. Lėks- 
sekretorius dr.

Pasiųstos
įvairiems aukštiems 
Krašto pareigūnams.

Meninėj daly padainavo
Anyta Karns ir jos vado
vaujamas choras.

Lietuvos laisvinimo rei- 
j Kalams aiikojo: Lietuvjų 

klubas $60.
Po $25: Lietuvių choras, 

' SLA 44 kp., D. ir P. Sla
vėnai ir B. Tribuls.

P. Pivaronas $20, A. D. kilęs
Kaulakiai $12, P. Lember- Kostas šiame krašte 
tas $11. i stambus ūkininkas,

Po $10: Sandaros 52 kp., daug kalakutų ir mėsinius 
A. Zalatorius, J. Paknys, J. jaučius. Jis turėjo ir daug 

' Kralikauskis, Z. Kaulakis, bičių. Nekartą teko valgyti 
Katilienė, Aleksynas, J. korių medų iš jo bityno. 
Gustaitis, dr. Einoris, dr. Kostas buvo gražios iš- 
Juozaitis, V. O. Skupeikiai vaizdos, nuoširdus lietuvis, 
ir Matusevičiai. Prieš porą metų jo sūnus,

V. Valaitis $8, Navickie- kuris mokėsi Havardo uni- 
nė $7, P. Druzulauskai $6. versitete, mirė širdies liga.

Po $5: K. Karpius, dr. Tas labai paveikė ir tėvo 
Tamošaitis, V. Verbyla, J. sveikatą.
Miknys, A. Juknevičius, O? Velionis paliko liūdinčią 
Račkienė, D. Jankus, L. žmoną Luizą, dukrelę ir 
Hill, J. Petraitis, A. Karns, brolį Romualdą, taip p0t 
T. Norkųąį .' Kuodis, A. L. stambų jikininką.
Jankūnai^ K. Staupas,1 Mielas Koštai, ilsėkis ra- 
Šiugždienė, 
P. Sagatas, 
Norris, P.
Jankus, P.
S. Zinsky, 
Rodgers ir A. Sperauskas.

Buvo aukojusių po 3, 2 
doleriu ir mažiau.

Be to įėjimo mokesčio 
surinkta $231.

Vasario 24 d. vietos Alto 
susirinkime nutarta centrui 
pasiųsti $700 ir $25 vienam 
iš nepriklausomybės aktą 
pasirašiusių Mykolui Bir
žiškai, kuris šiuo metu yra 
sunkioj padėty.

Alto pirmininkė A. Sku

TAMPA,-FLA.

minėji- Mūsų įnašas
aukų su- Nedidelis mūsų būrelis, 

apie 100 asmenų, vasario 
Lietuvos 19 d. paminėjo Lietuvos ne- 
atstaty- priklausomybės šventę ir ta 

tėvynės

, ALT centro
r. 1'. Grigaitis. Elenauskas, A. Sla-

0 Viivrrnino 1 U unmn.
rezoliucijos

šio
nis, S. Yurgaitis, J. Krūme
lis, J. Grigas, A. Bruzgulis, 
B. Survvill ir M. Trubulis. 
Kiti aukojo mažesnes su
mas.

Kalvaitytė-Za'bukienė

AMHERST, MASS.

Mirė K. Džervus

Mirė mano kaimynas iš 
Lietuvos Kostas Džervus, 

iš Punios miestelio, 
buvo 

augino

Kuodis, A. L. stambų ųkininką.
K. Staupas,' M* ’ ■ ■ ■ •'
S. Petrauskas, ibiai Dėdės Šamo žemelėj. 
J. Miškinis, A. J. Krasinskas
Vaičiūnas, W.

Bukis, Katilius,
R. Delawan, F.

NAUJA KIRPYKLA J
Aš Jonas Sviokla {dirbę } 

D. Mažeikos kirpykloje 89 j 
Ward St.) atidariau Worces-1 
tere nuosavą kirpyklą 351Į 
Millbury Street ir kviečiu vi-1 
uis lietuvius atsilankyti ma-| 
ąo kirpykloje, kur esu pilnai | 
oasiruošęs jums patarnauti. !

Kirpykla atdara darbo die-1 
nomis nuo 8 vai. ryto iki I 
5 vai. vakaro. Darbą atlieku j 
sąžiningai ir prieinamomis! 
jainomis.

Su pagarba, J. Sviokla j

Siunčiame vaistus Į Lietuvą
Dabar galima siusti įvairius vaistus į Lietuvą iki $50.00 ver

tes be rusiško muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos nuo gydytojo 
receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiciną, peniciliną, Įvai
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.

Mes dykai supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, kurie 
pas mus perka vaistus. Už pusę svaro vaistų siuntimo kaina 
yra $1.30 laivu ir $2.30 oro paštu.

Visi skaitytojai rašykit man dėl platesnių informacijų.
Vytautas Skrinska 

REGISTRUOTAS VAISTININKAS
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I kai. Ten streikas tęsėsi 4 29 Kelly Sq., Ideal Pharmacy, Worcester, Tel. PL 3-4840 i

v-r-cv-.-,--. r,-.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass,

pims reikia vaistu, kreipkitės pas registruota vaistinin- 
savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkua 

daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. 
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainiu, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
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KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis Ketvirtas

Knyga apie velnius
tas prieš Dievo Bažnyčią, ir' 
Antikristas jau yra gimęs 
Palestinoje. Antikristas pa
sirodysiąs 1952-1955 me
tais. O 2000 metais pasau-(Tęsinys) kaip aš Dievo neapkenčiu.

Kaip vyko velnio vary- —Ą1’. tu es^ kil?s že-'lio pabaiga bus čia pat. 
mas? Paduodu čia aprašy- mesn£ojo angelų choro ( 
ma tos knygos posakiais. Kitados as pi įklausiau-,

' Serapinų chorui.
1. Apsiginklavęs dvasiniais —Ką darytum, jei Die-!Los 
ginklais misijonierius ir vie- vas tau leistų atsiteisti už 
nu&ės pradėjo maldas. Li- jo įžeidimą? 
gonė nustojo sąmonės ir —Ar tu esi 
neatgavo jos per visą ekzor- tingas teologas?—su velniš- 
cizmo laiką, kuris tęsės 24 ka pašaipa . paklausė Belze- 
dienas. Buvo pradėtas apie bubąs. Ir tt. Ir tt. Kunigas! 
vidurį rugpjūčio mėnesio ir kalbėjosi ir su kitomis dva- 
baigtas gruodžio 23 dieną, šiomis.
Ta.gi darbas vyko su per- vieM pl.isipažin0
įau onus. egąg judagbiskarijotas, taip

2. Kada misijonierius išta- stipriai staugdamas žemiau- 
rė tam tikrus žodžius, ligo- siu bosu, kad visas kamba-

vie-j 
ant nuolėmis išbėgo. Po to Ju- 
bu- das pradėjo bjauriai spjau-i

Vieną kartą velniai kau- 
“•Mes norėtume išeiti iš 
moters, bet Liuciferis 

mūsų neleidžia. Bet ne vie
no Liuciferio galia. Dievo

komnpfpn- teisingumas dar to nelei- 
’džia, nes nepakankamai pa- 
Idaryta atgailos”.

Šia proga knygos auto
rius sako: sis velnio pareiš
kimas buvo svarbus. Po to 
parapijiečiai buvo raginami 
padidinti atgailą darbais li
aukomis bei maldomis, kad 
apsėstoji moteris pagaliau 
būtų iš velnių išvaduota.
17. Apsėstoji motelis ek- 
zorcizmo pertraukų valan
domis matė baisias kovas

dar dyti ir vemti ir prisipažino/ Sei'UJU dvasių su piktosio- 
............... .... imis. Nesuskaičiuojami vėl

inių kiekiai nuolat atvykda
vo. Angelai atvykdavo pa- 

' gelbėti misijonieriui. Dau
gelis tų angelų buvo ant 
’|baltų žirgų. Jie šv. Mykolo 

j vadovaujami visiškai nuga
lėjo pragaro žalčius ir su
varė juos į pragaro gelmes.
18. Galų gale pasirodė

ir kitokius lupikus. Ot, jei- pusių, teiravosi, kas deda- keikė ją ir pavedė ją vėl- šventoji Teresėlė (Jėzaus), 
gu jūs, socialistai, galėtu-si. Jie savo ausimis išgirs-niams. Net ir pragare būda-1928 m. gruodžio 23 dieną  ___ _ __ _______,
mėt tokį parėtką įvesti, tai davo nežemišką piktųjų mas, tėvas planavo kaip apie 9 valandą vakaro vėl- jj pradėjo A. Kučinskas tai
ir mano vaiskas prie jūsų dvasių triukšmą ir staugi- kankinti savo vaiką. Vėl- niai išėjo iš moters ir tik dienai
pristotų. mą ir tie žmonių būriai su- niai gi su džiaugsmu leido'gKdėjosi jų tolstantieji bal- p0 j0

__šitokiu dalykų tėve drebėdavo iš baimės. . jam tai daryti. (Atrodo, kai: Belzebubas - Judas - ; ____  
niekas niekad pasauly neį-4. Ligonės kūnas buvo kaž danguje Dievo nebūtų). Jokūbas Mina piagaias, vajdįnsimo Živilės , iš par-

No. 11,
ŽIEMA PRANCŪZIJOJE

ši žiema buvo labai žiauri visoj Europoj. Retai pasi
taiką šalčiai buvo ir Lietuvoje, čia matome sniege 
paskendusį Prancūzijos Poitiers miestą. Jame retai 
kada matydavo sniego, o šiemet, matote, kiek jo 
prisnigo.

nę atsipalaidavo nuo raikš-rys baisiai suvirpėjo ir kie
čių ir laikančiu ją rankų ir bonas su kaikuriomis 
iškilusi į orą pakibo 
sienos virš durų. Ligonė 
vo grąžinta į lovą ir 
stipriau surišta.
3. Vėl pradėjus maldą, 
sigirdo spiegiantis balsas. 8. Trečiasis apsėdęs demo- 
Tai velnias staugė pro li- nas buvo apsėstos moters 
gonės burną, lyg kad jam tėvo siela. Jis pasivadino 
būtų sudrožta per galvą ge- Jokūbo vardu. Gyvendamas; 
ra lazda. Velnias taip stip- žemėj Jokūbas vertė savo 
riai staugė, kad jo balsas dukterį paleistuvauti su juo,' 
buvo girdėti toli kaimynys- bet kada toji nesidavė, tai 

—Labas rytas, tėve! liciją, lojalius, politikierius tėję, žmonės, atbėgę iš visų jis nežmonišku būdu pra-
—Tau gal ir labas, o man

no gut.
—Matau, kad tėvas jau 

pasenai. Vis nepatenkintas. 
Tai senatvės liga.

—Ne, Maiki, čia ne se
natvė kalta, ale jūsų moks
las. Ve, ateina šventos Ve
lykos, reikėtų naujų kelnių, 
o nupirkt negalima, ba 
brangumas nesvietiškas.

—Bet kuo čia mokslas
kaltas, tėve?

—Tai kas kaltas, kad 
viskas taip pabrango? Ar 
ne unijos, katros vis strei
kuoja ir streikuoja ir vis 

' reikalauja daugiau pėdės?
Ar ne dėl to viskas brangs-atkaklesnės ir į.amenta, 
ta? Atsimenu, kol nebuvo žmoni iš. - v»ln,„s P„(„.
unijų,. Bostone ant .strytka-.naodoti-savo labui. šit0 rei. 
™U“.gal%au V‘są Skalauja teisingumas ir 
važinėtis uz 5 centus. O kai,.i()S santvarlios siekia 
susitvėrė unija, kai pradėjo cia]jstaj 
streikuoti, tai šiandien už 
tą pati strytkarį reikia mo- —Nemeluok, Maiki!
keti jau 20 centų. Ir va- siems tokio rojaus jūs 
žiavimas brangus, ir stryt- padarysit, 
kariai stovi ant bankruto, 
ir unijistai gyvena negeriau, 
ba ir jiems viskas pabran
go. O pasakyk, kas prie to 
Ias?°f Jūs e«d<ėte Jpn?kalbas ventk Bagotyriai gali šitaip ryje yra viena ar daugiau keršino jam^tuo būdu, kad 
račet p'izietas ir vis" šaukėt’ ponavoti, ale prasti leiber- avasių, pasigirdo bjaurus bevažiuojant'sudužo jo au- 
knd darbininkai turi oroa. įlinkai taip gyventi negali, staugimas, riaumojimas, ku-;tomobilis. Vėliau velniai 
nizuotis į unijas, turi strei-'ba kl šventas raštas sakomis kartodavosi kiekvieną kurstė parapijiečius prieš; 
kuoti ir r 
algų. L ,______ __r, ___
šiandien aš ir kelnių nega-lk2: l)UV0 
liu nusipirkti. įdžios ir t

—Klysti, tėve. Jeigu so-jSos> 
cialistai neorganizuotų ir —Tas “šventas raštas”
memokintų darbininkų ko-Įtėve, buvo parašytas tais 
voti už geresnį gyvenimą,! laikais, kuomet pasauly darį 
tai šiandien ir baudžiava nebuvo mašinų. Dirbdami 
dar nebūtų panaikinta. [rankomis žmonės daug pa- 

—Olrait, Maik, prieš1 gaminti negalėjo. Todėl tų
baudžiavą gal ir reikėjo ’ 
faituotis; ale dabar bau
džiavos nėra, tai pasakyk 
dėl ko jūs dabar buntavo- 
iat žmones? Kam dabar rei
kia tiek daug streiku?

—Ne, tėve, socialistai, 
nieko “nebuntavoja”; jie1 
reikalauja tik teisingumo. 1

—Maiki, perdaug teisin
gumo negerai, ba tada ne
bus parėtką.

—O kaip tėvas supranti
“parėtką”?

—Valug mano rokundos 
vaike, tai geras parėtkas 
bus tik tada, kada niekam Todėl socialistai ir reika- 
nereikės dirbti, kada bur- lauja teisingumo. ,, _ n.
das bus visiems skarbavas -Kaip aš matau, tai tu,|egoistinio išdidumo norėjo:""™ n valia, 
ir alus už dyka. Tada, Mai- Maiki, nori ir mane subun-;!311 ievUb . [15. Vieną kartą būdamas;..
ki, ir streikų nebus. Prie to tavot. Bet aš tavęs neklau-! ■ ~TaiP’ —atsa^° veImas.kalbus Belzębufas pareiškė)tiems! Toks yra Balfo pra
dai' reikėtų pakasavoti peš-sysiu. Gudbai! [grieždamas dantimis. OĮkunigui: šėtonas, paleis-!šymas. 1

įėjęs i šią moterį tikslu su- mis- 
pa_ gundyti ją pasikarti. KANADOS NAUJIENOS

CALGARY, ALTA

Ir
lietuvių daina

Calgario Lietuvių 
vasario 18 d. surengė Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą, kuriame 
dalyvavo per 200 asmenų.

čia skambėjo

Garbė tam jaunimui ir jų 
tėvams, kurie sugebėjo vai
kuose išlaikyti lietuvišką 
dvasią!

Calgary dr-joje nėra nė 
vieno čia gimusio ir užau
gusio jaunuolio. Net ir nau
jųjų ateivių tarpe yra tokių, 
kurie nebenori lietuviškai 
kalbėti, nors dar tik prieš 
kelerius metus čia tėra at
vykę.

Taigi, edmontoniečiai pa
liko labai gerą ispūdi ir 
būtu labai malonu, kad Cal- 
gario ii' Edmontono lietuviu 

vaį rvšiai būtu tampresni, kad 
į jie vieni kitus salėtu daž
niau lankyti. Teisvbė. ke- 

jau- Has nėra trumpas, bet tū
tas rint gem noru ir ta kliūtis 
visų galėtu būti iveikta.

A. Kučinskas

MONTREAL, P. Q.

Dr-ja

atitinkama kalba. 
....... ....... _ . . . ,__kun. B. Yurkšas 

(Atrodo, kai: Belzebubas - Judas - trumpai atpasakojo tuoj

vęs. , kokių jėgų taip tampomas, 9. Ketvirtoji pikta dvasia -
__Kodėl neįves? kad klebonas ir vienuolės buvo ligonės tėvo Jokūbo .

i 'v _ bėgdavo laukan. Patvariau-meilužė, vardu Mina, kuri 
—Todėl, kad žmonėms sias buvo kun. Teofilius, su juo buvo nuėjusi į pra

yra reikalingas maistas, apSipratęs su velniais. Jis garą. Mina spjaudė ir vė- 
drapanos, namai, keliai, til- turėjo kielikėlyje ant kruti- mė taip šlykščiai, kad misi- 

i tai, knygos, laikraščiai ir nės §v. Sakramentą (ošti- jonierius ir klebonas turėjo 
_ daug kitų daiktų. Kasgiją), apsigynimui nuo piktų nuolat vartoti nosinaites* 
juos pagamins, jeigu niekas dvasių. drabužiairorz (kamzai) nu-
nedirbs? Ne, tėve, be darbo _ r>.. , . . ., shinutviižmonės niekad negalės gy-5: ?lkt0! dv7asios’ Pasida-.sluostjti. Į ?
verti. Bet gyvenimą reikia ™slos 18 sielų nuodėmingų 10. Panaudodamas sv. Sa- 

w tšVęstą vandenį, 
įžūlesnės už velnius. Puto- relikvijas, kryžių kunigas 
damos, spjaudydamos, vem- 'kovojo su apsėdusiais vel- 

t0_ damos čia neminėtinas iš- njaiS) i<un-8' staugė, bliovė. 
so_ matas, piktos dvasios ban- Vėmė ir keikė misijonierių, 

do niekais paversti ekzor- 0 tuo laiku jligonė nežmo- 
cizmo triūsą. _ niškai tampli.

ne'6. Iš apsėstosios moters bur-ii. Matydamos sau pavojų 
nos ėjo kelių velnių balsai, visos keturios dvasios pra-. 
Vieni balsai buvo žvėriški dėjo gundytįj kleboną, kad, 
ir nenatūralūs, kiti buvo tas išvarytųlmisijonierių iš. 

antžmogiški, tik kentėjimo ir vienuolyno ir ekzorcizmą 
skarbų, nusivylimo gaida. Misijo- nutrauktų. Kada klebonas

—Kodėl ne?
—Ogi todėl, kad 

svieto nėra tiek

buvo tas išvarytų jmisijonierių

pragaras, pragaras....... tizanų gyvenimo
Knygelės autorius tvirti- veiksmo veikalo, turinį, 

na, kad čia aprašyti įvykiai žiūrovai geriau galėtų 
tikrai buvo, 1 
skelbti ne tikslu gąsdinti ti-j 
kinčius, bet padrąsinti juos n. 
kovoj prieš piktybę ir pa
raginti nuodėminguosius 
taisytis.

(Bus daugiau)
J. Liūdžius

vieno 
kad 
vai-

kad jie pa- dinimą sekti.
I Vaidino Edmontono 
mimas. Po vaidinimo 
[pats jaunimas dainavo 

' kartu, duetas ir solo. Ketu
rios poros pašoko 3 tauti
nius šokius.

Minėjimą baigdamas A. 
Kučinskas padėkojo Ed
montono jaunimui už gražų 
[programos ; ’

i kun. B. Yurkšui,

Vasario 16 d. minėjimas

______  1 x1.. . -. . Jis ir šiemet buvo įspū- programos atlikimą ir jo , ‘rArtinasi pavasario šven-vadovui kun. Yurkšui, g gausus, laip pat 
tė—V elykos. .Bet šiais nėra-kuris tą jaunimą, apie 20 
miais' ir skriaudų pilnais asmenų, suorganizavo ir •' 
laikais daug šeimų, negalės ~ 
susirinkti prie bendro šven
čių stalo, ant daugelio jų 
švenčių stalo nebus ne tik 
įprasto lietuviško margučio, 
bet ir sotesnio kąsnio. Ypa
tingai daug tokių savo bro
lių ir sesių turėsime Euro
poje ir tolimuose 
plotuose.

Tuo tarpu ne visus vargs- me 
tančius galime pasiekti, bet džiaudami ir girkšnodami 

’ yra daug jų, kuriems

Velykų Prašymas

iūsu moks kad visi galėtų poniškai gy- nieriui paklausus, ar mote- delsė tai padaryti, velniaiju. Ų inuKb- __n____ rvip wa viena ar danpian5UnU
,. ponavoti, ale prasti leiber- avasių, į _ _________  u

’ ninkai taip gyventi negali, įaugimas, riaumojimas, ku-homobilis. __
unijas, turi strei-ka kt šventas raštas sako, Ks kaitodavosi kiekvieną kursę8 parapijiečius, pučo yra daUg jų, kuriems mes 

ii reikalauti didesniu kaf^ ‘Kiri būt ponai ir turi(ien? 11 ęsc avosi 'ai ais kleboną. Arba nakties me-jau dabar galime pagelbėti. 
Tr nadarėt tam i-.lf] būt služėlninkai”. Taip, vai-P° keletą valandų. Kartais įu. velniai apnikdavo jį. - • • rr .patoet talp, kad,,., mo pl.a. atrodydavo, kad gauja iiū;

os ir taip bus iki pabai-tų ar hienų ims staugti; tai be ^netų Ketūnų \e.l
os 11 taip. oi. 1 Pa . kniankirnas. tai p.ai mų ar piktų dvasių 'toje
,, ba kitam negali būti. Kacių KmauKimas, tai gal- . • 1 , rinnobha ki

vijų baubimas, tai šunų lo- motelyje buvo daugybe ki-
jimas tų nesvarių dvasių, kurios

Pagaliau misijonierius'^k unkstė ir nieko daugiau.
pradėjo kalbėtis su pikto-. ^3. i§ pasikfbėjimo su vel- 
mis dvasiomis. Vienas vėl- niais kunigas sužinojo, kad 

Liuciferis, aukščiausias pra
garo vadovas, siuntė juos 
i tą moterį. Kartais pasi
girsdavo velnių balsai: “O, 
jau mums reikėtų iš čia pa
sitraukti. Tiek baisiai čia 
prikentėjome.” 

Po to būdavo girdėti bal
sų, raginančių ’ savo bičiu
lius velnius nepasiduoti.

14. Kad velniai negautų at
sikvėpti, kun. Teofilius ry
žosi vienui vienas tęsti vel
nių varymą, be; jokios per
traukos net ir naktį. Jis bu
vo apdovanotas raumenin
gu kūnu, plieniniais ner
vais, patvarumu, užsigrūdi

atrodydavo, kad gauja liū-

laikų valdonai ir klaidino 
savo vergus tuo “šventraš
čiu”, kad jie nenorėtų ge
resnio gyvenimo. Bet šian
dien turtus gamina mašino
mis ir pagamina jų daugiau 
negu reikia. Štai, Ameri
kos valdžia net pinigus mo
ka farmeriams, kad jie ma
žiau augintų javu ir galvi
ju, nes jau nėra kur tų gė
rybių dėti. Taigi klysti, tė
ve, kad šiandien neužtektų 
turtų visiems gerai gyventi 
Turtų užtektų, tik reikia 
juos teisingiau paskirstyt.

nių pasisakė esąs Belzebu
bas, kurie apsėdo ligonę, 
kada ji ėjo 14 metų, nes 
jos tėvas užleido ją velniais.

Įdomus kunigo pasikal
bėjimas su velniais. Jis il
gokas, bet dėl pavyzdžio 
šiek tiek nurašau.

—Kuris yra iš jūsų čia 
vyriausias? Kuo tu vardu?

—Belzebubas, — atsako 
velnias, lodamas lyg- praga
ro šuo.

—Ar nesi tu Liuciferius, 
velnių kunigaikštis?

—Ne, ne kunigaikštis,
bet vienas iš vadų.

—Tad tu esi vienas iš 
nupuolusių angelų, kurie iš

ir aukomis Tautos Fondas 
paremtas gausiau, nei pir- 

_ , - x mesniais metais.Calgary atveze.
Vėliau susirinkusieji, ku- ^k 1tenka aPgapestauti, 

ne nenorėjo šokti, 
čiavosi ir vaišinosi iki pu
siaunakčio.

Kitą dieną, sekmadienį, ,v ....... 
po pamaldų vėl susirinko- v , kalboje
me toj pačioj ukrainiečiu \ 777 ’7, - *

[salėj ir maloniai praleido- at!U .( dalesnes pastangas
kelias valandas užkan- kovai uz Tėvynės islaisvim- 

į mą, smerkė skaldymąsi, ku
kąs ką buvome sudėję į n?un7 tik nenaudą neša, 
bendrą stalą. 0 Pnešul džiaugsmą kelia.

Baigdamas noriu pasi- Jau šiais metais nebuvo 
džiaugti Edmontono jauni- tą dieną jokių kitų paren- 

Jis kalba lietuviškai, girnų. Klubo susirinkimas, 
dainuoja lietuviškas dainas, labai negausus, pirm. p. 
.šoka lietuviškus šokius, vai- Skinkio buvo laiku uždary- 

5 veikalus,j tas ir jo dalyviai, kurie sa- 
j laiko lietuviais, dalyva

šneku-1 kad salės savininkų rei
kalavimo teko minėjimą la

ibai trumpinti.
Ve. Sidzikauskas, savo 

..........................................j nurodė 
Rusijos me toj pačioj ukrainiečių \ts’.en?s \7.Tala jungtis ii y

Ruošdamiesi Velykų šven
tėms, pirkdami ir dažydami 
margučius, prisiminkim var
ge esančius, alkstančius ir 
paliegusius. Paskirkim nors 
mažą dalelę tos sumos, ku- cjjna lietuviškus 
rią isleisime V elykų. dova- dalyvauja lietuvių parengi-vė 1„1'..„ 1KL. 
noms ir Velykų stalui. Siųs- muose. Tuo savo pavyzdžiu vo minėjime, 

jis ir mus senius sustiprina.

mu.

kim savo aukas Velykų 
proga patyrusiam šalpos 
darbo vykdytojui—Bendra-' 
jam Amerikos Lietuvių šal
nos Fondui (Balfui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y.) Jis žino visus varge 
esančiuosius: vaikučius, se
nelius, ligonius, gausias šei
mas, nes jie visi Balfą ge
rai pažįsta ir jo pagalbos 
prašo. Pasidalykime tuo bū
du savo Velykų stalu su vi
sais. Nuo to mūsų stalas ne
pasidarys menkesnis, o dva
sinė ramvbė ir moralinis 
pasitenkinimas bus mums 
dideliu užmokesčiu už at
likta lietuviško solidarumo 
ir artimo meilės darbą.

Būkime vieningi, paduo- 
ikime ranka varge skęstan-

Valeika

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

I

trum- 
gyvu- 
pava-

Naujas; pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su 
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, 
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir geliu 
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, Josiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

I
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Iš Pavergtos Lietuvos Kam tarnauja J. Maceina Važiuojant pažiūrėt Amerikos
VEIKĖJAS ANT DVIEJŲ ARKLIŲ ! ---------------------

JIS PAŠALINTAS

Tai garsusis anglų genero
las, vadovavęs arabų le
gionui, John Glubb, kuri 
Jordanijos karalius nese
kai pašalino.  

i

lius Kriukis jau miręs. Ats. 
kapit. Lapurka, 60 m. am-

Praeitam numery suminė- žiaus mokytojas Laurinaitis1 
jome į Sibirą ir kitur ištrem- su žmona, jų vaikai bus iš-; 
tųjų mūsų tautiečių, apie mirę bene trėmimo metu.' 
kuriuos grįžę iš ten vokie- buvęs Švietimo ministerijos1 
čiai suteikė žinių. Tą sąra- inspektorius P. Papečkys^ 
šą tęsiame. diroa siuvėju. Juozas PeliK-

.. . T . sa gyvena su tėvais, baus-!Matygme buvo: Jurgis Jon’as Ee.
Audinis, apie 25 m paleis- gyvena su žmona ir!
as grizo | Lietuvą. Vytau-« staum/ (|i,.bo ie į 

tas Baramskis gyvena su| Q b į motoris.l
žmona ir vaikais, gimusiais} 
ištrėmime. Petras ir Vitasj as’K 1Mnojarko Dest 
Bikehai yra kartu su moti- AJ Sliesoralti |
na. Petras buvo nubaustas ministeriJ
10 metų o motina su Vitui . lštremiant 1941 me.| 
buvo vėliau ištremt!. Cipll-/taį. jjs buvo nu0 šeiraos at.l 
jauskas, laikytas virtuozu, h. nubaustas 10 mct
VlllOCellStų, Tvuloratua I .

Vitas Ciplijauskas, 
ninkas, dabar studijuojąs! 
Irkucke. Jo sesuo Marytė; 
1954 m. išvyko į Novojoro- 
do, vyras Norilske dirba gy
dytojo darbą.

Jonas Ceplys mirė vėžiu. 
vAnelė Danelevičienė paleis
ta į Lietuvą. Kazimieras 
Dausa, dirbęs Kauno uni
versitete, Grėbliauskas-Grė- 
bliūnas, buvęs Švietimo mi
nisterijos juriskonsultas; 
dirba normininku. Jis turė
jo 3 brolius, du jų bene bus' 
mirę. <" ' ____ ?
dirba elektromonteriu, gy- va, Algis yra puodininkas!Jnokyklos mokytoja Agė 
veria su žmona, uošve ir Krasnojarsko mieste. Į ~ ’
pusantrų metų dukrele Bi- f 
lute. Abu atliko 5 metų 1931 
bausmę Vorkutoje. ir tapytojas, paleistas 1955!|)Ora ____ ______

Zoja Kačergytė ir jos sę- m. į Kauną. Buvęs klerikas! duktė Felicija Šalkauskaitė, 
šuo Jadvyga labai vargsta. Jonas Vareikis, buvęs mati-!buvusi universiteto bibliote- 
Buvęs gimnazijos direkto- ninkas Vaškelis dirba topo-'kos tarnautoja.

”! Papilės gydytojas Piepo-

Žinios iš Sibiro Wilkes-Baire, Pa. apy- J. Maceina yra aukštas vie
liukė kiekvieną sekmadienį tinės parapijos “Švenčiau- 
turi malonumo klausytis ad- šio Vardo Draugijos” parei-' 
vokato Jono Verbalio ve- gonis, taip labai geras Gy- 
damos Lietuviškos Radijo vojo Rožančiaus narys. Tai, 
valandos. Tai senokai įkur- žinoma, labai gražu ir tegu 
ta, gražiai vedama lietuviš- mūsų Juozukui visi atiduo- 
ka radijo valanda. Nors ir da balotus, kai jis su SLA 
čia pranešėjas kalba su vi- narių pagalba būna renka- 
sokiais barbarizmais, bet mas į siltas, gerai apmoka- 
balsas pakenčiamas ir ne- mas vietas, bet būtų mums, 
stūgauja, kaip Juozo Macei-seniems SLA gerbėjams, 
nos vedamas lietuviškas miela išgirsti keletą gerų 
pusvalandis, Mes, seni šio žodžių ir apie SLA, kuris 
klonio lietuviai bevėlijom, šelpia J. Maceinos pusva- 
kad advokato J. Verbalio landį, ir kuris yra to Susi- 
sena ir sumaniau vedama vienijimo iždo globėjas, 
valanda būtų buvusi pasti-j Tai t b metas j 
punta visų gera talka Bet iMacei'noį jkurtojo pusvalan.( 
J. Maceina (senas. SLA iz-jdžio ka]bįtoj, ,Jasti su šio_, 

i lietuvių kalbos!

(Tęsinys)
Hooverio užtvanka

Hooverio užtvanka, kuri iš pradžios buvo pavadin- 
Boulder Dam vardu, yra tikras inžinerijos stebuklas, 
užtvenkė Colorados upę tarp aukštų Nevados-Arizo- 

hos uolų ir įgalino įrengti didelę elektrainę, kuri dabar 
aprūpina pigia elektros energija beveik visus pietų va
karus. Pirma šitos upės vanduo buvo nekontroliuojamas 
ir potvynių laikotarpiais pridarydavo didelių nuostolių 
laukams. Dar ir šiandien važiuojant per Kalifornija ma
tosi Imperial Valley dykumoj 50 mylių ilgumo “jūra” 
(Salton Sea), kurią padarė Colorados potvynis 1905 me
tais, užliejęs ištisą Imperial klonį ir nenuslūgęs per 16 
mėnesių.

Hooverio užtvanka dabar Colorados upę tarp kal
nų sulaiko ir praleidžia tik tiek vandens, kiek jo reikia 
elektrainei ir laukų drėkinimui. Tuo būdu upė dabar at
lieka du naudingu dalyku: gamina elektrą ir drėkina 
laukus. Lau'kams drėkinti vanduo yre išvedamas iš upės 
tam tikru kanalu ir eina per lygumas iki pat Meksikos 
sienos, o tenai parduodamas Meksikai. Taigi beveik

ta
Ji

. ! . . į skutus n nuouustus iv metų, i i i » x iii ctzio Kulbi
jau Pleištas.išeima buyo išsiųsta j irkuc-.Sofijos skyriuje. Buvęs do-'do globėjas) surado keletą Riu toRiu 
įskas, meni- , gu šgima tesuėj0 1952 centas Antanas Verksnys, Lietuvių Rymo Katalikų Su- mokėiimu. Reikia stebėtis, sienos, o tenai parduodamas Meksikai. Taigi beveik 

siviemjimo Amerikoje vei- mūgų Juozuko išaugimu jr; kiekvienas jo lašas sunaudojamas.
iKeJU ir praliejo savo yerks-jdrągumu> Rai jig ima kalJ Gi sulaikytas vanduo prieš užtvanką sudaro 150 my- 

. įningos da\ atkeles stūgavę]įetuviškai... Ir taip'lių atsargos ežerą, kurio gali užtekti elektrainei ir drė- 
iną 'ie-Aieną sekmac įenj. ;įiekvieną sekmadienį. Ir ’kinimui trejetą metų, jeigu dėl sausros ar kitos priežas- 
_Mes, klausytojai, kant- meSj klausytojai, nesupnan-ties Colorados upė kartais nusektų.

rus labai, sakom, bus vietos tam ką jis lietuviškai kalba,; Užtvankos įrengimas kainavo federalinei valdžiai
mėlynoje padangėje gana ir jis pats teikiasi nesupras-J^iys^oOO; bet apskaičiuota, kad šitą sumą valdžia 

j n Juozui Maceinai su sa\o įį. Atrodo, kad mes Juozą1 ič,.įni<e <,u nrocentai* nėr 50 metu Flektra valdžia nar- 
polkomis ir kunigų klebo-'Maceina būsim labai dar-l\ , P\ocentaK Pel Llcl t ą va a pa
■nn ‘MŲiyinn-1, ■ . Dubini įaudi udi c]uoc]a pnvatmėms kompanijoms, kurios savo ruožtu pal
šiai gerbiamas kunigas kle-1^ vfsaiT anmokamu61 n<a-^Uada ja vaitotoJamsi Be to, žemdirbiai moka nustatytą 
bonas, atlaikęs švenčiausias reigų įr tarnybų gulte už- vandenį drėkinimui, be kurio tuojau išdžiūtų
mišias švenčiausio vardo gulė; Nebesuspėja?Kai ku-laTuTkai’ , . . „v. ,v] , ., , .
draugijos metinės atsibūvi- rie senesnj vilksbariečiai Užtvankos įrengimas yra milzimskas technikos lai- 
mo ir ant garbės dar dides-j *" " ............. -
nius”. Kaip žinoma, šiais

mgtais. " !j° seSU0 yra kažkur priver-Į
Buvęs medicinos studen- čiamųjų darbų stovykloje.! 

tas Juozas šalaševičius dir- Algytė Veršėlaitė buvo nu- 
ba felčerio darbą. Atsar-'bausta metų’ bet Jau Pa’ 
gos kapit. Šinauskas mirė leista Lietuvon. 
1955 m. birželio mėn. Jo1 Paulius Vilkas, buvęs 
žmona serga ir guli Kras- miškininkas, dabar dirba 
nojarsko ligoninėj. Matygi- topografu. Agronomas Ste- 
ne gyvena jo sūnūs -Edu-'ponas Vilys dii;bo Grebino 
ardas ir Lėliukas. isovchoze, žmona su 9 metų

. . . .. .'sūnumi atvyko 1954 m.Tvariniai, kurių vaikai
trėmimo metu buvo atskir- Mirė A. Dievaitytė 
ti; be_t dabar gyvena kartu. Gautomis žiniomis iš Lie-

Juozas Jurkevičius Duktė Danguolė serga džio-įtUvos, mirė Šiaulių muzikos 
lpkt.rnmnnt.erin. nv- va. Aitris vra nuodininkas mokytoja Agė-

^fpnas Valaitis mmPJP.rof?-|metais Susivienijimas’. Lie- reigas> Aacl ir tas
l .bn SJS011-lu globojimas, ir pavesti hu^uhBaU8 lu.uhiu.. suuaijuvja VAVMiuę mza-

^nvtniKi nalpistas 1955 i° Sab\aa;'xl'1 n'(’t|lla ,al’l| vajų, be to, sueina 70 m. adv. Briedžiui ir Mikužiu-neriją, būtinai turėtu nuvykti Hoovcr Dam'o įrengimo 
tapytojas, paleistas 19o5|bora Šalkauskiene ir jos sukaktuy&>. Mes girdėjome, tci. Gal jie> atlcidę Maceinų pažiJflrėU.

"' - kad J. Maceina savo gnau- nuo jždo globėjo pareigų, 
vei’ksmill Pusyalan-dUos jam progą dar labiau

. SLA iždo, kurį jis pats glo-j gA įr atsiduoti Gyvojo Ro- EI Paso mieste nakvynei.
lis buvęs pakartas tuoj ru-;boJa- V1.sai vle‘i žančiaus ir švenčiausio, Grande unės. kuri skiria «
sams atėjus.
Lietuviai Lenkijoje

Sovietinis poetas Teofilis 
Tilvytis lankėsi Lenkijoje 
Adomo Mickevičiaus iškil
mių metu. Ta proga jis ap
lankė ir Suvalkų bei Puns
ko lietuvius. Pasak jį, Su-Į 
valkų mieste esanti lietuvių 
8 klasių gimnazija.

Punsko gimnazijos patal
pose jo lankymosi metu įvy
kęs lietuvių susirinkimas ir 
jo priėmimas. Jame Šilei- 
kiemio liaudies šokių rate
lis pašokęs, Kreivėnų cho
ras padainavęs, moksleiviai 
dzūkiškai padeklamavę ei
lėraščių.

Mokytojai jo prašę lietu
vių kalbos ir literatūros va
dovėlių, grožinės literatūros: 
ir scenos veikalų.

Užtvankos įrengimas yra milžiniškas technikos lai- 
nutarėm šiemet nuo J. Ma- dėjimas. Turistams yra rodomi ir judomi paveikslai, iš 
ceinos nuimti kai kurias pa- kurių matosi, kaip ėjo tos užtvankos statybos darbai, 
reigas. Kad ir tas SLA iž- Po to, elevatorius nuvežė mus 700 pėdų žemyn, kur vei- 

r pavesti kia milžiniškos turbinos. Kas studijuoja civilinę inži-

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-j 
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padare, tik' 
nepadarė vieno, kurį tikrąi 
padaryti. 237 psj. Kaina . .. 
NAKTYS K ARA KIŠKIUOSE,

Dovydėno apysaka apie jaunuoliui 
pergyvenimus šienapiūtčje. 1" ' , 
iapiai. kaina ........................ $2;
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG-UĄVO

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-1 
dedantiems angliškai mokytis; duoda' 
ištarimą, ----- _
Kaina ......................................................75c i PRADAI. , _
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi-| k.nyga^šių dienų klausimams supras- 

chelsonienės parašyta; 250 įvairių}tl- 
receptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.25 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo, kaina $2.50 
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. 
188 puslapiai, kaina .........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusič o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis, 
211 psl. Kaina ............................. $2.
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis, 
176 psl. Kaina ................'.... $2.
MILŽINO PAUNKSMė. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika, 
173 pusi., didelis formatas, gera ■ 
popiera. Kaina ............................. $2.f«) 1
KON-T1KI. Thor Ileyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po- ■ 
linezijų. 413 pusi. Kaina... .$3.75 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt ■ 
249 pusi. Kaina ..............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio j 

svarbiausias veikalas, išvertė N. 
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25 
RYTŲ PASAKOS. Vinco --------

parašytos 1 ’ L?,
tautų legendos. 220 pusk 
na ...................................................
POPIEŽIAI IR LIETUVA. ____ o.. ....

M. Valadkos parašyta knyga, 250 je. 
pusi. Kaina ...............
ŽEMAITES RAŠTAI. _________

mūsų rašytojos pirmojo karo metu

128, puslapiai, 
......................... 50c 

LIETUVOS
Jono K. Kario, 160 pa

pusi., gerame popieryje. 
.........................................$5.00 
THE DARK. J. Jazmi- 

. kalba sodrūs vaizdeliai. 
Kaina kietais viršeliais $2, 

.................. viršeliais .................... Jl.CJ, 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.! ra§- Liudas Dovydgnas. jdomi

. Pritaikinta' , , .. . ' I
144 puslapių, apysaka, 176 psl. Kama .... $2.20.

.$1.001 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
STALINAS, arba kaip! jr aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-j

KAREIVIS MATUTUTIS, KODĖL Aš NETIKIU į DIEVĄ. 
Jurgis Jankus. Pasakoji- I’ilna argumentų, kurie visiems 

idomūs. Kaina ................................. 20c
(ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

.. j manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
tur5J° I eities. Kietais viršeliais, 467 pusla- 
.. $3. i r>iai. kaina .......................................... $4
Liudoj PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

žas, novelių rinkinys, 155 psl; 
168 PUS2 Kaina ......................................... $1.50.

‘"O KELIAS { SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

uuuua. ’ ” > aiškinimas. Kaina 25c.
angliškus pasikalbėjimus.; DJEAiOKRA 1TNIO SOC J A L I Z M O 

7Krl PRADAI. Populiari ir naudinga

Kaina .......................................... 50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

raše E. Vandervelde, vertė Vainiū
nas. Kaina ........................................ 10c
LIETUVIŲ KAi.BOS ISTORIJA. 

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ....................................................... $3.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La- 

,, bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
, | kaina .....................................................50c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina ............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina .................................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
sako mokslas. Kaina .....................25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

Kaina ..........................................25c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų Romoje,. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ............................. $2.25
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $3.

....$1.00 PE{> KLAUSUČIŲ ULYTĖLŲ, pa-U AT1I/ A ‘ ’

413 pusi.

Aisčio atsiminimai

Kaina ....
SIELOS.

290 pusi.
M.

Krėvės 
indų ir kitų tolimųjų 

Kai-
. .$2.50 
Kunigo

...................  $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios
— mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu, 
kaina ...........................
NEPRIKLAUSOMOS 

PINIGAI. '
veikslų, 225
Kaina ....
A K1SS IN 

no anglų
150 pusi. " 
minkštais

Paraše Dr. D. Pilka.
Amerikos lietuviams. J
Kaina ................................................. $1.001 SOCIALIZMO TEORIJA. frunipaii
JUOZAS STALINAS, arba kaipj jr aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-j 

Kaukazo ražbaininkas buvę pasida-l suomenės santvarka ir kodėl ji dari 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina ................................. 25č

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Kiek Amerika turi 
gyvulių

“Keleivio” skaitytojams 
gali būt įdomu žinoti, kiek 
Amerika šiandien turi gy
vulių ir kokia jų vertė skai
tant doleriais, štai Agrikul
tūros Departamento šį mė
nesį paskelbti duomenys.

šių metų sausio 1 dieną 
šios šalies ūkiuose ir ran
čose 
ūkiuose) 
raguočių, apie milioną dau
giau, nėgu-buvo pernai 
šiuo metu.

Vidutinė galvijo vertė, 
skaitant doleriais, buvo $881 
galvai. Taigi bendra šitų 
galviju vertė buvo $8,576,- 
920,000.

Be to, Amerikoje buvo:
55,088,000 kiaulių.
31,109,000 avių. ‘ 
3,962,000 arkliu ir mulų, j 
382,218,000 vištų.
Visų gyvulių ir paukščių, 

vertė siekė $11,209,832,000.1

’ ĮSPŪDŽIAI IŠ MEKSIKOS
, . ~ * 1 .vi v***v*z L'*- '-**** *v**z**~J

dzm1 gavo, gerą pusBlpą is darbuotis broliškam LRK- Iš Vakarų grįžome Meksikos pasieniu ir sustojome 
. EI Paso stovi prie pat Rio 

----------- „ Švenčiausio. Grande upės, kuri skiria Jungtines Valstybes nuo Mek- 
IY ardo draugijoms.. Be to;sjkOs. Antroj pusėj upės yra jau Meksikos miestas Jaurez 
būtų laiko pagilinti lietuvių! Chorec). Abudu miestu jungia tiltas, kuriuo ga

toje, kad J. Maceina pa-i 
kalbėtų, pagp^intų ir SLA; 
kaip jis jau; beveik pusme
tis šūkauja;* apie Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo 70 metų jubiliejų. Jau 
keliolika pusvalandžių J.i' 
Maceina šiaip ar kitaip gar-Į 
bina LRKSlA, o tam susi-1 
vienijimui, tai yra SLA la
bui, jis tepaskaito apmoka
mą skelbimą, pusę žodžių 
iškraipydamas, pusę ryte 
prarydamas.

Žinoma, niekas negali J. 
Maceinai drausti garbinti 
Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimą, bet kad nors 
pusę tiek paminėtų Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje, u 
kurio iždą beglobodamas' T]es.a • . „ . , „ .

!gražų skaičių dienpinigių!^“” ka,p Sov,etli 
yra gavęs ir gauna. Mes k.,ip Sovietu k

i vilksbaneciai, žinom, kaculietis ‘
J. Maceina laitai artimas ii- Teisingas kaip Bimba 
dažnas svetys LRKSA cen-| Galingi kaip Sovietai, bėga 
tro valdybos bute, kuris yra kaip raudonarmiečiai. - 
Wilkes - Barre, Pa. Taip( Erzina, kaip ruskį balionai, 
pat mes gerai žinome, kad P. B-as

’ kalbą. ,
Antraip pasakius, iš SLA-

!tarnauti, gai ir nelengva. Ir, Nueinama viena tilto puse, o grįžtama antra, kur sto- 
Įmums,. jo. bičiuliams, metas vj j y. muitinė. Čia jau reikia sustoti ir parodyti savo 
Jo pasigailėti, nes jis ir ne-;dokumentus (pilietybės popierius). Jei nešiesi iš Mek- 

. besuspėja, n nežino, \ą ga-(Sjkos ką nors nusipirkęs, muitininkai apžiūri ar galima 
i n \o nega i. muito praleisti. Jei grįžti automobiliu, pasidaro dau-

ilima nuvažiuoti automobiliu, arba pereiti pėsčiom.
į Einant iš šios pusės į Meksiką nėra jokių kliūčių, 

.atlyginimą gauti, o kitiems niekas nieko neklausinėja ir nežiūri ką su savim nešiesi.

A. K-las

NAUJI PRIEŽODŽIAI

Sekasi kaip Chruščiovui nau
juose dirvonuose.

Auga kaip Sovietų kolchozo 
kukurūzai (komai).

Meluoja kaip komunistų

(gyvulininkystės 
buvo 97,465,000

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
“Keleivis” jau išleido didelį, 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius, jau yra at
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems. 
Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje 
skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, Įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dalį su bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti. Ka
lendorius bus pasiųstas tuoj pat, kaip tik gausime 
užsakymą.

“Keleivio” kalendoriaus kaina nesikeičia,'ji kaip 
buvo tąip ir lieka 50 centų. Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

giau keblumų. Todėl daugamas eina per tiltą pėsčiom. 
; Tiltas ne ilgas, nes ir pati Rio Grande nėra tokia jau 
: didelė upė, kaip jos vardas verčia manyti. Tiesą pasa- 
; kius, ir vandens joje nėra. Dėl labai sausos vasaros ir 
stokos lietaus spalio mėnesį ji buvo visai išdžiūvusi. Ki
tais metais, kai ji būdavo pilna, amerikiečiai mėtydavo 
nuo tilto pinigus į vandenį ir juokdavosi, kai meksikie
čiai nerdavo upėn tų pinigų ieškoti.

Matėm ir dabar tokių sportininkų, kurie numeta nuo 
tilto vieną kitą peną, bet meksikiečiams jau nereikia 
nerti vandenin—jie puola į dulkantį smėlį, kur centas 
nukrenta. Kiti susėdę upės vagoje smėlį per pirštus sijo
ja pinigėlių ieškodami. Vienas senelis sijojo smėlį per 
sietą. Visi jie apdriskę, basi, purvini.

Ir visas Juarez daro prastoką įspūdį, nors tai yra 
pats žymiausias Meksikos miestas Jungtinių Valstybių 
pasieny. Gyventojų esą 150,000. žmonės tamsios išvaiz
dos, vyrai beveik visi su juodais, neapkarpytais ūsais; 
jų apranga ispaniškos mados ir labai spalvinga. Trobe
sių architektūra taipgi ispaniško stiliaus.

Mieste yra nemaža automobilių, bet daugiausia vis 
seni amerikiečių modeliai. Matyt, meksikiečiai superka 
senus Amerikos vežimus.

(Bus daugiau)
S. Michelsonas

URUGVAJUS imanis kaztižanų kalba svei
kino savo tautiečių vardu.

Katalikų bažnyčios cho
ras padainavo kelias dai
nas. Meninei daliai pasi
baigus, minėjimo dalyviai 

į vieni šoko, kiti šnekučiuo
dami apie Lietuvos praeitį, 
dabartį ir ateitį nepastebė
jo, kad jau rytas aušo.

vyčių Gaila, kad nors buvo gra-

Vasario 16-ji
Nebuvo ji pamiršta ir 

mūsų padangėje. Tą šventę 
pandnėjome vasario 18 d.

Minėjimą pradėjo Kultū
ros dr-jos sekr. J. Vaštakas. 
Kalbėjo Lietuvos atstovas 
dr. K. Graužinis, kun. P. 
Daugintis, moterų dr-jos at
stovė U. Guodienė, 
atstovas S. Tamošiūnas, Dr. žus vasaros oras, bet daly- 
K. Griniaus dr-jos atstovas vių buvo neperdaugiausia. 
M. Krasinskąs ir Kultūros Jame nesimatė net tokių as- 
dr-jos pirm. J. Jazauskas. menų, kurie tikrai jame tu- 
Lat/ių dr-jos pirm. V. Berg rėjo būti. M. Krasinskas



Puslapis šescas

Moterų Skyrius

KELEIYIS, :'O. BOSTON i-evo 14, 1956
•. datų tinkamumą. Tačiau 

i galutiniuose rinkimuose tu
rėtų dalyvauti daug dau
giau narių, ir jie taip pat tu
rėtų sąmoningai atiduoti 
balsus už, jų manymu, ge-j 
riausius kandidatus-

Jau matosi spaudoje pa
raginimų, kad moterys dau
giau kreiptų dėmesio į SLA 
rinkimus ir balsuotų už kan
didates moteris. Toks para-Į 

1 ginimas labai vietoje, nes 
moterys kažkodėl mėgsta! , 

' laikytis nuošaliai ir nepasi- 
' naudoja savo balsu. Tačiau 
’ aš manau, kad neužtenka 
’ tik moteris paraginti bal- 
1 suoti už moteris kandidates. 
' Aš raginu visus narius bal
suoti už Norą Gugienę iždi
ninko vietai ir už E. Miku- 

' siiūtę iždo globėjo vietai. 
' Tai tik dvi vietos iš 17-os, 
' ir mes jas turėtume pavesti 
’ tinkamiausiem kandidatam, 
kuriais jokio nepasitikėjimo 
ar abejojimo negali būti, 

j Tad visi SLA nariai, kurie 
Vk galite nuvykti į savo 
kuopos susirinkimą, atiduo- 

, <ime savo balsus už Norą 
Gugienę 

' Jos yra 
jdidatės

I

Artėjant rinkimams į SLA tų vietovių, kur yra laiko- 
vadovybę, Jūsų korespon- mi SLA pinigai, tinkamai 
dentas kreipėsi į daugiau- savo funkcijas atlikti? 
šia balsu gavusią per nomi
nacijas į SLA iždininkus p. tus buvo toliau nuo sekre- 
Norą Gugienę, pasiteirauti toriato, bet tai nesudarė jo- 
kai kuriais klausimais, do- kių sunkumų. Visuomet fi- 
minančiais SLA narius.

P. Nora Gugienė buvo 
“pagauta” savo vyro advo
kato Kazio Gugio kontoro
je, kaip tik berašant įvai
rius čekius SLA reikalais.

Į Jūsų korespondento 
klausimus p. Nora Gugie
nė suteikė paaiškinimų ir 
atsakymų.

Teko patirti, kad 
laimėjusi daugiausiai 
nominacijose j SLA 
įlinkus. Jūs kandidatuojate 
vietoje savo vyro advokato 
Kazio Gūsio, ilgamečio 
SLA iždininko, todėl norė
čiau paklausti kokios aplin- 
kvbės ir sumetimai paska
tino Tamstą siekti tos vie
tos SLA vadovybėje?

—Kiekvienas narys, ku-! 
riam rūpi SLA gerovė, ma
no ir nori prisidėti prie 
bendro organizacinio dar-j 
bo. Esu organizacijos na
rys nuo nat jaunystės. Visą 
laika mokėjau duokles, da
lyvavau ir dalyvauju orga
nizacijos darbuotėje. Mano 
wras adv. Kazys Gūsis 
virš 27 metus buvo SLA iž
dininku. Man teko iam pa-' 
dėti tvarkyti SLA finansus | 
buvau jo sekretorė. Iždinin
ko pareigas labai s'erai pa
žįstu. Manau, kad šioje sri
tyje °'alėčiau būti naudin
giausia organizacijai. Galė
siu tvarkyti visus finansų ir 
SLA ūkio reikalus, nes juos 
gerai pažistu. Todėl ir no
rėčiau eiti tas pareigas, ku
rioms esu pasiruošusi ir ku
rias galėsiu taip gerai at
likti, kain jas per tokį ilgą 
laikotarpį atliko dabartinis 
iždininkas K. Gugis.

Ar išrinkus Jus iždininke^
.pareigoms, nesudarys kokių kimai prasideda kovo mė-kalbą išlaikyti. Bet kas jau- 

■ j rš daugumas kuo-čia pagarbą savo motinai, 
pų tokius balsavimus atlieka visuomet su saviškiais lie-

—Iždininkas per 27 me-

esate 
balsų 
iželi

nansai ir ūkio reikalai buvo 
pavyzdingai tvarkomi. Ko
dėl dabar turėtų atsirasti 

. sunkumų. Jų nebus.
Ar būdama išrinkta iždi

ninko pareigoms turite ko
kių sumanymų arba suges
tijų įnešti ko naujo pačios 
mūsų organizacijos veiklo
je, arba tiesioginiai iždinin
ko darbe? Jei turite, malo
nėkite pasakyti kokių?

—SLA organizacija ; 
nepaprastai didelė. Jos vei- 

' kimas vra nuostatais numa- - 
' t.ytas. Pildomoji Taryba tu
ri jų prisilaikyti. Jeigu ku
ris nuostatas neatitinka j 
šiandieninio gyvenimo sąly
gom. tai reikia ji. pagal

'; taisykles, keisti. Visokias kalba brangi
pakaitas reikia daryti or- ______

iganizacijos numatyta tvar- Paprastai kūdikis pir-' 
įka.. Dabar keičiama konsti- muosius žodžius išgirsta' 
jtucija. Joje bus dideliu na-jr išmoksta iš savo

PASAKOJA, KAIP PAGROBĖ SI50.000

Į dzūkijos kraštą, Leipalingį, atvyko iš Maskvos 
mokslų akademijos komisaras, sušaukė didelį “skodą” 
ir pasakė dzūkams labai mokslišką prakalbą apie so
vietų milžiniškus atsiekimus, ypač medicinos srityje. 
Tarp kitko jis sakė:

—Mes jau turime tokį gydytoją, kuris daro tikrus 
stebuklus medicinos dirvoje'; nesenai tas gydytojas 
Maskvoje padarė labai mokslišką operaciją aklam 
draugui įdėjo karvės akis, ir dabar jis vėl viską mato.

—“Vąše blagorodija”j pas jum gal žemė geresnė, 
mūsų paseirės dirvonuose stebuklai neauga, tik giikiai 
su lubinais,—lyg netyčia, bet skaudžiai, pašiepė komi
sarą senyvas kaimietis.

—Matyt, tamsta, kai piisigėrei buožės raugo, tai 
dar vis negali išsipagirioti, kad nesupranti aiškinimo 

. apie medicinoj stebuklingus atsiekimus, — aštriai už
akcentavo komisaras.

—Ponuli, mes buožių nerauginam, tik kopūstus, o 
mano vyras kopūstų raugalo nei į burną neima, sama- 
gonką visuomet traukia,—lyg teisindama vyrą pratarė 
kaimiečio žmona.

—Aš jum nekalbu apie grikius, lubinus ir kopūs- 
het apie liaudies respublikos moksliškus atsieki

mus, o jūs kaip varnos išsižioję klausotės ir kažin ką 
galvojat, — jau žandariškai užakcentavo komisaras.

—Drauge komisarai, nekreipk dėmesio į tą “bun- 
taučiką”, jis geras žmogus, tik taip jau apsigimęs: ir 
prieš Smetoną jis kėlė buntus, ir anais laikais dalyvavo 
suvalkiečių sukilime, užtai dar ir dabar mes jį vadi- 

Inam bolševiku, — atendamasis pateisinti savo kūmą, 
rimtai paaiškino kitas kaimietis.

—Taip, taip, jis bolševikas, — pritarė keli balsai, 
o komisaras sėdi ir jau tik dantimis griežia.

—Matyt, kad visas dalykas nuėjo į lankas, grįžkim 
prie reikalo,—sunerimęs tarė komisaras.

—Taip taip, prie reikalo,—perkirto keli balsai, o 
!kaimietis stovi ir tęsia: (

—Kalbant apie moksliškus atsiekimus, mes irgi ga
lime šiuo tuo pasigirti. Ava, pas mus Leipalingio dvare ... 

...... ........................._ i —Nesakyk dvare, nevalia, sakyk, kolchoze,-—patai- 
įspėjimą, kaip turi lenkais tik lenkiškai mada jie naudojasi automobilium. sė kalbantį šalia stovintis kaimietis.

kaip likti geru, mė-^kalbėti, 
žmogum suaugus.
vaikas, nevienas mo- 
įspėjimų ir pamokų

ir E- Mikužiūtę. 
tinkamiausios kan-j 
šiuose rinkimuose-.1

B. Keblaitienė

kaitų. Turime pirma patirti, motinos. Vėliau, kiek paau- 
ar dabar įvedamu nakaitų gęg, girdi motinos pasakas,! 

■ užteks. Jeigu kas reikės dar daineles ir dar vėliau—mo-' 
gerinti,,tik ateitis narodys. tinos pamokinimus, net rū-j 

stesnį į

L
County Trust Co. (>’ost Chester, N. Y.) kasininkė pa
sakoja. kaip plėšikai pagrobė daugiau ne $150,000. 
Plėšikai ją sulaikė 10 vai. vak. ir ją vežiojo iki 3:30 
vai. ryto. Tada jie kasininkės raktu atrakino Įstaigą, 
palaukė, kol 8 vai atėjo kiti kasininkai, liepė jiems 
atrakinti pinigų spintą ir, pasiėmę pinigų krūvą, 
išėjo. ____ ___ ' t? L $__

Koki" klausimu ryšium su stesni 
savo kandidatūra i SLA iž- elgtis 
dininkus norėtumėt dar pa- gjamu 
reikšti ir pasidalyti minti
mis?

1) Reikia visiems dirbti 
kad ST-A augtu ir stiprėtu.
2) Reikia stengtis pritrauk

ti dano-iau jaunimo.
3) SLA vra visu _____ „

nr<ys>-ni”amip. Reikia budė
ti, kad įvairiu pažiūru lie
tuviai ioie išmoktų bendra
darbiauti.

Jūsų Korespondentas

Buvo nuomonė, kad žmonės —Taigi, atsiprašau, kolūky, —tęsė pirmasis dzū-
Tai turbūt tėvai vaikus todėl negalės skristi oru,'kas,—mūsų vienas pilietis, traktuodamas kombainą, nu- 

saviškiais kad nuo greičio ir nuo oro trotino kairės rankos 4 pirštus. Tai mūsų daktaras Le - 
j bukas padarė jam dar moksliškesnę operacija, padarė 
tiesiog dangišką stebuklą.

i —Juk tik žydai padaro dangiškus stebuklus, o ka gi 
jis padarė?—lyg pašiepdamas žydus ir kaimietį, šypso- . < 

;t. damasis, bet aštriai paklausė komisaras.
• c-_. —Ogi nupiovė karvės spenius, pritaikė prie kairės
Bet rankos ir šiandien anas ne tik viską gali dirbti, bet su 

dešine ranka ir pieno pasimelžia iš kairės rankos.
—O kas ta matė?—jau piktai sukriokė komisaras.
—Nugi tas draugas su karvės akimis, kuriam Mas-

’j “buntaučikas”.
Kadangi lenkai Daktarai sako, kad dau-( Visi kaimiečiai pradėjo juoktis, rankom ploti, ir
kalbą, tai ver- gelis žmonių gali skristi bejtaip užsibaigė dzūkų “skodas”.

:---------- , tačiau kai kuriej
do lenkiškarkąlbančius tar-tui'ėtU veng-ti kelionių ore..,. ' 1 _ ..... ...... , •
nautoius. Tą pati ga]ima'Pavyzclžiub tie, kurie turijle mažakraujystę, neturėtų eomai gali skristi, o kai 
pastebėti ir meksikiečių ap-' “uleerius,” neturėtų skristi .skristi, nes tokie žmonės kuriems kelionė oru yra pa
gyventose apylinkėse- lėktuvais, nes viduriuose gauna mažiau < „ _ _ _

Lietuvių kalba, gaila ir 'esančios dujos išsiplečia du1; (oxygeno) negu žmonės su širdies ligos.
j_i •  -iA_i a* y* ' qv nnf fi’ia lroi'fnc mnlzl nn_' oKninu no Iri 1 nei Cr P. 1*1 MUŠI 3.1

lietuvių yra išstumiama iš somai nuo aukščio, kuriame 
vartojimo. Net^nuo lietuvės žmogus randasi. Toks dujų

‘ - išsiplėtimas sergantiemsi
“uleeriu” yra skausmingas. 1 

Žmonės, kurie turi dide-'

■ prĮgraudina |su s 
visada ir visur lenkiškai kai- spaudimo jie ore mirs.

Dabar tokios baimės nie-

Kol

nepaiso, tačiau subrendęs, ^tų pasiteiravau. ...... . .į
atitolęs nuo gimtinės dažnai: .bet ir ku‘ kas_n?t.un’ ir lefctwai Pas1’
atsimena ir brangina vis-;11.1“31 hepiaj^

lietnvin ka, ka motina kalbėjo. Dar vlS3(-3. ir

JSLA REIKALAIS

' saviškiais darė įprasta susisiekimo
i lenkiškai priemonė. I

labiau brangina mOtinort*'Sti’-a,sAf liauja tūkstančius mylių, u;
■ netekes ar i svetima sali pa-1 Ot, pamaniau, kaip tik niekas nemiršta nuo gret- 
'tekęg ‘ .1 į to pas mus, lietuvius nėra, cio ar oro spaudimo.’ L.

Todėl motinos kalba, jos; apgintose apy- ar iš tiesų kelionė oru yr.,
• žodžiai, jos pamokymai!linkme, kad iiįnelenkų įs-visai nepavojinga, ar tik-j 
brangintini. Motinos kalbosl figose, krautuvėse, ban-™i kmk-.įenas orgamzmas _ „
laikymasis tam savuju-lie-!kuose’ patarnąjhojai kalba g^1 pakeki be pavojaus?pkvoj padare operaciją,—atsihepe 

'lenkiškai. . - - - i-- i-- i- -i j -..............................................................J---’

gerbia savo 
slų bei įstaigų gedėjai sam- pavojaus,

vis-, žmonės jais ke- ,1!

tuvių yra nemaža savo mo
tinai pagarba.

Kaip žinome, Susivieniji- Svetur patekus, rodos, 
mo Lietuvių Amerikoje rin- netaip lengva savo motinos

A. Jenkins

Tą pati galima'P^yzdžiui, tie, kurie turide mažakraujystę, neturėtų coniai gali skristi,

Sunkumu toms pareigoms nesi. Nor 
atlikti?

—Nemanau, kad sudary- balandžio mėnesio susirinki tuviais gali visur ir visada 
tu kokiu sunkumų. Kaip mi- muose, bet dalis balsuotojų kalbėti lietuviškai. Meksi- 
nėjau. darbą pažįstu, esu pasisakys ir kovo mėnesį, kiečiai, lenkai ir italai, 
darbšti ir pareiginga. Savo Nominacijų laiku buvo kad ir dviese būdami tarp 
darba mėgstu visuomet lai- nemažas pasirinkimas. Nors svetimųjų, drįsta kalbėtis 
ku atlikti. ? ne visi nariai balsavo, bet tarp savęs savo motinų kal-

Ar iždininko pareigos tie, kurie tą savo pareigą at bomis. Lietuviams, kaip 
nesudaro sunkumų esant to- liko, parodė, kad jie moka mažai tautai, labai sektinas 
liau nuo sekretoriato arba pasirinkti ir įvertinti kandi-

deguonies vojinga, priklausomai nuo 

o pakilus Geriausiai keliones oru 
jie gauna pakelia maži vaikai.

-REZIDENTIENĖ GĖLIŲ PARODOJ

P-a Eisenhmverienė n’ashingtone atidarė lelijų parodą

pavyzdys, ypač, kai šian
dien taip dažnai kalbame 
apie lietuvybės išlaikymą, 
priedui dar girdamiesi sa
vo kalbos gražumu ir žodin
gumu.

Tiesa yra, kad šios šalies 
valdžia nedraudžia kalbėti 
savo atsivežtine kalba, tad 
kodėl patiems stengtis ją 
neigti? Kai bažnyčios vie
toje lietuviškos kalbos įve
dė anglišką kalbą, veik 
kiekvienas lietuvis tokį žy
gį peikė, o kai dabar girdi
me, kad ir kitokios, “svietiš
kos” organizacijos savo va
lia ryžtasi lietuvišką kalbą 
išstumi iš vartojimo—tai la
bai peiktina-

Nepersenai teko kalbėti 
su viena lenkų kilmės čia- 
gime moterimi, kuri sakėsi, 
kad ir jos tėvai čia gimę, 
bet ji ir skaityti ir rašyti 
lenkiškai mokanti- Aš pa
reiškiau pasigerėjimą. Į ma
no klausima, kokiu būdu ji 
išmoko ir išlaikė lenkų kal- 

' bą, atsakė, kad namie ir su

labai gaila pasakyti, pačių'31' nęt tris kartus, priklau-'stipriu krauju,
- 'oran deguonies 

dar mažiau.
Žmonės, kurie

>mą, taip pat neturėtų skris- ---------
ti, nes asthmos priepuoliai Paslaugi žmona 

(padažnėja skrendant _Man0 žmona raa„ labai
Al gali skusti Žmogus, s]aUgj jj net mano batus nuau- 

sergantis širdies liga? Į tą na 
klausimą gali atsakyti tik —Kada? Ar tada, kada tu 
daktaras, susipažinęs su šir-grįžti iš smuklės? 
dies liga, nes tų ligų esama —Ne, kada aš iš namų noriu 
visokių. Kai kurie širdies Ii- ten išeiti.

tenka dažnai/, išgirsti “I 
don’t speak Lithuanian”.: 
Taip atsitinka dėl pačių lie
tuvių apsileidimo. Rodos, 
kur ne kur, bet jau lietuvių 
vedamose ištaigose ar ver
sluose 
kurie 
kalbą, 
nai ir 
tarpe, 
darbą 
šioje šalyje galima 
verstis vien lik lietuviu kal
ba. anaip tol! Kiekvienas 
privalome nemenkian mo
kėti vietine l<alba. tai būti
nybė. tik turiu minty, kad! 
nereikia užmiršti ir panie
kinti savo kalba, ką mūsų 
tarne dažnai galima paste
bėti.

turėtų būti lietuviai, 
gerai moka lietuviu 
o tokiu yra užtekti- 

čiagimiu, ir tremtiniu 
kurie ir kalba žino, ir 
išmano. Nesakau, kad 

būtu

Pakruojietis

KAS GALI SKRISTI 
LĖKTUVU?

I

Kai pasirodė pirmieji lėk
tuvai, kai žmogus pirmąl 
kartą pakilo į orą, beveik; 
niekas netikėjo, kad lėktu
vai galės būti 
praktiškai, kad 
naudotis žmonės

pritaikyti į 
jais galės 
taip, kaip

I

GARBINGA KLAIDA

Pat Lavendar. 24 metų 
padavėja, taip susižavėjo 
jai patikusiu Santa Moni
ka krautuvėj nertiniu, kad 
,is ir neperkamas stebu
klingu būdu atsidūrė jos 
lirkiniu maišely. Betgi 
prisiekusieji posėdininkai 
(džiurė) lavendar išteisi
mo pripažindami, kad čia 
vyko “garbinga klaida”.

turi asth- JUOKAI

Grąžinkim p. E. MIKUŽIUT£ į SLA Iždo Globėjus

Gerb. S. L. A. Veikėjai:

P-lė Euphrosine Mikužiutė yra žinoma visiems Chica
gos lietuviams, nes nuo pat mažens iki pat šiol ji ryžtingai': 
dirba jų ir Lietuvos labui, šimtus lietuvių ji mokė anglų': 
kalbos, Amerikos istorijos ir pilietybės ir pagelbėjo jiems' 
gauti šios šalies pilietybę. Kiekviename stambesniame lie-J 
tuvių pasimojime ji yra pirmose eilėse.

P.lė Mikužiutė yra žinoma ir tūkstančiams kitų kolo- ; 
nijų lietuviams, ypač S. L. A. nariams, nes ji yra darbšti, i 
sumani ir gaspadoriška.

Ji išėjo aukštuosius mokslus žymiausiame Amerikos 
universitete. Vėliau studijavo dramą, apdraudą ir invest- ■ 
mentus. Illinois valstybėje yra apdraudos brokeris. Ji dabar 
dirba kaipo vaizbos žymių specialistė.

Būti S. L. A. Iždo Globėja jai yra lengvas ir jau papras
tas darbas, o organizacijai ji buvo ir bus naudinga.

širdingai prašome balsuoti už E. MIKUžIUTĘ.

MIKUŽIUTĖ! IŠRINKTI KOMITETAS
6822 S. Rockwell St. Chicago 29, Illinois

ii
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Kor espondencijos
GARDNER, MASS. Svečiavosi Montrealy

“Keleivio” skaitytoja Ed- 
na Tunkūnaitė svečiavosi 
Montrealy.
Vaidu'iienė apleido ligoninę

Sena “Keleivio” skaity
toja Vaidulienė iš ligoninės 
sugrįžo į savo ūkį Temple- 
ton, Mass.

Grįžo iš Trinidad
Simple.x laikrodžių dirb

tuvė, pasamdžiusi laivą, vi
są pardavėjų štabą nuvežė 
Į Trinidad “Sales conven- 
tion.” Ta iškyla tęsėsi ke- 
lioliką dienų. Visas išlaidas 
sumokėjo bendrovė.

Kartu važiavo bendrovės Šimtametė senelė 
būgnų orkestras ir toks pat 
viduriniosios mokyklos or
kestras ir miesto gražuolė. 
Viso labo toj iškyloj daly
vavo 370 asmenų.

Netrukus ta iškyla bus davo. Pernai ją pasveikino 
parodyta ir televizijoje.
Susižiedavo

Kovo 4 d. Victoria Bo- 
nislowski (lenkė) Įžengė į 

‘ 108-sius metus. Ji dar gana 
’ stipri. Dar pernai sėdėdavo 

lauke basa ir karvę prižiurę

AtuLlSl V13, 30, IkOūTUiJ

valstija su $15,342 privalomų mokesčių. Pinigų telkime turi prisidė- Chicago, III. Nors ir ma-
orke su- Iš vyriausios susisiekimo ti ne vien tik Chicagos lie- šiaušia piniginė auka, ta- 

i įstaigos yra gautas 25% pa- tuviai, bet ir kiekviena lie- čiau ji bus didžiai vertinga 
ra Michi-1 piginimas visų chorų kelio- tuviška apylinkė, nes Dainų Lietuvos vardo garbei.

(Ū’etroit —iiiėms, kurie vyks į Dainų Šventė yra visų lietuvių Dainų šventės Komitetas
Šventę. Papiginimu galės Šventė. Juk Dainų Šventė yisus lietuvius nuoširdžiai 

choristai, 
autobusais, geležin- 

ir lėktuvais.
chorai yra prašomi 
keliones suplanuoti 
kad birželio 30 d.,

Yorko
(pačiame New 
rinkta $10,427). J 

Trečioj vietoj (i 
gan—$10,133 i * 
$8,987).

Massachusetts 
virtoj vietoj su $7! 
tonas — $2,940,1 ______
nas $1,640).

Toliau eina Ohio—$4,-į
206, New Jersey-(--į $3,554, 
Pennsylvania—$3,166, Con- 
neetieut — $3,037, Indiana 

— $2,006.
Mažiausia gauta iš Neb- 

raska (Omaha) $17, N. Ca- 
Kurio skelbimas dedamas šiame rolina ir Louisiana po $15. 
“Keleivio” puskapyje, “pavyz- )<ą galima SU ta suma 
džiu rodo”, kaip galima plaukus padaryti? Žinome, kad 
apsaugoti. į vien Vokietijoje yra per

----- ,-------- ----------- [7,000 asmenų, kad beveik
I 1 ■vk-yi ir

“ašarų "pakalnės^ reikalingi pagalbos. Pada
linkime tą sumą tarp jų, 
gausime, kiekvienam apie 
$14. Tai visiems metams. 
Kokia ubagiška suma! O 
juk galėtume kur kas dides
nes sumas sudėti. 1

Ž-is

Kranas B i tautas

to

net prez. Eisenhoweris. Ją 
visi čia vadina Marianka.

Susižiedavo Nellie Ali- Laiškai iš Lietuvos 
šauskaitė. Jos pavyzdį pa
sekė ir Vincas Daraškevi- 
čius.
Mirė

Uovi ket-1 pasinaudoti visi 
1335 (Bos-1 vykstą 
,! Broekto-' kelias

vienas po kito pasitraukia Pe 7ra nedarbingi 
iš šios
Per vasario mėnesį mirė šie

Vis daugiau laiškų gau-8eri lietuviai: Juozas Riog- 
nama iš Lietuvos. Visi ra- Iys> Kazimieras Bukota, J. 

Išo, kad žiema labai šalta. Bundza, Jonas Liutkevičius, 
visi prašo vaistų, nes Lietu- ^inrijona_ Montvilienė, Julė 

ttuvoje jie esą labai bran- .......
. gūs.

Garniškis
Vasario 19 d. mirė Matil- 

dos Bogdonaitės vyras Pfer- 
sick, 40 metų amžiaus.

Liko žmona ir du vaikai.
Brooklyne mirė Laimi- 

kienė, kuri seniau yra gy
venusi Gardnery. Liko vy
ras, 2 dukterys.

Hartforde mirė
Krickčius. Gardnery gyven- lėj bus jaunųjų meninių pa- 
damas jis dirbo Lietuvių jėgų koncertas. Koncerto 
Kooperacijos krautuvėje, tikslas — paskatint lietu-

WORCESTER, MASS. .

Jaunųjų

Kovo
Petras Lietuvių

. Gerulienė ir Jonas Patins- 
kas. I ;

i
Lietuvai Remti Dr-jos 
seimas

Jis bus balandžio 15
2 vai. p.p. Lietuvių Pilie
čių Klubo salėj (12 Vernon 

18 d. 7 vai. vak. Str)-
Piliečių Klubo sa-

koncertas

_________ krautuvėje, tikslas
Gardnery gyvena velionies yiškąjį jaunimą daugiau do-
pusseserė Katrė Jašinskie- 
nė.

lietuviška muzika, 
literatūra ir duoti

lietuvis

yra

mėtis 
daina, 
progos jauniems talentams 
pasireikšti.

Šio koncerto programa 
labai Įvairi: solo pianu, 

solo dainavi-

Radeckas
Metropolitan 

bendrovės sky- akordeonu,
Jis mas, plastinis šokis, dekla- 

Fla., macijos.
Koncertą 

[Bendruomenės

d.

Visi
savo 
taip, 
jau anksti rytą galėtų būti 
Chicagoje.

Chorai prašomi paskubė
ti siusti reikalingą istorinę 
medžiagą apie savo veiklą 
Dainų Šventės leidiniui. 
Kartu prašomi skubiai at
siųsti chorų nuotraukas ir 
dirigentų atvaizdus, nes jau 
dabar yra reikalinga paga
minti klišes. Vėliau atsiun-Į 
tę reikalingas žinias, gali! 
nepatekti į Dainų šventės; 
leidinį. Visa medžiagą pra
šoma siųsti šiuo adresu: Mr. 
J. Kreivėnas, JAV ir Kana
dos Lietuviu Dainų šven
tės Komitetas. 1602 So. 48 
Ct.. Cicero 50. TU.

Primenama Kanados lie
tuviu chorams nepavėluoti 
Kutvarkvti ivaSiavimo Į

Liepos 1 d. Ghicagojl T.AV ^kumontus artimiau- 
jvykstančios Dainų šventėsl?‘UOf!e konsuluose, 
komitetas praneša chorų irj Kadangi Dainų šventė 
visuomenės žiniai, kad: j nėra eilinis koncerto pa

JAV ir Kanados Lietuvių'įuošimas, todėl jos reika- 
Dainų šventė šio krašto vy- lams yra būtina sutelkti ati- 
riausybės yra atleista nuo tinkamas sumas pinigų.

T

yra visų lietuvių
Juk Dainų Šventė yisus lietuvius

bus visų mūsų patriotišku- prašo žiūrėti į Dainų Šven- 
mo pareiškįmas vieša forma tę su didžiausiu dėmesiu 

į ir tuo pačiu tautinės ištiki- bei pareiga.
mybės akivaizdus įrodymas. Lietuviais esame gimę, 
Todėl Komitetas kreipiasi į tad mylėkime ir lietuvišką 
visas lietuvių organizacijas dainą!
bei jų vadovybes ir pavie-----------------------------
nius lietuvius, prašydamas užkietėjęs nusidėjėlis 
vieningai ateiti į pagalbą 
savo aukomis mūsų svar
biausiam tautiniam reika
lui. Aukas prašoma siųsŲ: 
JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas,
Chicago Savings and Loan aš po 40 vedybinio gyvenimo 
Association, Acc. No. 150- esu dar nesudraskytas, tai 
43, 6234 So. Western Avė. mane ir velnias nesudraskys,— 
-----------------------------------teisinosi ligonis.

—žmogau, ir tu nebijai pek
los? Juk matai, kaip netrukus 
velnias draskys tavo sielą,— 
griaudena kunigas mirties pa
tale gulintį ligonį.

—Ag, kunige klebone! Jei

Dainų švente

“Laisvės Varpo” pokylis

Sandaros 16 kuopa ba
landžio 22 d. Lietuvių Klu
bo salėj rengia pokylį 
“Laisvės Varpo” naudai.
Pirmoji gegužinė

Lietuvai Remti Dr-jos I-[ 
jo skyriaus gegužinė bus 
gegužės 13 d. Babrauskų 
parke, o antroji rugsėjo 16 
d. Vytauto parke.

J. Krasinskas

Neįmanoma ? Daugelis 
“šiandien nebe stebuklų 

greičiau bus gamtos 
Užsisakius

Stebuklingas
BĖTTY BANTER

Išgyjimas
, Bčtty Baxter pati 

jums apie savo nepa- 
ir nuostabų atsitikimą, 

apie milijonas žmonių gerč- 
tuo. (launuir.a:
Banys, 53 Sumnier Avė. 

Stoughton, Mass.
Kaina 75 centai.

tai 
nys”.

sakys 
amžins, 

rciški-

Reikalingas Vyras
Karmoje prie lengvo darbo reika

lingas vyras, kuris gauna pensiją, 
bet dar gali padirbėti. Darbas len
gvas, padėti nįoteriai kelias karves 
pašerti. Vanduo yra barnėj. Prašau 
rašyti šiuo adresu:

Simon NiiuyaJis
K. D. 1, Edinboro, Pa.

1 (13)

' nygutę, 
pasakos 
prastą i 
Jau 
josi

L.

pa-

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS

----T------------------------------
Paieškojimai

Paieškau Miko ir Juozo Jucių, se
niau gyv Pittston, Pa. Jie patys 
ar juos žinantieji atsiliepkite adre
su:

Frank Janušauskas
13(> McClellan Str., 
I'hiladelphia 48, Pa.

Ž 0 DYNAS
Pasižymėjęs

Albertas 
paskirtas 
draudimo 
riaus vedėjo padėjėju,
išvyko į Hollywood, 
dalyvauti bendrovės parei
gūnų konferencijoje.

Ten susirinko 125 parei- Kultūros Taryba, 
gūnai, kurie bendrovės va
jaus metu daugiausia žmo- daugiau susidomėti i \ x ”
nių apdraudė. Jų tarpe yra jaunųjų meninėmis pajėgo- tus surinkta $95,643.36. Iš 
ir mūsų Albertas. Žinokime, mis ir gausiai atsilankyti į pirmo 
kad tie 125 asmenys buvo koncertą, 
išrinkti iš 22,000 bendrovės 
pareigūnų.

Lietuvis—geriausias 
mokinys

Michael Parnarauskis No- centinį išpardavimą (pennyj 100,000 ir tada teišeis, kad 
tre Dame aukštesniojoje sale). kiekvienas mūsų per metūs
Fitchburg mokykloje yra Vyksime į Bostoną jtedavė tik vieną
geriausias mokinys. Mikas . „ [Žiaurus mūsų žmoniškumui
yra “Keleivio” skaitytojo Worcesteriečių nemažas;atžymėti dokumentas! 
Prano Parnarausko anūkas, būrys atvyksta į Bostoną: peį ta suma sudėta, pa- 

aimr»rli#»n; kovo 18 d. pamatyti Nau-]yginti nedidelio dar nesu-
Mmejo gimtadienj žmonių” vaidinimo. Bi- - & ........................- • 1

Ilgametė “Keleivio” skai-lėtus » jau turi Dvareckai,1 
tytoja Konstancija Panevė- Krasinskai, Mitrikai, Šala- 
žienė vasario 4 d. minėjo viejai, žemaitaičiai, Mažei- 
savo gimtadienį dukters Ka- kos ir kt. 
lantienės namuose. Kovo 1 „ .....
d. pas Višniauskus sav0 Traukias, u musų tarpo J 
gimtadienį atšventė Natali- Kaip paukščiai rudenį' 
ja Petrauskienė, senesniųjų traukia į šiltus kraštus, taip 
laikų žinoma vaidintoja. genesnio amžiaus lietuviai)

_____________________________________________________________________ _ __________________ I

rengia prie 
sukurtoji

Visuomenė kviečiama

Kokie mes šykštus !

Pavarčiau Balfo 1955 me- 
savo tų pajamų sąrašą. Per me-

pažiūrio, atrodytų 
didelė suma, bet kai prisi
meni, kad visiems skelbia
me čia esant kelis šimtus

Gentinis išpardavimas

Šį šeštadienį, kovo 17 d. tūkstančių lietuvių, tai ką 
Lietuvai Remti Dr-ja Lietu- rej§kia ta suma? Bet saky- 
vių Piliečių Klube vykdo,);ime, kad mūsų tėra tik

dolerėlį.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui 

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, 

sukeikia įstojimo į SLA
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisiviepijime Lietuvių Amerikoje 
parankiausia, 
fraternalėmis 
jums ir jūsų

SLA VEIKLA ir

ir kovai už gražią Lietu-

prasidėjęs Vasario 16-tą, 
lengvatas visiems naujai

yra 
pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
naudomis. SLA apdrauda pagelbės 

šeimai nelaimėje.
jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

Paieškau Jono Stančiko, sūnaus 
Jono, gini. 1913 m. Jis 1947 metais 
gyveno Čikagoje. Turiu žinių apie 
jo seseris Birutę ir Verutę, tam 
pat apie tėvus. Jis pats ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu:

J. Jankauskas
71 I’revost Ville Jacųues Cartier 

Riov. Quebec, Canada 
(13)

Kuomet žymesnieji šių dienų reli- 
gionistai skelbia, kad pasaulis yra 
pasmerktas, jei jis nebesugrįš pas 
Dievų, tai ką jie reiškia? Pasauliui 
atsidūrus į sunaikinimą, jei nebus 
kas nors daroma, ir veikiausiai da
roma, atrodo, kad beveik kiekvienas 
turėtų būti noringas šlietis prie tei
singų dalykų. Bet deja, nes patys 
bažnytiniai didžiūnai tarp savęs ne
susitaria kas gali ar turi būti da
roma sužadinimui pasaulio veikimam

TIKRAS KLAUSIMO 
IŠSPRENDIMAS

Vintas Sakalauskas, Alvito valse., 
Saugonių km.,
zo,
ar

,.....,, . paieško brolio Juo-
gyvenusio Kybartuose, -lis pats 
jį žinantieji atsiliepkite adresu: 

V. Anevičius 
0014 Slst Avė., 
Kanosha, Wis.

kempėjusių tautiečių būrio.; 
Kas davė, tas davė daug, 
bet tai buvo mažuma, 
o dauguma nieko nedavė. 
Čia ir yra visas baisumas.

Panagrinėkime, iš kurių
! vietų minėta suma surinkta.1 
Aišku, pirmoje vietoje sto-Į 
vi Illinois valstija, nes joje' 
surinkta beveik pusė 
sumos—$38,785, vien 
cagoje $31,792.

Antroj vietoj eina

PASTABA

NEPAPRASTAS 
IŠRADIMAS

A. LALIO

DIDŽIAUSIAS 
ir 

GERIAUSIAS

Anglų-Lietuvių 
ir

Lietuvių-Anglų 
Kalbų žodynas

NAUJA LAIDA 
1260 puslapių 
Kieti apdarai 
Gražiai įrištas 

Tinka knygynui 
Ir kiekvienai 

šeimynai 
YPATINGAI 
AMERIKOJ 
GIMUSIEMS 

LIETUVIAMS

KAINA SI 1.00

Pinigus siųsti 
KARTU SU 
UŽSAKYMU

16 
South

Kreiptis į
D. PILKĄ 
Broadvvay
Boston 27. 

Mass.

I Sutikdami kad yra abejotina, kad 
| žmonių sumaninįjumas savaimi
lėtų išvengti perversmą, kurio visi 
beveik bijo, reikalas medžioti koki 
nors kitą išsprendimą, natūraliai da- 

| rosi pastebėtinas ir būtinas; kitaip 
! esant nebus galima turėti jokios ar- 
! timos ar nutolusios ateities vilties. 
| Bet argi religiniai skirtumai, ko- 
i kiu esama profesionalų Kristaus pa
sekėjų tarpe, reiškia kad mes turi- 

j me nustoti tikėti į pačią Bibliją, ku- 
į ri gali suteikti atsakymų j kebliuo- 
| sius klausimus, su kuriais pasauli.' 
i dabar susiduria.
[“TEATEINIE TAVO KARALYSTĖ”

Kuomet Jėzus buvo čia ant že
mės, Jis patarė Savo mokytiniam 
aiškesnį ir geresnį kelią pasaulio pa
gerinimui. Jis pasakė: “Jūs taip, 
melskitės: Teateinie Tavo karalys
tė. Tebūnie Tavo valia kaip dangu- 

į ję,' tąin jr žemėje.” Per visus am
žius ištikimi •'knkščibnys, kartodavo 
šitą nialdą ir kantriai laukė atsi
liepimu i ją. ’

Ar bos kuomet atsakyta į ją?
Šita Mesijinė malda yra labai aiš

ki; bet argi iš tikrųjų tokia visuo
tina Karalystė kada nors ateis ant 
šitos senos žemės? Ar Viešpats, 
atsiliepdamas j šitą maldą, kada 
nors įsteigs ant šios planetos nau- 

: ja visuomeninę santvarką, kurios pa- 
į grindas bus gryna teisybė ir meilė ?

nors 
Ka-

ga-

(13)

Reomatiški Skausmai
GERA MOSTIS

Deksnio Galinga Moslls, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo. 
niu pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilginus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
16-oz. $5.00. Garantuojame pasek
mes ar grąžiname ninigus. (47) 

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. IIox fiflfi. Newark 1. N. J.

visosj 
Chi-

New

sako,Franas Bitautas, lietuvis, 
kad nei vienam asmeniui nereikia 
(urėti plikės, arba žilus plaukus 
'nt galvos.

NEVV ERA. privatiška formų- 
la, kurią išdirbėjus vartoja per 
JO metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
[uri jauno vyro išvaizdos plau

tis, neturi nei vieno žilo plauko. 
Daugelis pripažįsta Krano Bitautt 
:eoriją, kad plaukai gali slinkti, 
bet jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
:ai vartokite NEVV ERA (Nauja 
Gadynė) formulą non Detcr- 
,-ent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite 
F2.00, gausite 8 oz. Liquid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 So. Pearl, Denver, Colo. 

P. S. Agentai pageidajami, aptie- 
kos ir asmenys.

Ž i n o k i t e, Kad

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, kol 
pabaigsite. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę i voką ir siųskite, nes tokia 
proga pasitaiko rečiau, nei aukso klodų atradimas.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas,) 
myli, o nemylėt negali, kada 
kaina $3.00

!

sako: skaitai mane, nes
mane skaitai. 311 psl.,

sako: skaitai mane, nesČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės)
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl.. kaina $3.00. Iliustruotą.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) 
širdies rūmuose 
tysi.. 449 psl.,

ir juos tikrai 
kaina $4.00.

sako: tik tada vaikščiosi 
pažinsi, kada mane skai- 
Iliustruota.

i ja visuomeninę santvarKą,
I grindas bus gryna teisybė ir
; Jei taip, tai ar turime koki' 
įrodymų, kad š’ta palaimint

| raly; te yra arti?
(Bus daugiau)

—o—
I Norėdami daugiau sužinoti šiuos 
ir kitus, dalykus iš Bibliios, skaity
kite knygutę “ŠTAI .JŪSŲ KĄRA
MUS”, 145 pus)., 25 centai. Netur
tingiems siunčiam veltui.

E. B° S. A.
3444 So Lituanica Avė. 

Chicago 8, III.

RAMUNĖS 
švieži 

"A žiedai 
■S $1.25.

bala.
gert.. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.2p. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis, puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų, škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre- 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Ramunės 
pusė svaro 
Ramunių ar- 

visada gerai

MES ATLIEKAM

VISOKIOS SPAUDOS DARDĖS

Jei tamstoms reikia

BIZNIO KORČIUKIŲ
«► SPAUSDINTŲ VOKŲ
*> LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

lietuvių gyvenimo knyga) 
matysi lietuvių tautos tre- 
kančias, nuopelnus, .kultūrą

ŠLIUPTARNIAI 
sako: tik mane 
čiosios dalies darbus, 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S.

Halsted St., Chicago 8. III.

(Amerikos 
skaitydamas 

vargus,

“KELEIVIS”
636 East Bioadway, South Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
Ką darysime balandžio 15-tą d,?

EISIME Į SOCIALDEMOKRATŲ METINI POKY 
LĮ, KURIS RENGIAMAS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLU 
BE PRADŽIA 6 VAL. VAK.

JŲ DARBAI STEBINA Talentų 
---------- gerai pasii

Į Kovo 7 d. buvo Balfo
skyriaus narių visuotinis su- Ponų M)’ 
sirinkimaas- Atvyko, kaip ir dijo progr 
kitus kartus, vos keliolika lentų popi 
asmenų. Susirinkimą pama- madienį su 
tęs galėtumei sakyti, kad rį žmonių 
jau toks tur būti to skyriaus tuvių Piliečių Draugijos sa- St- Patrick iškilmių išalksi- rašytojas A. Gustaitis, bus 
ir darbas. Bet apsiriktumi lę. Už geriausius pasirody- te, to dėl 4 vai. galėsit užei-.šokiai ir visokių įvaireny- 
taip nusprendęs. Valdyba mus dovanas gavo: ‘ ----- x.-_ . .
tikrai didelį darbą dirbo. mantas G iauzdė,

Iš valdybos pranešimo su- gabus piaim

Už centą smagumų krūva Tėvų pokylis
--------------  į Lituanistikos mokyklos tė- 

( Tą duoda SLA 328 kuo- vų komitetas balandžio 22 
kų vedamos ra- pa. Ji šį šeštadienį, kovo 17 d. Piliečių Klubo salėj pir
mos ruoštas ta- d. Sandaros salėj (124 F mą kartą rengia pokylį, ku-' 
tis pereitą sek-St.) rengia centinį išparda-no pelnas eis mokyklos rei- 
raukė didelį bū- vimą (Penny Sale). ;'kalams. Dalyvauja solistai
r talentų į Lie- Bežiūrėdami tos dienos S. Liepas ir Adomavičienė,

pietis 
:ė Dr. B. Matulionis

Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: Statė Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode laland.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo tVorcester—26 m., nue 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Geri- ti į Sandaros svetainę, čia bių. 
jaunas gausite gerus pietus—dešrų----- ,------------------------------- i

Iš valdybos pranešimo su- gabus pianistas iš N. H-, su kopūstais, kugelio ir t.t.1 Kambarys Nuomai 
iLi_ žinome, kad pernai vykdy-Paula Baracewicz iš So Bo-6 vai. matysite, įdomią fil-Erdvus, šviesus kambarys tre- 
05 tas rūbų vajus (surinkta ir stono už šokimą, Rimas Bu- mą, o 7 vai. prasidės centi- čiame aukšte, centrinė šilima,! 

______  ’ m pl.0oa pagerbti progra Pas^sta centrui daugiau ne dreika jaunas smuikininkas, nis išpardavimas. vonia ir kiti patogumai. Arti| 
Kovo 4 <1. Bostono latviu mos dalyviams: smuikiniu- M** svai-ų), surengta ge-Beverly Kimtytė jaunutė Ateikite visi ir atsivesk,-.iūra h- maudynės Kreiptis: Į 

Jekabo Siebergo Fondas il’kui I Vasyliūnui, jo sūnui «?zl,nS- vakarienė. Čiurlio- balerina ir Saulius Vaičaitis te savo pažįstamus. Įėjimas E- ttb Street, So, Lostone., 
Dauguvos Vanagų draugija Viteniūi, 
bendrai suruošė pulk. Kai- Barmienei 
pako, pirmo Latvijos 1 
riuomenės vado, 
Nepriklausomybės kovose, tui S. Santvarui. 
ir Siebergo, buv. ’ ~
konsulo, 93 m. amžiaus mi- mininkėms, kurios paruošė - - . - . , .i ■
nėjimg. gardžias vaišes: E. Vizgir-ta Pas™st> da';Jf00' Ad™-, , "'!“■"*’v tėvų susirinkime

a r mistraciios reikalams įslei- dainių dėžutę laimėjo V. v. . .Osvaldui Akmentimui, dienei, A. Andnusienei, G- p.auma qavvti ePn Eikinas iš'Dorchesterio ' sudėtas vac
latvių žurnalistų' draugijos Mickevičienei, E Santvarie-|5ta> 8allraa tlk «n-,tikinąs is Doichesteii<x
sekretoriui, pakvietus, šia- nei, A. Brazdžionienei, .S.l 
me minėjime dalyvavo ir Galdikienei, B. Venckuvie-i 
Lietuvių - Latvių Vienybės nei, . Barmienei, B. Kri- 
atstovas B. Mickevičius, ščiukaitienei ir E Gimbutie- 
Pagrindiniu kalbėtoju bu- nei. i
vo dr. Vilis Masens, Euro- Klubo Valdyba....
pos pavergtų tautų Sąjun-----------------------------
gos pirmininkas, iš New Padėkime “Laisvės varpui” 
Yorko- Šioje organizacijoje skambėti 
dalyvauja visi trys Pabalti-' ______
jo kraštai, iš viso yra įsi
jungę 9 kraštai. ,

Dr. Masens puikiai pa- mokyklos salėje
ruoštoje kalboje nušvietė Varpas”
tos organizacijos pasiseki- kakčiai atžymėti rengia vai- 
mus ir nepasisekimus kovo-'dinimą- Iš New Yorko atvy- 
je už pavergtų tautų lais-'kusi akt. V. Žukausko vado
vę. Veikimas plečiamas ir!vaujama dramos grupė vai- 
netrukus visuose laisvų dins žinomą veikalą P. Vai- 
kraštų didmiesčiuose būsią čiūno “Naujuosius žmones”, 
įsteigti jos centrai. Maskva Visi nueikime pažiūrėti 
stengiasi visais galimais bū- įdomaus veikalo. Turėsime, 
dais jųjų darbą sutrukdyti, džiaugsmo ir paremsime N.j 
leidžiamas anglų kalba biu- Anglijos kultūringąją lietu-, 
Maskvos šunybes. Pabaltijo vių radijo programą, 
lėtinis atskleidžia visas; 
kraštams laisvė būsianti tik 
tada, atstatyta, kai taikiu 
ar karo keliu bus iš esmės 
sprendžiama Europos taika. , 
Dar kalbėjo Ed. Freimanis, 
E. Auninš ir kt-

Meninėje programoje 
gražiai skambėjo Austru- 
mo vadovaujamo choro pa
triotinės dainos. Aktorius 
R. Birzgalis jaudinančiai 
deklamavo eilėraščius, skir
tus didvyrio Kalpako gar
bei. , '

Latvius šia proga sveiki
no konsulas adv. šalna, len
kų atstovas J. Uminski. A. 
Banevičius perdavė skautų 
sveikinimus, o B. Mickevi
čius — Lietuvių-Latvių Vie
nybės, primindamas lat
viams inž- J. Riterio, dide
lio lietuvių bičiulio, įžymaus 
latvio, žodžius, pasakytus 
prieš 20 metų: “Jei nebus 
tarp pabaltiečiu vienybės, 
tai mūsų visų žlugimas bus 
neišvengiamas”.

B. M.

LATVIAI SURENGĖ 
GRAŽŲ MINĖJIMĄ

rengto pobūvio poetui Fau
stui Kiršai jo amžiaus C.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 s 

ir nuo 7 iki 8 j 

546 BROADVVAY g 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SO 8-1320

dainininkei V ni° koncertas (padedant ki-jaunas pianistas. laisvas, už centą laimėsite,
muzikui J Gai' ^oms organizacijoms), ro- Dovanų verti buvo ir kai brangių dalykų. Iki pasima- 

ka- de“iiuiraktoiei A. Gustaitie-Įd>’tas filmas iš Lietuvos gy- kūne kiti jauni artistai, tymo!
__  vemmo ir t t. Viso labo per ypač publikai patiko jaunų 

metus turėta pajamų $3,- ukrainiečiu šokėjų porelė, — 
243.53. Iš tos sumos centrui Vitali ir Ludmila. Beskrow- Skautų tėvu vadovybė 
jau pasiųsta $2,300 ir nutar- ny ir keletas kitu.

a.,., mag Dviejų svarų “Rūtos” sal-

žuvusio nei, I. Nikolskytei ir poe-i

garbės Taip pat dėkojame šei-

tai- , )
žodžiu, valdyba daug -----

dirbo ir turėjo gražių vai- Padėka 
siu. Ir susirinkimui beliko 
apyskaitą priimt ir valdybai; 
padėkoti. J

Nebuvo nieko geresnio, kams,

Ši sekmadienį, kovo 18 d. 
3 vai. po pietų Thomas Park 
—~lTj) “Laisvės 

savo 2 metų su-

Lankėsi Z. Jasaitienė

D.

Komitetas

Parduodama Krautuvė
So. Bostone pigiai parduodamaI 

valgomųjų daiktų krautuvė. Galima 
i apžiūrėti kiekvienu laiku. Kreiptis: 
i 133 - " " ■

Kultūros klubas dėkoja

Te). AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uphdįn’ s Corner 

DORCHESTER, MASS.

i D Street, So. Bostone. 
(12)

GLRA PROGA
Parduodu 2 gerus namus, ku- 

neša pajamų. Vienas na_ 
3 šeimų, kitas 4 šeimų, 

geram stovy. Skambinkit: 
Stepnosky, GA 7-8086.

(H)

Paskutiniajame skautų rje 
» išrinkta mas 

šios sudėties vadovybė: j abu 
Pirm. A Andrulionis, vi- Mr. 

cepirm. Karosienė, sekr. S- 
Jakutis, ižd. J. Tuinila 
(395 W. Broadvvay, tel. 
AN 8-2885), narys V. Ku
bilius.

Kontrolės komisija: Dl’Of- ską, *130 ‘O’ Street' Šo. Bostone, ar- _ „ _ , , hn rtiriYvn r»«» tolofnnnnkit • AN R-G2K1
I. Končius, S. Galdikienė ir

» V. Barmienė.

i

Šiuo nuoširdžiai dėkoju , 
j).p. Šiugždams, p.p. Bela- 

______ ____ ______p. Vismanienei, p.
kaip tik palikti senąją vai- Banienei, p. J. Belikevičiui 
dybą ir šiems metams. Ji! ir P- K. Adamkevičiui už 
pakeista tik vienu antru as- surengimą gražaus pobūvio 
meniu. Tokiu būdu šiemet’mano 63-jam gimtadieniui 
Balfo skyriaus vadovybėje^ atžymėti ir už brangias do- 
yra šie asmenys: pirm: A.Ivanas. 
Matjoška, vicepirm. M. Mi-! 
chelsonienė, S. Jakutis, ir 
A- Andriulionis, sėt; r. V. 
Vakauzas, fin. sekr. A. 
Minkaitis, ižd. A. Bričkus, 
nariai (direktoriai): I. Ga
linienė, A. Baika, V. Vilu- 

(tis, J- Mikalauskas, A. Vi- 
leniškis ir A Vasaitis.

Revizijos komisija: A. 
Keturakis, E. Cibas ir J. 
Sonda. ,

Ž-tis

William Yanush
Stoughton, Mass.

Kortų vakaras

Z.Praeitą savaitę agr.
Jasaitienė, aplankiusi Bos
tone savo sūnų dr. St. Ja
saiti, išskrido į Tampą, Fla., 
kame jos vyras dr. Domas 
Jasaitis dirba džiovininkų 
sanatorijoje.

Z. Jasaitienė kurį laiką 
negalavo, bet dabar jau vi
siškai pasveiko, o žavingo
joj Floridoj ji, be abejonės, 
atgaus turėtas jėgas.

Lankėsi Čepulis

PARDUODU BALDUS
Parduodu miegamojo kambario vi

sus baldus, skalbiamą mašiną ir 
šaldytuvą. Viskas gerame stovyje. 
Kreiptis bet kada į Mr. S. Sakalau-

ba pirma patelefonuokit: AN 8-6261 
(12)

NAMŲ SAVININKAMS
; Jeigu norite parduoti savo namžj, 
prašome telef onuoti vakarais V. 
'STELMOKUI. Realtor, CO 5:5463.

P Būtėnas atleistas
T 1^,.,,,’., STELMOKUI. Kealtor, UU t>-04t>3. Petį dS Butėnas, Lietuvių gus patarnauta greit ir sąžiningai!

Enciklopedijos kalbos tai
sytojas, atleistas iš darbo. r 
Prieš kuli laika atleistas ir nama;

• -r T .1 Thirrl
korektorius J. Lapinskas.

Parduodamas Namas
Parduodamas trijų šeimų (5-4-4) 

is, mūrinis, So. Bostone, W. 
Third St. Vonių nėra, tinkamas 

; bizniui. Prašoma $3000. Skambin- 
Ikit Brison Real Estatc, AN 8-5861.

i So. Bostone . pigiai parduodu 3 
i butų namą, po 5-5-5 kambarius. 

Lietuvių Tarybos posėdis

LAWRENCE, MASS. Parduodamas ganias

SLA 359 kuopa, kovo 24 
d- 7:30 vai. vak. Dorcheste
rio Lietuvių Klubo salėj Vasario 26 d. buvo Lie-' 
(1810 Dorchhester Avė.) tuviu Tarybos posėdis. Ja-' a 1
rengia įdomų kortų vakarą me paaiškėjo, kad aukų aTa M
(vvhist party). Lietuvos laisvinimo reika- ~

Išlosite brangių dovanų, ]ams surinkta $85, vakarie-j
gausite .gąulžių užkandžių,o-ir 
maloniai paleisite vakarą.

Komitetas

III aukšte,! 
(9

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparatą 
Pritdiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

'7'HV' čtaKRTM ESEU-L

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocyklų

Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue
Brockton 4, Mass.

nė davė pelno $15. Viso 
labo centrui pasiųsta $100.' 

Pirmininku išrinktas J.
Stundza, vicepirm. J. Pieš-' 
iliakas, sekr. M. Stonie, ižd.1
A. černauskaitė.

Kitas Tarybos posėdis bus' 
balandžio 8 d. 5 vai. vak. J 
Susirgo Stundzų sūnus

J. ir P. Stundzų 3 metų 
sūneliui Bostono ligoninėj j 
padaryta operacija. Ligonis 
jau sveiksta.

Minėjo dešimtmetį

Žinomų veikėjų Juliaus ir 
Onos Piesliakų sūnus 
poldas ir jo žmona Olga 
Baliukonytė minėjo 
vedybinio gyvenimo 
šimtmetį. Ta proga jie gavo 
daug nuoširdžių sveikini
mų. Jaunieji Piesliakai Me-j 
thuen turi gražius namus ir 
gyvena kartu su uošviais 
Baliukoniais.

j Išvyko į Floridą

Ųilian Legunaitė 
atostogų į Floridą.
Šv. Onos dr-jos sukaktis

Ilgametė šv. Onos dr-jos 
pirm. Mary Zautrienė sako, 
kad jos vadovaujama drau
gija balandžio 7 d. minės 
savo veikimo 50 metų su
kaktį.

Ir sirgdama atsiminė

Rožė žuromskienė, kele
lius metus buvusi Lietuvių 
Tarybos narė, dabar gulinti 
General ligoninėj, atsiuntė 
savo auką Lietuvos laisvini
mo reikalams. Taryba linki 
ligonei greitai pasveikti.
Mirė J. Kelpša

Vienas seniausių lietuvių 
Jonas Kelpša buvo rastas'S 

' negyvas savo bute. Jis bu-1^ 
jvo 96 metų amžiaus., iįT ei. AN 8-1761 ir AN 8-2483 &

Parduodamas Namas
City Perint parduodamas 3 

butų namas po 5-6-6 kamba-' 
rius, užpakaly yra piazai. pir-' 
kūjui bus tuščias butas. Kaina' 
$7,300. Kreiptis: Bronis Kon
trimas, 598 E. Broadvvay, So. asmeniškai ar raštu į mūsų 
Boston, Mass. ofisą 636 Broadvvay, S. Boston.
:: K s< :: :: :• ;< :: :: :: :: :: :: :: :: >; ;; « ;; ;; >į :: :: :: :: : ::jg :: :: >! :: it .: :: :: :: :

Operatoriaus
“Keleivio” j Spaustuvei reikia 

linotipo operatoriaus. Kreiptis! 
598 E. Broadvvay, So. asmeniškai ar raštu į mūsų

Reikia

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

Steve Čepulis, “Keleivio” 
skaitytojas nuo 1910 metų 
iš kaimyninio Roxbury, lan
kėsi mūsų įstaigoje, atsinau
jino laikraštį ir paliko se
nam Tėvui $1- ant tabako.

J. Audickas vėl sumirgo

Bostonietis J. Audickas 
prieš kuri laiką sunkiai ir il
gai sirgo, bet buvo pa
sveikęs- Šiomis dienomis jis 
vėl susirgo. Carney ligoni- 

jnėj jam padaryta operacija.
Bostono Lietuvių Kultu- Linkime drg. Jonui Audic- 

ros Klubas dėkoja jo su- kui greičiau pasveikti.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero

Route 106, East Bridgewater, Mass.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgevvate 855 
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ 

Savininkai:
Alphonse Stecke

Alexander Chaplik

TH
---------- -----------“---------------------------

LIETUVIU KULTŪRINĖS RADIJO PROGRAMOS

DVIEJŲ METŲ

ATŽYMĖTI 
SEKMADIENĮ, KOVO (MARCH) 18 D. 

HIGH SHOOL SALĖJE, Thomas Park, So. Bostone

PETRO VAIČIŪNO

NAUJIEJI ŽMONES

Vaidina aktoriaus Vitalio 
ŽUKAUSKO vadovaujama 
dramos grupė iš New Yorko

VISI LIETUVIAI 

KVIEČIAMI DALYVAUTI

Pradžia 3 vai. po pietų

Laisvės Varpo programos perduodamos iš w B M s 
stoties, 1090 kilociklų, nuo 12:30 iki 1 va^- kiekvieną

SEKMADIENI

Leo-

savo 
de-

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių Ir do- 
įvanų krautuvę, 502 East 
Į Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadvvay
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

išvyko

I

NAMŲ SAVININKAMS

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

John Petrus
11 Swallow St.
So. Boston, Mass.

W. Broadvvay, Room 4 
Arba po pietų užeikit: 409 

So. Boston, Mass.

&APSIDRAUSK NUO & 
8 LIGŲ IR NELAIMIŲ Jj 
b b
8D raudžiame nuo polio, viso- R 
R kių kitokių ligų ir nuo ne- R 
Rlaimių (ugnis, audra ir kt.). R 
S Visais insurance reikalais R 

kreiptis :
S BRONIS KONTRIM 
b 598 E. Broadvvay b598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

j FLOOD SQUARE I 

HARDWARE CO. g
Savininkas A. J. Alekna g

623 East Broadway 
South Boston 27, Mass. gį 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams g

Visokie Reikmenys Namams | 
Reikmenys Plumberiams a
Visokie Geležies Daiktai j

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27. Mas*.
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