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54-TIEJI METAI

Ar Amerika Ruošias 
Pasitikti Berlyu Krizę ?

Vyriausybė Sako, Kad Viskas Yra Numatyta, Viskas 
ParuoiU; Opozicija Abejoja ir Norėtų Rimto Pa

siruošimo; Karo Vadai Skundžiasi Dėl Kariškų
Pajėgų Mažinimo; Berlyno Krizė Artėja,

Bet Nieko Nedaroma Jai Pasitiktu

Pereitą savaitę preziden
tas D. D. Eisenhovver buvo 
sušaukęs krašto saugumo 
tarybą aptarti Berlyno besi
artinančią krizę. Po to pre
zidentas tarėsi su kongreso 
'vadais ir jiems aiškino, kad 
Amerika yra pasiruošusi ir 
numačiusi viską Berlyno 
krizei pasitikti. *f kongreso 
vadų klausimus, ar nereikė
tų stiprinti kariuomenę, ar 
bent sustabdyti dabar pla
nuojama vykdyti kariuome
nės mažinimą, prezidentas 
pabrėžęs, kad vyriausybė 
yra numačiusi visokias gali
mybes ir dabar nėra reikalo 
nei kariuomenės stiprinti, 
nei sulaikyti dabar numato
mą kariuomenės ir marinų 
korpuso mažinimą.

Nežiūrint tokio preziden
to užtikrinimo kongreso de
mokratų vadai savaitės gale 
pakartotinai ragino vyriau
sybę ruoštis, stiprinti kariš
kas pajėgas, kad atėjus 
Berlyno krizei nereikėtų 
trauktis ir nusileisti.

Krašto apsaugos sekreto
rius irgi plačiai aiškino, kad 
viskas yra numatyta ir aps
kaičiuota ir kad karo pajė
gų mobilizacija nėra reika
linga šiuo metu. Jei kada 
reikės ką nors daryti, vy
riausybė padarys kas reikia.

Tokie užtikrinimai dfeug 
ką neįtikina ir krašte jau
čiamas netikrumas dėl Ber
lyno krizės išsprendimo.

Kongresas teiravosi karo 
vadų, kaip jie žiūri į kariš
kų pajėgų mažinimą, kaip 
tai yra numatyta vyriausy
bės biudžete ateinantiems 
metams. Visi karo vadai pa
sisakė, kad jie apgalestauja 
karo pajėgų mažinimą ir 
nurodo, kad sumažinus karo 
pajėgas kariuomenė ir karo 
laivynas negalės tinkamai 
atlikti savo uždavinių, kaip 
tai pridera. Prieš porą mė
nesių karo vadai pritarė 
prezidento biudžetui, bet 
pasiaiškinime kongresui jie 
aiškiai pasisako už kongre
so daugumos, o ne vyriau
sybės poziciją tuo klausimu.

LEKIANTIS
AUTOMOBILIS

Lenkų Komunistai
Pradeda Kongresą

• ______
I Lenkijos komunistų (dar
bininkų) partija šį antradie
nį pradeda savo kongresą. 
Partijos kongresas nebuvo 
šaukiamas keletą metų. Į- 
vairios komunistų delega
cijos iš įvairių kraštų jau a- 
tvyko į Varšuvą. Sovietai 
atsiunčia didelę delegaciją, 
kuriai vadovauja komparti
jos sekretorius Ignatov.

Lenkijos komunistai daug 
kuo skiriasi nuo kitų kraš
tų komunistų ir ypač jie 
skiriasi žemės kolektyviza
cijos klausime. Lenkijos

jzxvzvrBKwc«cii OUUJICJU pu
-metų spalio, kada partijos 
sekretorium buvo išrinktas 
W. Gomulka. Nuo to laiko 
Lenkijoj kolchozų .kūrimas 
stovi vietoje.

Lenkijos komunistai pa
brėžia, kad svarbiausias 
kongreso darbas bus Lenki
jos vidaus politikos ir ūkiš
kų klausimų aptarimas.

Prancazų Rinkimuos 
Degotistai Pralaimi
Sekmadienį kovo 7 d. 

Prancūzijoj visame krašte 
buvo renkamos savivaldy
bės. Mažesniuose miestuose 
rinkimai paaiškės tik po ki
to sekmadienio, kada vyks 
perbalsavimai, bet dvyliko
je didžiųjų šalies miestų

Detroite balandžio mėne
sį buš išbandytas pirmas le
kiantis automobilis. Toki 
mašina dirbama Chiysler 
korporacijos dirb tuvėse. 
Užsakymas tokią mašiną 
padirbti buvo gautas iš ar
mijos.

Anglijos ministeriu pirmi
ninkas MacMillan šią savai
tę lankosi Bonnoje ir pas
kui Paiyžiuje, o vėliau at
vyks į Kanadą ir Washing- 
toną painformuoti apie savo 
pasitarimus su Chruščiovu.

RŪPESČIAI DĖL BERLYNO

Viršuje kairėj — vaisi y bės departamento sekreto
riaus pareigas einas Christian Harter, dešinėj jung
tiniu Tautų generalinis sekretorius Dag Karamarsk- 
jalu. Abu turi rūpesčiu dėl Berlyno- Jimgtialįr rautą 
sekretorius skrenda į Maskvą ir ten kalbėsis su pačiu 
vnrusciovu.

Maskva Užmokėjo 
Du Pont Kompanijai

! Maskvos vyriausybė suti
ko užmokėUDu Pont de Ne
mours korporacijai pusant
ro miliono dolerių už tos 
. kompanijos vieną patentą.
Karo metu Du Pont kompa
nija davė informacijų ru
sams, kaip gaminti diiUtinę 
gumą ir už tą informaciją 
norėjo gauti atlyginimą, bet 
rusai atlyginimo klausimą 
'vis vilkino ir nenorėjo atsi
teisti. \
L Dabar rusai sumokėjo Du je pereitą savaitę kėlė riau- 
;Pont kompanijai už iš jos gj^s jr demonstravo prieš

Irake Vėl Sukilę Armija 
Verčia Diktatorių

Siaurinėj Krašto Dalyje Sukilusi Armija Daro Tvarką;
Lhktatonus Generolas Kassim šaukiasi “Liaudies 

Milicijos” Pagalbos; Varžosi Arabu Nacionalis
tai su Bolševilraojančiais Kassimo Sėbrais.

gautą informaciją ir sako, 
i kad tai padaryta su tikslu 
! plėsti prekybinius santykius 
su didžiausiu chemijos trus- 
įtu Amerikoje. Amerikai už 
į “nuomos paskolos” 11 bi
lionų dolerių rusai nesutin
ka atsilyginti, jie siūlo 300 
miiionų už visą tą milžiniš
ką karo paskolą, o Amerika 
sutiktų paskolą nurašyti 
už 800 miiionų dolerių, bet 
nišai tiek neduoda. Priva-

- IKalinių Kaistas Amerikos Dirbtinė 
Walpole Kalėjime', Planeta Keliauja

j Pereitą savaitę, kovo 3 
Pereitą šeštadienį Wal- d., Amerikos mokslininkai 

pole kalėjime pre Bostono • paleido raketą į mėnulį, pra
šėsi kaliniai kalėjimo dirb-!gOvė pro šalį ir raketa nus- 
tuvėj pasigavo kelis kalėji- krido į erdvę, kur ji virto 
mo sargus ir bandė iš kalė- dirbtina planeta ir suksis 
jimo pabėgti. Pabėgti jiems apijnk saulę, kaip tą daro ir 
nepasisekė. Tada kaliniai, kitos planetos.

Aemerikiečių paleista ra
keta praskrido pro mėnulį

neva vesdami deiybas, pasi
gavo dar kelius “užstovus,
jų tarpe kalėjimo virsinin- 37,000 mylių atstume ir iš

rinkimai jau užbaigti. Tuo^ką h* kapelioną ir visus še-gilusi į aukštybes 400,000 
se miestuose visur komunis- Į šius užstovus aplaistė gazo-1 mylių vis dar siuntė įvairias4-«« .. _ iz:___ ______ i___linu in nri'ccinn cnrlocrinti J_ __ - —tų balsų skaičius padaugėjo, 
kai kur socialistai ąymiai 
sustiprino savo įtaką, o dę- 
golistų partija visur neteko 
daug balsų.

Bals uoto jų pasisukimas 
nuo de Gaulle šalininkų aiš
kinamas tuo, kad gen. de 
Gaulle vyriausybė krašto 
atstatymo naštą bando su

versti ant darbininkų pečių.
SUSIRŪPINĖS

Ptetą Rodezijos (Afrikoj) 
ministeris pirm. Edgar 
Hbttehead paskelbė vals
tybę napaprastoj padėty 
dėl negrą sukeltą neramu
mą.

Afrikoj Nyasaland ; Aliejumi turtingame Ira-
Negrai Maištaujame vyksta kariškas suwu- 

_____  mas prieš karišką diktatorių
Nyasaland negrai Afriko- generolą Abdul Kasam,

- ns pernai vasarą liepos 14
_ d. nuvertė ir iššaudė karališ-

Rhodezijos Federacijos vy-!k$ Irako valdžią. Nuvertus
riausybę. Negrai Nyasaland karalių valdžią perėmę gen. 
provincijoj nori atsiskirti Kassim, bet jis greitai sua- 
nuo Rhodezijos ir gauti ne-jPy.ko su. arabų nacionalis- 
priklausomybę. Rhodezijoj,,tais’ kūne norėtų Iraką ar* 
šiaurinėj ir pietinėj, valdo.^mai sujungti su diktato- 
baltieji vietos gyventojai, o rlaus Nasseno valdomu E- 
Nyasaland provincijoj ne- ^en; Kassim ir ap-
grai sudaro didžiulę gyven- (h”k 31 susispietė jo patare- 
tojų daugumą ir, gavę ne- Jal stovi uz Irako nepnklau- 
priklausomybę, tvarkvtusi somybę ir uz artimą bendra- 
be baltųjų globos. darbnmmą su Sovietų Rusi-

. ........... . . Demonstruojančius neg- Ja- Skirtumai tarp naciona-
ciai kompanijai jie sutiko Į mg policija ir kariuomenė hstų JJ". prosovietinių gaiva- 
sumokėti, nes tikisi ai ja! pakartotinai išvaikė ir riau-hj priėjo prie to, kad Kasa-

I _ 2 L __ - ~ teariama vriAMnšėse žuvo 39 negrai. Angli- ,?iw. UK:‘s‘I‘a „Y*?“*
.joj kyla protestai prieš vy- nae.onahstų vadą puĮkmm- 
įriausybės politiką ir reika- Anfą susaudyti uz is- 
liaujama, kad Anglijos vald- davystę
žia sudraustų Rhodezijos’ Pirmieji pranešimai apie 
vietos vyriausybę ir leistų sukilimą atėjo iš Bagdado 
Nyasaland negrams tvarky- radijo stoties, kuri paskelbė 
tis be baltųjų kišimosi į jų gen. Kassimo įsakymą areš-

ucu jr vi vubiip

Norėjo Papirkti 
Robert F. Kennedy
Senato komisijos, advo

katas Robert F. Kennedy, 
senatoriaus John F. Kenne- reikalus.

« Nikita žadą Baigti
kad viena darbininkų unija 
ir viena kompanija bandė 
jį paveikti kad jis nutrauk
toj. jų tyrinėjimą senato ko
misijoj ir už tai žadėjo rem
ti jo brolio, senatoriaus J. F. 
Kęnnedy, kandidatūrą į 
prezidento vietą.

Adv. R. Kennedy sako,

linu ir grasino sudeginti. , žinias apie erdvę. Aukščiau
Pagaliau 50 valstijos poli- [400,000 mylių ir po 3 su pu- 

cininkų įsiveržė į kalėjimo .se dienų kelionės raketos ra- 
dirbtuvę ir suėmė maištf- diJas nutilo, nes išsisėmė ba-
ninkus. Užstovai buvo iš
laisvinti visi sveiki, nors ir 
apdaužyti.

Dabar maištininkai kali
niai bus teisiami už sąmoks
lu už bandymą pabėgti ir 
už sargybinių pagrobimą.

ATRADO PABĖGUSI 
SATELITĄ DISCOVERER

Užpraeitą savaitę, vasa
rio 28 d., Amerikos moksli
ninkai paleido vieną žemės 
satelitą iš Kalifornijos ir 
paskui nebežinojo, kur tas 
satelitas nulėkė. Pereitą 
savaitę “pabėgėlis” atsira
do. Pasirodo, kad naujau
sias satelitas keliauja aplink 
žemę per šiaurės ir pietų po- 
liusus ir apibėga aplink že
mę per 95 su puse minutes. 
Jis bėga aplink žemę nuo 
176 iki 519 mylių aukštumo
je, sveria 1,300 svarų.

Pradžioje to satelito nie
kas nesusekė todėl, kad jo 
radijas dirba nevisai tvar
kingai.

tuoti pulkininką Shawaf, 
Mosulio srities karišką va-

- - •• rr ėmimą 28,000 dolerių dova-
Saltąjį Karužą. Vėliau gautos žinios pa

tvirtina, kad sukilime daly-
Rusijos diktatorius Nikita vauja šiaurinėj krašto daly- 

Chruščiov lankosi rytinėj je esanti kariuomenė, kuriai 
Vokietijoj. Jis aplankė Lei-į vadovauja generolas al-Ta- 
pcigo mugę ir ten sveikino bakčali.
A. Krapą, žymiausią Vokie-i Gen. Kassim valdžia sau- 
tijos kanuolili ir tankų ga- kiasi “liaudies milicijos” 

kad" jis tokfJZiūlyiną aU ™into\ir hitlerininką, ku-, pagalbos prieš sukilusią ka- 
- J ns karo buvo nuteistas nuomenę. “Liaudies milici-

kaip karo kriminalistas. Vi- įja” ten buvo įkurta po lie
soj eilėj kalbų Leipcige ir pos perversmo ir ji yra ko-

tenjų jėga.
- Naujausia raketa buvo iš-, 
šauta į aukštybes Floridoje. 
Ji sveria 13 su puse svarų ir 
yra kamuolio pavidalo.

JIS PALAUKS

Nikita Chruščiovas buvo 
paskyręs vakariečiams iš 
Brriyno išsikraustyti gegu
žės 27 d- Dabar jis pareiš-, 
kė sutinkąs palaukti dar 
mėnesf ir daugiau, jei vaka
riečiai parodys nuoširdų 
norą tartis.

metęs ir nieko apie tai nie
kam nesakęs, nes nematęs 
reikalo to dalyko pūsti.

Dabar spaudoje ir kon
grese kyla balsai, kurie rei
kalauja, kad adv. R. Kenne
dy papasakotų plačiau, koki 
unija ir koki kompanija 
bandė jį politiniai papirk
ti. Atrodo, kad adv. R. H. 
Kennedy turės atidengti, 
kas bandė jį pavilioti poli
tiniais pažadais.

Pabaudos Mokykloje 
Sudegė 21 Vaikiu

21 vaikas kovo 4 d. sude
gė pabaudos <reformos) mo
kykloje prie Little Rock, 
Ariz., miesto. Mokykloje 
buvo iš viso 68 negrai vai
kai, 47 išsigelbėjo nuo gais
ro išmušdami grotus lan
guose, bet viename miega
majame kambaryje, kur bu
vo 21 vaikas, vaikai nepa
jėgė išmušti grotų ir sudegė.

Mokykloje nakties metu 
nebuvo sargybinio, nes jis 
serga ir guli ligoninėj, o du
rys buvo uždarytos.

Gub. Faubus, pagarsėjęs 
integracijos maišatyje, įsa
kė ištirti nelaimės priežastis 
ir ypač kodėl mokykloje ne
buvo sargybinio, kai durys 
buvo uždarytos.

Berlyne Chruščiovas pabrė
žė, kad Berlyno “demilita- 
rizacija” turi būti įgyven
dinta, kaip Maskva siūlo. 
Jei Vakarai sutiksią su 
Maskvos siūlymu, tai Chruš
čiovas žada baigti “šaltąjį 
karą”, o jei ne, tai Rusija 
darys taiką su rytine Vokie
tija ir perleis kelius į Berly
ną rytinės Vokietijos vald
žiai. f taikos sutarties su 
Vokietija surašymą Chruš
čiovas žada įtraukti Lenki
ją ir Čekoslovakiją.

MĖGSTA KELIAUTI

Anglą žymusis valstybes 
vyras Winston Churchillis. 
nors jan ir devintąją de
šimtį eina, bet mėgsta daž
nai kelianti, čia matome jo 
žmoną, išeinančią iš graiką 
turtuolio Onassis jachtos, 
kai ji su vyru buvo užsu
kus į Caaarv salas.

munistų ar komunistuojan
čių žmonių įtakoje. Iš to at
rodytų, kad gen. Kassim 
nebegali pasitikėti kariuo
menės daliniais ir turi šauk
tis ginkluotų minių pagal
bos.

Vėliausiomis žiniomis I- 
rako diktatoriaus karo lėk
tuvai bombardavo Mossul 
miestą ir sukilusius kariuo
menės dalinius.* Bet sukilė
liai skelbia, kad jie ir toliau 
tęs kovą “išvaduoti nuo ver
gijos ir tironijos”.

šį pirmadienį Irako suki
limas jau vyksta antrą die
ną, bet aiškaus vaizdo apie 
sukilimo eigą ir kas ten gali 
laimėti dar nėra.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
SMARKIAI AUGA

1957/58 metais pasaulio 
gyventojų skaičius padidėjo 
90,000,000. Dabar mūsų že
mėje gyvena 2,800,000,000 
žmonių, o jeigu gyventojų 
skaičius ir toliau taip pat 
didės, tai ligi 2000 metų že
mėje gyvens 7,000,000,000 
žmonių.

Dabar ne visi žmonės su
geba išsimaitinti, o kaip 
bus, jei jų skaičius padau
gės veik trigubai?
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Kaip bos so Berlinu?
Berlyno krizė bręsta. Rusai sutinka, kad susirinktųj 

kelių valstybių užsienių reikalų ministeriai tą klausimą 
aptarti, bet jie iš anksto duoda suprasti, kad ministeriai 
to klausimo neišspręs. Reikės vyriausybių galvų arba 
“viršūnių” konferencijos tam klausimui aiškinti ir tai 
nežinia, ar pasiseks prie derybų stalo klausimą išspręsti.

Rusai rimtai yra nusistatę išvaryti Vakaių valstybių 
kariuomenę iš Berlyno miesto ir tą miestą įjungti i savo; 
satelitą — rytinę Vokietiją. Vakarai atsako, kad jie “nė 
colio” nenusileis ir nuo savo teisių Berlyno mieste ne
atsisakys. Kol kas tokios yra Rytų ir Vakarų valstybių 
užimtos pozicijos.

Rusai savo nusistatymą išprašyti amerikiečius, ang
lus ir prancūzus iš Berlyno miesto paskelbė pemail lap
kričio 27 d. ir davė laiko Vakarams susiprasti ir susitarti 
su rusais iki gegužės 27 d. Dabar Chruščiovas užsiminė, 
kad rusai laiką gali ir pratęsti, nes esą ne tiek svarbu kada 
Berlynas bus “internacionalizuotas” ir išvaduotas iš va
kariečių kariškos globos, kiek svarbu, kad tas “vėžio 
skaudulys” būtų pasalintas . . . Bet, pagal Chruščiovą,
Vakarai turi rimtai derėtis dėl to reikalo.

Aišku, del Berlyno turėsime derybas ir greičiausiai 
net pačių viršūnių derybas. Bet jeigu rusai nesutiks pa
keisti savo reikalavimų ir nesutiks daryti kompromisų ir 
jei Vakarai taip pat laikysis savo pozicijos, tai susitari
mui pagrindo nėra daug. Kas nors turės kapituliuoti. |
Bet kas?

žodžiais Berlynas nebus apsaugotas nuo komunistų į 
apetito jj praryti. Patys griežčiausieji žodžiai neatbaidys 
rasų nuo jų plano perleisti Berlyno smaugimo darbą ry- 1 
tinės Vokietijos komunistams. Rusai jau pakartotinai 
užsiminė, kad bet koks bandymas jėga palaikyti susi-j 
siekimą tarp — komunistų iš visų pusių supamo — Ber
lyno su vakarine Vokietija gali pradėti karą, nes bet 
koks jėgos pavartojimas prieš rytinės Vokietijos vyriau
sybę Įtrauks j maišatį visas Varšuvos sutarties valstybes,
o Kinija taip pat pasisiūlė dalyvauti kare, jei toks kiltų . ... . . ."
dėl Berlyno. Vadinasi, dar niekas iš komunistų pusės mini”Cį°S 
neužąminė apie Berlyno blokadą, o rusai jau Įspėja, čiavosi Sovietų Rusijoj. A- 
kad bandymas blokadą sulaužyti reiks karą . . .

AR JIS NUTRAUKS VANDENYNO KABELI?
fi

KELEIVIS, 30. BOSTON

Jau buvo pranešta, kad Amerikos kariai iškratė rusą 
žveją laivą “Novorossijsk”, įtarę, kad jis nutraukė 
povandenini kabelį. Apačioje rusą žveją laivas, vidur/ 
Amerikos karo laivas, kurio įgulos daH* iškrėtė rusą 
laivą, ir viršuje Amerikos karo laivo komendantas. 
Rusą laivas buvo įtartas dėl to, kad jis plaukiojo ne. 
toli tos vietos, kurioj kabelis buvo nutrauktas.

Kas savaite
tų Sąjunga dabar pa pra
monės žvilgsniu antra vals
tybė pasaulyje. Bet — sa
kė MacMillan —

“Tiesa yra, kad me* Ang
lijoj vi* dar gaminame dvi- ——----- «
gubai daugiau, skaitant ant Bedarbių armija in*°. ^nr^° grobstymorelka-

^Vei, u sP^”d!mA dau<ga“

------------ ----------------

praeities dalykas ” An- P*?"10?*?. sakose P™?"“ f
gtija vis dar didina garny- sa!les 'adams P - u,.F „ ..................---------

bg, bet aukštai industriaii- “V“ v,suo“ent‘-.kad. ~ vagystės visvien nesi- 
x . • • i * . viskas vra tvarkole liau- noo nate orvvpnimas

biurokratų priežiūros. Bet 
bausmės ten seniai varto
jamos, o vagys kaip vogė 
taip ir vagia. Padidinus bau-

Anglo pamoka rusams

Dą, oet auKstai mdustnali- . f ------7 »-«««« — -—-zuotoj šaly gamybos didini- XFka? .vratvarkoje liau- liaus> nes pats gyvenimas 
mas turi būti lėtesnis. ,dle? kapitalizme . te„ vagis gimdo ir teisingus

* v - i - 1 Automacija išmėtė daug žmones verčia vagišiauti irtas fo^TartTdidSS “nk'1 * k?d*'"ti. Jei žmo^s is sa-
v 3 k .. ”1S išmestieji begaus kitą dar- vo teisingo darbo negali kaip Maskvos gubernija o-b, pažtoga, ™ gZntfk, jis turi da-

blast) ir tone mažame plo- d«, kurios reikėtu tĮį džiau-^V^ ’ * J
te gyvena 02 milionai zmo- ti d kam atima duo-H^au laišką iš Lietu-
iemė^gelmių "X tik anS ** A ‘T “ » 8
lių ir šiek tiek^eležtes ril znl.onėm.Y! ™Plntls? . . vena viename kambaryje.
ziJL ♦ /-I - Ąelezies inl I Amerikos unijos rimtai Tpyg šeimos nariai dirba ir
ti^^išradfn^i™ PIanuoJa “ž^ i Washing-įdirba per mėnesį prie sta-

ir,tybos 1700 rublių, arba 
trys vyrai per mėnesj 
dirba vieną padoresnį 1

iktafeištadimalTa^tadt gEŠF£<^

ras, sprausminiai lėktuvai, mas puvena vare-anas^die L
^penicilinas, gi atominiame var^anas d,e- taiybimai rašytojai ir zur-

tfji ot*rl . • į Tuo tarpu Amerikostais atidarė pirmas atomi- sandėliuose yra sukrautų 
nes elektraines - - - . 'visokių žemės ūkio produk-

Anglijos pramonė dirba tu perteklių už 8 su puse bi- 
išsijuosusi. Anglija ekspor- lionų dolerių. Kas tai apš
luoja daugiau automobilių, kaičia vo, kad vyriausybė 
tekstilės mašinų, traktorių, kasmet išleidžia 850,000, 
motociklų, dviračių negu OCO dolerių vien tik tiems 

i bet kuris kitas kraštas. Au- pertekliams sandėliuose lai- 
;tomobilių Anglija kasmet kytį, saugoti, gabenti... 
eksportuoja virš 500,000, o ..............
gamina jų per metus dau- tnokimas i—~ ------ T
giau kaip milioną. Anglijos Amerikos plačiai skaito- i Pabėgo pro mėnulį ir nu
lėmęs ūkis yra daugiausiai mas magazinas “Time” pa- ^e"avo 1 erdvę lakstyti ap- 
; mechanizuotas įr kiekvie- citavo kažkokio JAV val-
niems 9 hektarams dirba- dininko išsireiškimą, kad 
mos žemės Anglijoj yra Boliviją reikia padalinti 

i naudojamas vienas trakto- tarp kaimynų ir tokiu būdu 
irius. jos vargai irgi būtų padaly-

. Anglija pasiekė nemaža ti tarp kaimynų . . . 
laimėjimų ir vartojimo sri-' Tas tikras ar tik žurnalis-

T)rv»rrv»v zl mm*, a u,
vę. Surankiotos informaci
jos kada nors pasitarnaus 
keliauninkams į erdvę.

Bet rusų paleista panaši 
dirbtina planeta, jų vadi
nama “Mečto” (svajonė), 
sveria 796 su puse svarų. 
Palyginus Amerikos dirbti
nę planetą su rusų, nenorom 
peršasi palyginimas arklio 
ir uodo.

jzuvF mcvu pamuejo, <xiLini<ts> amugus uaoar- ^Erdvės tyrinėjimo žvilgs-
dvigubai. Nuo 5 iki 15 metų tinei administracijai, o to in®ra skirtumo, kokio 
amžiaus visi Anglijos vai- leidėjo žmona, Mrs. Claire . dl?n?0 dirbtinė planeta 
kai mokomi nemokamai. Luce, dabar vyksta į Bra-

; Anglijos žmonių gyvenimo ziliją ir ten bus Amerikos 
lygis yra aukščiausias Euro- ambasadore . . . 
poje. Jei kas Boliviją tikrai

Bet šventraštis sako, kad dalintų, Brazilijai tektų ne-

Nanja planeta
Amerikos mokslininkai 

paleido į erdvę naują dirb
tinę planetą. Tiesa, nauja 
planeta yra mažikė, vos 13 
su puse svarų kamuoliukas 
prikimštas visokių instru
mentų. Bet nauja planeta 
jau bėga aplink saulę, ji iš
siveržė iš žemės traukimo,

pir- kias “vaišes” ir keliauti na- 
sve- mo, bet MacMillan nutarė 

ištverti iki galo. Pagal pro
gramą buvo numatyta, kadtas “vaišes” anglai il-

O kaip Vakarai mano pasitikti pavojų Berlynui? gai kalbės, nes jos tikrai'svečias pasakys prakalbą 
Kol kas apie bet kokius planus tam pavojui pasitikti buvo nepaprastos. Rusijos per televiziją. Jis taip ir pa-

pie

visuomenė nieko nežino, o dabar kylantieji balsai kon- diktatoriui Chruščiovui, pri- 
gnese ir spaudoje dėl būtino reikalo ką nors daryti ir imant svečią iš Anglijos, 
ruoštis rodo, kad dar nieko ir nėra daroma tam pavojui “suskaudo dantį” ir svečias 
pasitikti. Prezidentas pereitą savaitę užtikrino kraštą, •Jnn’° paleistas be sei^uin- 
kad dėl Berlyno jokių ypatingų pasiruošimų nesą rei- • 0 e au^ i lr 1 ’
kaio darvti . . .

darė. Jo prakalba pasakė 
rusams daug naujienų, ku
rių jie nei savo spaudoje, 
r.ei iš savo vadų lūpų nie
kada negirdi. Paminėsime

link saulę.
Amerikos “Pioneer IV”

mokslišku žvilgsniu atlieka 
tą pat darbą, kaip ir rusų 
mokslininkų paleista į erd- 

Mečta”. Dirbtine pla-

o šeimininkas su diplomą- trumpai, ką MacMillan pa- 
__ .... .... , ... tiškai “skaudančiu danti- sakė rusu televizijos klau-
Eilė senatorių ir kitų politinių vadų mano kitaip. ;mi» priiminėjo kokias taisytojams/

Vienas pasisakymas ypatingiai yra reikšmingas, būtent,•delegacijas ir išdrožė pra-j MacMillan priminė, kad 
Dean Acheson’o, buvusio valtsybės sekretorių prezidento įkalbą, kurioje sujaukė vi-'jis Sovietuose lankėsi 1929

vę . . .
; laimėjimų ir vartojimo sn- i as tiKras ar uk zumans- ”eta suteikė ir dar teikia 
tyje. Pavyzdžiui, pokari-\to prasimanytas išsireiški- daug informacijų apie erd- 
niais metais Anglijoj pasta- mas Bolivijoj sukėlė visą1VA ‘
tyta virš 3 milionų pastovių gandrą. Minia išdaužė Ame- 
butų ir didelė dauguma tų rikos informacijos centrą ir 
butų yra atskiruose namuo- norėjo išdaužyti Amerikos 
se su darželiais. Apie treč- pasiuntinybę, o jaunikliai

Trumano laikais. Jis sako, kad dėl Berlyno gresia labai sus pasikalbėjimus su An- 
rimta krizė, ir būtų lengvapėdiška manyti, kad rusai tik glijos premjera, 
baido ar blofuoja. Vienintelis būdas Berlyno krizę pasi- i Svečias iš Anglijos, ro- .venimą. Dabar Sovietai pa- 
tikti, pagal jo manymą, yra sustiprinti NATO kariškas;1108’ turėi° nutraukti to- darė didelę pažangą, Sovie- 
jėgas Europoje, pasiruošti be triukšmo ir jeigu derybose į

negalima būtų susikalbėti, tei pasiruošti kelią į Berlyną leistoje kūryboje neslėpė, ,į Sibirą. Paragavęs sibirio- 
atidaryti ginklais, nenaudojant atominių ginklų. Tik toks kad “jam ‘patinka’ net vo-kiško “socializmo” Gricius 
pasiruošimas ir apsisprendimas kelią į Berlyną laikyti kiečių socialdemokratija”, igreit sukrato, kad jam vie- 

1 sugretindamas tada Vokie-nintelis kelias į laimę yraatvirą visomis priemonėmis (išskyrus atomines bombas), 
gali priversti rasus apsigalvoti ir nuo savo planų atšiša-pnversti
kyti

Žinoma, yra pavojus, kad toks jėgos pavartojimas 
gali išsigimti į atominį karą, bet ar rusai tokio karo nori? 
Jei ne — karo nebus ir rusai paliks Berlyną ramvgėje.

Šitas rimtas įspėjimas, reikia manyti, daug ką paža
dins ir primins, kad prie Berlyno spręsis labai svarbūs 
klausimai. Jei Berlynas bus atiduotas rusams be pasi- 
I»riešiniino, tei visos Vakarų pozicijos Europoje ir net 
visame pasaulyje gali subyrėti.

Nuo to kaip Amerika ruošis Berlyno pavojų pasitikti 
matysime, ar “nė colio” reiškia tik tuščius žodžius, ar 
tikrą ryžtą.

planų

metais ir ta proga matė var
gingą Sovietijos žmonių gy-

dalis yįsų Anglijos šeimų 
turi automobilius ir, virš to, 
krašte yra pusantro miliono 
motociklų.

gavėse demonstravo ir ne
šiojo užrašus “mirtis jan
kiams”.

Gal tokio triukšmo Boli-
Studentų skaičius Angli- vijoj ir nebūtų kilę, jei 

jos aukštosiose mokyklose i “Time” leidėjas nebūtų la- 
nuo 1939 metų padidėjo bai artimas žmogus dabar-
dvimibai Nun n ilci In motu tinpi arlminictpom-ioi o tz

AP V
z v a l g

SUKAKTUVININKO 
SVARBIAUSIA DIENA

Tautininkų “Dirvoje” 
plačiai paminėte 50-ties 
metų sukaktis vieno iš Lie
tuvos “vadistinės eros” žur
nalistų — Bronio Railos. Iš 
jo plataus atsakymo į įvai
rius jam patiektus klausi
mus, vertas dėmesio yra at
sakymas į klausimą, kokią 
datą savo gyvenime jis skai
to svarbiausia? Jis sako 
kad svarbiausioji date jo 
gyvenime buvusi

togas tėviškėj, neveikiant nei 
knygoms, nei draugams, nei jo
kiems išrokavimams, o pačiam 
vienam ilgai ir skausmingai 
mastant. Buvau tada 23 me
tu ... ”

Iš ‘internacionalisto” ap
sisprendė būti “tautininku”, 
aiškiau pasakius, iš bolševi
ko apsisprendė pasidaryti 
smetonininku.

Savo jaunose dienose B. 
Raila save skaitė socialde
mokratu, bet dengdamasis 
socialdemokrato vardu buvo 
aktingas komunistes, raši
nėjo į komunistų spaudą ir 
per Sovietų pasiuntinybę 
Kaune savo rašinius siunti-

tijoj sunkiai prieš gresiantį į prisišlieti prie komunistų, 
nacių užplūdimą kovo jan- !Tą jis padarė ir dar dabar 
čius socialdemokratus sujuokina komunistus savo 
šlykščiausiais padarais. Ir aprašymais “neigiamų gero- 
vienok tas žmogus dėl pa-ijų” iš Smetonos valdymo 
togumo vadinosi socialde- laikų. Railai kelias grįžti
mokratu, o kadangi Smeto
nos diktatūra socialdemo
kratų organizaciją buvo iš-

pas komunistus būtų buvęs 
nepalyginamai s u nkesnis, 
todėl jis atsidūrė Ameriko-

ardžiusi, tai socialdemokra- je ir čia gyvena “bevertiš-
tai neturėjo galimybės tą 
svetimomis plunksnomis be
sidangstantį žmogų pava
dinti tikru jo vardu ir viešai 
nuo jo atsiriboti.

Buvimas komunistu sme
toniniais laikais negalėjo 
būti pelningas, o kai kuriais

klausias” savo dienas — ra
šo, bet monetos nėra.

Smetonos diktatūra Lie
tuvoje priveisė daug plunks
nos kailiamainių. Jų kai ku
rie atsikėlė ir Amerikon. Ir 
šiandien skaitydamas tokių 
žmonių pasisakymus visada

žvilgsniais buvo ir pavojin- stovi prieš mįslę — ką tokiei 1-A. . J J _ _ 1 _ _ • _ ___ 1_ J _gas. Todėl, “alimentari- 
niais” sumetimais jaunas B. 
Raila nutarė pakeisti fron
tą ir 1932 m. vasarą persi
metė pas tautininkus. Per
simetė dėl lito. “Skausmin
gas mąstymas” jam virto 
skambančia moneta.

B. Raila nebuvo vienas, 
kuris dūšios išpardavimą 
atliko. Tok’ų buvo daug. 
Užtenka tik paminėti Gri-

lito ideologai mano, kada 
jie žarstosi žodžiais spau
doje?

Tiesa, kalbant apie p. B. 
Railą reikia atiduoti jam 
kreditą, kad jis savo pažiū
ros į meną nekeitė, kaip kei
tė savo kitus įsitikinimus. į 
klausimą, koks menininkas 
jam labiausiai patinka, jis 
atsakė, kad Renoir ir pri
dūrė: “.. . ir iki šiol jį tebe-

“Kada iš ideologinio interna
cionalisto apsisprendžiau būti, ... .
tautininku (nacionalistu). Tai nėjo komunistams į Sovietų 
įvyki 193? m. vasarą par atos-jRusiją, o savo cenzūros plūdo bolševikai ii’jį išvežė

cių-Pivošą, kuris taip pat mėgstu, specialiai jo sveikas 
“skausmingai” apsisprendė;merginas maudyklose. ” 
gyventi poniškai smetoninėj ■ 50 metų dar nėra metuza- 
baloj\ kaip ir B. Raila. Bet liškas amžius, todėl “svei- 
Pivoša-Gricius nebuvo ko-i kos merginos maudyklose” 
munistas, todėl jis turėjo dar gali akį traukti. Sveiki- 
progos dar kartą kailiuką
išmainyti, kada Lietuvą už

bėgioja aplink saulę. Bet 
karišku atžvilgiu skirtumas 
yra didžiulis. Išmesti į erd
vę veik 800 svarų kamuolį 
galima tik turint daug ga-

žmogus gyvena ne viena mažas kąsnis tose dalybose. ^nge.snl kurą ir prietaiso
duona. Žmogus turi ir savo ir__  • • sunkioms, tolimo sklidinudvasinę paskirti. Kom—a— ir • ~i~.------- —Komunizmas ir vagystės

Lenkijos vyriausybė ne
seniai skelbė, kad iš 32,000 
valstybinių krautuvių tame

Po to svečias aiškino ru
sams Anglijos demokrati

santvarkoj valstybė taniau- kraste> P?d"lus, patiknm-
ja žmogui, o ne atvirkščiai. Pas,r.od«’ kad 20,000 
* - tu krautuvių pernai metais

įvyko visokios vagystės. 
Virš pusės visų valstybinių 
krautuvių turi tarnautojus, 
kurie vagia, sukčiauja, ap
gaudinėja.

Panašūs dalykai dedasi ir 
Rumunijoj, Vengrijoj ir ki
tose “liaudies demokrati
jos” kraštuose. Apie vagys
tes šūkauja ir tarybinės 
Lietuvos spauda.

Komunistei dėl tokių ma
sinių vagysčių ir valstybi-

Anglų demokratinės tvar
kos pagrindas yra laisvi ir 
slapti rinkimai, piliečių tei
sė laisvai svarstyti ir disku
tuoti viešuosius klausimus, 
kompromisas ir tolerancija 
viešajame gyvenime ir grie
žtas .atskyrimas vykdomo
sios valdžios nuo teismų.

Šita sistema, su kai ku
riais vietiniais pakeitimais, 
išsiplėtė po pasaulį. Tai yra 
demokratinio pasaulio tvar
kymosi pagrindai.

Svečias aiškino ir apie 
“Bendruomenę”, kuri se
niau buvo vadinama “Britų 
Imperija”. Šiandien aplink 
Angliją spiečiasi 600 mili
onų žmonių įvairiose pasau-

cijų, žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir kitų laisvių, An
glijos svečio trumpas prane
šimas turėjo būti nemaža 

Laisvinaujiena. Laisvi rinkimai 
,. , i jiems priminė jų
uo dalyse, bet Bendruomenėj karikatūrinius “rinkimus”
nėra kariška sąjunga, o pa-!kur tik viena partija stato 
našiai hesitvarlcimnin vicoi si— . •_

name sukaktuvininką už pa
žiūrų į “merginas maudyk
lose” pastovumą.

našiai besitvarkančių visai 
nepriklausomų tautų apsi
jungimas.

•
Sovietų žmonėms, kurie 

gyvena krašte be organiza-

kandidatus ir, žinoma, visa
da ‘‘laimi”. Diktatūros surū
gusioje atmosferoje svečio 
pranešimas buvo lyg laisvo 
vėjelio dvelktelėjimas.

— ab.

raketoms laidyti. Tuo žvil
gsniu rusai dar pirmauja.
Bagdado sutarti*

Neseniai Chruščiovas ty
čiojosi, kad Amerikos pre
zidentas vieną rytą atsibu
dęs ir radęs, kad iš Bagdade 
kariškos sąjungos belikę tik 
“ragiukai ir nagiukai.”

Chruščiovas taip linksmai 
priminė pernai liepos 14 d. 
įvykusį Irako perversmą, 
kuris stipriai sujaukė Vidu
riniųjų Rytų “lygsvarą” ii 
šiek tiek plačiau atidąrė toi 
srities duris rusų imperia
lizmui veržtis prie “šiltųjų 
vandenų” Persijos įlankoj.

Bet politikoje paprastai 
juokiasi tas, kas juokiasi pa
skutinis. Tai ir Nikita gal 
kiek per anksti šaipėsi dėl 
tų likusių ragučių ir nagu
čių. Gar per anksti...

Pereitą savaitę Ankaroje, 
Turkijos sostinėje, Amerika 
pasirašė savitarpinio gyni
mosi sutartis su trimis Bag
dado sutarties valstybėmis- 
su Iranu, Pakistanu ir Tur
kija. Jei rusai kurią nors H 
tų valstybių pultų, Amerika 
nebūtų neutrali

J. D.

amu
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. BASO 

TAS DUONOS NEPKASD

MICHIGAN PADANGĖJE
BRANCH, MICH.

Gili
Kai lapkričio 23 d. prasi

O Šlitinys nebijo sniego
Kazys Slušnys nebijo 

sniego ir važiuoja žuvauti. 
Neseniai jis Sabalo ežere su*

prasi- Q g0 lydeką. Už
dėjo žiema, taip beveik be ir j _

įdėta jo ir lydekos atvaiz-atlydžio ir tebesitęsia: sala 
ir sninga. Dažnai mokyklos 
uždaromos, daug stogų snie
gas sulaužė ir pastatų su-' iš
griovė. Net į kapus numiru
sius tegali tik vienas grabo
rius nuvežti, kaip tai buvo 
vasario 13 d., kada reikėjo 
laidoti A. Baravikienę, o 
kelias į kapines buvo nepri
važiuojamas.

Mirė A. Baravilcienė

das. Jis pats sveria virš 300 
svarų, tai ir atitinkamas lai-

Petras Spurgis

DETROIT, MICH.

VISKAS KEIČIASI gražiai pasirodė solistė kon
servatorijos studentė Irena 

į Stankūnaitė, kuri, jos tėve
liui muz. J. Stankūnui a-(Bolševikų agentas 
, komponuojant, sudainavo 
l enkias dainas.

i 1 o to netikėtai atvyko 
kongresmanas Gordon Can- 
field, kuris sutiktas su ilgo-

A. Baravikienė išvažiavo 
j Waterbury, Conn., savo 
dukters aplankyti ir ten va
sario 9 d. mirė. Jos kūnas 
buvo atvežtas namo ir vasa
rio 13 d. palaidota be baž
nytinių apeigų.

Velionė buvo gimusi 1883 
m. vasario 13 d., šiame kra
šte išgyveno 52 metus. Liko 
liūdintis vyras Aleksandras, 
Keleivio skaitytojas, du sū
nūs ir dukra. Jiems reiškiu 
gilią užuojautą.
Nelaimės Kraniauskų 
šeimoje

Viela padėka
Kad Vasario šešiolikto

sios minėjimas vasario 15 d. 
buvo sėkmingas, mūsų šir
dingiausia padėka priklau
so: kun. dr. I. Boreišiui už 
iškilmingas pamaldas, pa
mokslą ir minėjimo gaiši
nimą šv. Antano bažnyčio
je; tėvui dr. T. Žiūraičiui 
už invokaciją; prof. dr. K. 
Pakštui už pagrindinę kal
bą; solistui P. Zarankai ir 
muz. A. Mateikai už JAV 
himno išpildymą; dr. K. 
Karveliui už vadovavimą o- 
ficialiajai minėjimo daliai: 
p. E. Paurazienei už rinklia
vos Lietuvos laisvinimui or
ganizavimą ir vadovavimą;

mis ir triukšmingomis ova
cijomis. Jis perskaitė savo 
pasakytą šiemet kongrese 
kalbą ir savo žodyje pabrė
žė, kad “Lietuvos kova dėl 
ia svės yra ir mūsų visų ko- 

Na” ir, kad “didžiuojuosi 
lietuviais, nes nesutikau daf* 
tekio, kurio aš nemėgčiau'*.

Kai solistė I. Stankūnaitė 
iam specialiai padainavo V„ 
Kuprevičiaus “Lakštingalos 

i giesmę”, jis sužavėtas dėko
je- ir pareiškė: “Norėčiau 

Jave išgirsti Washingtone**. 
i Jam padarė ypatingo įspūd- 
įžTo ir p. E. Augulienės tau
tinių šokių grupės pasirody
mas.

Meno programoje dar da
lyvavo Kl. Praleika su akor- 

Įdeonu ir D. Masionytė, A. 
Mikniūtė, Mockutė, Kon- 
d ra ta vičiūtė su deklamacijo
mis bei šeštadieninė mokyk
la su dainomis. Gražų žodį 

■ į pasakė ir atsilankęs iš New
jkėjams, kuriu pavaldžių, pasaulio kampuose ir visais \<),A° ^dy. Briedis. Sveiki- 

it,-viola. “PacJdn/UHtp!” hPt mirus atsiuntė estai ir mies-

A»(««nSMnOM«nSMLVMCATSOaVLP-6A*/tl l«,^— — »«.»".< M CJOPOKVMO. ■"-CPSOO'IO 
I 1-^ fttrpepuKOOMPiriONANP Mm*
’ - - lunU.nM.MCIW. Į ;

Viršuje matoma, kaip prieš 30 metą ūkininkas džiovi
no šieną ir javus. Jis tada visiškai priklausė nuo sau
lės. — Apačioje matome, kad šiandien jis savo javus 
gaii ičdžiovinti moderniose džiovyklose.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Welcka, F. Rodger, Pleką- 
vičius, Z. Druzilauskienė, P.

-įz • oi 04 11 Sagatas, A. Alekna, A.
Vasario 21-24 (!(. Chica- p ir j Swecinskai,

gos bolševiku? vilniečius p p siavynai, P. K. Wy- 
aplankė Sovietų Ambasados chunag 0 Davidonis, J. ir 
2-rasis sekretonus Liulevičiai, J. ir E. Lu-
Shingtore Laurynas _ kapo-'cai M Jawars, Dr. S. Nai- 
cius. Jis čia atyeze savo ke]is p jr z Ajerai, A. 
vienminčiams įvairių (lova- Drake L Lietuvninkai, V. 
nų iš Lietuvos — t ąuziau- Cuklllg M. Trimilove, B. 
šiai gintariniu išdirbinių. Bukauskag y j> Jankus. 
Na, ir nėra abejonių atvezej p<) $3. Rastj|tajt J. Salk, 
kitokių instrukcijų ir kt. iWm zieck Po ?2: A. Zda- 

Lauryr.o Kapočiaus pas-1^ Magde Anderson, J. 
kyrimas 2-nioju Ambasados pundinai, F. Jakavičiai, A. 
sekretoriumi rodo, kad Ma-yis^naį, Smulkin, Aleksy- 
skva labai seka lietuviu ju-'nas, Kinučiai, A. Noreika, 
dėjimą JAV ir rado reikalo j M. Nevis, A. Kababilas, 
paskirti tam s pecialų asme- j y Buksnis, L. Kelly, J. 
nį — lietuviu išdavi ką, bol- Goodwill, J. Kajackas, W, 
ševiką L. Kapočių. 'Jankus, A. Ostar, Z. Mik-

Jis iš Lietuves jau žino
mas, kaip užkietėjęs Mas- 

tamas, ten

sys, V. Dirsė, A. N. Perry, 
A. Bukienė, Šimkus, Vely-

Z. Arlauskaitei-Mikšienei ir 
Praeitą rudenį Kraniaus- jos vaidiloms bei deklama

toriams, p. pkienė lipdama laiptais nusi
laužė dešiniąją ranką ir įsi
laužė veido kaulą. Ji dar ne
buvo pasveikusi, kai susirgę 
vyras, kuriam padaryta vi
durių operacija. Dabar abu 
sveiksta namuose. Linkiu 
jiems greičiau pasveikti.

J. Kraniauskas yra senas 
Keleivio skaitytojas.

Daug sergančių

Operacijos padarytos Ka
ziui Glomžai, W. Šidlaus
kui, L. Bajorūnui. Kazys 
Daunora su F. Saja pagulėjo

TV /^1_I_n. vaivene-
nei, A. Gubilui, A. Jarašū- 
nui, J. Kriščiūnui, N. Sirtau- 
taitei, V. Žebertavičiui už 
meninę programą; p. J. 
Kriščiūnui, prie mikrofono 
skelbusiam rinkliavos rezul
tatus ir raginusiam aukoti: 
studentėms D. Memenaitei, 
V. Pajaujytei ir V. Vizgir
daitei, perskaičiusioms rezo
liucijas bei proklamacijas; 
p. B. Pol įkaičiui vadovavu
siam vėliavnešiams ir gar
bės sargyboms; p. p. A. Ba- 
rakauskui ir J. Kirvelaičiui, 
vadovavusiems senatoriausligoninėj, bet operacijos iš- . , . .. ...

vengė. Gįžo iš ligoninės M. !r. k,t.« 83' ^/vec.ų pas.U-
__° __ kimiu iv nnnvanniiieiAirie
Kubilienė, T. Bernatavičie- 
nė, P. Jutkienė, R. Stakie- 
nienė ir F. Sajienė.

Mūsų mirusieji
A. Baravikienė 76 metų, 

Barbora Kolsūnienė 63 m., 
Nellie Kibartienė 63 m., A- 
nastazija Lazdauskienė 77 
m., Wm. Kaupis 86 m., Jo
nas Kunskis 85 m., St. Laba
nauskas 63 m., Viktoras 
Linkus 40 m., Petras Ko- 
verskis 85 m.
Išvyko į Floridą ■

J. Rimkus su žmona, B. 
Stakėnas su žmona, L. Mic
kevičius su žmona ir našlės: 
Barbora Noreikienė ir Emi
lija Linkienė.

kimui ir apdovanojusiems 
juos “Lituanus” žurnalu; p. 
V. Dambrauskienei, “Vick- 
ie-Flowers” savininkei už 
puikias gėles prezidiumo 
•stalui papuošti; p. E. Rau- 
by ir p. R. Valatkai už ne
mokamą minėjimo garsini- 
mą per jų radijo valandė
les ; lietuviškos spaudos 
bendradarbiams p. p. M. 
Balčiūnui, S. Garliauskui, 
B. Keblaitienei, V. Kutkui 
ir P. Zarankai, rašiusiems 
korespondenejas ar straips
nius minėjimo temomis; 
“Darbininkui”, “Draugui”, 
“Garsui”, “Keleiviui” 
“Naujienoms” ir “Tėvynei”, 
davusiems daug vietos mi
nėtų korespondencijų strai
psniams; visiems aukų rin-

imnnnnznrvznsnm»mflmmsnxnz*

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti t

Amerilroa. Joje apraioma: •
Apie kelionę Aliaskoj; Vaizdai nuo Atlanto :ki Pacifiko; » 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; fc 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; *
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpekli?: Įspūdžiai iš Meksikos; Kulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tescas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslata. 

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

-KELEIVIS”
696 Eaat Broadvray So. Boaton 27, Maaa.

dėl vietos stokos, paskelbti [būdais: “Pasiduokite! ’, bet‘!IIItk.aihU 
neįmanome; visiems, vienu mes turime ir toliau atsafcy- ■t0 majoras

kvos tarnas, ten išėjęs kiai> Lukas, J. Krutulis, A 
NKVD apmokymą, ne kartą brolt. 'Aukojusių po dolerį 
pabėgęs iš Lietuvos kalėji- j,, mažiau pavardės išleis
to. (tos. Red.)

' Viso labo aukų surinkta Kaziuko rnugz $6n.25, „ž bilietus gauta
Š. m. kovo 1 d. Chicagoje $245, už valgius $246, iš 

“Jaunimo Namuose” vieti- 'pernai buvo likę $266.11, 
niai skautai pirmą kartą su- vis0 Jabo pajamų $1,368.56. 
rengė Vilniaus papročiams laidos: ALTui pasiųsta 
paminėti “Kaziuko Muge”. ,§800, Balfui $50, Vasario

ar kitu būdu prie minėjimo 
surengimo prisidėjusiems, 
kurių pavardes per neapsi
žiūrėjimą ar nežinojimą čia 
būsime praleidę; pagaliau, 
visiems minėjimo daly
viams, kantriai, puikiai 
Detroito lietuviškai visuo
menei už atsilankymą! A- 
čiū, ačiū visiems!

Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro 

Valdyba

Nedirbsi, tai negausi ir 
valgyti

Taip pasakė žmona, kai 
Antanas Valkūnas išdirbęs 
Forde 40 metų ir įkopęs į 
aštuntąją dešimtį, išėjo į 
pensiją. Jis gaudavo pensi
jos $150, bet žmona jam iš 
tos sumos palikdavo tik $10.

Skyrybų byloje Vaitkų 
nas skundėsi teisėjui, kad

ti: “Ne! Kad, tu gude, ne-i Pater-Son-Ietis
sulauktum• Nepasiduosi-'---------------------------
me ir dirbsime ir aukosime J
kol Lietuva bus laisva!”.

Po to pirm. A. Gudoniai .
jautriai paraginus aukoti
kovai dėl Lietuvtte -išlaisvi-į Lietuvos nepriklausomy- 
nimo, buvo vykdoma rink- bės paskelbimo 41 metų su- 
liava. kakties minėjimą va-

Didesnes sumas aukojo: sario 22 d. surengė Vytauto 
Lietuvių Klubas — S100, į Klubas kartu su SLA 173
John Krukonis - $50, kleb., kuopa ir parapija. Minėji- ,.Jaunimo Centro.. „amuose Mirė JuKja Popeli

LOWELL, MASS. 
mes gražiai paminėjome

pirko skautu Įvairių išdirbi- • ALTo skyriaus valdyba ir 
nių. Susipažino su Lietuvos Rengimo komisija niuoŠir- 
papročiais ir reikia pupa-j džiai dėkoja visiems auko- 
žinti, kad skautai čia atliko jndoms ir dalyvavusiems 
nemažą tautinių papročių minėjime.
puoselėjimo darbą. y Skupeika, ižd.
Rūkštelės pare d a

Vasario 28 d. Chicagoje
KENOSHA, WIS.

kun. J. Kinta, Henry Schell, mui vadovavo B. Pieslikas. 
Amerikos Lietuvių B-nė po Į Po kun. A. Janušonio in- 
— $25, kun. V. Demikis, J. vokacijos parapijos choras, 
Tumavičius — po $20, K ii- kuriam vadovauja Z. Blaže- 
mai ir F. Saranka — po $15. vičiūtė, sugiedojo himnus, 

Po $10.: Ad. Aidukai, kun. J. Skalandis perskaitė 
Ant. Aidukai, Step. Augu-kezoliucją, kuri skirta pa- 
liai, Balčėtis, Butkai, E itin a- siųsti Amerikos vyriausybei, 
nas, Gelažius, Gudonis, Iš-jo nepriklausomybės paskel- 
keliūnai, Jackūnas, Jasiai, ibimo aktą lietuviškai L. 
S. Jurkšaitis, Kondratavi- Paulauskas ir angliškai bu
čiai, Klupšienė, Pabaltijo ves miesto majoras, o dabar 
Liet Moterų Atstovybė, tarvbos narys John jonas, 
Mikniai, Praleikai, Rubuže- Gubernatoriaus Furcolo 
vičius, Slepakovai, Ant. 'proklamaciją perskaitė čia

buvo atidaryta
Rūkštelės kūrinių' ' ~
paroda. I atidarymą atsilan- r.-Vr, n,-/

dailininko i
v Vasario 1 d. mirė Julija

jis per'dieną gaudavo tik
karta menkai pavalgyti, o SprainaičiaC Jonas Starai- jgimęs ir augęs Klubo pirmi- 

“draugą” žmona vai- tis> §v Kazimiero D-ja, Ta- ninkas C. Bandzevičius.
llat-Kelpšai, Urbanavičius,! Pagrindinis kalbėtojas 
Zavadzkas ir Alf. Žičkus. 'buvo Elena Devenienė iš 

Po $6.: Abakanavičiai, |IVaterbury, Conn. Kalbėjo 
Masioniai, Tarnas ir Prister-!ir dr. M. Devenis. 
nikai. Meninę dalį atliko jau

Po $5.: V. Adomavičius. įminėtas choras J. Tamulio- 
V. Augulis, Aušiūra, Baitu- 9ds, G._ Griauzdė ir J. Nor- 
tis, Bražinskas, Budrevičius, jkunaitė.
Čižiūnas, Ivoškai, Jankūnas, i Pasiųsta telegrama ser- 
J. Jurkšaitis, Kalėda, Ke-j gančiam valstybės sekreto- 
penis, Keraitienė, Kožu-j™* J- F. Dulles. Aukų Bu
kauskas, J. Kuzinevičius,į’inkta $217.17.

savo
gindavo gardžiais valgiais >r 
gėrimais, ji išvarė gyventi į 
rūsį. Teismas juos išskyrė, 
pusiau padalinęs ir jų sutau
pąs $8,300. Jie buvo vedę 
1941 metais, žmona buvo 
10 metų jaunesnė.

PATERSON, N. J.

Entuziazmas stipriai auga
Lietuvos Nepriklausomy

bės atkūrimo sukaktis čia 
paminėta su dideliu pasise
kimu vasario 22 d. Lietuvių 
Pil. Klubo salėje. Minėji
mą nuostabiai gražiai pra
vedė jau kelintas metas iš 
eilės komiteto pinn. Ant 
Gudonis. Pagerbus kritu
sius dėl Lietuvos laisvės ir 
kun. V. Demikiui perskai
čius invokaciją, garbės 
pirm. kleb. kun. J. Kinta 
savo žodyje ragino nesusto
ti kovoti dėl Lietuvos, kol 
ji bus išlaisvinta ir kada jis 
l>ats vyks pamatyti savo tė
vų tėvynės, kurios jis dar 
nematęs. Paskaitą skaitė 
svečias K. Barzdukas iš Ke- 
amy, N. J. Jis pabrėžė, kad 
nuo pat 1940 m. okupantas 
šaukė ir šaukia mums ne 
tik Lietuvoje, bet ii' visuose

Latvis, Laugalis, Lekavičius, 
Liaugaudas, Litvaičiai, Mo
ckus, F. Misiūnas, M. Ra
gauskas, A. Rugys, J. Ru
gys, Sabaliauskas J. Snieč

Dūki jotam

Lcvveližkių aukot

. _ _ . _ Vytauto Klubas $60, šv.
kus, Senuliai, J. Sprainaitis, .Juozapo parapija $20, kun. 
Pr. Stanaitis, Šaulienė, J. ą Janušonis $11, po $10:
Treinys, Vaičiūnas, Vilimas 
ir Žilius.

SLA 173 kp., S. Kriaučiū
nas, J. Sadauskas, po $5: M.

Po $3.: Baltuška, A. Mi- Markevičius, V. Mikša, J. 
siūnas, Petronis, Pavilonis,!Tamašauskas, L. Paulaua- 
Tarnauskas ir Voltas. įkas, V. Kapeckas, Gay Ti

po $2.: Adomaitis, R. mere Leage; S. Norkūnas 
Paulis, Trucilauskas ir Ven- i $3, i>o $2: B. Pieslikas, J. 
gelis. Kiti po mažiau. Viso |Janas, K. Bandzevičius, V.

Ramanauskas ir J. Tamulio
nis. (Aukojusių po $1 ir ma
žiau pavardės dėl vietos

labo surinkta $816.35. Tuo 
būdu maža mūsų kolonija 
su kaupu įvykdė jai skirią 
kvotą $700. .Ačiū aukoju-(stokos išleistos, Red.). Viso 
siems, o kurie neaukojo, labo surinkta $217.17, išlai- 
prasomi savo auką įteikti į dų buvo $34.20, ALTui pa- 
ižd. J. Spranaičiui. (siųsta $183.

Meninėje dalyje labai L. Paulautln*

kė per šimtas dailės mėgė
jų. Išstatyta viso 59 paveik
slų. Jū tarpe 3 paveikslai į- 
kainuoti $2,500, vienas — 
1941 m. birželio rakti — 
$1000.

Dailininkas Rakštelė yra 
tapytojas realistas ir tos rū 
ries jo pavcikslah Jis taip 
pat žinomas iš spaudos gin
čo, iškelto vadinamųjų 
“nuosmukininku”.

Mirė V. Lukausk&s
Vasario 25 d. staiga šir

dies liga mirė Vaciovas Lu- 
kauskas 50 m. amžiaus. Jis 
buvo žinomo šiauliuise ad 
vokato Lukausko sūnus ir 
visuomeninkės Sofijos Lu- 
kauskaitės - Jasaitienės bro
lis.

Chicagietis

MIAMI, FLA.

Aukot Lietuvos laisvinimo 
reikalams

šiemet stambiausias au
kotojas buvo Jonas Bašins
kas, aukojęs $50. Antroj 
vietoj Lietuviu Klubas su 
$35. Po $25 aukojo: SLA 
44 kp., I lietuvių Moterų 
Klubas, A. D. ir Ona Kaula- 
kiai, Dan ir Stella Kurai
čiai, dr. ir ponia Einoriai. 
Matas Zizas $29.

Po$10: A. L. T. Sanda-

76 metų amžiaus. Liko liū
dinti: vyras, ir 4 dukterys: 
Helen Harbert, Regina Zi- 
mmermann, Anna Streit ir 
Clara.

Laidotuvėse d a 1 y v avo 
daug žmonių, buvo daug gė
lių.

Ilsėkis. Julija, ' ramiai 
Grenn Ridge kapinių šėmėj.

C. K. Braze

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratų
susirinkimas

LSS 19 kuopos New Yor
ke, metinis nariu susirinki
mas bus šio mėn. 12 d. L. A. 
K. 1332 Halse v SL Brook
lyne. Visi kuopos nariai ma
loniai kviečiami atsilankvti. 
Susirinkimas bus pradėtas 
lygiai 7 vai. vak.

Kuopos Valdyba

MIRĖ M. URBŠIENĖ

Chicagoje gauta žinia, 
kad Kaune kovo 2 d. mirė 
Marija Urbšienė, paskuti
niojo nepriklausomos Lie
tuvos užsienio reikalu mi
nisterio žmona, žymaus pe
dagogo. visuomenininko 
Prano Mašioto duktė. Ji su 
vvru bolševiku buvo išvežti 
i Rusiia, bet no karo jiems 
buvo leista grįžti į Lietuvą.

ros o2 kp., Miamio Lietuvių j karta Li>tuvoie orie Vėlino- 
choras, Dr. ir ponia Juo-: nos pavartojo launamąjį gink.
zaičiai, V. ir O. Skupeikiai, I ________________
O. Navickenė, A. Skudzins-’
kienė ir Z. Kaulakis sr. M. 
Vaidila 8 dol.

Po $5: A. Noreika, J. Ra- 
tkus, J. ir E. Verbeliai, J.l 
Mažeika, teis. J. Zuris, B.

IHRLAIN

pne

BARO
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da pasibaigė kelionė gele- 
Ižinketiu. Visiems baido* 
'kams buvo priskirtas ko
mendantas, kuris gyveno 
buksiriniame laive. Jis pa-

PASAKOJA DO KART IŠTREMTAS IS LIETUVOS IR
ATVYKĘS IŠ LIETUVOS bams ir išlaipindavo numa

tytose vietose.

Į Iš Pavergtos Lietuvos j Žiaurios tikrovės akivaizdoje
ALEKSAS BEMETA

St Lozoraitis re tik sau saĄlietuvių politines teiidenci- 

buvo įkalęs galvon fikciją 
apie tariamuosius “Kybartų 
aktus”, ar Urbšio telegra
mą. bet ir tam tikram skai
dri! naivių išeivių buvo su-

pavyko iš Rytųatvykti į Va-■ Krasnojarsko sritį, nors kai: Kelionės metu, sustojus B**™8’ kūne pasipū- 1IMta
karus, “Eltos Informaci-Į kurie atsiliepė vėliau ir-iš laivui pasikrauti kuro, trem-i™®° anogaus asmenyje svajonių ir siekių įkūniji- 
joms” papasakojo, kad jis Kazachstano, Karagandos, tiniai gamįnosi valgį ant'S^. itUetuv?s, «.
su motina dar pirmosios o- Alma Atos. krantų, tiesiog ant laužų. Ir'- ,b ‘

kaip keista bebūtų, jauni- H*

I. skiri ešalonai. Iš šeimų, ku-
’Elta) Vienas tų lietuvių, rios vyko tame ešalone, vy-Į Lietuvos himnas ir liotuvii-

kuriems pastaruoju metu-rai daugiausia papuolė į kos dainos K

kupacijos metu buvo ištrem 
tas į Sovietų Sąjungos gi
lumą, kaip ten gyveno, kaip 
vėliau grįžo į Lietuvą ir pas

ukusiųjų gailestingumas lyginti mažas skaičius išei
vių ir veik kaip išimtis buvęmas, kurio buvo apstu, čia

Pra važiuojant Lietuvos pat ant kranto suorganizavo * 
geležinkelio stotis, visui- skautišką laužą, aplink kurį S

kiau dar kaitą buvo ištrem- matėsi žmonių krūvos, o gi- pirmą kartą tuose miškuose, n,, m
tas. Bet ir iš antrojo trėmi- minių ir pažįstamų verks-suskambėjo lietuviškos dai-'.
mo pavyko grįžti į Lietuvą mas buvo jaudinantis. Sus- nos ir Lietuvos himnas. ™
ir paskiau tam tikromis ap- tojant nors ir trumpam lai- danei komendantas lietuvis- Si ?• J
linkybėmis, perkelti i Va- kui, visai nepažįstami žmo- kai nesuprato, tai buvo dai-
karus. Jis t k. pasakoja: Įneš, daugiausia moterys, nuojama jam girdint, nesi-
A. , . prie lanBeliM paduodavo varžant
Atvytot* neprašyti ! maisto, papirosų, vienu žod-' Mūsų šeimQ ne_

žiu, kas tik galėjo, užjautė pertoliausia nuo Komisos- 
1941 m. birželio 16 d. 6 ir stengėsi padėti. Net Vil-tinės gyktyrkaro. Čia išlipo 

vai. ryto į mūsų butą atsi- niuje gyveną lenkai tremti-’:apje 20 lietuviškų šeimų. .Iš 
lankė neprašyti svečiai — niams,.kadir lietuviams, ne- įmonės buvo atvykę vieti- 
rusai enkavedistai. Padarę šė maisto ir papirosų. įniai komiai su vežimais, į

jas apimančio grynai nepriklau
somybės veiklos centro naudin
gumą, bet tokio centro veiki
mui laiko būtina sąlyga minėtų
jų dėsnių laikymąsi ...” (Lie
tuvių Enciklopedijos XVI to
mas).

Tai pilnas St. Lozoraičio

mas ir nėra mažiausios a 
bejonės, kad LNT tiktasis 
kūrėjas ir iniciatorius buvo 
pats “šefas”, kuris nors to
kiu būdu bandė susidaryti

zm°’ sau šiokį tokį užnugarį, kad 
bent kuomi pasirėmęs gaiė-

PATENKINTI KONFERENCIJOS VIETA

Demokratų partijos komiteto nariai (iš kairės į deši
nę) Pennsylvanijos gubernatorius David Lawrence, 
J. A. Arvey (Illinois) ir Paul Ziffren (Kalifornija) pa
tenkinti, kad damokratų konvenciją nutarta šaukti 
Los Angeles mieste.

tų “tęsti” tęsinumą. Bet iš
kilmingai atsirėmęs LNT — 
kuiną sudaro išiminai dikta
tūrinių antstpalvių gru
pės — Lozoraitis aiškiai pa
tvirtino viešą paslaptį, kad 
jis atstovauja “tęstinumą/’

jos principų, L y. paklusti 
oe. valiai, o jie iš

. jŽ-i dikt?vJ71^ ne Lietuvos valstybės kaip
d bu, todėl nepakelda- . .. . . iJ<.ta,vn£
nur.iiemoki-atinės dvasios 

iš VLIK’o ir įkūrė 
nąją Lietuvos Nepri-

paviršutinišką kratą, prane-' Naujoje Vilnijoje pirmą kuriuos susikrovėme daik- Sff^^p 
šė, kad mes aukščiausios ta- kaitą mums buvo išduoda- tus, o patys nužingsniavomei N<Jnrik1au4L

rybos nutarimu esame ištre- mas maistas ir vanduo. Iš pėsti. *«SKna iNepiiKiau.o-

miami į Sovietų Sąjungos kiekvieno vagono eidavo
giiumą 2 metams. Pasinio- dvi moterys, kurios atneš- Pirmieji įspūdžiai taigoje 
Šimui buvo duotas dviejų davo košės ir makaronų baisiai nykūs

savo'. atskirą Nepriklauso
mybės Fondą — NF ir besi- 
stčžggdami kaip galima dau
giai surinkti aukų, įvairiau
siais būdais ėmė kenkti

kovos fronte, net reikalau- vijos sluoksniuose 1944 m. 
darni paklusnybės jo vado-!vasario mėnesio 16 d. VLI- 
vybei. ;Ko deklaracijos dvasioje,

Suprantama, kad St. Lo-ines nežinome, kada mes tu-
,----------j---------x----- resime pasitikti gal kur kas

didesnius sukrėtimus mūsų
tokios, bet buvusį Lietuvoje 
vadistinį - diktatūrinį reži
mą. {griebiasi įvairiausių kombi-; pa vergto krašto reikaluose

Po LNT įsteigimo St. Lo-nacijų, tačiau nesupranta-Į ir ne vien Vatikano impe- 
zoraitis padalė kelias iški-Ima, kokiais motyvais remia-rijoje. Tik labai vieningi 
las, tačiau niekur nerado si tie žmonės, kurie jo tas Į būdami galėsime juos tin

zoraitis, kovodamas už savo 
egzistenciją kaip individas,

kamiau pasitikti ir pergy
venti. Skaidymasis yra di-

pnpazinimo. Kai VUKo kombinacijas remia ir net 
pastangomis buvo gautas jas suriša su pavergto krašto 
sutikimas iš V. Vokietijos vardu. Rodos, St. Lozorai-dysis priešo lūkestis. Netal- 
vyriausybės steigti Bonnoje čio pastangos aprūpinti vi-ūkininkaukime priešui savo 
lietuvių atstovybę, Lozorai- sus savo šeimos narius aigo- pačių rankomis. Pagaliau,valandų laikas. Kadangi sriubos ir vandens visam va-; . v Tautas FnnHn reikalam*

mamytė mokėjo rusiškai ir gonui. Viename ešalono va- _ .a p*no v i Danftšiu keliu nuėio ir**8 *8 Romos atskubėjo su mis iš valstybės iždo likučių atsisakykime pripažinti už
galėjo su enkavedistais su-gone buvo įrengta “krautu-* KamDarb į« *v- Krikčėinnin rLmn. protestais ir reikalą sugrio- yra pakankamas įrodymas, tiesą tai, kad vienybė — sva-

- metn* ploto’ P° 8eima8* X - vė. Kai mirė Uetuvos pa- kad šis vyras rūpinasi tik jone, kad susiskaldymas -
t ietnviii Frnntas ir,..-i« siuntinys Amerikoje Povilas savimi ir savo šeimos reika- Dievo palaima. Palikime taiir Si. DilnuUnfe dem^ teikis, Lozoraitis tuoj at- lais? -išpažinti patiems tų menky-
' " nrinciuus bet iu ne-ivyko Washingtonan tikėda-į Kad St. Lozoraitis nie-'blM autonams. Musų parei-

’ masis užimti jo vietą, bet kam “nešefavo” ir niekieno Fa turi būti kur kas platesnė

sikalbėti, šis terminas buvo vė”. Joje buvo galima gaų- . . . _ ... . . , .
pratęstas iki šešių valandų, ti cukraus, riebalų bei kon- \nTnieji įspūdžiai buvo pai- 
Enkavedistai patys patarė servų, žinoma, už pinigus, ^ai nykus.
imtis kuo daugiau daiktų, (Tai nereiškia, kad visuose . ^jiS. buvo prasidė-
vpač rūbų, ypač geresnių tremtinių etalonuose taip ^alneseniai, tačiau 
daiktų, nes Sovietų Sąjun- buvo). krautuvėlės buvo* tuščios.
goję esą Įvairiu daiktu trū-' k*ni visi Bar tmain pat nejprash:
knmas i'r Veikalui esan't hū-1 Sienos suręstos iŠ apValHj,^1 ma naudin^r iuoš ’ J° kevhones ,metu netašytų rastų, stogai deng-,^ Diplomatinę Tarnybą
šia salima naudingi mos tekdavo. Tik vandens kai ti ientomis, riski atrodė “šefu” St Lozorai-

kada buvo stoka. Daugiau- ui , būt . ' priešakyje. Skelbdami
1 šia vargino ne maisto sto- nusįautęs UaJfe bara-*63^..veiktos programą, jie

šią galima naudingai juos tekdavo. Tik vandens kai 
likviduoti.

Daiktai buvo surišti _ __

žinota iki stoties. Stotyje vo daug vaikų, darėsi para-
stovėjo ilgas ešalonas. Va- šus į pragarą. Visos kelionės

> — nusei 1 . . '1 • —” rp*c vjusiyoiųkimšti tremtinių. Mus patai- tremtinių teko išbūti ant !entoS> *,U“ “ neobliuot« S^^rbiauti

savo pagrindiniu paniekas sujuo nenorėjo nebuvo pripažintas, gerai K*’“”®. nel asmenines 
pasistatė reikaia toltIa~ re*a!ats ’-r kalbėtis, suprato ir žinojo dauguma ambicijos 

’ Kai buvo suruošta pirmoji išeivių, bet reikia tikėti,
Šiaurės Amerikos ir Kana- kad po paskutiniųjų įvykių 
dos Lietuvių Dainų Diena, Vatikane jo rėmėjai taip pat 
jis taip pat prisistatė Chi- aiškiai įsitikino, jog Lozo- 
cagon, bet čia keliuose pa- raitis nėra joks “tęstinumo” 
sitaiimuose buvo pavadin- simbolis.
tas tiktuoju vardu, todėl ir žiaurios tikrovės akivaid- 
čia jam neteko pademon- doje dera labai rimtai pa-

To iš mūsų reikalauja pa
vergtas kraštas!

MIESTAS AMŽINAME 
ŠALTYJE

keliones I viotni malraeu *utqritetą tarptautinėje plotme- eia J .. -
gorai buvo sausakimšai pri- metu — 3 savaites — pusei J ™7ioi «institucijose/tiuoti savo sefystės, tačiau, sižiūrėti į iki šiol vykusią

Vaikams buvo ,. lentų. Tarnyba: "TSIITLT
dl' išėjus iš barako už 20-30 P?*isUnt jos funkcionavimo su- susltanmlĮ sulauzy- nausiu aktoriumi buvo ta-

•* , Sll.VA Ph V1TI21 rh 1*11 L ant
j ino mažame 12 tonų, dvie-narų. ---------- ----- lSelus ls nai.ako uz Z(W<(I -- ------- o„- .. .- .------.-------------------------
ju ašių vagone, kuriame be džiausią nelaimė visa laika . i sitvarkymą, b. laikantis princi- mą» Jis visur laikėsi nepap- riamasis tęstinumo “simbo
mūsų jau buvo apie 30 as-išbūti nejudant. Išeinamoji piasigeoa laiga, po, kad Lietuvos vardu santy-rastai pasipūtusiai, kaip ir lis” St Lozoraitis, įnešę:

z.jcus'. irius aiveze oirzeno mis pačių tremtiniu atitver- . — ------ * —1 seias seae,
16 d., bet tremtinių pakro- ta. Nuo staigaus maisto pa- pie m*tU8 .cla ?ePaPrJ?tJ1 i tM^^fnėmi^orrani^ūomis vos pasiuntinybės rūmuose laisvės darbą, todėl turėtų 
vimas jau buvo prasidėjęs sikeitimo daugelis vaikų ir vai‘?° lenkai, atitremti is tų institucijomis vykdomas at-prie Vatikano, į laisvą jos būti skubiai padalyta ata- 
14 dieną. Netrukus trauki-: suaugusiu pradėjo viduriuo- sl?clll» kurios pateko į so- įžvelgiant jos patarimų, c. pa-sekretoriaus vietą paskyręs tinkama operacija šiam 
nys su tremtiniais pajudėjo ti. Vlelų ranlca^- va- savo sūnų, gi atstovybės ma- skauduliui pašalinti.
Rytu link. | Ešalonas iki Kotlcvo ke- Sa.la n®maza JMJau,buv0 ^ mais ar pageidavimais peikei- šininkės vieton savo žmoną! Dabar

Ešaiono sai-gyba buvo pa- liavo beveik 3 savaites, taigi ™irę; Kadangi jie buvo ve- ------------------------------------------------------ - .-x
KTizvzrk i._: 1_____ ž_.. lLTt. zami dar žiauresnėmis sąly-

Kanada kitais metais 
pradės statyti miestą 1,300 
mylių į šiaurę nuo savo sos
tinės, prie Frobisher aero
dromo. Ten oro temperatū- 

Įra 40 laipsnių žemiau nulio 
yra paprastas reiškinys.

Aišku, kad statyba tokio
se sąlygose kelia nepapras
tų klausimų, bet šių dienų 
technika pajėgia juos iš
spręsti.

tikėta NKVD daliniui. Ėn-nuėjo, kai karas jau buvo . z 
ksvedistų tarpe daugiausia prasidėjęs. Nuoiatos keis .J16!”?, nebuX°
matėsi mongolų. Kol trau- davosi kelionės kryptis, tai1 els??. l)asnmtl daiktų), ių 
kinvs stovėjo, giminėms ir pasukdavome į pietus, tai į Pad®t?s» atvykus, bu-
pažstamiems dar buvo lei-šiaurę. Kai tuo metu buvo Y0 j.1?1. D*®6*18 nuošimtis iš 
Ūžiama perduoti tremti- šiltas meto laikas, tai vago- Lenkijos atvežtųjų buvo zy- 
niams maisto ir šiaip daik- nuošė, žmonių prikimštuo- .a e enkli( cla
tų-iūbų. ige, buvo itin karšta, tvanku. Aau nY°. 1JleA^ gyve*10

! Vagonų sienos per dieną į- į au^y.be aklall?leJ;11l ir 
Slaptas užsimojimas mus ii kaisdavo taip, kad vos ra?- b^yu_slll. » kuriuos
tremtinių traukinio ką buvo galima išlaikyti. atltl’enJe vykdant plačiu ma-
iilaisvinti }per visą kelionės laiką vai- kolcbozimnią.

Mūsų vagone buvo tik 3,k? *k keletą kartų buvo iš- Jau sekančią dieną mums 
vyrai: visi kiti: motei-vs ir lelstl pusvalandžiui pasi- buvo priskirtas NKVD ko-

Valstybės departamento metinė 
i sąmata 212 mil. dolerių. Jame 

1 -i • • . • i dirba 35,000 tarnautojų, dalis
timo ryši. LNT pripažista vi- ir visi trvs našiimdami iš • • ’ i1- tt *.-i <i))il , jų 278 ambasadose, pasiuntiny-umv rysj. uiti pripažįsta vi ir visi trys pasiimaami iš muslų JVykių Vatikane, yra’bėse, konsulatuose ir kitose įs- 
< -•••«.♦ j v ~ j valstybės iždo likučių me- iajkas jabai skubiai at- tai^ose 108 kraštuose,
turėjo išbūti darbe 10, o vė-gesinės ‘rentos apie tiks- ti Hti vi h išei.:
bau ir 12 valandų. Daugiau-'tantį dolerelių. Toji “sven- 
sia moterų (beveik visos in-,toji traicė” viešpatavo pa- : 
teligentės) dirbo miško dar- siuntiny bėję ir šefavo LNT 
buose. Stipresnės kirto med-'smagenis.
žius, silpnesnės degindavo | Bet praeitų metų gruod-( 
šakas, arba dirbo su arkliais žio paskutinėmis dienomis! 
miško medžiagą vežant iš'trenkė kaip perkūnas 
miško į sandėlius.

(Bus daugiau)

laime, bet lauk nelaimės.

Mirė gydytojai

darbas
■VISUOMENfiS MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

IS
giedro dangaus, kai Gird
vainis, nuėjęs su “šefo” ski- j 
riamaisiais raštais pas nau
jai išrinktą popiežių Jo
ną XXIII prisistatyti, pama
tė, kad šis jo patiektus ski
riamuosius raštus paliepė i 
tuojau įmesti į krepšį.

“Šefas”, pajutęs jiavojų 
savo karališkam gyvenimui, 
šaukėsi Amerikos lietuvių 
pagalbos, prašydamas viso- ____ _

pXm^ais 9h|Sti popiežiui; KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
O iki šiol, kaip žinome,' “Keleivio” kalendorius 1959 metams jau atspausdin- 

Lozoraitis niekuomet nėra j tas ir siunčiamas. Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa- 
net užsiminęs, kad jam gali'Skaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
būti kada nors reikalinga straįpsnių įvairiais klausimais ir plati Kalendorinė dalia 

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie
ko nelaukiant Jis bus i>asiųstas, kaip tik gausime užsaky
mą.

Nors viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

kritiškai stebi mūsų išei"ijo?», Lietuvos ir 
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvią, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežia 
žodį.

Iliustruotas, trimėnesinis kultūros žurnalas DARBAS me
tais kainuoja $3, studentams $2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, c o V. Gervickas, 
86-03 76 SL, Woodhaven 21, N. Y.

šiais metais mirė gydyto
jas Leonas Gurevičius, dir
bęs Vilniaus Epidemijos ir 
Higienos Institute, ir gydy
tojas J. Rimšelis, dirbęs 
Teismo Medicinos Institute.

vaikščioti. Ešaionas turėjo mendantas. Jis visus surašė 
apie 80 vagonų. ir išdavė pažymėjimus,

Kotlove visi buvo išlai- “spravki”. Jose buvo nuro- 
pinti ir sugrūsti į tris baido- dyto, kad toks tai pilietis y- 

bandoma mus išlaisvinti, i kus. Mūsų vagone pakeliui fa. “spec poseįenec”-ir turi 
Todėl patarė daiktus susi- pasimirė viena senutė ir du ^els? gyvenu ir judėti 2-5 
dėti prie vagonų sienų, pa-vaikai. km radiuse Nepertohausjai
tiems sugulti ant grindį kai Į .Toliau kelionė vyko upe buvo miestelis, bet j jj vykti 
prasidės susišaudymas, kadeto™ i Komi sritį. Abi Vy- buvo draudžiama. Visiems 
mūsų nesužeistu. čagades ujiės pusės, kaip ir suaugusiems (nuo 16 metų),

Tačiau mes vakaro jau b^uiaž visa Komi sritis, a- kuriems buvo išduotos 
nesu aukėme. Tuojau imj ’paugusi nepeižengiamais spravkės buvo pranešta, 
pietų pastebėjome, kad dai niškais. Tikra Dievo rykštė Rad kiekvieną savaitę nus-Įgųžusi nebepažintų savo so- 

.v__ —:» reikia dybos. Nebesą nė vieno tro-
re- besio, nė vieno medžio sode 
ir

nai, vienas priekyje, kitas ginančius nuo uodų, pasirašyti tam tikroje korte-
j ačiame gale. Tarp tų dvie-J JM įkyrumui nebuvo ribų. *®Je‘

vaikai. Tarp paduotų iš lais 
vės papirosų buvo rastas 
raštelis, kuriame buvo pra
nešama, jog vakare bus

Nebepažintumėte savo 
sodybos

Vieno gražaus ūkio dar
bininkai rašo savo buvusio 
darbdavio dukrai, kad ji

jų vagonų buvo nutiesti te-į Dienos metu, kada nebuvo 
Jefono laidai viršum vagonų fūodų, pasirodydavo muse- 
rtogų. ‘Jės, kurių įkandimas būdavo

Jau formuojant ešaloną, skaudesnis, negu uodų.
beveik visi vyrai buvo at- Sukandžiotų žmonių veidai
skirti nuo savo šeimų, o vė- smarkiai sutindavo, 
liau iš jų buvo sudaryti at-1 Sargyba buvo nuimta, ka-

Prasidėjo darbas. Kadan
gi vyrų, galima sakyti, visai 
nebuvo, tai turėjo dirbti 
moterys. Vaikai pasilikdavo 
namie: rinko malkas, virė 
pietus ir L t Kadangi buvo 
karo metas, tai dirbantieji

ir aplink jį. O buvę tokie 
gražūs liepos, klevai ir tt 
Visi iškirsti kurui. Visur 
pilna dilgėlių, purvo. O ta 
sodyba buvusi viena tvar
kingiausių, švariausių.

Tie patys darbininkai 
skundžiasi, kad aplink dau
gybė samagono varyklų, ne-

bent kokia pagalba iš lietu
vių išeivių sluoksniu. Mat, 
jis skelbėsi esąs Lietuvos 
valstybės tęstinumo simbo
lis ir nešąs atsakomybę, 
kaip teisėtas atstovas, tik 
prieš valstybę, kuri faktinai, 
nors ir laikinai neeegzistuo- 
tuoja, tuo atsiribodamas nuo 
bendradarbiavimo su išeivi
jos organizuotais sluog-

žmoniškas girtuokliavimas, sniais. dirbančiais laisvės

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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NAUJIENOMS 45 metai
Gerai paruoštoje dirvoje pasėtas grudai brandžiai auga, 

skalsiai žydi.

J. VLKS

1914 m. vasario 19 d.,
Chicagoje pradėjusioms ei
ti “Naujienoms” dirva vi
suomeninės ir politinės lie
tuvių ateivių minčiai bran- 
dyti, jai ugdyti ii- skatinti 
bei brangyti kultūros ap
raiškas jau buvo seniai pu
renama.

Chicagoje gyvenančių lie
tuvių ateivių tarpe būsimo 
dienraščio pradininkais jau 
buvo 1892 m. gruodžio 12 d. 
pradėjusi eiti “Lietuva”,
1920 m. nustojo ėjusi. 1899 
m. sausio 9 d. Chicagoje pa
sirodė “Katalikas”, kuris te
sėjo eiti daugiau 10 metų.!
1911 m. gegužės 10 d. Chi-i 
cagoje pasirodė anarchisti- ’
nes dvasios “Laisvoji Žmo-Į pasiduoda. Dirba ir mokosi. 
mja bet tuoj pranyko. ;1912 m jis baigia 
1912. m. vasario 21 d. Pį1-[institute mokslus įsigyda- 
ca.g“J 1S*J° socialistines mas mejįjniko inžinieriaus 
minties “Lietuvių žuima- bakaiauro laipsnį. Bet ši 

profesija jį, kaip panūdusį

KAZYS GUGIS

las”, kuris nustojo ėjęs 
1914 m. pabaigoj. 1913 m. 
vasario 12 d. Chicagoj išėjo 
juokų “Dievo Rykštė”.

venti Chicagon, kurį laiką 
dirbo “Lietuvos” laikraščio 
spaustuvėje raidžių rinkėju. 
Pradėjus eiti Naujienoms, 
jis dirbo redakcijoj redak
toriaus pavaduotoju. 1931 
m. jis grįžo Lietuvon ir ap
sigyveno Šapalų sodyboje, 
Šakių apsk., kuri buvo pirk- 
taGugių. To pirkinio dali
ninku, rodos, buvo ir A. La
lis. Švietimo ministerija jam 
pavedė pagrindinai pertvar
kyti Lietuvių - angių žody
ną ir paruošti jo naują lai
dą. Į tą darbą A. Lalis ir 
buvo įsitraukęs. Deja, ka
ras, raudonoji ir rudoji Lie
tuvos okupacija tą jo darbą 
nutraukė. Jis tada apsigy
veno Panevėžyje ir ten te
begyvena.

K. Gugis, A. Lalis sau 
spaudos talkininku, Naujie
nų redaktorium pasikvietė 
Pijų Grigaitį. Jie trys ir kiti 
sudaro “Najienoms” leisti 
bendrovę.

Pijus Grigaitis gimė 1883 
m. spalio 16 d. Gudaučių 
kaime, Bublelių vals. V. Ku
dirkos Naumiesčio apsk. 
Mokėsi Marijampolės ir 
Mintaujos gimnazijose. Tei
sės mokslus pradėjo studi
juoti Petrograde (Lenin-i

JIE GRAŽIAUSIAI ČIUOŽIA

Apačioje figūrinio čiuožimo čempionė Carol Haiss ant 
ledo. Viršuje ji su Hanna Walter (vidury) iš Aus
trijos laimėjusia antrąją vietą, ir dešinėj Sjoukje Dij- 
kstra iš Olandijos, kuri laimėjo trečiąją vietą tarp
tautinėse figūrinio čiuožimo rungtynėse Colorado 
Springs, Colo. Apačioje dešinėj Tim Brown iš Saera- 
mento daro paskutini posūkį varžybose čempiono var
dui gauti.visuomeniniam darbui, ne

masino. 1915 m. jis baigia 
Kent College of Law — tei-

išėj°įsės mokslus. Ir nuo tada 
“Galvočius , bet dingo bė;pradeda wrgds advokato 
žinios. 1914 m. vasario men. įpO£esjja> 1913 m. pabaigo- 
lsd/g° Juoko ir satyros Sa-: je jam ^0Vg mintis, kad jau
\e • Tais PaĮ yra pribrendęs laikas pradė-
cialistmes minties Zanja . ,d leisti plačios visuomenės 
Demokratijos pradmenims !duogsniams skirtą, visiems

—Tegul bus pagarbintas,! —Kunigas Divine tvirti-
Maiki! na, tėve, kad velnias yra

—O ką daugiau pasaky- baltas, toks, kaip visi balta- 
si? geidžiai. Taigi prieš juod-

—Šiandien, vaike, galiu veidžius tėvas perdaug ne- 
pasakyt jau geresnių nau- protestuok, nes Dievas gali
jienų. Amerika paleido į o- už tai supykti, 
rą tokį sputniką, kuris ir —Maiki, taip negali būt, 
mėnulį pralenkė. Ir šį sykį1 kaip tas nigerių kunigas sa- 
jį pazalatino. Aš mislinu, ko. Jis meluoja
kad ir tu girdėjai. Tai gera —Gerai, jeigu tėvas jam 
naujiena. Maiki. netiki, tai pasakyk, kas su-

—Bet kas iš to gera tė- tvėrė juodveidį? 
vui? —Aš, Maiki, negaliu to

—Nu, kol kas dar nieko pasakyt, ba nemačiau, kas 
gera nėra; ale gali būt, kad ji tvėrė; aie aš galiu tau iš- su 
Amerikos mokslinčiai galės virožyt, kad balto su juodu 
šitą išradimą dar pagerinti, negalima sumaišyt, ba ir 
Gal padarys tokį šipą, kad naktis su diena nesimaišo. 
galėsime ir ant mėnulio nu- O ar tėvas užmiršai, 
keliauti. kaip anais metais lietuviai

—Bet tėvas nekeliausi. | komunistai Chicagoje tuo- 
__q kodėl ne? kėši su juodveidėm? Ir vis
—Todėl, kad žemėje ge- dėlto saulė neužtemo. 

rįau —Jes, Maiki, aš atsime-
—Teisybė, Maiki, iki šiol nu, kad po Čikagą bėgiojo 

ir čia buvo nesiekta; ale kas lietuviški nigenukai: ale tai 
žino, kaip bus toliau? ne pagal Dievo prisakymą.

—Toliau galės būti dar —O kur toks prisakymas 
geriau, tėve. D’a? • . - * •

-Ne, Maiki, aš nemieli-! ~J0 ,n.ematal; 
nu, kad bus geriau. Ve, ga- Paniūrėk 1 paukščius. Artu 
zietos rašo, kad nigerių pa- */' ka,la ”ors mat«s’ kad 
kalenija pradėjo labai grei-.kar\eIlal ?» porotų-
tei Amerikoj daugintis. Sa-sl? Špokai su strazdais taip- 
ko, Čikagoj kasmet priauga g* "esimaiso O kas tokj pa
po 31,000 juodžiu. Netrukus redM PadaT? duk ne ^,ka- 
risa Čikaga pasidarys juo- fos komunistei su mger-
da. Kitur dar blogiau. Gir- ko™- ,.Tok! Paretk«- J"**! 
dėjau, kad Vašinktone vie- kada,e pats Dievas. Nu, tai 
nam baltajam yra jau trys ka,l> tu ™"*um, kad baltas
nigeriai. Nu, tai kaip tu ra- Juodu- Je,“
kuoji, kaip bus galima A- «u lr I,aukfc,al *» nedaro?. 
menkoj gyventi, jeigu jų .. —Bet. vĮsę tėvas negali 
užponavos nigeriai? išaiškinti, kaip juodveidziai

—O ar jie ne žmonės? Ar atsirado.
jie ne dviem kojom vaikš- —Pasaulio sutvėrimas, 
čioja? vaike, yra išaiškintas šven-

—Maiki koios nieko ne- tose knygose. Žiūrėk tenai.

•“*
U —O ar iuodas žmotrus ne bl'oliai’ nors ir juodu O savo
♦ • ♦ i c Voin iStac? artimus brolius Dievas lie-
taip sutvertas kaip baltes? Tai

—Žinoma, kad ne. Die- vag ^vsi? 
vas sutvėrė žmogų padabnų _Maiki. tu čia apsukai 
j save; taigi tik baltas zmo- man gajVą. todėl aš negaliu 
gus yra sutvertas pagal Die- nįeję0 tau pasakyti, pirma 
vo abrozdą. .aš no,įu pamislyt. Gal rei-

—O. is kur tėvas zmai, k^ dar jr išsigerti.
kad pievas yra maltas. -Aleigu nori gerai pagal-

-Nu, tai koks jis galėtų voti tėve ui negerk> Q da_
būtr. bar lik sveikas ir galvok.

—New Yorko juodveid-_________________________
žiu kunigas Divine aiškina, _.
tėve, kad Dievas yra juodas, tol?.. — ..... .... .

Ius. Likimo jam buvo lemta 
atsidurti

lukštenti, laisvajai minčiai prieinamą laikraštį, kurispuoselėti kovo mėn išėjo !turėt ilgainiui virsĮį dien. 
mėnesinis laikraštis “Jauno- 1 - -...... »» v- • v. - iraščiu. Laikraštis neprivalė-
ji Lietuva busimo Nepri--tų būti jo veda.
klausomos Lietuvos Vytau- mcjį mintis turi būti skirta

Au1?i.vers^tc>1 Profej°' •. tiems, kas labiausiai yra iš- 
naus Albino Rimkos reda- įnaudojaraas jr kas teisiniu 

m* ”G1k knriu politiniu^'požiūriu yra
Naujienomis” pasirodė 

žurnalas, skirtas seenos me
no reikalams “Veidrodis”

skriaudžiamai ''Kada ngi 
Kazys Gugiš ’nūo jaunystės 

. , x t, ’jdienu linko į,tuos, kas pase-
poeto, dramaturgo Broniaus ;kė Ugdė socialistinę mintį 
Vargšo - Laucevičiaus reda- ir kartu s[| jais ėjo tai jo j.
guojamas. (Žinios paimtos sitikinimu toks turėtų būti ir

grade) ir juos baigė Berne, . . .. „ ,,XT .. „ , , .. .
Šveicarijoj, kur du metu stu- žl° pamėgimo “Naujienos ; Naujienų redakcijoj dir- 
dijavo ir fiiosofija. Chicago turi tiek Pat 8370 nuoširdžių bo dar prieš antrąjį pasau- 
universitete gavo teisių dak- drau^’ talkininkų, kiek tu-,linį karą, taigi, Ūme darbe 
taro laipsnį. Pijus Grigaitis ri įr visokeriopų priešų — ne naujokas ,
jau nuo gimnazijos laikų atvinl ir stapuksus veikmn- O ko gi palinkėti Naujie-
buvo įsitraukęs i lietuvių noms 7 J?s .vlsa kas
------ ‘ “Naujienoms” redakto- gyvemme būtina, be ko ne

rius dr. Pijus Grigaitis buvo ęali apseiti - turi draugų,
_____ __  tikras radinys. Į jį lyg į ge- turi tiek pat ir priešų iš de-

Buvo maskolių žamlai-meri- 1>ai užgrūdintą plieno lydinį šinės ir kairės, kaip yra pri
jos suimtas, kalintas ir iš S.iatsimuša visos negerovės ir imta juos rikiuoti; tun gau- 

priešų pyktis net iki visoke- sų tinklą bendradarbių, iš į- 
dr. pijus GRIGAITIS riopų kaip kada grasinimų, vairių gyvenimo sričių ra- 

asmeninių šmeižtų. Bet šis Šančių, ir turi gerai sulydytą 
zanavykas jau iš jaunystės savo redakcijos štabą; turi 
dienų visokeriopose visuo- kas jas giria ir tyri kas jas 
menės kovose ir jų suku- peikia, piktu žodžiu palydi; 
riuose užgrūdytas nepabūk- turi ir tokių, kas tyko jų 

i sta, rankų nenuleidžia ir vi- laidotuvių.
suomet savo, kaip kada aš- Čia kitais žodžiais atpa- 
tria, nuolaidos nežinančia sakojant Vinco Kudirkos 
plunksna atsikerta. “Nau- “Tilto atsiminimų” pabaigą, 
jienoms” ir dr. P. Grigaičiui galime pasakyti : 

įtiktų ir pritiktų šūkis: Žo- —Aš žinau tik, kad ver
di#, mūsų vienintelis ginklas čiant Į pravoslaviją, turi 
dėl tos mūsų tautos. pravoslaviškai apkrikštyti, t

į Suprantama, laisvas žo- y-, panardinti į vandenį, 
idis, iš šalies kieno nors api- —Išgrauž!
našliu nepažabotas. —Kol bus lietuvių ateivi-

I “Naujienų” redaktoriaus .!oki.°, krika° neb“ ~
talkininku, bendradarbiu, l# * y.*lu’ . . .

O visų lietuvių ateivių, bi-

pogrindžio veikimą ir 1905 
m. revoliucijos Lietuoje bu
vo vienas iš uoliųjų dalyvių.

j? J*1’’. Amerikos; |?ug:mag laikraštis, bet lei-
lietuvių laikraščiai ) idžiąs visiems pasisakyti,

Taigi ant jau mirusių Chi- !kas tei jiešk;. 
cagoje buvusių laikraščių
kapų turėjo išdygti “Nau- j Kazio Gugio to sumany- 
jienos” ir tarp dar einančių laikraštį leisti talkinta-; 
— įsisprausti, sutilpti, sau ku ir pritarėju buvo taip pat 
vietą susirasti. Ir susiradę, !™usų visuomenėje plačiai 
Ir per skausmus į garbę iki i žinomas ii iki šiol nepamirš- 
šiai dienai seniausias lietu-!tas Antanas Lalis. Tas pats, 
vių tautoje dienraštis ke- j kuris suredagavo iki šiol tik 
liauja.

Kas gi buvo jo, to dien
raščio drąsieji gimdytojai, 
sumanę leisti naują laikraš 
tį nepaisant į visų kitų ne
pasisekimus, ir vėliau jo di 
die ji puoselėtojai?

Kas iš JAV lietuvių atei-

š.inian and English Langua- Partijos buvo komandinio- d- Alsedzmose, _Teku] ap- ,en, kur nereikia 
t. ges” — Lietuvių ir anglų į JAV Lietuvos revoliu- ®kr-,Jl8 mokėsi Panevėžyje, T 
• kalbos žodyną, kurį 1900 cįjai auku parinkti. Tokių dar Pir^Jl P35531}11.11* prastu ’* '

m. išleido “ Lietuvos” laik-čia surinko apie 29 tūkstan- kan* pnklause slaptam Lie- įisokgri
rastis Chicagoj, o jo trečioji čius rublių. -Šia misiją JAV tu??,s moks,elvlJos Ausn- —•—j.^2i ... 7. ... . • nes

vieton į- 
tokiomis progomis 

iopų linkėjimų!

URUGVAJUS
neprarandančio

Gugio pavardės? — Ar tai' Antanai Lalis (Lėlys) ar ne ------ kininke’
tas pats, kuris ilgus metus'gimė 1873 m. Skaisgirių mol ėje, kur redagavo J. Ja- 
buvo Susivienijimo Lietuvių Laime, Pušaloto vals. Pane- siulevičiaus leidžiamą 
Amerikoje vykdomosios ta-vėžio apsk. Jis mokėsi Min-
rybos iždininku? Savitarpi-į tau jos gimnazijoj ir jau ta-
nės Smulkaus Kredito Ben-:da priklausė slaptai lietu- Valnaraisn “Mokdmviii nimn° autoriaus ar. vinco
drovės — Universal Savings vių mokinių kuopelei. Ar ne tis ir zanavykas ir kiti suda- \ , arhiavn Kudirkos gimimo 100 metų
and Loan Association įstei- 1894 m. atvyko į JAV. Čia rė tą bendrovę “Naujienom ’ ’ Lietuvninku” sukaktį. Urugvajuje tuo nei
gėjas ir daugelio kitų visuo-; tuoj įsijungė į laikraštinin- j leisti, kurios štei jau 45 mc-!. *“ -M - kalu njekas „ė „epa-

.. K. lr! sparnuose , Rarae^^.^ Jr g

pradėjo Li®tuvos iždo algas gauna,
1, .... . . , , ta V bet ir už U1,UU Naujienų” redakci- ne* kun*8}l vad?vauJamos
| leidėjas, ir jo bendradarbis i vien ti R čia, jav, oet ir uz J orgamzaeijos, kunos, begar-

1913 m., įsikūrė Balti- Byv.e"damaf, “Lietuvos C- Me, V. Kudirko, 
- - k,n,nke , Lietuvos Žinio- neminėjome 

1913 m. atvyko į JAV,so- Iš spaudos matyti, kad

to nežino.
Taip, tai jis, gimęs 1879 buvo soc i ai d emokratasĮJAV sienų, kur tik lietuviai

m. kovo 4 d. Pagyvenėje,'Kuncmonas, taip pat Min- 
Betygalos valsčiuje, Rasei- • taujos gimnazij’os auklėti
nių apskr. Taigi, tas tylusis, n is, JAV lietuvių socialistų 
užsispyręs žemaitis
“Naujienomis'
▼o margo įvairaus ir našaus Į minties laikraštį “Nauja 
gyvenimo 80 metų sukaktu-Draugija", kuris išėjo tų 
ves, deja, ilgos ligos pagul-įmetų sausio 13 d. 1900 m. 
dytas į lovą.

n.u - • bindamos visokius svetimusgyvena. Nenuostabu, nesi *)abai Naujienų uzsie-apaštaJus dr yincą Ru(Įir 
nėra tokio lietuvių visuome- ni° ^jmų skyrių tvaiko dar j<a
nės sumanymo, darbo apie nepriklausomoje Lietuvoje

emaitis kartu su organizatorius. 1899 m. A. i ką “Naujienos” teigiamai arĮal k raštijos darbą pradė- 
is” paminės sa-Lalis redagavo socialistinės neigiamai nepasisakytų — ata»y» Vainoras.

visuomet atvirai, laisvai ir Vietos žinias ir kitus re- 
išsamiai, ar kam tas patinka dakcijos darbus atlieka da- 
ar nepatinka. Visi Lietuvos bar Juozas Pronskus. Jis

M. Krasinskas

DAR NĖRA VĖLU

K. Gugis 1902 m. baigė 
stfnu ^’eP°j.os gimnazijos moks 

ir kad juodveidžiai yra su-!seliava, karšis, kuoja, lynas, au-1’"’ T
tverti pagal jo išvaizdą. 'kšelė. lydeka, ešerys, vėgėlė,

—Tai koks tada galėtų __________________
būti velnias, jeigu Dievas Raudonoji Armija Kauną u-
juodas? rėmė 1944 m. rugpiūčio ] d.

. pramonines

Gerą knygą dovanoti__
V. Lalis pradėjo bendradar- valstybės gyvenimo didesni Nepriklausomoje Lietuvoje kada nėra vėlu. Tokia kny- 
biauti ir redaguoti tų metų'ar mažesni įvykiai taip pat buvo žinomas kaip feljeto- j_a yra steoono Kairio at-
lugsėjo išėjusį laikraštį “A- surado ir suranda atbalsį nistas Aklasmatė, buvęs sei- . . . ...... . ,

- •• ” i » - -j-I - - ’ — - suminimai “Lietuva budo”,

vandenyno, 
rikos
kų nenuleidžia, nevilčiai ne- j a. A. Lilis, pei-sikėlęs gy-Įvirumo spaudos laisvo žod-iri laiką gyveno Chicagoj ir, vio administracijoje.
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MOTERŲ SKYRIUS
IGNAS ŠEINIUS

KUPRELIS
(Tęsinys)

Nuo jo skyla, plyšta mažesni sklypai ir greitai bėga 
priešakin. Tarytum būrys įširdusių medžioklės šunų. Štai 
jie apeupė saulę. Visut* aptemo.Kregždės arčiau pažemio 
narstosi. Pro malūno langus kaip vilyčios šaudo.

Kartais dusliai sumurma debesyse. Taigi dai* toli, gal 
šonan nutrauks.

Malūnas smarkinas. Urzgia, dunda ratais. Sutrinti, 
sutriuškinti ką stengias. Bet labai kieta. Negali. Ir grei
čiau, tankiau sparnais mosuoja. Švaisto tik ir švaisto.

Sugrįžo Kuprelis.
—Vėjas didėja^ — pranešė.
Užrakino duris, patikrino langus.
Viduj vis tamsiau darosi.
—Girdi? Perkūnas dunda, — nustebo Kuprelis, to

limą, bet jau smarkų dundesį išgirdęs.
—Iš kur ta audra?---- atsikosėjęs nuėjo į langą.

— Ar matai? Pažiūrėk . . . Beskuo čia, girdžiu, malū
nas pradėjo tyliau eiti. Reikia sustabdyti, — skubiai išė
jo.

Iš tiesų, audra jau visai buvo netoli.
Artinosi juodas, didelis kai kalnas, verpetais dūkda

mas debesis, žaibai skersai ir įstrižai jį raižė. Perkūnas 
kratė, dundėjo nesiliaudamas.

Sutemo, kaip naktį. Tarytum tas debesis niekuomet 
nesulinks, vis turės užgulęs žemę.

Įlėkė Kuprelis visas sušilęs.
—Kiek man vargo! Tiktai lauk ir nulauš sparną, ar

ba net ir visą kepurę nuvers. Menkas daiktas toks malū
nas: mažas vėjas — blogai, didelis — dar blogiau.

Staiga sužaibavo, visur šviesiai žaliai nušvito. Net 
akys apraibo.

ŠIŲ DIENŲ “GRĄŽOS" PAVYZDŽIAI

Viršuje kairėj Elizabeth Duncan rainiai sėdi Ventura, 
Cal. teisine, kai tuo matu jos sūnus Frank išbėga iš 
teisino salės šaukdamas: “Aš negaliu iškęsti". Apa
čioj kairėj Luis Moya pasakoja teismui, kaip jis žiau
riai nužudė Krank Duncan nėščią žmoną, pagal Frank 
motinos Elizabeth Duncan reikalavimą. Viršuje de
šinėj surakinti vedami Į kalėjimą Brooklyno policinin
kas Francis Rogers su kitu asmeniu, kurie kaltinami 
išprievartavę 60 metu moterį ir ją nužudę. Dešinėj a- 
pačioj siuvėja Ann Mileo, mėginusi susidaryti kraitį, 
apvogdama New Yorko kanka.

kaip ankštybę rudenį. Visike™, 
knygos mėgėja' iš anksto jHcrrįn, „f y,,’ m. Alerulus.' 
sumokėdami po $2 Jiades Į Montreal, Gan., i. Malinauskas, 
tai knygai pasirodyti. Būki- Camden, N. J., Mrs. F. Kaupas, 

* Elizabath. N- J. Shileika,

SKAITYTOJŲ BALSAI

Kar Maikle yt«?
•* ?, P ,*

Ir A _______ponulio^. vr; onr, ▼ UMK? zuciiuiicic* c? vi vii T? otoi ivovar
vienas į kitą ėmė dardėti.

—Gal malūnan pataikė? — atšokau nuo lango.
Įnirtęs vėjas minutei prapuolė. Paskum papylė, lyg 

debesys būtų pratrūkę.
—Ko čia audros paisyti, klausyk, aš pasakosiu. Ma

lūnas apdraustas, nėra ko bijoti, — nusišypsojo Kuprelis 
atsisėdęs ir ramiai pasakoja toliau. Kai perkūnas smar
kiau ima griauti, jis balsiau pasakoja. Viską gerai 
girdžiu.

* ♦ *
Vėl žaibas praskyrė tamsą. Nušvietė visą kambarėlį, 

Kuprelio veidą. Per veidą riedėjo dvi didelės ašaros. Jos 
tuo metu taip sutvisko, lyg pačiu žaibu užsidegė.

MOTERYS IR VARDAS

Kanadoj ir Amerikoj, kai 
moteris išteka, tai praranda 
ir savo vardą. Jei kokia Ann

Jonumo. O juk miręs gėlė
mis nebesidžiaugs.

Nesigailėkime gėlių gy
viesiems visokiomis progo
mis pradžiuginti, o miru-

ištekėjo už Robert Smith, siems reiškime savo pabar
tai jau yra Mrs. Robert’
Smith. Jos vardas išnyko, 
kaep pavasario sniegas.

bą ir meilę tokiomis “gėlė
mis”, kurios ilgai žydėtų, 
juos primintų*, o ne tokio- 

l egu taip ouna angliško-mis, kūnas sargas dar 
je visuomenėj, jei jai tas joms nenuvytus į šiukšlyną 
(patinka, bet aš labai pikti- išmeta. O taip"bus tada, kai 
nuos, kad ir šio krašto lietu-mes gėlėms ant karsto gu
viai taip daro. Ir daugelis matytas išlaidas paskirame 
jų nebesako ir neberašo O- kuriam nors naudingam vi- 
na ir Petras Petraičiai, bet suomeniniam tikslui, kuris 
Mr. ir Mrs. Petras (žinoma, buvo brangus mirusiajam.

__12*1_

rašys Peter) Petraitis. 
Lietuviai taip niekada ne

darė ir kas jaučiasi esąs lie
tuviu, neturėtų taip daryti. 
Turėdamas su amerikonais 
reikalų dėl fasono tegu elg
tųsi tap, kaip jų įprasta, bet

Montrealiata

OBUOLINIS KISIELIUS

Kisieliai verdami tiršti ir 
apyskysčiai — tai pareina 
nuo šeimininkės skonio. 
Tirštam kisieliui reikia imti 
1 šaukštą bulvinių miltų 
(potato flour) vienam puo
deliui skystimo. Skystam ki-

pasaulio, kuris iš tenai praneša amžinus sopulius ir nepa-’dėl tame jos vardo atėmime užtenka arbatinio
baigiamas kančias. Atrodė, kad tos žaibo šviesoje ugnimi ‘aš įžiūriu ios paniekinimą. 6^u.RsteI1.o (su. Kaupu) du -

--------- ------------------------Ni į nesakau prieš Davar-lVinnj miltų vienam puode‘.\iexo nesakau pi ie. pa\ar j. . k 
dės suvienodinimą, nes *

Kuprelis pasimatė baisiai toje šviesoje: visas išdžiū- ^ąntykiaudami lietuviškoje
vęs, išsekęs. Į kuprą įsitraukęs. 
Akys šaltai, žiauriai spindi.

Veidas mėlynas. visuomenėj turėtų laikytis 
lietuviškųjų įpročių.

Moterys dabar visur yra
Man atrodė, kad pamačiau kokį šešėlį, atėjusį iš ano lygiateisės su vyrais, ir to-

siitvyskusios ašaros ne jo, o kokios seniai jau su kūnu 
atsiskyrusios, klajojančios sielos.

Perkūnas toliau nudardėjo, lyg veždamas per dangų 
žemei ardyti galingas patrankas. Čia, regis, nesuardė, gal 
geriau pavks kur toliau.

< Galas)
NMMMMMMOMGMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeOOaOOO

IS GIESMIŲ APIE SAULĘ

Ilgu miško takeliu
Juokdamos tu ateini-------
Tarp žolelių ir gėlių
Žaist laukuos ir vandeny . . .
Tu kaip vasara graži-------
Plazda tavo kaspinai,
Lenkias tau žiedai gležni,
Giesmes gieda vandenai . . .
Pievoj, upėj ir širdy 
Laimės taurė sklidina .. .
Girių paukštė, kur skrendi? —
Saulė — meilė amžina!. . .
Ak, priglausk švelnia ranka,
Rožių sultim apsvaigink —
Kvepia rytmečio lanka,

> Vyturiu dainuot mėgink .. .
Ilgu miško takeliu 
Juokdamos tu ateini —
Tarp žolių ir gėlių
Žaist su gulbėm vandeny . . .

Stasy* Santvara*

(Iš neseniai išėjusios jo poezijos rinktinės “Atidari lan
gai’*)

priešingu atveju gyvenime'. Obuoliniam kisieliin p»
kiltų daug visokių nesusi- 
pratimų, bet ir vardo atsi
sakyti tikrai nėra jokio rei
kalo net amerikonėms, 
jau ką bekalbėti mums, ne

smulkiai supiaustyti, išvirti 
vandeny su cinamonu. Su
grūsti, iškošti per sietą. To
kios obuolinės skystos ko
šės paimti o puodelius,* pri-tuvėm<? Mntprvs turėtu nir-

mosios protestuoti kai jas dėti '>uf« l’u»delio
kas žodžiu ar spaudoje •‘a- ?.lau ,^raUf!. TSL™ ™
merikoniškai” pravardžio- !ssl’?ustl. ?™,T*
- 1 ką ir užvirinus įpilti bulvi-ja. 1 _ _

Montrealietė

DAR TOS GĖLĖS

Man labai patiko Pakruo- 
jiečio pasisakymas prieš gė
lių krovimą ant mirusiųjų 
karsto. Man rodos, kad jis 
teisingai nurodė, kaip ga
lima daug tikslingiau su
naudoti gėlėms išmetamus 
tuo atveju pinigus.

O. G. Jatužienė nori tą 
paprotį pateisinti tuo, kad 
ir mes ir kitais atvejais be

me jų eilėse.

MAIKIO KRAITIS

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:

Atsiuntė po $2.00: V. Maks
vytis, CMieago, 111., D. Intas, Mt. 
Vernon, N. Y-, J, Valuckas. Wa- 
tertovvn, Conn., P. Mankus, 
Blarksione, Mass.

J. Mikšy s. Chicago, III. $2., 
P. Wosylius, VVillov.’ River, Ca
nada, $1-75.

Po $1.50: R. Kolbert, Scotia, 
N. Y., S. Tekutis, Brighton, 
Mass., A. Gaidukas, Chicago, 
1)1.

Po $1.50: Joe Ambrasas, 
Montreal, Can., A. Kontautas, 
Cicero. III., F. Shanta, Westvi_ 
lie, IU., A- Praniavičius, Mont
real, Can.. P. Vencunas, Calga- 
ry, Alaa, Can.

Po $1.00: R. Shertick, So- 
Bosaon. Mrs. J. Gritis, Chicago, 
111., K. Purvinis. Holiart. Ind., 
J. Naumonas. Chicago, 111.. J. 
Milicka, Bethesda, Md-. O Viz
baras, Montreal, Can., P. Bu- 
kis, Miami, Fla., J. Machonis, 
Moundsville, W. Va., A. Andru- 
lionis, So. Boston, P. Macys, 
Woodhaven. N. Y-, E. Stapelis, 
Miami, Fla.. Mrs. J. Poška. Chi
cago 19, III., J. Evoskevich, 
Camden, N. J., D. Pocius, Broo
klyn, N. Y.

Po $1.00: S. Kulikowsky, 
Hamburg, Pa., J.

Chicago. 1IL, A. Lauruntaa, Chi
cago. UI., A. Lukas, Detroit, 
Mich.

Po $.25: Mrs. M. Ginkus, 
Malden, Mass.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja

Adai lutei racija

SUVALGĖ 10 SV-, 
BET PRALAIMĖJO

Prancūzijoje 19. metų 
jaunuolis ėjo lažybų per 
vieną valandą suvalgyti 13 
svarų kalakutą.

Tas vyrukas jau kartą 
buvo laimėjęs lažybas, su- 
valgydamas 4 su puse kvor
tų viralo, bet šias lažybas 
pralaimėjo, nes per valandą 
tepajėgė suvalgyti 10 svarų Kenosha, Wis. 
kalakutienos.

lr vėl užskleidėme vienerių 
metų lapą. Keleivis su Maiklu ir 
Tėvu lankė mus ištisus metus 
kas savaitę, nežiūrėdami nei oro 
nei kitų sąlygų- Daug malonių 
ir linksmų valandų su jais pra
leidome. Ačiū jiems už tai. Ne
nustokite mūsų durelių varstą 
ir šiemet. Todėl įdedu šiek tiek 
hatams “tepalo".

Maikis atrodo lyg šautuvą 
rankose turėtų. Gal ir jis pasi
davė madai, šiandien motinos 
savo vaikams greičiau šautuvą 
negu saldainį perka. Jos vos iš 
vystyklų išsiritus} vaiką šautu
vais apkarsto ir taip apginkluo
tą paleidžia į gatvę, lyg ten bū
tų pilna baisių žvėrių.

Bet aš negirdėjau, kad Mai
kis būtų prisiminęs savo moti
nėlę. Nejaugi ir jis būtų iš tų 
senovės istorijos palikoniu, ka
da vyrai, o ne moterys gimdė, 
kaip evangelijoje parašyta: A- 
braomas pagimdė Izaoką. Izao
kas pagimdė Jokūbą ir tt.

Aš norėčiau žinoti, kame yra 
Maikio mamytė?

Barbora Krusinienė

VĖL YKOSitKNYGOS
, seckas, 56 psl., kaina 50 centų 

Netoli Velykos, jau galvoja- APIE TURTŲ IŠDIRB1MĄ, 
me, ka dovanosime savo arti-j 139 psl., kaina 50 centų. 

Mickūnas imiesiems* Todė1’ apie dovanas SOCIALIZMO BLAIVUMAS,
Chk^,”llL a" Miikavaitis, Ci-' atsimįnkin^’kad '230 kaina ............. $0.50
cero III H Grimm Chicatro riausia dovana bus knyga. Be EGLe. duetas iš tos operos, M. III P * Tumėnas" B^oklvn ]S’ šito-> viatoj nuolat skelbtų kny- Petrauskas, kaina .... $0.50 
Y ’ J Chensuk’ New Haven Keleivio administracijoje ISTORIJOS įžYMIŲJLJ EURO-
Co’nn,' J. Yackus, Montreal i «a,ima 5“uti dar *ias kn^as:J pos TAUTŲ dalyvavusių
Canada, J. česūnas, Vancouver, vdatt'ic onn r «- - dkižI°J°J® marėje, M. Avietenai-
B C Can. K Lukas Barring- DAINŲ KRAITIS, 200 lietuvis- te, 193 psl.. ................ $1.50
ton P O Can Z Pakalniškis i ky dainų su' Saidomis 224 šVENTADARBIAI, 1 veiksmoHartford’ Conn ARadzevt Psl*’ kaina ................... S3*00' tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,
čiSs Amšterdam N Y JŪRININKO SINDABO NUO- kaina  ........................... $0.25
aus. Amsreraam, 1. TYKIAI, įdomūs pasakojimai ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

jaunimui. 108 psl., kaina $200 23 psl., kaina............. $0.15
ANOJ PUSĖJ EŽERO, Pulgio KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 

Andriušio apysakos, 101 psl.,; lės, V. Kirlys, 103 psl.,
tei" N Y J Jukonis Montreal kaina .............. $1.501 kaina ......•••••••• $0.20

i NAKTYS KARALIšKIUOSE, LIETUVIU VESTUVINIAI 
Canada, L. J. Stasulis, No. Liudo Dovydėno apysaka 168 PAPROČIAI - paveikslai su

psl., kaina ................... $2.00 aprašymais. A. Dargis. 46
VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS psl., kaina .................... $1.00

PRANEŠIMAS, arba kodėl NEW ORIG1NAL POLKAS, Ch. 
mūsuose nėra vienybės, 80. Kinderis, gaidos akordeonui

psl., kaina........................ $1.00' su smuiku, kaina .— $0-75
NEPRIKLAUSOMOS LIETU- LIAUDIES DAINOS, gaidos 

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- mišriam chorui. V. Banaitis, 
rys, 225 psl., kaina .. $5.00 kaina ............................ $1.50

Po $.75: E. Krakauskas, VVa- 
terbury, Conn.

Po $.50: P. Klem. Coldwater, 
Mich., Wm. Mikonis,’ Roches-

Ont.,
Miami, Fla., A. Danis, Cleve
land, Ohio, J. Lukošius, Phila. 
Pa-, Mrs. M. Bratenas, Dorches
ter, Mass., Z. Akstinas. Haver- 
hill, Mass., M. Kishkis, Sioux 
City. Iowa. M. Batvinas, St. 
James, N. Y., A. Rinkus, Detro
it Mich %’Mvar Rridtre- rJs’ •• kaina ............................. ąi.ooMrt Conn M[ Martin Hart1* DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- MAELBOROUGH’S LITHUA- 
KS; SA" Grigaliūnas,} ^raščiai. 124, NIAN SELF-TAUGHT. M.
Rrivhtnn J __ psL karna .......... $1.00. Inkiene, geras vadovėlis lietu-Inkienė, geras vadovėlis lietu

viu kalbos mokytis angliukai 
kalbančiam, 144 psl., kai

mą ir pavergta Lietuva ir ktj na ..................................... $1.25
Montreal Can K Dudonis str.). 196 psl., kaina .. $2.00 KAS YRA SOCIALIZACIJA,PhSaddnhia Pa J SS i LIETUV°S SOCIALDEMO- K. Kautsky, 31 psl., kai-
rniiaaelpnia. Ha., J. Urbonas. KrATų PARTIJOS PROG-' na . . .. ...........7 . $030

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., šLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks-
Pitt«5hnr<rh ’ CoJif kaina 25 centai. | mo komedija, 29 psl.. kai-Fittsburgh, j-LIETUVOS SOVIETIZACIJA, na ............ ................ L.. $0.15

’ ^* ’’ prof. M. Roemeris, 48 psl., MONOLOGAI IR DEKLAMA-
kaina 35 centai. Į CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS SOCIALDEMO-i E IL Ė S IR STRAIPSNIAI 
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina’ (Kaip asirado popiežiai, re- 35 centai K -

E. Georg,

Brighton, Mass., J. Ragauskas, «’.* *Z*G-* ***»/*■,. įBaltimore. Md., J. Laurinaitis. 'ĄRPAS~NR 3-4 (Vinco kudir- 
■ Runnemede. N. J., S. JankausT *«>. Šimtmetis. _ Nepriklauso-, 
kas, P. Q., Canada. K. Belskis,

Lawrence, Mass., P. Karaliaus 
kas, Albuęuaroue, N- M., J. Pe-
lonis, W. ~ ------
Pi Urbonas. Pawtucket

S. Budreika, Verdun, P. Q. Can 
. Petronis, Manshester, Conn-,

B. Bartash, Worcester, Mass.,
J. Karpa, Coronation, Altą,
Can., J. Žvirblis, Brooklyn, N. t
Y., Mrs. B. Sadauskas, Scran- 
ton, Pa-. Peter Spurgis, Branch,
Michigan, J. Stukas. Brooklyn,
N. Y„ J. Drazdis, W. Hartford,
Conn., J. Navickas, Brooklyn,
N. Y., M. Sungaila, Phila-, Pa., patarimai
W. Shimonis, Phila., Pa., C.l k»iP elgti-s ytsokiaLs atveja^
Kupris, Akron. Ohio, J. Tarno-'. .H’ P9’-; kaptttS? 
nis, Detroit. Mich., J. Sherman, TAUTINES PUOš-

umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25 

daug patarimų kaip natūra- ANARCHIZMAS, 29 psl., kai
liai gimimus reguliuoti, 224 j na .....................................$0.15
psl., kaina ................... $3.00! SALOMĖJA, vieno akto drama,

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J.| 59 psl.. kaina..................$0-25
Grabau-Grabausko

Hot Springs, Ark-, P. Skama 
Middlebury, Vt., A. Kalius, 
Phila. Pa., J. Gudjonis, Oak 
Lawn, III., P. Staum, Manches-

DEBATI SOCIALISTŲ SU 
KLERIKALAIS, 45 psl., kai
na ....................................  $0.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai-

__ na ....................................  $0.35
DVYNUKXS, N. Butkianės a--LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 

pysakaitės vaikams. 34 psl., j talaitis, 24 psl., kaina $0.25 
kaina ........................... $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A.

MENOS, Vladas 
42 psl., kaina ... 

rNUK)

Vijeikis, 
$.50

nius miltus, išmaišytus puo-; 
. dely ataušintos obuolinės 
Isunkos. (Miltų dėti pagal 
'aukščiau nurodytą normą 
— šaukštui sunkos — šaukš
tas arba šaukštelis bulvinių 
miltų). Gerai išmaišius, lei
sti vieną kartą užvirti ir ta
da šaldyti.

TAKILE nuo 
KRAŽANTĖS

Lietuviškai knygai vis 
daros sunkiau bepasirodyti. 

, ... -J.a , .Todėl P. Orintaitės naują,
naudos įszarstome dideles, įdomią apysaką iš Nepri- 
sumas — prageriame, pra- j klausomos Lietuvos gyveni- 
rūkotne ir tt. Tas teisybė, mo “Tafilė nuo Kražantės” 
bet tokiais atvejais gyvieji sumanė išleisdinti autorėą 
'kurie taip daro) jaučia ma- bičiulių būrelis, kuris renka

Jublain blackberry brandy!?08 kaina bus tik ^. Užsa
kymus prašoma siųsto Mar-

*1-35 ig’nių knygynui šiuo adresu:
pusė i Marginiai, 2511 W 69 St.,

UlAlĮiĮBn|Kg Chicago, III.
Pantes i Knyga išeis ne vėliau

MOKO VAIKŠČIOTI

Aktorius Md Ferrer pade
da savo žmonai aktorei 
Audrey Hapburn vaikščio
ti. Mat, ji sausio 28 d., vai
dindama gaminame filme 
jojikę, nukrito nuo arklio 
ir suaižeidė.

Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl.,
kaina ........................... $2.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

nlaukio, 97 psl., kaina .. $2.00 
DAIKTAI IR NUORŪKOS. L. 

Žitkevičiaus lyrinės ironijos,
46 psl., kaina............... $1.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na 50 centų

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

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

-entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

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

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

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

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
1-5 centu.

CARAS SIBIRE, 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina* 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE
NIME, J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis, 
30 psl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI, P. Ru-

£4 psl.,
DELKO ŽMOGUI REIKIA 

16 psl., kaina...................$0.10
MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina ............................ $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl., 
Vaifiu SLA

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage
dija, 61 psl., kaina .. *. $0.25

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

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

STABMEI DIšKA LIETUVA, 
32 psl., kaina...................$0.10

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

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

. na .......................................$0.75
DXLKO ŽMOGUI REIKIA 

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

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................... $0 75

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo- 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Rmadway
So. Boston 27, Mass.
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Kas gero ir blogo ’Darbe’
(KRITIKA — POLEMIKA)

“Darbo” žurnalo jaunieji re
daktoriai jau per eilę metų už
sispyrusiai dirba, kad šis leidi
nys pasiektų prideramą kultū
ros lygį ir sužibėtų, kaip šviesi 
ateities žvaigždutė- Nebuvo vel
tui dedamos pastangos ir ne

rimtą dalyką: . . . “patys po
etai tebūdami poetiniai stiprūs, 
idėjiniai grakštūs, bet garan
tuotai artėja į beprasmingomą, 
nieką, mirt} -............prisipažįs
tu, — kūrybinis nihilizmas yra' 
mano religija*. Darbas, atrodo, 

miegotų naktų darbus. Pažan- gerokai nukrypo “kūrybinio ni- 
ga padaryta didelė: viršelis gra-'hilizmo” kryptim. Ir jo “kūry- 
žus. techniškai sudėstytas sko-binio nihilizmo religija” baigia-
ningai. bendradarbių talka pa
didėjusi ir skaitytojų gretos pa
daugėjo- Tad šis reiškinys teikia 
nemažų vilčių surasti sau vietą 
ir šio krašto riebioje žemėje.

Bet kiekvienas laimėjimas 
turi ir savus klyskekus. kurie, 
perdaug savimi pasitikinčius,

si vizija: “ ... ir popietė virs- 
vakarų . . . vakaras pavirs nak
timi”. Atrodo, toliau nebėr kur 
eiti- Pasiektas visų galų galas. 
Kol kas aš dar nenoriu eiti “į 
naktį”, nes lieka niekas, mirtis. 
Turiu supratimą šių žodžių: kū-

._____ ______ ______________ ryba, nihilizmas, religija. Ta-
dažniaasiai nuveda prie katas- čiau “kūrybinis nihilizmas” — 
trofos. Praėjusių metų Darbo Y** žodžių žaismas, pasityčioji

mas iš Darbo redakcinio kolek 
tyvo ir skaitytojų bendrai. .Tai 
kaip man neliūdėti.

Jau prancūzų ekzistencialistai 
dėjo rašyti šiurkščius laiškus,! Sartro-Camus krypties, skendė-

nr. 3-4 šiuo atveju sukėlė ne
mažą susirūpinimą. Provokaci
niais referatais skaitytojai pa
sijuto užgauti ir daugelis

pakai tinančius atsakomybės 
jausmo, neapdairumo ir nepaty
rimo stoka. Buvo daugelio atsi
liepta ir dėl pergausių tarptau
tinių žodžių, kurių daugelį tik
rai galima išvengti. Turiu ir,

darni būties beprasmybėje, visa 
išgalia stengiasi surasti išsigel-

sų jaunieji žavisi nihilistinio'ftv.5. t spuiniKin}maištavimo ūkais. 
Dabar. Jei savo bičiulį pa-

drg. L. laišką, nors ir asmenis-klaustumėte. ką jis atsimena iš 
kai man rašytą, tačiau jame turinio straipsnių, kurių auto

riais yra anglai: K. Tynan. L. 
Anderson ir J. Osbom. Jūsų

“Darbo*’ reikalas paliestas iš 
esmės. tad negaliu jo padėti į 
archyvą neišvydusio šviesos, 
kad laiko dulkės jį sunaikintų

klaustasis atsakys: nieko, 
lesa, pasakys, kad prisimenu 

Tikiu, kad man atleis drg. L.,, paveikslus trijų benamių mies- 
kad jo neatsiklausus patiekiu į to gatvėje (Aš pasakyčiau, kad 
spaudai laiško ištraukas, nes , neblaiviam stovyje paklydusių 
juk Darbo žurnalas mūsų visų'tuščioje gatvėje — V. G.). Tie 
bendras reikalas, neišskiriant ir piktuoliai yra pasirengę pykti 
pačių redaktorių: ,ar iš tikrųjų pyksta, smerkda-

q jmi praeiti ir dabartį, maištau-
z-. - , - darni prieš mirusius* ir gyvus,

“Draugas V. Gervickai, ne- kaip ir A. Škėma, bet ko pyk- 
prisimenu, ar esu pagyręs spau-darni siekia — konkrečiai ne-

B

doje “Darbą”, bet štai A. Na
kas Naujienose sausio 17 d. tai 
tikrai plačiai Darbą gyrė.

Jūs kviečiate nurodyti numa
tomas ir blogąsias Darbo pu-

pasako. Iš jų raštų, atrodo, 
šiandien nėra gyvenimo, tartum 
esam kažkokie vaiduokliai ar 
geriausiu atveju — vergai. 

Tenka suprasti, kad A. škė-
ses. Viešai, spaudoje negaliu to mai būtų drąsiau, redaktoriai
daryti: kaž kuri giminystė ne
leidžia, o antra, šiam reikalui 
jėgų neturiu. Dėl to tegaliu pa
sakyti vien savo siūbuojančią 
nuomonę, paremtą neryškia 
nuojauta ir tomis man nepri
imtinų minčių nuotrupomis 
Darbe.

Apgynimui mano pasakyto 
atsilikimo ir pateisinimui kilu
sio liūdesio imu Darbo 195S m. 
N 4.

A. Škėma (Lietuvių tremties 
literatūros mirtis) gėdina ir 
kaltina visus: mane ir matomai 
save už pasitraukimą 1944 m. 
iš tėvynės. Tas gėdos jausmas 
neleidžia išeiviams sukurti ką 
nors vertingo. Tačiau aš nejau
čiu tos gėdos, nes A. Škėma 
tenkinasi vien tvirtinimais be

pasikvietė anglų piktuolius tal
kon. Tačiau ir tiems anglams
v»u*xov<* luvjmra • p*<xuxvriiiivo. UU

kurios palieka tuščia forma — 
be turinio-

“Darbo” grožinės literatūros 
neliesiu, nes vėl tektų užkliūti 
A. Škėmos ir A. Meko nihiliz
mą, kuris yra jų priemonė šių 
dienu epochos dvasiai išreikšti ir 
pakilti iki amerikoniškos litera
tūros lygio (Žiur. Tony Martin 
ir Balta Drobulėj. Man liūdna, 
kad “darbiečiai” patys sau ,ka- 
sa duobę. Vienok, aš negaliu eiti 
nihilistinio individualizmo keliu, 
lygiai negaliu atsisakyti nuo 
praeities palikimo, nuo šios die
nos, nuo gero skonio, patriotiz
mo it kitų socialinių vertybių.”

mas. Nihilizmas — kraštutinis I štai aš nutveriui Jeruzale džiaugsmui 0»a Vaitkienė iš . PARDUODU BALANDŽIUS
visko ir Dievo 
talpinti panašių 
straipsniu? Negalime mes prie 
to eiti. Mes kviečiame visus tal
kon, tatai ir Škėmai tori būti 
vieta. Tik’ redaktoriai turėtų 
būti inteligentiški savo skaity
tojams ir panašius raitus dėti 
į prideramą jiems vietą. Be to, 
panašiu atveju būtina redakci
jos pastaba.

A. Mekas. Jo kūryba pana
šiai kaip ir A. Škėmos — išsi
sėmusi© mieščioido: jie ieško 
formos, o ne turime. Ir A. Me
ko Vilkas išvydo pasaulį suse
nęs. be dantų: jis mušamas ir 
tegali tik raitytis ir unkšti, 
kaip bejėgis padaras. O gabu
mų ir gilesnio galvojimo ne
trūksta-

Trijų puslapių recenzija di
alogo formoje A~ Škėmos “Bal
toji Drobulė”. Keista, bet falu 
tas — gražių žodžių rinkinys.
Ir, gal būt, autoriui pamoka, 
kaip rašant knygą nedera smei- 
kintis. Bet autorius iš to nepa
simokys, o dėl reklamos “Dar
bui” per didelė kaina.

Išsiskiria A. J. Greimas. Jo 
pastabos subrendusios, o gal 
dėl to, kad jos man prie širdies 
artimos: “Mūsų kartai reikia 
kovoti dviem frontais: prieš 

optimizmą ir prieš 
suvaikėjusį humanizmą”. Trum
pai, bet kiek daug pasakyta- 
Mielai norėčiau matyti A. J.
Greimą ne su pastabomis, bet 
panagrinėjant šių dienų didžią
sias problemas. Tiesa, kaiku- 
riais atvejais pasigenda naujos 
formos ir A. J. Greimas. Tobu
linimas formos yra būtinas rei
kalas. tačiau ji turėtų būti dau
gumai suprantama, tik tokiu 
atveju ji bos visuomenei nau. 
dingą ir priimtina.

Baigiant tenka pasakyti ben
drą pastabą: mes visi nėsame 
laisvi nuo atsivežto savo mies
čioniško kraičio ir esamos šio 
krašto aplinkos, šiandien mies
čioniškas tipas taip šakotas, 
kad prie jo glitaus kaspino mes 
kiekvienas savaip prilipęs ir 
zirziam — zirziam nežinodami 
net, kad mūsų pačių kojos prie 
jo prilipo ir negalime atsiplėš
ti.

Iš “Darbo” redaktorių dai

neigimas. Ne-|‘r jo* žmones džiaugsmai. Aš link»- 
A Škėmos m****»uos Jeruzale ir džiaugsiuos «na- 

* no tauta; joje nebesiginlės daugiau*
verksmo balso ir šauksmo balso. Ne
bebus tenai dauginus kūdikio, kurs 
tik dienas gyvena, ir senio, kurs ne
pabaigtų savo dienu, nes vaikas mirs 
šimto meta ir liauto metų nusidėjė
lis bus prakeiktas. Jie statys namus 
ir gyvens jrase, vuis vynuogynus ir 
valgys jų vaisina. Jie nestatys, ką ki
tas apgyvens, aeveis, ką kitas val
gys; nes mano imonių dienos bos 
tokios, kaip medžio dienos, ir mano 
išrinktieji pilnut naudosis savo ren
ku darbine. Jie nesidarbuos veltai ir 
negimdys sumišimui, nes jie Viešpa
ties palaimintųjų ainija ir su jais jų 
anūkai. Ir atsitiks, kad anksėiaus ne
kaip jie šauks, aš Sklausysiu: jiems 
dar tebekalbant, aš būsiu išgirdės. 
Vilkas ir avinėlis ganysis draug, liū
tas ir jautis ės Šiaudus, ir dulkės bus 
nuristas žalčiui. Jie nekenks ir neuž
muš visame mane šventajame kal
ne (karalystėje), sako Viešpats.” 

(Bos daugiau)
Kbtijes fltndentų knygos štai Jū

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

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, IU.

savo brolį Juozapą Ktkrią. kuris gy
vena Chicagoje. Jis pats ar kas apie 
jj žino, prašom pranešti šiuo adresu: 

P. AnkėtikainiB
717 Lounabury Avė.
Pontiac, Mich.

Polė Vaiėiakauakytė dabar Sibire 
ieško savo brolio. Jo paskatinis ad
resas btrvo toks: Bronius Raikys, 
4158 So. Richmond St., Chicago, III. 
Jis pats ar apie jj žinantieji prašomi j 
atsliepti šiuo adresu: l

Julius Morkus
2821H Washington Blvd.
Ocean Park, Calif.

Paieškau brolį Vincentą Mockevičių, 
paeina iš Tauragės apskr., Gaurės 
parapijos, Pajukojų kaimo. Išvyko į 
Ameriką prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, gyveno Pittsburgh’e, Penn. Jis 
pats ar kas apie Jį žino prašom atsi
liepti šiuo adresu:

Misa Marijona Mockevičiūtė 
3331 So. Wallace St.
Chicago 16, Illinois.

Jieškojimai

Paieškau mane brolį Vincą Knl- 
(Bill Kuipan) gyvena Connec- 

tieut valstijoj, paeina iš Punsko 
par. Vaiponiškių karino. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkit man pranešt: 

Ona Kulpaniutė Blažienė 
576 Beari St.
Stoughton, Mass. (10)

įrodymų, be įtikinančių prie-
monių. Jis tik iš aukšto visiems Pirmiausia dėkoju ir reiškiu 
primeta gėda. Jis visą vien tikP*^*rha drg. L. už tiesų ir at- 
nuvertina. Aš nė nelaukiau iš virą žodį. Tačiau savo atvirumu
A. Škėmos, kad jis kada nors 
nurodytų pozityvaus pasaulyje. 
Bet tikėjausi rasti nuosmukio 
išdėstymą kaltės, kurias “varg
šai diletantai" yra padare. Bet 
pasirodo A- Škėma be išimčių 
uždaro- išeiviją į literatūrini 
getho. Reikia suprasti, kad už 
getho ribų yra tik A. Škėma, 
A. Mekas ir gal dar Nagys ar 
Miliūnas. Iš jo trankiu posakių 
supranti, kad jis kažka smerkia, 
niekina, šaiposi. Bet ką ir ko
kios vartybės vardu — jis ne
pasako. Jo gausiai skeliamos 
kibirkštys liudija apie didelį jo 
turimų žinių aruodą. Tačiau, 
toms žiežirboms vos sušvitėjus, 
tuojau užgęsta ir skaitytojui 
lieka įspūdis spalvingų burbulų 
laidymas. Nieko apčiuopamo ir 
konkretaus. Tenka stebėtis, ko
ki “stiprūs” turėjo būti tie san- 
tariečiai studentai, kurie klau
sėsi “poetiškos” A. Škėmos pa
skaitos. Iš tikrųjų, mano įsitiki
nimu — jie buvo tik kantrūs 
paparčio žydėjimo stebėtojai. 

“A. Škėma yra pasakęs ir

jūs privertėt ir mane pasisaky
ti visiems mums rūpimu bendru

Turiu visokių balandžių (karvelių) 
parduoti, labai gražių ir didelių, ką 
sveria po 3 svarus. Aš juos auginu 
jas per 60 metų. Kreiptis:

Peter Andriekus
7719 So. Major (16)
Oaklawn, IU.

ŠIRDIS
Duok man, mano sūnau, savo širdį 

tepemėgsta tavo akis mana ką-
Įf;

Dievas tai sako? S. P Z. 23;2S.
A. A.

reikalaukite JUBLAIN
’ a «

į HE'UE'.l.l N

pirmos

rusies,

bet

Motina iš Sibiro ieško sūnaus Silve
stro Grikšeūo. Jis atvyko j Ameriką 
prieš karą, nes buvo Amerikos pilie
tis. 1948 metais motina su juo dar 
susirašė, bet paskui ryšiai nutrūko 
ir ji pametė sūnaus adresą. Sūnus ra
šė pakeitęs pavardę ir vardą į Ste- 
pbeft GRIGAS ir 1948 metais gyve
no JMNGHAMTON, N. Y. Jis įats. 
ar kas apie jj žino prašom atsiliepti 
šiuo adreaa:

A. Jankauskas 
3651 So. Wallace St.
Chicago 9, Illinois

NORIT APSIGYVENTI 
PIETINIAME MICHIGAN?

Taria pardavimui prie U. S. 112 ke
lio naują, modernišką 7 vienetų 
(unitą) meteli ”» gazolino stočia. 
Taipgi prie to pat kelio parduodu 
114 akrų fermą: 199 a. dirbamos, 10 
a. miške ir moderniški pastatai. Mies
telyje turiu pardavimui dviejų mie
gamų kambarių modemišką stabą. 
Kaina tik $5,250. Turiu didesnių ir 
mažesnių farmų ir namų pardavimui.

PETER UNiCK Real Estate 
14 H So; Monree S. Ptmae BR 8-6196 

C©Mwater, Mich.

GERIAUSIOS knygos
Lyties Garbimmss knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltą mergelių. Kaina ................ $1.50.
šventraščio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinamą 
nemotalybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei
lės žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina .......  $1.50.

Abi knygos sykiu, ................................................. $2.00
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St, Chicago 16, 111.

nai giraišl: mums truKsta švie
žio oro, naujų intelektualinių 
pajėgu- Suprantama, bet inte
lektualas ne kriaušė ir ne obuo
lys. Tam reikalingas darbas, il
gas ir nuoseklus darbas.

Vienok tenka priminti sena 
(iš Prancūzijos revoliacijos), 
žinomo mokslininko ir publi
cisto trumpa pastaba, kuri pra. 
vartų prisiminti m mums pa
tiems: “ . . . būtent, krizės mo
mentais, jie, bailiai, šaukiasi į 
pagalbą praeities dvasias, sko
linasi senuosius vardus, senuo
sius kovos Šūkius, senoostas rū
bus, kalbas, ir su tokiu maska
radu jie rengiasi suvaidinti nau
ją istorinį vaidmenį”.

V. Gervickas

VAICTITC V VttvrVftPA 
YAIO1U3 ( LIEiIUYĄ |

ir | VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunėtanę kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš stnoje krašto, arba užeikite 
Asnenišlcai. 1
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, R«g. Pb. sav.m MILLBURY STREET, WORCESTER. MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį~”ir 'apylinkę' vaistais

,, . , Nemaža bostoniskių iš-

mis bei papildyti drg. L. ir kitų kaitinti: A. Juknevičiuj V.
Norvaišienė, dr. J. Mikalo-skaitytojų gautas pastabas. 

Pirma, jei drg. L. būtų dau
giau dėmesio atkreipęs į pasku
tiniu A. Škėmos nihilizmo tai
kymus. , nebūtų teke tiek daug 
sielotis ir A. Škėmą kaltinti. 
Paskaitykim: “Mirties momen
tas — reikšmingiausioj! tikro
vė. Ir iliuzijų raizginyje begy
venant - . . Prisipažįstu, gal ir 
klystu. Ir mano pasaulėvaizdis 
tėra nuvargusio žmogaus vizi
ja. Bet man ji tikra”.

Ar galima žodžiais vaizdin
giau apibudinti nuvargusio 
žmogaus sielą? Piktas ir šėls- 
tąs kalnų erelis dingsta. Jo vie. 
toje jau matome silpną, lietaus 
ir audros išvargintą paukštelį: 
“Dieve, mano Dieve, kam mane 
apleidai?” Kur čia A. ŠkėmosI 
nihilizmas ? Aš daugiau 
manyti, kad čia yra tik 
A. Škėmos eilinis

nis su žmona ir kt

TEISMO DIENA

(Biblijos Tyrinėtafų Goratabuuu) 
“Naajas Dangas ir Nauja Žemė”
Taigi, jau turėtą būti aškn, kad 

simboliškasis dangas ir žemė, kurią 
aukščiausias valdytojas yra šėtonas, 
dabar greitai praeina arba nyksta; ir 
protaujančią žmonių mintyse tie da
lykai dabar sužadina viltį ir phsitilcė- 
jimą Dievo pažadais “sutverti naują 
dangų ir naują žemę.” Kuomet apaš
talas nurodė j šį Dieve pažadą, jis 
be abejonės turėjo mintyse tai, kas 
parašyta Izaijo 65:17-25. Atskleidę 
šj puikų pranašystės skyrių 
skaitome:

Nes štai aš sutveriu naują dangų 
,• Iir nzują žemę; senesnieji nebebus ot- 
linkęS| mįntyje ir nebepakils į širdį. Bet jūs 
paties džiaugsitės ir linksminsitės per am 

nesusiprati- žius tais, kuriuos aš —*----- - —

KNYGA, ŠVIESA, HEILE IR LAIKE
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

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

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

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

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

Visos 4 knygos sykiu tik ui 85.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kama $5.

Visos 5 kaygos drauge tik už $8.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halstdd St, Chicago 8, Iii.
Hn

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras ger«f 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlaparimesi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrBno. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir 
arbata yrą 
gerai išsigerti.

Medieva žievės yra vienos iŠ gu
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokią žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, Repo® 
žiedų medaus, dobilų ir orenčio 
medaus. Medaus per paštą no- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Bronduray

So. Boston 27, Mana. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ttl
ii

Apvalyk savo odą

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Angių ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Poslapiai
dvigubos špaltoa

$14

siųsti karta

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mana.
ėPSėim >Uf44ėėU4

Stebėtinas Naujas GyByi 
Stchuktaa

Džiaukis švaria, malonia oda, 
nuo visokio negražių ir nepatogią 
veido ir odos dėmiu! Stebėtina uao- 
ju TROPICANA OINTMENT (i 
tis) garantuotai pagelbės jums 
psoriosis simptomų, ekzemos, spra
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų edsu 
dėmių. Be riebalų, netapantis ir uo- 
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir .Įdek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT. ;
Neniųnk Pinigų—10 Dieną

Kad įsitikintumet, kaip 
tas stebėtinas vaistas veikia, 
rykit 10 dienų bandymą be rižikeo. 
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oinfc- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui OI 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk 82 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir ntganžf 
srvo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. i 
J> A BOX me 

CLINTON. INDIANA
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DIDELIS PASIRINKIMAS VELYKOM SIUNTINIŲ

No. EA 1 — $49.50 — vyrams
Grynos vilnos apsiaustas mėlynos spalvos, visų dydžių 
3 su trečdaliu jardu vilnonės worsted medžiagos mėlynos 
ar rudos baltai dryžėtos (ar Tweed pilkas)
1 */§ jardo dirbtinio šilko pamušalas 
1 gryno šilko kaklaraikštis

No. EA 2 — $42.00 — vyrams
* 3 su trečdaliu Gabardino mėlyno. Įniko, rudo ar smėlio spl.
’ Nereikalingi proso poplino marškiniai
* Solingen skustuvas, labai geros rūšies

No- EA 3 — $32.00 — moterims 
’ 3 jardai vilnonio Tweed puikiam pavasario kostiumui 
’ 1 jardas pamušalo
* 4 jardai prancūzų šilko vasaros suknelei
* 1 medv. bfiuska mėlyna, balta, juoda, smėlio, raudona ar 

auksinė.
* pora nailono kojinių

No. EA 4 — $39.50 — moterims
* 3 jardai vilnos medžiagos pavasario apsiaustui rudos, mėly

nos ar juodos spalvos.
’ 3 jardai Tweed ar Kašmiro Tweed kostiumai ar suknelei
* 3 jardai dirbtinio šilko pamušalui
* 4 jardai medžiagos vasaros suknelei mėlynos, ružavos, auk-: 

sinės ar akvatinės spalvos
No. EA 7 ORO PAŠTU — $59.50 — vyram ar moterim ‘

’ 3 su trečdaliu jardu geriausios angių Worsted medžiagos
* Vyriškas ar moteriškas rankinis ‘Wega’ laikrodis 17 dei

mantų, nebijo vandens.
* Vyriškas ar moteriškas rajono šalikas

Specialus Velykų Standartinis Maisto Sivntinys I 
No. 30 — $30.00 : 4 svarai šokolado plytelėse, 5 svarai euk- | 
raus, 1 svr. kakao, 2 svr. šokolaro saldainių, 1 svr. kietų 
saldainių, 1 svr. džiovintų vaisių, 18 unc- datulių, 18 unc. figų 
No. 31 — 829.30: 1 svr. šokoladinių velykinių kiaušiniu, 5 
svr. šokolado plytelėse. 2 svr. šokolado saldainiu, 1 sv. kakao 
Į PADUOTAS KAINAS JEINA VISKAS. Prašykit katalogu

ir pavyzdžių.

Tazab of Londoit
SI Retenroir St. CAMBRIDGE, Tei: RI 7-970S

(Offisas'atdaras visą laiką)
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSUĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas RespubMcas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. hc.
US W«H Mth Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel CH 3-2H3

Licensed by U S S R.
ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

MUSŲ SKYRIAI:
141 StMRd Avcauei 39 RayRiond Plaza WJ 132 Franklin Avė. t 909 Literary M. 
NEW YORK CITY NEWARK. N. J. 1 HARTFORD, CONN. Clrvetend 1J, OMe

TeL GR 5-7430 f TeL MArket 2-2877, TeL CH 0-4724 ,Tel. T0wer 1-1401
332 Fillmore Avė- 300 W. Fenrth St. Į 11339 Jos. Canram 1032 W- Gtrartf Avė. 

BUFFALO 0, N. Y. BOSTON 27, MASS. |DETROIT 12. MICH. Į Phitode^hia 23, Pa.
TeL ANdrew 8-50401Tel. TOnnsend bnrt 5-M78 

▼y-
TeL MOkaufc 2174
Visnia klauaimais, ryšyje sa persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitfe j mūra 
riausią įstaigą arba j patyrusius, atydžius ir mandagius mūsų skyrių vedėjos, jie visi maloniai 
teiks junm vhma nurodymas. Pradžiuginkite save gimines ir draugus nusiųsdami jiems siuutiuj. Mūsų 
didžiulė firmų turėdama tūkstančius patenkintų kl ijentų l«t% garantuoja siantinių pristatymų. Kie
kvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - ? savaites (orą 
7-12 dienų).
Mūsų įstaigose yru pirmos rūšies pasirinkimas mai sto produktų, įvairių pramonės dirbinių, 
lynės, laikrodžių ir kitokių prekių pačiomis žemiau šiomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų ka 
talogų, kuriuose rasite informacijų apie naujus muitų normas ir patvarkymus.
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntiniu persiuntimų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJEivmgiM lietuvius bendram UetevUkam darbut, auklėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vae dėl Lietuvos Miavoa artritiet.

SLA GYVYBSS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10,000 dešimčiai 

ta* dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
SO.metų apsidraadęe gauna pUaą apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei-

SLA—SVEIKATOS lr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
tuoda patalpos iki $n$ J mėnesį.

SLA apdraada SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RA8TINA. SLA nario galima būti nuo gimimo dienoa iM

Daugiau žudą apie SLA 
ti SLA kuopuoM, Kartos yra 
loatjom ir SLA

gauto
lietuvių ko-

MES ATUEKAH ...
VISOKIUS SPAUDOS DAKBUS

M tamstomo roflBa—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALTIAEI
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ « PLAKATŲ

“Keleivio” spaaetovė padaryo tamstoms vbk$ 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Praiomo kreiptis Nuo atimu:

m w«k

Rašykite tokiu adneu:

DR. M. X VINIKAS
Y«iR t, K. Y.

CM Eaat Broe«hray, South Boetou 27, Man
n

•o

♦
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 10, Kovo 11, 1959

Balfo metinisDailės darbų paroda

Albino Elskaus dailės 
darbų paroda, rengiama 
studentų santariečių, bus 
kovo 14-15 dd. Tautinės 
S-gos namuose, 484 E. 4th 
St., So. Bostone. Atidaryme, 
kovo 14 d

Dviejų latvių Puikus iadunatininkų Sandaros moterų kortų

šį penktadieni, kovo 13 
d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali bus antrasis šią žiemą 
Pabaltiečių Dr-jos rengia- 
Imas koncertas, kurio pro
gramą atliks seserys pianis-

„ ______ ’tės Ingrida ir Karina Gut-
Kovo 4 d. Tautinės S-gos ..... . .

BALFo 117 Jų rengtieji Amerikoj ir 
susirinki- Kanadoj koncertai turėjo 

nėra a-
namuose
skyriaus
mas.

buvo 
metinis

Iš valdybos pranešimų 
5 vai. popiet, a-paaiškėjo, kad skyrius per- 

pie dailininko ir gamtos nai iš įvairių šaltinių (ge- 
santykį, ypač šių dienų me-!gužinės, banketo, nario mo- 
ne, kalbės, iš New Yorko keščių, aukų) surinko apie

penkioliką šimtų dolerių ir 
pasiuntė centrui $1,300. Pa
žymėtina, kad tariamųjų 

ryškiųjų jaunosios kartos administracijos išlaidų val- 
dailininkų, todėl bostoniš- dyba beveik neturėjo, visa* 
kiai turėtų gausiai atsilan- kas gauta sunaudota šalpos 
kyti i jo darbų parodą ir tuo reikalams.
būdu savo akimis pamatyti, Be pinigų skyrius pasiun- 
ką ir kaip kuria tas mūsų tė centrui apie 2,000 svarų 
pajėgus jaunas dailininkas. įvairių drabužių, kuriuos su-

atvykęs, pats dail. A. Els
kus.

Albinas Elskus yra vienas

didelį pasisekimą, 
bejonės, kad ir šis koncer
tas klausytojams duos gilių 
įspūdžių.

Bilietų gaunama prie įė
jimo, jų kaina $1.80 ir 
$2.75.

Kalbėjo angliškai nors nė 
amerikiečio nebuvo

Vasario 20-23 d. d. Bos- Šį šeštadienį, kovo 14 d. 
tono Huntington YMCA Sandaros Moterų Klubas 
rūmuose įvyko šių metų Ma- ruošia įdomų kortų vakarą 
ssachusetts valstybės šach- (Whist party) Sandaros 
matų pirmenybės, kuriose'svetainėj (124 F St). Pra 
dalyvavo 40 šachmatininkų, i džia 7:30 vai. vak. Bus gar- 
Mūsų jaunuoliai Gediminas džių užkandžių ir vertingų 
Šveikauskas ir Algis Makai- dovanų.
tis iškovojo prizus. A klasės Pelnas skiriamas Sanda- 
p-bes laimėjo meisteris ros apskričiai paremti. 
John Curdo, surinkęs 5 taš- Kviečiame visus ateiti lai

tai yra vaidinimas. Jie vai
dins einą tas pareigas, tik
rųjų pareigūnų prižiūrimi. 
Tas daroma jaunimui para
ginti daugiau politikos rei
kalais rūpintis.
J ungt. Amerikos Valstybėse 
gyvena 154 milionai baltųjų ir 
19 mil. 300 tūkstančių juodųjų. 
Juodųjų skaičius didėja 50% 
daugiau negu baltųjų.

mes išmėginti 
laiko praleisti.

ir maloniai

Rengėjo*

J. Kačinsko muzika 
amerikiečiams

rinko iš geros širdies bosto- 
niškių.

Sumanymuose buvo iškel-

Stepono Dariaus posto le
gionieriai savo buvusiam 
vadui Juzui Lėkiui surengė 
banketą, kuriame sveikini
mo kalbas anglų kalba iš
drožė visoki “čyfai”, jų 
tarpe ii- John Roman, nors 
lietuviškai nesuprantančių

kus (iš 6). Gediminas Švei
kauskas' ir ekspertas D.
Scheffer pasidalino antrą 
vietą, turėdami po V/2 taš
kų. Kazys Merkis su perny
kščiu bendru čempionu Gol
dsteinu ir. kitais pasidalino Onos Ivaškienes vadovau- 
ketvirtą vietą,- sukorę po 4 jamo sambūrio šokėjai šoko 
taškus. J Vilkas laimėjo 3 praeitą šeštadienį televizi. 
taškus ir' Jonas Starinskas jog Rex Trailer programoj 
2/4- ibet daugelis norinčių juos

?. gminas Šveikauskas pamatyti nepamatė, nes st«- 
sparčiai žengia į pačių stip- tis nebuvo nurodžiusi tiks
liausių Massachusetts vais- lauš laiko ir juos į sceną iš-

šoko anksčiau

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Išnuomojamas 5 kambarių butas 

328 E St. Kreiptis j Lithuanian 
Furniture Co., 366 Broadvray, So. 
Boston, Tel. AN 8-4618.

Siuvėjas Valytoji
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant 
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER 
483 Broadvray, So. Boston

ukius, 
kreipkitšs į

Praną Lembertą
REALT0B 

»7 B. BROADUTAT
8a BO8TONS 

Saukit auo 9 Ba t v. vak.
1ML: AN 8-7*81 

o kitu laiku: AN 8-0699

Kovo 17 d. 8 vai. 30 min. 
vakare West Junior High 
School salėj Brocktone Je-

ta mintis stengtis daugiau k.albeJ°
surinkti nario mokeščio. Jis! £aslus> Arlauskas ir pats 
toks mažas — vos vienas i Piešiamasis
doleris metams, todėl kiek- Ten buvęs

ronimas Kačinskas su Broc- vienas gali pajėgti jį sumo-.ą, . _ . . . ,.
ktono simfoniniu orkestru Rėti, o jei jis būtų surinktas r 328 kp* tu»innkln>**
atliks savo simfonini kūrinį, iš didesnio žmonių skai-! TJ t • «. •
Kitą programą diriguos mus būtų žymi pajamų su-'pjj? . k 
Hartfordo Hartt muzikos m (Perna. jo tesurmkta kovoms H
&PreZldentaSdr-M" brinkimui buvo pntne-™ nariai ptašomi 

Programoje taip pat da-,šta. kad skyriaus gegužinė .. yra
lyvaus 100 asmenų Brockto- rengiama rugpiūčio 23 d., o s ų k ų
no mišrus choras, atliks banketas spalio 25 d. Į '______________ vaidyba
Mendelssohno oratoriją so- I valdybą išrinkti'tie pa-!< » _ .. «. ,. ..
listams, chorui ir orkestrui, tys asmenys: A. Andriulio- Lanko* “ Vokietijo.

Biletų iš anksto galima nis. S. Jakutis, M. Michel-:
užsakyti telefonu: Jupiter sonienė, A. Vilėniškis, V.
7-1191, Mrs. Ch. F. Starr, o Vakauzas, A. Bričkus, J. 
koncerto dieną juos bus ga- Jonaitis. Direktoriais palik- 
lima gauti prie įėjimo. įti visi buvusieji (J. Lapšie- 

Lietuviai, muzikos mėgė- A. Baika, J. Petronis, J. 
jai neturėtų praleisti šitos Mikalauskas, V. Vilutis, J.

Šiuo mptll A mirtimi vinoi------ --- - ——V IVOI
svečias iš Vokietijos, lietuvis 
evang. liuteronų kunigas J. 
Stanaitis. Jis jau aplankė 
nemažai lietuvių ev. liutero
nų parapijų su pamaldomis,

tybės šachmatininkų eiles. 
Šiose p-bėse jis nepralošė nė 
vienos partijos. Lygiomis 
sulošė su laimėtoju J. Cur
do, J. Goldsteinu ir Wagne- 
riu kitas tris laimėjo. K. 
Merkis be kitų įveikė buv. 
Bostono meisterį A. Klino- 
vą.

B klasėje 14 metų Algis 
Makaitis laimėjo 4 taškus ir 
pasidalino trečią rietą. Po 
pirmenybių buvo Massachu
setts šachmatininkų metinis 
suvažiavimas per kurį buvo 
atžymėtas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
Šachmatų Klubas su jo vei
kėju Kaziu Merkiu, davęs 
šiose pirmenybėse jaunuo
lius prizų laimėtojus: G.
Šveikauskfl ir ianniancia n_---  ------------- ■ ■ -""g; —• —

bių dalyvį Algį Makaitį.

V. Anesta išvažiavo

leido prieš 9 vai., o buvo sa
kyta, kad šoks tarp 9 ir 10 
valandų.

Balandžio 3 d. minėti šo
kėjai atliks televizijoj daug 
ilgesnę programą.

52,000 kopijų per valandą

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės i
KALVAITĮ IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadvray, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 602 East 
Broadvray, So. Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis."

DR. D. PILKA

progos. Jų didesnis dalwa-Venckus) ir išrinkti šie nau- ? Jį , Kr
vimas koncerte būtų ne" tik i ji: K- Namaksienė, P. Jan-i^į?? ! 
mūsų kompozitoriui padra- čauskas, P. Mučinskas ir V. it, - vtaiskun. J, Sta- 
sinimas. bet ir paskatintai Stelmokas. T"
amerikiečiams daugiau do- Revizijos Komisija palik- ,kull?
mėtis mūsų muzikos kūrė- ta taipgi senoji: A. Ketura- "£?

kis, E. Cibas ir J. Sonda. vu?1 e/an^ai P“ pamaldų
__________________ pne kavutės.

! Paskutinėmis savaitėmis 
: svečias laikė pamaldas Cle- 
ivelande ir Hartforde, o iš

V. Anesta išvyko į Flori- 
o ateinantį sekmadienį at- dą, bet ne poilsio, o savo 

sergančio svainio aplankyti.

SLA 43 kp. susirinkimas

jai

John Roman tik 
koliotis tegali

Įsibriovė klaidų

* T Į Keleivio Nr 8 paskelbta- Bostono jis važiuoja į Mont-
_ Jaunystėje John Roman jame bostoniečių aukotojų Į reali ir Toronto. Kovo 31 d. 
v?!?1' *1.. P°hcųai skundė, sąraše praleista V. Yankaus Ji® grįžta atgal į Europą.
V ėliau jis tapo gana taiklus pavardė, kuris aukojo $10.1 ---------------------------
stnelcius . bet atęjo sena-Paskelbta, kad $5 aukojo į Lietuvių Evangelikų žiniai 

tve. ir jis tik koliotis begali, a. Mozuraitis, o turėjo bū- ---------
Tokią maldą jis pakarto- ti E. Mozuraitienė. į §1 sekmadienį, kovo 15 d.
jo ir praeitą sekmadienį per _________________
radiją, kuris jam duoda
progos toki “dorą” darbą Rw»*n*u»kai išvyko į 
dirbti. Floridą

Bet vienu
man

Ro-ipoziunu    _
nepasikeitė: jis kaip Frank Ramanauskas

12 vai. dieną So. Bostone 
. bažnyčioje prie L ir 4-tos 
gatvių įvyks Bostono ir jo 
apylinkėse gyvenantiem lie
tuviams evangelikams pa
maldos su šv. vakariene. Pa-

Kuopos susimkimas bus 
šį trečiadienį, kovo 11 d. 7 
vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose. Visi 
nariai prašomi dalyvauti, 

įsigijo “Dienojant”

Kipro Bielinio atsimini
mų knygą “Dienojant” įsi
gijo A. Puskepalaitis ir Ch. 
Bajorinas iš Brooklyno, N. 
Y.

B

buvo taip ir tebėra neapy- su žmona išvyko į Floridą, i maJdas laikys iš Europos at-■ 
kantos kupinas visiems, kas Pažadėję grjzti pnes Lietu- Vykęs lietuvis ev. liuteronui 
kitaip mano, nors dedasi Į™8 Socialdemokratų S-gos kunigas J. Stanaitis i
dideliu Kristaus mokslo ^us ba^d- Po pamaldų bus kavutė
skelbėju ir dorvbių pavvz- žia 26 d. So. Bostono Lietu-! __________________
<«»• j vių Piliečių Dr-jos salėj. !Tik „jj, nu,«lė.ime

----- --------------------- Linkime gero poilsio. I komunizmą
Sveikina Mary Staahia

Sveikiname draugę Mary
Gėlių paroda Taip praeitą sekmadienį 

paskelbė per radiją ’

Praeitą šeštadienį būrys 
teisininkų ir kitų turėjo pro
gos apžiūrėti Boston Globė 
naująsias patalpas ir pama
tyti visus spaustuvės ir re
dakcijos naujoviškiausius 
įrengimus.

Globė jau eina 87 metus 
ir yra didžiausias vietos 
laikraštis, jo tiražas apie 
400,000 egz., jo įstaigoj 
dirba apie 1,500 asmenų.

Jo naujosios masinos per 
valandą išspausdina 52,000 
kopijas 96 puslapių, gali 
spausdinti net 4 spalvomis. 
Vienam numeriui išleisti 
popieriaus sunaudojama a- 
pie 250 ritinių, kurio vieno 
ilgis yra apie 5 mylias. Po
pieriui sudėti yra sandėlis, 
kuriame gali tilpti apie 
6,000 ritinių.

Mu* valdy* mergaitė

Kovo 13 d. Mass. guber
natorių bus 17 metų mokinė 
Susan Couninan. Senato 
prezidentą Powers tą dieną 
pakeis Joan Garcia, o atsto
vų rūmų pirmininką — Ju- 
dith Ann Beck. Moksleiviai 
tą dieną užims ir kitas aukš
tąsias valstybės vietas.

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside * inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas.
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 

Telefonas: CO 3-5854

JMHHHK*********tHMHMWHHW*
V. Vadeiša

Parduodu pirmos rūšies odą, au- • 
lėlius, gatavus batus tinkamus ’ 
Isiuntimui, padus, vitpadžius siun- 
|tiniams nupiginta kaina.

Atteku visus batsiuvio darbas 
it, sąžiningai ir duodu patari-

ius apie odas. Adresas:
1173 Eighth Stn So. Bosto* 
Įnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

trečiadienius ir sekmadieaian.
Telefonas: AN 8-0053

f***ūū*ūaaaaaaoaaaa>*»a*tn

Charles J. Kay
(KUČINSKAS) 

Lietuvi* Plumberis
Atlieka visokius “plumbing"— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo į 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas-į 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-3839
į 12 Mt. Vernon, Dorshester, Mat

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

Kas sekmadienį, 12.00 vaLDėl to neišsigąskime, nes
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie-

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus gptavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W BROADVTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-4020

Noo 9 ryto iki 8 v*L vak. išskyras šventadienio*,. Ir

Stashis, gyvenančią 6 Centre Antradienį S y m p h ony Daukantas. Jei laisvoji žmo^ 
St Cambridge, k- . i

Anna ir Charlie 
Chirvinskai

Bridgeport, Conn.

pasi-
sekmadienio. Lankoma nuo duoti, nes komunistai dar 
10 vai. ryto iki 11 vai. vak., niekur maldų neišsigando 
sekmadienį nuo 1 vai. ir neišsigąs.

XXXXXX

X
i

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. hc.
WEST FOl'RTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
> -n .Ij.-ų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir vi»Hs kitus Sovietų valdoma* kraštu*. Siųsti gali- 

rauius rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus. todėl
•žavėjai nieko neprimoka. Visi Kiautiniai apdrausti, pristatyaiu* garantuotas, 

i ,-ina j Lietuva ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia 4—6 savai
čių .;..kotarpj-je. Siuntiniai siunčiami su Inturisto licenzijomis.
<»y.ena- tit-i: toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arna geležinkeliu <Railway 
expr« s-■ daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj
pr;.r.< -.u:.-, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė į Bostoną.
Primename, kad pas mus yra didelis pasirinkimas ĮVAIRIŲ MEDŽIAGĄ KOSTIUMAMS. SUKNEI.fi 
Ms ir KITOKIŲ, o taip pat odų batams labai že-momis kainomis.
ĮSTAK. \ \TlhARA: Kasdien auo 9 ryto iki 6 vak., šeštadieniais nuo 8 ryto iki I valandų po pietų. 

\ISl > KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
i: dcvynius skyrus su daug tūkstančių patenkintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėjas MEfYS KAVALIAUSKAS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Bro<dway, So. Bostoa 27, Ma**. T«L AN S4764
Pcrshiaėiame Jtea sudarytos siaatiaios į LIETUVĄ Ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
ii naujų rūbų. avalynių, mediiagų, msiutu, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuatijas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyta adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti pašta sfoatiaiai gtraošiaaii greičiausia laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 13 z 15 x 12 colių. Oro pašta gaHma siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

ĮSTAIGA UCTUVIMCA, KREIPKITtS UETUVUKAI 
'"'Visi siuntėjai įsitikino, kad mftsųįstaiga greičiausiai 
nauja ir persiunčia siaatfoiea. SIUNTINIAI APDRAUSYL

Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.
Siaatiniat priimami kasdien ann 9 Hrt 5 vaL valu ketvhtadieaialn

9 ryto iki 7 ,«(. vak. ir šeštadieniais ano 8 ryto iki 2 vai. pn pietų.

nu* a m * 
Mom T M 8

845 BR0ADWAY
SO BOSTON. MASS.

Telefonai AN8-1820

IhL AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: S-4 ir 
lilinBis ir tvaata 
pagal stuitarimą

TeL AN 8-2712 irba BI4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAHOdlUe) 

Ir
Vartoja

Z-RAT 
Pritaik.

VALANDOS: aso 2-4, aoo 7-8 
IM BROADUTAT

BOUTB BOSTON.

TeL AN8-2806

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Noo 8 ryto iki 8

tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURfi- 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raštą į lietuvių kalb^

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijasus ir 
dengiam bei taisom

kreiptis:

14 Gartland Street

T«L: JA4-457I

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
nf tko

598 B.
8e. Boston 27,

AN 9-1751 ir AN 9-2481

447 BR0ADWAY 
SOUTH BO&TON, MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL BTAT1 a INSURANCU

409 W. Broadvray
BOUTI BOSTON,

Offiea Tat AN 8-0*48
Bm. N OBIOLB

TaL FA 8-8618

KETVIRTIS a ca

279 w. J8BaDWAY 
SOUTH BOSTON 

Tai. AN 8-4549

I

FLOOD SOUARE 
HARDWARECa

ToSonaa AnUiS

SUKNEI.fi

