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54-TIEJI METAI

Amerika Sutiko Dalyvauti 
Viršūiiior^matyme

Vasarą, Liejos Ar Rugpiučio Mėnesį, Susitiks Vyriausy
bių Galvos: Prieš Tai Tarsis Užsienių Reikalų Minis

teriai; Taip Sutarė Prezidentas Eisenhower Su
Anglijos Premjeru Macmillanu; Dar Bus 

Aiškinamasi Su Paryžių ir

Amerikos prezidentas .D {Plieno Darbininkai 
D. Eisenhovver sutiko su An
glijos premjero H. Macmil- 
lan siūlymu, kad šią vasarą, 
liepos ar rugpiučio mėnesį, 
susirinktų keturių didžiųjų

Nenori Streiko
Birželio 30 d. baigiasi 

darbo sutartis tarp plieno 
valstybių vyriausybių galvos pramonės darbininkų uni- 
į “viršūnių’* konferenciją•jos ir plieno kompanijų. Ge- 
spręsti Berlyno ir Vokietijos gūžės 18 d. prasidės dery- 
klausimus. |bos dėl naujos darbo sutar-

Prieš tai. gal jau gegužės bes.
11 d. susirinks tų pačių vai-Į Plieno pramonės darbi- 
stybių užsienių reikalų mi-i11111^1! unijos pirmininkas nisteriai tartis dėl “viiLiių McDonald sako, kad unija 
konferencijos” darbų tvar- ieškos būdų kaip sumažinti
kos ir dėl pačių svarstytinų 
klausimų. Jeigu užsienių 
reikalų ministeriai ir nega- 
ievų susiutru, vai Visucn vir
šūnių konferencija įvyks ir 
vyriausybių galvos bandys 
išspręsti ginčijamus klausi
mus,ypač Berlyno ir gal.vi
sos Vokietijos klausimą.

Paskutinę pasitarimų die
ną Anglijos vadas Macmil- 
lan aiškinosi su prezidentu 
Eisenhoweriu viršūnių 
konferencijos darbų tvarką 
— kokius klausimus konfe
rencijoj kelti ir kaip joje 
laikytis, kad rusai negalėtų 
skirtumų tarp Vakarų vals
tybių išnaudoti saviems tik
slams.

Apie vėliausių pasitarimų 
rezultatus dar nieko nepas
kelbta. Svarbiausias anglų 
vado pasisekimas yra tas, 
kad Amerika sutiko daly-

nedarbą plieno pramonėje. 
Viena priemonė, pagal uni
jos vadą, būtų duoti apmo
kamas triiu mėnesiu atosto------------- -----------
gas darbininkams Išdirbu
siems penkius metus pramo
nėje. Tokiu būdu galima bū
tų parūpinti darbų 30,000

Unija dar nesurašė savo 
reikalavimų, bet darbinin
kų tarpe plačiai kalbama a- 
pie darbo trumpinimą. Sa
ko, unija kels tokį reikala
vimą. Kai kas mini 32 va
landų darbo savaitę, kiti 35 
valandų.

AIRIJOS PREZIDENTAS WASHINGTONE

Airijos prezidentas Sean T. O’Keliy lankėsi Washing- 
tone. čia matome kariuomenės dalinius, žygiuojan
čius į parado vietą šv. Patriko, airių šventojo, dieną, 
o prieky prezidentas Eisenhovveris su Airijos prezi
dentu pirmojoje mašinoje važiuoja pro garbės var
tus, kuriuose airių kalba (gališkai) parašyta: “Tūks
tantį kartų sveiki!*'

Tibete žmonės 
Sukilo Priei Kinus

todis Skaitytojams Vokiečių Mažuma
Italijoj NerimstaDėl Suvėlavimo

Pereitą savaitę mūsų Apie 250,000 vokiečių gy-
skaitytojai “Keleivį” gavo vena šiaurinėj Italijoj, vo- 
pavėluotai. šį kaitą tas atsi- kiečių vadinamame pieti- 
tiko ne dėl pašto, bet dėl niame Tirole. Tie vokiečiai 
laikraščio leidėjų kaltės, o buvo susitarę su Italija dėl 
pavėlinome laikraštį dvi savivaldos, bet dabar skun- 
dienas dėl preso sulūžimo, įdžiasi, kad Italija nesilaiko

j Prieš kurį laiką jau bu- susitarimo.
Unijos vadas sako, kadįvome nutarę presą taisyti. Į Austrijos vyriausybe ie- 

darbininkai nenori streiko |Buvo pakviestas meisteris ir nua pietų Tirolio vokiečių 
ir norėtų susitarti su darb- južsakytos reikalingos dalys, reikalavimus ir santykiai 
Haviais be streiko Užpraeitą pirmadienį, prieš tarp Austrijos ir Italijos pa-

laikraščio spausdinimą, me- sidarė įtempti. Italai sako, 
chanikas atėjo ir per kelias kad Austrija neturi jokio 
valandas presą pataisė, bet pagrindo kištis į Italijos yi- 
pradėjus spausdinti, neat- daus reikalus, bet Austrija 

„ . mušus nė trečdalio, mašina žada vokiečių mažumos nu-
vauti viršūnių konferencijoj Egiptas sulaikė Sueco ka-isu dideliu triukšmu sulūžo, siskundimus perduoti Jungę

---------- j_u—"nate prekes iš Izraelio, ku-,Teko Vėl šauktis taisytojo tinių Tautų organizacijai
rios buvo siunčiamos per ka-į pagal bos. j'ą pat vakarą me- svarstyti.
nalą ne. Izraelio laive, bet .^hanikag už-sakę naujas ma-š Pietinis Tirolis po pirmo 
“neutraliame. Izraelis skun-i^nos dalis iš Chicagos ir pasaulinio karo buvo per- 
džiasi JT organizacijai dėl rytojaus dieną dalys jau bu-' leistas Italijai. Seniau ta tė

vo Bostone. Mašina buvo'ritorija priklausė Austro- 
pa taisyta ir antradienį vėl j Vengrijai.
tęsėme laikraščio spausdini
mą. Bet vos atmušėme an
trą trečdalį, kai mašina ir 

t vėl su triukšmu sulūžo. Tai

EGIPTAS SULAIKO 
IZRAELIO PREKES

ir joje aptarti rusų dabar 
keliamus ginčus dėl Berly
no.

Seniau Amerikos vyriau
sybė laikėsi nusistatymo, 
kad vyriausybių vadams tik 
tada būtų prasmės susitikti, 
jei užsienių reikalų ministe- 
rių pasitarimas parodytų, 
kad yra pagrindo susikalbė
ti ir surasti visiems priimti
ną sprendimą. Anglai manė 
kitaip ir pagal anglų pagei
davimą ir Amerika pakeitė 
savo nusistatymą.

Maskva su užsienių reika
lų ministeriu pasimatymu ir 
su viršūnių konferencija su
tinka, nes pati Maskva ir iš
kėlė viršūnių konferencijos 
sumanymą. < ,

tokio prekių grobstymo pa
kelėje, bet Egiptas aiškina, 
kad jis turi teisę sulaikyti 
Izraelio prekes, nes Egiptas 
su Izraeliu dar esą karp sto
vy,

J. T. organizacija yra jau,gytojas nebuvo dar nė išė- 
porą kartų nutarusi, kad E- jęS, todėl tuoj per telefoną

Airijos Prezidentas 
Lankosi Amerikoje

giptas negali sulaikyti Izra
elio prekių, bet Egiptas lai
kosi savo.

vėl užsakė naujas dalis iš 
Chicagos ir ryto metą lėktu-

SAKO, MACMILLAN 
DAUG LAIMĖJO

Anglų spauda iškelia H. 
Macmillano didelį laimėji
mą, kai jam pasisekė prikal
bėti prezidentą Eisenhovver) 
dalyvauti viršūnių konfe
rencijoj neužtikrinus iš ank
sto, kad ta konferencija pa
siseks ir nebus pakartoji
mas 1955 metų Ženevos 
konferencijos, kuri nieko 
nedavė ir nieko neišspren
dė, tik sukėlė bereikalingų 
vilčių ir daug ką suvedžiojo.

HAKOLD McMILLAN

AagHjos ministeris pirmininkas 
HaroM MacMillan bnvo atvykęs 
į Washington# tartis su prez.

Berlyno ir kitais

vu dalys buvo Bostone.
Trečiadienį mašina buvo 

iš trečio karto pataisyta ir weriu 
laikraštį galėjome atspaus-Jan ko_i*_a- m i ___ T__ i «i_2_____

r
Airių respublikos prezi

dentas Sean T. O’Keliy, 
lankosi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Po pasitari
mo su prezidentu Eisenho- 

A iri jos prezidentas 
įvairius Amerikos 

dinti. Telefonas ir lėktuvas Ręstus, kur gyvena daug 
užtikrina greitą pataftiavi- iairių kilmės žmonių, tarpki- 
mą, todėl tik dvi dienas te tų miestų jis lankė Nevv

Yorką ir Bostoną.
Kadsųse Airijos preziden

tas lankė Amerikos miestus 
rinkdavo aukas Airi-

sugaišome.
Mūsų skaitytojų atsipra

šome už laikraščio suvėlini- 
mą. Toki pakartotina nelai- . . .
mė mums atsitiko pirmą į08 k»val uz nepnklausomy- 
kartą. Tikime, kad ji nebe-'}’*’ Dabai jis primena tuos
pasikartos. Ia,kus ,r dekoJa Amenkos

amams uz paramą senajai 
tėvynei atgauti laisvę.’K.” Administracija

ir čia

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar
biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams 
Linksmų Pavasario Švenčių.

“Keleivio” Stabas.

Iš Indijos praneša, kad 
Tibete gyventojai sukilo 
prieš kinų komunistus ir to 
krašto sostinėje Lasoje eina 
mūšiai. Tokias žinias Indi> 
jos vyriausybė gavo iš sa
vo konsulato Tibeto sostinė
je. Vėliau susisiekimas tarp 
konsulato ir Indijos vyriau
sybės buvo nutrauktas.

Tibeto gyventojai jau ne 
pirmą kartą griebiasi gink
lų prieš kinų komunistus, 
kurie okupavo Tibetą 1950 
metais, bet dabar pirmą 
kartą į sukilimą įsitraukė ir 
sostinės Lasos gyventojai.

Sukilimo priežastis, pagal 
pranešimus, buvo kinų ban
dymas išgabenti Tibeto bu
distų bažnyčios galvą, va
dinamą Dalai- Lama, į Kini
ją. Sostinės gyventojai pasi
priešino tam kinų pasimoji- 
mui, o kiti gyventojai įsi
traukė greit į kovą prieš ki
niečius.

Vėliausiomis žiniomis ke
lį vienuolynai Lasos prie
miesčiuose. dega, matomai 
padegti laike kautynių.

Alžyro Maištininkai 
Pakėlė Maitą

Vienas batalionas Alžyro 
maištininkų Tunise pakėlė 
maištą prieš Alžyro maišto 
vadus. Kiti alžyriečiai ban
dė sukilusį batalioną nugin
kluoti, bet maištaujantieji 
maištininkai nepasidavė ir 
kaudamiesi perėjo iš Tuniso 
į Alžyrą, kur pasidavė pran
cūzams.

Alžyro maištininkai Tu
nise laisvai organizuojasi ir 
iš Tuniso, kai pasiruošia, 
eina į Alžyrą kautis. Todėl 
prancūzai turi visą laiką bu
driai daboti sieną su Alžy
ru.

Sukilęs maištininkų bata
lionas tris dienas kovėsi Tu
nise su maištininkais ištiki
ma kariuomene ir kautynėse 
neteko 80 vyrų. Į Alžyrą iš 
bataliono atvyko ir pasidavė 
156 vyrai.

Alžyre maištininkai stip
rina teroristinę veiklą.

Jordanija Tikisi
Amerikos Paramos

Jordanijos karalius Hus- 
sein lankosi dabar Ameri
koje. Jis čia išbus mėnesį 
laiko. Jo lankymosi tikslas 
yra ne tik susipažinti su A- 
merika, bet ir gauti iš mūsų 
vyriausybės paramos savam 
kraštui.

Pernai, kai buvo kilęs Vi
duriniųjų Rytų sumišimas, 
daug kas pranašavo Jorda
nijai galą. Bet Amerikos pa
galba ir kurį laiką anglų ka
riuomenės apsauga išlaikė 
Jordaniją nepriklausomą, o 
dabar jau sakoma, kad Jor
danijos tvarka yra nusisto
vėjusi. Tos valstybės pasto
vumas priklausys nuo gau
namų paramų iš užsienių ir 
nuo Egipto diktatoriaus po
litikos.

Kongresas Linksta Mažinti 
Pagalbą Užsieniams

Atstovų Rūmų Viena Komisija Jau Nubraukė 225 Milio
nus Dolerių Nuo Sumų Paskoloms; Vyriausybė Ap

gailestauja ir Prašo Skirti Tiek, Kiek Prašoma;
Bolševikiški Kraštai Skiria Stambias Su-" 

mas Užsieniams Remti.

Amerikos Žmonės 
Mažai Informuoti

New York Times dienraš
tis apklausinėjo daug Ame
rikos gyventojų įvairiose 
krašto dalyse ir teiravosi, 
kaip jie žiūri į “Berlyno kri
zę”. Veik visi apklausinėja
mi žmonės pasisakė už rė
mimą prezidento Eisenho- 
werio politikos — nenusilei
sti nė colio! Bet daugelis 
žmonių mažai teturi žinių 
apie Berlyno krizės priežas
tis ir kodėl Amerikos ka
riuomenė atsidūrė Berlyne. 

| Vokietijos klausimas yra 
paŽnuB ir iš Amerikos spau

dos eilinis žmogus sunkiai 
gali susidaryti sau vaizdą,

Iš vyriausybės pasiūlytų 
veik 4 bilionų dolerių užsie
niams remti atstovų rūmų 
viena komisija jau nubrau
kė 225 milionus dolerių, ski
riamų paskoloms duoti ūkiš
kai atsilikusioms šalims. 
Vyria usybė apgailestauja 
kongreso šykštumą ir prašo, 
kad nubraukta suma būtų 
grąžinta.

Demokratai ir republiko
nai kongrese sutinka su vy
riausybe, kad griežtas ma
žinimas paskolų ūkiškai at
silikusioms šalims gali pa
kenkti Amerikai, bet ar visi 
prašomi pinigai bus paskir
ti. dar nėra aišku.

Vyriausybė pakartotinai 
nurodo, kad dabar Sovietų 
Rusija ir kiti bolševikiški 
kraštai daro didelį politinį

kodėl ten staiga iškilo “kri
zė” ir kodėl rusai nori valy
ti amerikiečius iš to miesto "biznį su parama užsieniams, 
lauk. Nuo 1955 m. iki dabartinio

laiko Sovietų Sąjunga ir ki- 
Nasseris Vadina fa bolševikiški kraštai jau y-

Kaaumn fiJninlni'™ $2,373,000,000
Kassuną Išdaviku pinigų užsienių valstybėms

---------  įremti ir daugumas tų sumų
Egipto diktatorius Nasse- skiriama ūkiškai atsiliku- 

ris vienoje kalboje metė sioms šalims jų ūkiui kelti, 
kaltinimą prieš Irako dikta- Kariškai pagalbai Sovietų 
torių Kassimą, kad šis esąs blokas jau yra išleidęs 
išdavikas. Esą, pernai rude- $782,000,000. Ypač - daug 
nį, kai tarp arabų valstybių pagalbos užsieniams bolše- 
ir Izraelio buvo kilę pasie- vikiški kraštai yra pažadėję 
niuose susikirtimų, Egiptas duoti pereitais meteis, apie 
pasiūlė Irako diktatoriui l bilioną dolerių.
siųsti kariuomenę prieš Iz- ___________________
raelį. Egiptas irgi ruošėsi . .
daryti puolimą, bet Irako Maskva Skina Kitų 
diktatorius atsimetė nuo sa-
vo pažado ir į Egipto ragi
nimus siųsti kariuomenę 
prieš žydus nieko neatsakė. Iš Maskvos praneša, kad 

Nasseris dėl to vadina I- vyriausias ūkio planuotojas 
rako diktatorių Kassimą iš- Josif Kuzmin atleistas iš 
daviku, kuris nesilaiko savo savo pareigų, o į jo vietą 
parašo ir iškilmingų paža- paskirtas Aleksėj Kosygin.

. Kokios reikšmės šitas pa-
Atrodo, kad rietenos ara- keitimas turės į ūkio plana- 

bų tarpe eis vis karštyn. į vimą ir planų vykdymą, dar 
Nasseris rimtai pyksta. įtik spėliojama. Spauda nu-

t/fcio Planuotoją

PREZ. EISENHOVVERIS 
”1

Praeit# savaitgalį preziden
tas Eisenhoweris tarėjo 
svarbias pasitarimas sa 
Anglijos ministeriu pirmi-
ainio McMiUanu.

'rodo, kad Kosygin yra leng
vosios pramonės specialistas 
ir gal būt daugiau rūpinsis 
patiekti žmonėms vartojimo 
dalykų.

Chruščiovo 7 metų ūkio 
planas pirmon vieton stato 
sunkiosios pramonės kėlimą 
ir pakeitimas vyriausiojo 

planuotojo gal ne ką tepa- 
keis ūkio tvarkyme.

MASKVA SVEIKINA
VIRŠŪNIŲ “DVASIĄ”

Maskvos spauda sveikina 
Amerikos prezidento posūkį 
politikoj ir jo sutikimą daly
vauti keturių didžiųjų “vir
šūnių“ pasimatyme. Bolševi
kų spauda pabrėžia, kad tei 
Sovietų vadas Chruščiovas 
pirmas pasiūlė tokį susitiki
mą ir kitų valstybių vadams 
[bereikėjo tik pritartu

b
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VyriausybiŲ gaivu pasimatymas
|luais laisvos minties šalmiu
kais, dargi jei jie “bolševiz
mo ir nepakenčia bei su juo 

: kovoja

be kurio priešinimosi bolse-įjos iš Rumunijos rodo. kad 
vizmas po antrojo pasauli-j Maskva norėjo tuo būdu 
nio karo būtų užliejęs Euro- -parodyti arabams “gerą šir- 
pą. jdį”, bet tai yra ir Įspėjimas

Anglijos ministerių pirmininko H. Macmillan lanky-j Keista ta pranciškonų ko- Taip pat ir Amerikoje, jeiĮarabams, kad Maskva gali 
masis VVashingtone baigėsi tuo, kad Londonas ir Wash- va su bolševizmu, jei jie toS|Visus laisvos minties žmones pripildyti Izraeli naujų atei- 
ingtonas sutiko šaukti vyriausybės galvų pasimatymą kovos sumetimais yra pasi- paskelbti “bolševizmo tai- vių miniomis.
kata nors šią ateinančią vasarą. Prieš tai bus sušauktas ™ošę kirsti smūgj kitiems intojajs ir, jei Jie to tais 
i. , j j-- - ... , - kovotojams su bolševizmu, ukrai pasidarytų, tai bolse-ketunu didžiųjų užsienių reikalų mimstenų konferencija, kovotojai n/paprastai sus
kūri aptars "viršumų konferencijos darbų tvarką ir pa- į ^.gmaniai ir kovą prieš tiprėtų. Laimei taip nėra ir

Kas savaite
ii

I

Bombos erdvėje ikia, kad jie išnyko. Prie
Dėl tų sumetimų Egipto Amerikos pi*™08 progos Pe ir \ėl pa-

diktatorius negali rvžtis už- , vain siskelbs, nes revizionistų
rūstinti galutinai Maskvą. įleido-siekimas V™ ne kitas’
Jis turės Chruščiovo panie- Pe , ifAiias^ntmninpska*P ^enklI socializmo tra; 
i_ ____ i.. __j___ ____ i aukštybes kelia., atomines .. .. „aciroielrimsis — taibandys -paruošti dirvą” galvų pasimatymui. Bet jeigu boLevizmoveda be dvasiš- “Darbininko”'redaktorių ar ką nuryti ir toliau daryli su ^^LnroJdino dicPasireiškimas

. ... .... i_uz-__j_____ ■____ ____i~ oomcas u jas įsspiogumv u„rn„ri;„rri;,c. minties
tąi

,cno rr JatJS£':OgaM ° humanizmas, minties laisvė.
pasta- ?°°° ,myl'U-aUKkSt-V^Je;,M^ demokratija, 

zos atomines bombos, spro- 
naskolon^ gdamos erdvėje, padarė ne- 

Tos dirbtuvės jau yra stato- kai iteratūroje, bet Lenkijos kas-
mos ar bent ruošiamasi jas £j?e molilininka: djen.iniamc g>ne^nmt.

W. Gomulka prismaugė 
revizionizmą spaudoje ir li-ashingtonas ir Londonas bandys galutinai H..v^ “**•*?“ ▼ UėAllO J * W •»— į

palenkti Paryžių ir Bonną, kad ir tos sostinės nebūtų prie- bolševizmą, yra to paties ritinių padarų, kurie iš tos
šingos -viršūnių konferencijai”, nors Anglijos vadas jau bolševizmo netiesioginis tai- ovos bando nusikalti sau v-o^-ks rimtai Kune ,u;sų munsu"Iulul' rioni7masvTa evvasirLen-

. _ . i :.?... . — • m—-* Kimnkas. Jei taip tikrai bu-privataus kapitalo. Jei non .statyti. Jei Nassens nmtai -- , > hft ^i- .ziomzmas yra gyvas u į^enyra aptaręs tą reikalą su vokiečiais ir prancūzais. Klucių, galėtų tūli tikras kovotojas prieš norėtų susipykti su Maskva, ’̂dintao^t ^t £n“;kijos rašytojų suvažiavimas
atrodo, neatsiras viršūniųį konferencija jvyks, nes ir rusai džiaugtis, nes jis Euro- bolševizmą, tai, pagal “Dar- jis tų dirbtuvių nematytų, į^S^io da^kitokto nepabijojo pasisakyti uz 
jau seniai apie tokią konferenciją kalba. milionus laisva-Įbininko” samprotavimus, Tain Dat ir Asvvan iižtvan-l r ,,i". g cenzūros panaikinimą ir

Viskas rodo, kad turėsime naują viršūnių ir šypsenų janiško nusistatymo “talki- turi būti “judeo-krikščioniš-

jis tų dirbtuvių nematMų.
Taip pat ir Asuan užtvan- ^8D^dI cenzūros panaikinimą
kai statyti Maskva yra pa-; pabijojo pasiųsti sav.

uz 
ne

savo svei-

~ - . , , . • - —, - - -!v-. i. i - trumentai praaejo šoku Kaz
rinkimams laimėti. Tada, kaip ir dabar, buvo pritvinkę lr faktiškai bolševizmą mmgi pranciškonai tariasi į busimos užtvankos planavi- keistą kadrvli ir pan. Kas lieka ii “Spalio”? 
visokių tarptautinių skaudulių ir rusai tada sukėlė Vaka- __
ruošė vilčių tuo, kad 
gyvenimą, bendradarbiavimą 
konferencija tada buv
nori baigti šaltąjį karą ir ieškoti pastovaus sugyvenimo ir 
net bendradarbiavimo su kapitalistinėmis šalimis.

Ženevos Viršūnių konfereniija 1955 m. buvo sukėlusi 
nemaža vilčių. Rusai tyčia tas viltis pūtė ir iš “Ženevos; 
dvasios” buvo padarę savo propagandos arkliuką ir juo 
jodinėjo be jokio gailesčio. Tuo tarpu, prisidengę ta dva
sia. jie iškirto Vakarams pirmos eilės kiaulystę V

Dėl aukščiau paminėtų nin.kĮi da*' aižki?a; ^^.dovybė, “revizionistų” kri- 
sumetimų atrodo, kad šiuo maI daion?b kad S3“’ tikos supurtinta ir paaiškė-
metu nei Maskva, nei Egip- ma.b.ūtV surasti priemones politinio teroro stipriai 
tas savo bičiulystės nenu- apsiginti nuo toli skrendan-sugedinta, arįso pasiprie-

------------------- trauks, nors ir rusai ir ara- ęilI bomtxj iš pne-,šjntj Maskvos valiai ir išsi-
‘Prezidentas Nasseris yra garsiai nerėkautų apie “ko- bai žino, kad medaus mė- so ,es‘ -ako.kadpadaiy-^^ generaliniu sekretorių

f . jaunas ir, sakyčiau, karšta- munistmj imperializmą,” jei nuo jau via pasibaigęs ir ta Pažanga gynimosi srityje,!^ Gomulką. Policinis tero-
1 . 7 galvis ii* Ui yra kenksmin-jam svarbu yra ir toliau reikės sugyventi iš išskaičia- ? mokslininkai gavo nema-ras buvo sulaikytas; Mirų

muos Rytuose —pradėjo statyti ginklus Egipto diktatoriui ga. jis imasi didesnių užsi-įgauti iš Maskvos karišką ir vimo. o nebe iš meilės, jei zai kltoklW Jiems naudingų suvalyti į kolchozus valstie-
Nasseriui ir Sirijai ir greitu laiku stipriai Įkėlė koją Į alie- mojimų, negu jo ūgis leid- ūkišką paramą. toki kada nors tarp tų po- ^formacijų. čiai teisę pasiHkti kol

Maskva ir arabai

jaus kraštus ir šiandien jau gali pasigirti, kad Irakas yra žia jam atlikti. Jis gali per- Kovoje prieš Vakarus Na- nų ir buvo. 
jų globoje, o Nasseris jų via ūkiškai pažabotas ii- vargu sitempti”. seris gali dar būti naudin- —:—
bedali nuo rusiškos “draugystės” atsikratvti. ŠiUip paniekinančiai Ma- š35 Maskvai, todėl ii- uis Kai kas klausia.

Ženevoje buvo suUrta sujungti Vokietiją “laisvais skvos valdovas Chruščio- sumetimais Chruščiovas ne- Amerika negalėtų susiui- . Ąmenkiecių mokslininkai siduso laisviau,
rinkimais,” bet u susiurima rusai zreit užmiršo ir Vokie- vas atsiliepė apie Egipto ir .nutraukia savo paramos Si- kir ti su Nasseriu, duoti jam ?°vė 1 mėnuli, bet nepatai-; w. Gomulkos vedama ko-
tiios <uiuneimas riandien atrodo sunkiau nariekiamas Sirijos dikutorių NasserĮ, rijai ir Egiptui. Iki šiol Nas- ūkiškos pagalbos, padėti ke- Pa^ista raketa prale- munistų partija ir toliau ža-

t'flKslS.^h lar.dier. anodo .rakiau palekiama.. gėris Maskvai buvo labai jam pastatyti Asvvan už- ke P‘° menulį tl- nusidauze;da pajįUtį valstiečius ramy-
. . ’ .. . , . . „ . sės Egipto radijas triubija naudingas ir Masina neno- tvanką ir atitraukti ji nuo ka^kui Į eid\ių platybes ir. bėję ir nenorinčius eiti i
Ženevos konferencijoj buvo principe susitarta eiri į - ,engva širdimi to įrankio Maskvos gfobos? dabar ta raketa bėgioja ap- koichozus vara nevaryti;

511- bų pasauliui kad— ofroKaHari -• T^i x. ------link saule, kain maža dirh-

chozuose ai- ūkininkauti sa
vo ūkiuose, bažnyčios perse-

Sunku pataikint į 
mėnuli

kodėl ' klojimas liovėsi, žmonės at-
Amerikiečių mokslininkai <idu«o laisviau

prie nusiginklavimo ir sudaryti “Europos saugumo ' su 
tartis, bet ir iš to susitarimo niekas neišėjo, nes kai ketu
rių didžiųjų užs. reikalų ministeriai susirinko “Įgyvendin- komunistai mūsų šalyje "vra Kairo bendra
tį” viršūnių priimtus “principe” susitarimus, tai pasirodė, Maskvos komunistu partijos ’darbiayiinas dar nenutrūks 
kad visi tie susitarimai buvo paremti nesusipratimu. Po agentai 
to “Ženevos dvasia” palengva išsidvėsė ir buvo užmiršta. ’ šitaip dabar Chruščiovas 
o šaltasis karas ėjo, kaip ėjęs. ir Nasseris dalijasi kompli-

Tiesa, iš Ženevos konferencijos liko “kultūrinis ben- mentais, d ūsai dar nese- 
dradarbiavimas,” kuris reiškiasi Įvairių delegacijų pasi- niai, kada Nassesris lankėsi 
keitimais, turistų kelionėmis ir panašiais dalykais. Ka- Sovietijoj, Chruščiovas ža- 
dangi iš delegacijų rusai turi daugiau naudos, kaip Ame- dėjo jam padėti sujungti a- 
rika, tai jie to reikalo nenutraukia, o šiaip jau Ženevos ir ^5® k?P Sovie- 
dvasia yra seniai kojas pakračiusi. draug« lr ene*^«’ ,VJT*

Ką duos dabar planuojama nauj'a viršūnių konferen-L. Chruščiovas gali tyčiotis 
cija? Ji gali “taiką išgelbėti”, nes nei viena, nei kita pu
sė karo nenori, todėl bus surastas koks nors supuvęs kom-i?"“ m'T!*“',"------JA. Vai,:..:;________ ..-.a, u.. i...w: j... tempimo , nes dabar Mas- metais, ten buvo tik

‘Aišku yra, kad arabų
atsižadėti. , ' Dė! to galima pasakyti, lnk saulę, kaip maža dirb-.tgjp pat įr tikinčiųjų teisės

Todėl neikia .manyti, kad kad tarp Nasserio ir Ameri-1 Penėta. Tas pats atsiti-,nebus siaurnamos ir perse-
Maskvos ir Kairo bendra- kos stovi ne tik neseni vai- ko *r su ^sų paleista didės-;klojimai dėl tikybinių Įsiti-

partijos darbiavimas dar nenutrūks dai, Egipto radijo plūdimą- ne raketa- Ji. Prašvilpė.kinimų ar dėl jų neturėjimo
1 J “ bent šiuo tarpu nėra pagrin- sis prieš Ameriką ir visas bl° m®RUH lr nusidaužė i .nebus praktikuojami; poli- 

__ A r. niatvhėse • • ___ • • __do laukti, kad Sovietų impa- nesenas Sueco triukšmas, e* pUtybes.. cinio teroro irgi nebus var-
rializmas ir arabų naciona-» bet ir Izraelio likimas. Kol J mėnuli pataikinti, pasi-itojama, nora cenzūra ir ra- 
lizmas jau galutinai susirie- arabai nesusigyvena su mir.- rodo> nėra uiP JaR lengva. įšytojų priežiūra jau veikia, 
tų. Tą patvirtina ir kitas timi. kad Izraelis vra isikū- Mėnulis bėga aplink žemę, į Lenkijoj komunizmas lai- 
faktas —žydų emigracijos ręs pastoviam gyvenimui jų ° žemė bėga aplink kosi dėl “geografijos”,
sulaikymas iš Rumunijos. pašonėje, tol Amerikos ir saulę. Be to, žemė sukasi i Lenki ja tarp komunistinės 

Arabai vis dar kalba atsi-arabų draugystė šlubuos, aplinlc s^o ašį. Nuo bėgan-. Rusijos ir rasų okupuotos 
imti iš žydų Palestiną. At- Amerika buvo Izraelio ne- daikto pataikinti Į bė-(rytinės Vokietijos turi turė-
siims ar ne, tai kitas klausi- tiesioginė kūrėja ir vargu ?aRtj daiktą nėra lengva, iti šiuo metu komunistinę

premisas dėl Vokietijos sostinės, bet laukti ko nors dau- kva Viduriniuose Rytuose 
giau būtų gal perdaug. Apie teisingos ir pastovios taikos turi naują sąjungininką — 
užtikrinimą vargu tenka ir kalbėti, nes rusai yra pasiry- Iraką? Todėl Maskva gali

apie už Izraelio valstybės kuri- amerikonų dvikovą: esą, dUjba daugiau mažiau gerbda- 
700,000 žydų. Dabar Izrae- bet - Maskva gali šian- amerikonai sutarę dvikovą ma žmonių teises, arba var
lio respublikoj jau yra apie dien kalbėti už Izraelį, o rv- nuo dvi*jy i priešingas pu-ltodama beatodairinj terorą. 
2 milionų žydų ir žydų skai-toj prieš Izraeli. Amerika to ses einančių traukiniu. Jie*W. Gomulka pa komunis- 
čius ten nuolat didėja. Jau negali daiyti, todėl ir Ame- Palipo ant vagonų stogo ir v
yra keletas mėnesių, kaip iš nkos draugystė su arabais kai i priešingas puses ei-

žę Europoje išlaikyti esamą padėtį, išgaudami prie tos Nasserį ir gerai išniekinti, 
esamos padėties dar ir Berlyno miestą, jei galima, arba'Bet Nasseris negali atsisa-
bent neutralizuodami tą miestą, kad jis jiems nebekenktų kyti bendradarbiauti su Rumunijos žydai pradėjo įgali būti tik* pusšiltė. Tikro nantieji traukiniai susitiko, 
ir nebebūtų dieglys jų pašonėje. Maskva, nes jis iš rusų gavo ^masiniai važiuoti į Izraelį, "širdingumo kelyje stovi mi- dyikovdnnkai šovė vienas į

Apie pavergtųjų tautų likimą naujoj viršūnių konfe- nemažai ūkiškos pagalbos žinoma, Rumunija leido žy- nėtas Izraelio klausimas. kitą. Bet dėl traukinių grei- 
j-----—. i t------->• r . to ėjimo nei vienas, nei ki-rencijoj gal ir bus užsiminta, bet toliau užsiminimo nebus dauŠ.K\nkbĮ’ kurie be dams vykti į Izraelį ne be 

./ A ... j-., * A n- . - tt i amunicijos ir papildo- Maskvos žinios ir laimini-nue.ta. Chrusctovąą del tų tautų likimo patarė Vakarams mų dalj mažai ir m0
atsiminti, kad “kas yra žuvęs — yra žuvęs. —--------- :x------—--j--- . ,.f protestavo prieš

tas nepataikė ir dvikova pa-
Jungtinėse Amerikos Valsty?sibaigė Šūviais į orą 

yra gavęs iš rasų pažadų pa-i žydų išleidimo iš Rumuni- b€se popieriaus suvartojimas 
Kas pakliuvo į komunistų gardą, tam nebeištrūkti. statyti Egipte daug visokių ’ jos, bet tas nieko negelbėjo.

Rusai tą vaizdžiai pademonstravo Vengrijoje, kur ir Va- įmonių ir net dalį pinigų -Bet, štai, pereitą šavaitę Rū
kalai parodė, kad dėl “žuvusiųjų” jie tik liežuviu gali pa- Aswan užtvankai statyti, munija staiga sustabdė žy- 
vizginti, bet toliau to nemano eiti. *^ei Nassens nmtai supykins dų emigraciją į Izraelį. Su-

Tai argi “žuvusiems” taip ir nebėra vilties išsivaduo- Maskvą, jis negaus nieko, stabdė be jokio paaiškini- 
ti? Aišku, viltis yra, bet tik ne iš “viršūnių” kalbų. Išsiva- ^k,P.e^aX0. kuTiPm m0» be/ n®ra abejonės, kad
davimo viltys vra pačių pavergtųjų pasiryžime panaudoti Pa^ad®!^8 tas padalyta su tikslu paten-

. *. .. y. , / . H .u. net pustrečio šimto milionų kinti arabus ir juos perdaugptrmą pas.ta.k.us.ą progą grąžtu, sau laisvę ,r yra vilties, dokrių g kaJ f*
kad komunistinis impenahzmas suklups ka! bandys ne į Tiesa ir chll^iovas koI A.abai bijo, kad žydai at- 
esamą padėtį įamžinti, bet sieks toliau plėstis ir ta proga 'į(aa tik pasityčiojo iš Nas- sigabens daug ateivių ir pa 
užsirys. ‘ *' * ‘

šitaip. augo: 1899 m. kiekvie- W. Gomulka apsivalė 
nam gyventojui jo teko 58 sva-
rab 1520 571 — 144,6 svarų. Lenkijos komunistų par- 
1957 m. — jau 412 svarų. itijos

Jei tavo draugas ar kaimy

nas neskaito “Keleivio”, para

gink išsirašyti, "vaina me 

tams tik $4.

kongresas sustiprino 
W. Gomulkos valdžią. Opo
ziciniai komunistai iš “stali- 
nistų” tarpo buvo pašalinti 
iš partijos centro komiteto, 
o į jų vietą Gomulka pasiūlė

tas, kuris supranta reikalą 
gerbti pagrindines žmonių 
teises ir policijos terora, nuo 
kurio jis ir pats šiek tiek 
nukentėjo, nenori perdaug 
pasitikėti.
Grivas didvyris

Į Graikiją iš Kipro salos 
grįžo 60 metų amžiaus 
pulkininkas Grivas. Atėnuo
se graikąi jį pasitiko, kaip 
savo tautos didvyrį: vaipai 
skambino, minios bėgo jo 
žiūrėti, vyriausybės ir par
lamento nariai, dvasiškija, 
jaunuomenė visi ėjo svei-

ATRiy prezidentas išrinkti savo šalininkus ir k*nti grįžtantį didvyrį.

seno “mažo ūgio”, bet savo šidarys tiek stiprūs, kad ara 
ūkiškos pagalbos Egiptui bai nebeturės jokios vilties 

__idar neatšaukė ir greičiausia Juos išmesti iš Palestinos. 
— dar neatšauks, nes ir jam Daugiausiai žy dų dabar gy- 

įNasseris dar yra reikalin-!vena Amerikoje, bet iš čia 
KUR JIE IEŠKO BOL- I ateistinius ir materialistinius gas. Gerai turėti Iraką savo jie nevažiuoja į Izraelį ap- 

^EVIZMO TALKININKŲ? f “globoje”, bet kas žino, ar įgyventi, negu viens kits
laužia žmonių atsparumą”. -Irakas

AP z v a Ig
ilgai bus Maskvai idealistas. Daugiausia atei-

Prančiškonų "Darbinin-į o ..... \ . prielankus ir širdžiai mei-vių Izraelis gali sulaukti iš
ke” randame samprotavi-l . “Ateistiniai ir materialis- Bolševikų diktatūros'Sovietų Rusijos ir Balkanų 
mų, kodėl tikrieji bolševiz- tln*a> pagrindai”, apie ku- Irake dai- nėra Jen dai- ga- šalių. Žydų išvažiavimas li

nuos kalba “Darbininkas”, ]j boti visokių perversmų ir iš Sovietų Rusijos ir iš Bal- 
gali su bolševizmu nieko kas ten galų gale įsistipins, kanų šalių priklauso nuo

mo priešininkai turi kovoti 
ne tik prieš komunistus, bet
ir prieš visus tuos žmones, be.nd,’a neturėti, ateistinės ir Chruščiovas gali neži-Maskvos. Jei Maskva nori,

minties žmonių buvo, kada noti. Todėl Maskvai nėra Ji gali atidaryti duris ir šim- 
apie bolševizmą dar niekas dar jokio pagrindo spirti su tai tūkstančių žydų pa

kurie nėra pranciškonų pa
žiūrų. Jame skaitome, jog . .— „----- r_o---------

. ... . nieko nebuvo girdėjęs, bet koja Nasseriui. Chruščiovas
" iTi - J4" j “Darbininkas” šaukia savo jam tik nriminė kad iis žim« ir nepakenčia bei su juo ko-1 ... . , J“111 UK primine, naa jis Zl-

voja. bet pakenčia bokevūroo-Sekėjus kovoti su bet ko-jnotų savo vietą ir perdaug

trauks į Izraelį. Arabams tai 
būtų nemalonus dalykas. 
Sulaikymas žydų emigraci-

Airijos prezidentas Sean 
T. O’Kelly lankėsi pas pre
zidentą Eisenbowerį.

tie buvo “vienbalsiai” išrin
kti. Partijoj Gomulkos val
džia sustiprėjo, o tas reiškia, 
kad ir krašte jis dabar jau
sis stipriau.

“Revizionistai” paitijos 
kongrese buvo barami, iš
juokiami, grasinami ir apie 
jų įtaką šiuo tarpu netenka 
kalbėti. Bet be tų “revizio
nistų” Gomulka nebūtų grį
žęs prie valdžios ir Lenkija 
nebūtų pergyvenusi “spa
lio” dienų, kada tas pats 
Gomulka galėjo drįsti ne
klausyti Maskvos satrapų 
ir Lenkija išsikovojo sau 
šiokią tokią laisvę nuo Mas
kvos valdovų sauvalės. Re
vizionistų balsas dabar yra 
priglušintas, bet tas nereis-

Pulk. Grivas gimė Kipro 
saloje, bet dar jaunas įstojo 
į Graikijos kariuomenę ir 
prieš 4 metus jisai ėmėsi 
vadovauti Kipro salos suki
lėliams ir teroristams. Po 4 
metų kruvino darbo jis ir jo 
vedami kovotojai Kipro sa
loje iškovjo Kipro salai ne
priklausomybę, nors savo 
tikslo — prijungti Kipro sa
lą prie Graikijos — jie ir 
nepasiekė.

Kipro saloje pulk. Grivaą 
vadinosi “Dighenis” ir ang
lai dėjo daug pastangų jį 
pagauti, bet tas jiems nepa
sisekė. Dabar su anglų lei
dimu Grivas-Dighenis gri
žo į Graikiją.

J. D.
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Vasario 16-toji vienybės 
ženklu

Šiais metais norvvoodie- 
eiai Vasario šešioliktąją at
šventė su vienybės ir bend
radarbiavimo ženklu. Iki 
šiol šioje mažoje lietuvių 
kolonijoje taip svarbiai lie
tuvių tautos dienai paminėti 
buvo daromi du atskiri mi
nėjimai: ALRK Federacijos 
ir vietinio Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus. Kas 
reiškė susiskaldymą ir vienų 
su kitais nenorą bendradar
biauti bendruose tautiniuo
se reikaluose. Tų minėjimų 
rengėjai ta pačia prasme 
nuteikdavo ir visuomenę ir 
ypač neigiamai veikė j pri
augančią kartą. Praeities 
metais visi persigalvojo ir 
susitarė tautinėje plotmėje 
rasti bendrą kalbą. Išvadoje 
to susitarimo šiais metais 
vietiniai ALT ir ALRK Fe
deracijos skyriai surengė 
šį bendrą minėjimą.

Pirmoji minėjimo dalis 
buvo lietuvių šv. Jurgio ba
žnyčioje.

Tą pačią dieną po pietų 
tąsa vyko lietuvių parapi
jos salėje. Minėjimą atidarė 
ALRKF pirmininkas Vin
cas Kudirka. Maldą sukal
bėjo kun. kleb. F. Norbutas. 
Programai vadovavo Povi
las Tyla. Pagrindiniu kalbė
toju buvo svečias iš Bostono 
teisių daktaras Br. Kalvai
tis. Jis labai vaizdžiai ir įti
kinančiai nupasakojo lietu
vių tautos dvasinį ir fiznį 
atsparumą jau senovėje ir 
dabar prieš mūsų tautos 
priešus iš rytų ir vakarų, o 
taip pat lietuvių tautos įna
šą apsaugoti Vakarų kultū
rai nuo puslaukinių rytų tau
tų. Labai įdomus jo apibū
dinimas komunistinio pa
saulio jardos užmigdyti ir 
užvaldyti laisvąjį pasaulį 
su pakeista jų taktika, per
šamu gražiu sugyvenimu, 
šypsena ir peiliu užnugury- 
je. Uis pasidžiaugė nonvoo- 
diečių gražia vienybės idė
ja, kuri čia visus bendrai 
sukvietė į šį minėjimą.

Tylos minute buvo pager
bti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Br. Kovas perskaitė 
patiektą susirinkimui rezo
liuciją, kuri buvo priimta ir 
pasiųsta šio krašto valdžios 
pareigūnams ir atstovams.

Lietuvos vadavimo rei
kalams surinkta aukų 158 
dol. ir visos pasiųstos Ame
rikos Lietuvių Tatybos Cen
trui. Praeitais metais toje 
pačioje vietoje darant ats-

kirai minėjimą aukų buvo 
surinkta 86 dol.

Meninę dalį atliko vieti
nės pajėgos. Parapijos sese
lės su vaikučiais populiarių 
lietuviškų dainelių pyne pa
vaizdavo meilę savo senajai 
tėvynei Lietuvai. Pr. Ka- 
mantauskienė su O. Paznio- 
kaite, muzikui V. Kaman
tauskui akomponuojant, pa
dainavo “Ten kur Nemunas 
banguoja”. Vietinės skautės 
kanklėms pritariant padai
navo kelias dainas ir pašoko 

Kubilą”.
Minėjimas baigtas Lietu

vos himnu.
Po minėjimo Lietuvių sa

lėj buvo arbatėlė, kurią su
rengė Izabelė Vasiliauskie
nė su Paulina Vetiene. čia 
buvo gražiai pabendrauta, 
dar pasikalbėta Uetuvos 
laisvinimo reikalais ir pa-» 
dainuota lietuviškų sutarti
nių.

Pobūvio metu vedamoji 
mintis buvo — vienybės 
reikalas Lietuvos laisvinimo 
reikaluose. Čia vėl prabilo 
dr. Br. Kalvaitis džiaugda
masis tokiu gražiu pobūviu, 
kuriame buvo keliami vien 
tik vienybės klausimai ir 
jos išlaikymas. Jis džiaugėsi 
matydamas čia jaunuolių, 
besisielojančių lietuviškumu 
ir gražiu pradėtu vienybės 
keliu. Jis kėlė mintį ir kvietė 
pradėti viršūnių 'vienijimą 
iš apačios.

Įdoinu čia pažymėti, kad 
teisininką Br. Kalvaitį į 
Norwoodą palydėjo ir drau
ge dalyvavo p. Lukas, kuris 
giliu lietuviškumo įsijauti
mu į Ameriką yra atsikrie- 
tęs 76 šeimas, tame tarpe ir 
patį Br. Kalvaitį.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams aukojo:

Po 10 dol. kun. kleb. F. 
Norbutas, kun. J. Svirskas, 
Šimėnų šeima, ir P. Jaras; 
po 8 dol. J. ir S. Duobai; po 
5 dol. A. Tumas, J. Zaran- 
ka, Juoz. Versiackas, Br. 
Kovas, Andrius Venskus, 
AL Navickas, J. Kačinąus- 
kas irJ.Pieža; po 4 dol. P. 
Tyla; po 3 flol. V. Kaman
tauskas ir Jo. "Piešinaitė; 
po 2 dol. D. Razuliavičius, 
Ridikas, J. Martyšius, At 
Valentinas, J. Svidras ir J. 
Pečiulis; po 1 dol. Navic
kienė, A. Samsonas, A. 
Praivelis, J. Strašunskas, 
A. Kavaliūnas, W. Grinke
vičius, G. Kakanauskas, P. 
Repšys, P. Kudirka, K. Ma
čys, S. Alukonis, J. Versiac
kas, V. Šameklis, E. Šamek- 
liene, J. Puzinas, E. Perekš- 
lienė, U. Repšienė, A. Du- 
dienė, Paliulienė, A. Kudir-

U
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Viršuje matome, kaip kadaise šildėme savo kam
barius. šiurpu ir prisiminti! Apačioje Šių dienų bu
tas, automatiškai šildomas, termostatu kontroliuoja- 

Visą laiką galime turėti vienodą temperatūrą-

Tautiniai takiai klube
Miami Lietuvių Klubo mi

tinge nutarta į savo pkren- 
gimus įvesti dar vieną nau
ją dalyką — tautiškus šo
kius. Toji idėja pravesta ne 
tik dėl mūsų tautiškų šokių 
grožio, bet ir tam, kad į- 
trauktų jaunimą į visuome
nišką lietuvių gyvenimą. To 
jaunimo nedaug Miami bė
ra ir tas pats labai išsisklai
dęs po visas apylinkes. Nau
josios Klubo valdybos tiki- 
mąsi, kad tokie ir panašūs

Mažosios Lietuvos
Mažosios Lietuvos Bičiu

lių Draugijos

reikalai Kuopos valdyba perrink
ta ta pati: B. Spudienė, A. 
Žilinskas, A. šulaitis ir J. 
Pakalka.

J. P.

*as.

kultūriniai žygiai paskatins 
jaunimą atsilankyti į klubą, 
kuriame iki šiolei (anot vie
no išsireiškusio mitinge) 
buvo vien tik išgėrimai ba
re. Tautiniams šokiams or
ganizuoti išrinkta komisija 
iš Julija Styles, Alfonso 
Kaulakio ir Janinos Narū- 
nės-Narutavičienės.* Pasku
tinioji yra to dalyko suma
nytoja.

Iš Kolumbijos neseniai 
atsikėlė į Miamį nuolati
niam apsigyvenimui gimna
stikos mokytoja Jazbutie- 
nė, buv. taut. šokių mokyto
ja Lietuvoje ir Vokietijo
je. Ji dabar mkytojauja 
Miami amerikiečių kolegi
joje. Kad ir labai esanti u- 
žimta, tačiau neatsisako 
lietuviams padėti organi
zuoti tautinius šokius.

J. P.

New Yorke 
susirinkimas bus balandžio 
19 d., sekmadienį, 5 vai. po
piet, 197 Maujer Street,
Brooklyn, evangelikų parp. 
salėje.

Jame Laisvosios Lietuvos 
Komiteto narys Kipras Bie
linis padarys pranešimą a- 
pie Mažosios Lietuvos prob- m. gyvuoja SLA 342 kuopa, 
lemas ir kas tuo reikalu da- Per tą laiką kuopa daug yra 
romą. ^nuveikusi lietuvių sutelki-

Ta progn bus renkama mui savo bendrijon ir yra 
nauja valdyba. Galop bus pasirodžiusi įvairiais kultū- 
kuklios vaišės ir minčių pa- riniais parengimais. Tiesa, 
^dalinimas. Nariai ir sve- ji turėjusi ir kovų. Į ją buvo 
čiai maloniai kviečiami da- pasikėsę maskvinių skers- 
lyvauti. |Vėjų supūstieji. Jie norėjo

Pasiekti tą vietą geriau- SLA kuopą su visu jos lobiu 
šia 14 požemine linija, išli- įbrukti į savo vedamą orga- 
pant Grand Str. stoty prie nizadją. Tas reikalas jiems 
Bushvvick Avė., už kampo y- neišdegė — nusvilo nagus, 
ra Maujer St. iš seno SLA kuopos vei-

—------------------------- kime pasižymėjusiais yra
K. Gedvilas su žmona, Du- 
bulskis, žąsytis, V. Žiogas 
ir kiti, bet dabar jie kiek 

_ apsnūdo, gal senatvė spau-
Balandzio 4 d. — sesta- džia. 

dienio vakare 7:00 vai. vak. Į j^t seniai yra pasakyta, 
klubo salėj kad kas dirba, veikia, kruta, 

H332 Halsey St.) bus LDD tokio senatvė nepasiveja.
šiais metais net nemagu 

paimti bet kurį lietuvių lai-

EASTON, PA.

Snausti pradėjome

Pas mus pradedant 1927

BALTIMORE, MD.

kienė, J. Smilgis, A. Knei-virš 300 sklypų yra lietuvių 
zys, V. Kudirka, I. Vasiliau-rankose. Arti miestelio bus 
skienė, P. Vetienė, Sirokie-autostrada “Turnpike” ir 
nė, K. Kasauskienė, M. Ba-du dideli fabrikai. — elek- 
lutienė, T. Jačienė, M. Ai-tronų ir helikopterių, 
dokor.ienė, A, Vigelis. J. Pirmieji lietuviai sklypus 
Avižienis, S. Jasonis, B. Va-įsigijo labai pigiai, žema iš- 
siliūnienė, F. Liutkevičius,pardavimo kaina, mokėda- 
S. Mainonis, P. Blažis, M.mi po $50.00 už sklypą. Da- 
Jasionis, J. Tabaras ir P.bar kainos yra aukštesnės,
Gaigalas. Visiems nuoširdusbet galima pirkti sklypus ir uiu-fo-a uuij, 
ačiū! namus išsimokėjimui.

Karolis Wertalka, gyv. Keleivio Nr 4 paskelbta-
___________________ Miami, Fla. (2728 SW, 34 jame mirusiųjų sąraše įsi-

Ave.) yra lietuvių kolonijos ,briovė klaida. Ten parašyta, 
SILVER CITY, FLA. Silver City organizatorius., kad Edvardas Mikušauskas

---------  Iš lietuvių klientų, pirkusių i nusižudė. Tai klaida. Nusi-
Nauja lietuvių nausėdija sklypus Silver City, jis gau-J žudė ne jis, bet Ambrazaa 

Čia kuriasi nauja Silver “a daug padėkos laiškų. įRemeikis.
City lietuvių nausėdija. Jau J« P*

Norwoodietis

V...
.1 ■?

VELYKŲ ŠVENČIŲ IŠKILMĖMS
jūsų šeima džiaugsis nep alyginamu skoniu

TIKRŲ IMPORTUOTO 
KUMPI U M

BROOKLYN, N. Y. 

Margučių banketas

7 kuopos tradicinis-metinis 
margučių banketas.

Kaip paprastai taip ir kraštį į savo rankas. Jie risi 
siais metais bus duodamos mįrgėte mirga įvairiais ap- 
trys uOyanOs uz gražiausius a^e Vasario 16
margučius. Gražiausi mar-į d. — Lietuvos nepriklauso
gučiai pripažįstami tie, ku 
rie rankom išmarginti, iš
piešti. Komerciniai neprii
mami. Visi tie, kurie norite 
dalyvauti margučių kontes- 
te, ruoškitės . . .

Pereitais keliais metais 
margučiu kontestuose daly-

mybės akto paskelbimo pa
minėjimą. Iš Easton, Pa. 
padangės apia tai nieko! 
Nėra kas rašyti! Sutingome, 
ir šiais metais tos mūsų tau
tos šventės nepaminėjome. 

Maskvinių vėjų supūstieji
vaudavo iki 30-40 asmenų,T ... • • , j v- pranyko. Jiems tai smagu-L > t Pkad bu’im«lis, kad tokio paminė
davo laba. meniskų margu- Gal čia
čių.. Kviečiame jau seniau . k . Dakišta 
dalyvavusius ir nedalvvavu- ^vJmmettokius paminė-dalyvavusius ir nedalyvavu 
mūsų margučių kontestuose, 
pasirodyti su savo menu. jimus rūpestingai ir pakiliai 

suruošdavo kitiems talki-
7 fe°S„^enS ninkaujant SLA 342 kuopa.

<1

visuomet būna puikios. Iš 
anksto užtikriname, kad ir 
šiais metais ja visi bus pa
tenkinti. Pabaigai bus šo
kiai, Visus kviečiame.

Rengimo komisija5v

TKrakus - AND Juaianta
BRANDS

li LSS 19 kp. susirinkimo

Kodėl ji šiemet nesiėmė pa
rnešti to parengimo? Daug 
kas mūsų Klausia ir stebisi.

Tiesa, mūsų lietuvių čia 
vos keli šimtai, tai juo la
biau buvo smagu per tautos 
iškilmes suseiti, pasimatyti, 
pabendrauti.

Skaudu ir nesmagu, kad

AMERIKOS ĮDOMYBES
Pfcraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

A—ribos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Alfakon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininką fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“: 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
YeDowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Baras, kuriame žmogus neskęsta;
Nettmatnoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės Šaltinis;
Kafe> gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upe po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su

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

“KELEIVIS”
So. Boston 27, Moša.

Dabar gaunamas

CORP-. TKSf.MMv.

Nors LSS 19 kuopa api- i’;n k:_ . • XT 1 -v1 mes kaip anos Samuolio bi-™ . dld«-' Nc"' Yo.r- ttt nykiame. Rodos, taip
ką, bet dauguma jos nanų ..... rgyvena Brooklyne, todėl ir netnrtt’ būtb
žinia iš ten.

Paskutiniajame kuopos 
susirinkime buvo taitasi į- 
vairiais klausimais.

Prof. S. Kairys-siūlė pa- _ 
gyvinti susirinkimus, rengti socialdemokratų
juose diskusijas įvairiais P®*”™

♦ r i Kovo 15 d. buvo gražus
K. Bielinis painformavo, Lietuvjų Socialdemokratų

kaip vykste LS b Literatūros g-g^ jjg kuopos pobūvis.
Fondo leidimų platinimas ir talonu buvo jame būti, pa-
kaip jj padaryti sėkmingos- sitikti senus draugus ir su

. ... z_ (jais kelias valanda pabend-
komisija (B.

DETROIT, MICH.

Išrinkta
Spūdienė, S. Briedis, V. i Svečiai buvo labai gard- 
Barčiauskas ir J. Pakalka), pavaišinti. Tai nuopel-
kuriai pavesta suorganizuo
ti diskusijas apie Kipro Bie
linio knygą “Dienojant”. 
Tos diskusijos turėtų būti 
dar prieš vasaros atostogas.

Panagrinėta Nevv Yorko 
ALTo veikla ir kuopos at
stovų laikysena joje

nas darbščių kuopos narių 
J. Pilkos, B. Keblaitienės, 
Strazdienės, A. Balčiūnie
nės, M. Balčiūno ir kitų.

Džiugu buvo matyti, kaip 
atsidėję dirbo vienas jaunas 
vyras ir jo graži žmonelė, 
kurie kuopai nepriklauso,Prisiminta susirinkimo W^9ūomS"at«inrj pagal- 

senesnis nutarimas surengti
prof. S. Kairio 80 metų su
kakties minėjimą, bet ka
dangi ta sukaktis sėkmingai 
paminėta konsulo J. Budrio 
rūpesčiu, nutarta kito mi
nėjimo neberengti.

Jei visi kuopos nariai bū
tų tokie darbštūs, tai jų 
kuopa galėtų daug daugiau 
nuveikti.

Vilija



Puslapis Ketvirtas

Iš Pavergtos Lietu vos

Komunistų valdomoj 
dangėj viskas apgaule 
remta. Ten skelbiama aukš
tesnio laipsnio demokratija, 
o iš tikrųjų tai yra žiauriau
sia diktatūra. Skelbiama, 
kad yra laisviausiu būdu 
renkama liaudies atstovybė 
— parlamentas (ten vadi
nasi aukščiausioji taryba), 
o iš tikrųjų jau prieš rinki
mus žinoma, kas bus išrink-

pa-
pa-

artistinės veiklos nesugeba 
įvertinti švietimo darbo. Nė
ra lteratūros vakarų, paš
nekesių žemdirbystės klau
simais ir tt Neskatinamas

, m /k dailiosios literatūros irbus 51 (buvo 40) o centn- audos skaitymas. Nesirū- 
nnj valdžios.ir partijos pa- p^nama svieti/ku jaunuome. 
reigunų 48 buvo 57), a-ba nįg aukiėjjmu Lietuvių Na- 

mai neturi pakankamos įtavisokių inteligentinių profe-
sijų (profesorių mokytojų kog suartintj UetuvSk^, į,
Srt moduleX-

vo 62).
Ubagiški kolchozininkų 
uždarbiai

Daugumos kolchozininkų 
uždarbiai ir šiandien tebėra

ti, nes kandidatus parenka , ,
partija ir tik liek, kiek jų gįk"'*s k±k?z? 
reikia išrinkti.

Buvo ir Lietuvoje tokie 
“rinkimai” kovo 14 d. “Iš
rinkti” 209 “atstovai”. Iš jų 
lietuvių yra 175 (seniau bu- badienis 
vo 159), rusų 24, kitų 10. Iš 
senųjų “atstovų” bepaliko
66, o kiti “išrinkti’' nauji.

Seinų apskrities kaimų 
vakarėliuose ir vestuvėse 
laisvai aidi lietuvių ir lenkų 
kalbos. Lenkų ir lietuvių 
jaunimas dainuoja dainas

ubagiški, štai Vilkaviškio ^bi.emis ka‘bomis. Taip pat 
6 kurio daznos y1*3 susnos seimos.

žeme yra pirmos ir’ antros jinkinraoje,
rūšies, pernai už darbadienį
sumokėta po pusantro rub
lio ir po 3 svarus grūdų. O 
įsidekime į galvų, kad dar- 

nereiškia darbo 
dienos, nes darbadier£s 
duodamas tik už nustatyto 
kiekio darbo atlikimų, o to 
darbo dažnai per dienų ne
pajėgiama atlikti, jis dirba
mas net pusantros dienos.

Šį kartų nebuvo kandida
tais tokių “lietuvių” kaip 
Chruščiovas, kuris “atstova
vo” Kaunu, Suslovo — Šiau- 
•Kų “atstovo”, Malenkovo, J*yv*« senas 
“išrinkto” Vilniaus apygar- kooperatininkas 
doje, Molotovo — iš Kiai- Telšiuose tebegyvenus 
pėdos. Taigi nebebus jų ir;Leonas Kryževičius, kilęs iš 
Lietuvos “parlamente”. Bet Pašvytinio, Šiaulių aps. Da
tas jokios reikšmės ir netu-bar jis jau varo aštuntųjų 
ri, nes iš tikrųjų aukščiau-i dešimti ir tebegyvena Tei
sioji taryba neko nesprend- 'šiuose,* kur jis įsikūrė 1930
žia — ji tik prideda partijos 
nutarimams antspaudų.

Todėl nieko nereiškia ir 
tas, jei dabar žemės ūkio

metais.
Dar prieš pirmąjį pasauli

ni karų Kryževičius ilgai 
dirbo įvairiuose vartotojų

išskyrus negausius atsitiki' 
mus, žmonės vertino kandi
datus pagal tai, ar jie sųži

jų kunigų, rašytame lietu
viams laiške, tdiraujasi: 
“Ar Punske jau verda ko
šė?”

•Kunigai pradeda virti ko
šę atsargiai. Prižada lietu
viams, kad nebus keičiamos 
pamaldos. O tuo pat laiku, 
— rašo lietuviai, — Kalet- 
nikų parapijos klebonas 
Ksepski daro žygius Lom
žos vyskupijoje, kad panai
kintų pamaldas lietuvių kal
ba. Persekioja lietuvius. Ry
šium su tuo pil. P. išsireiš- 
kia: “Punsko lietuviškieji 
galvijai”, piliečiui S. nenori 
išduoti kortelės išpažinčiai, 
kad jis yra lietuvis ir t t 
Punsko vikaras kun. Kva
terskis, sužinojęs, kad pil. 
K. žmona į vaikus kreipėsi 
lietuviškai, pareiškė: “O 
kas tu per vyras, kad nesu-

UETUV06 EŽERAS

Lietavoje yra keli tūkstančiai gražių ežerų- 
ii ių.

čia matome

KANADOS NAUJIENOS
ningi ar nesąžiningi, bet ne £>®bi bobos suvaldyti.” Pi-__ 1 x • *-• 1- . . . 17 V i- Cpagal tai, ar jie lietuviai ar 
lenkai. Jokia iš tų tautinių 
grupių nesiekia vadovauti 
kitai.

Be šių teigiamųjų reiški
nių individualinis ūkininka-

darbininkų ten bus 27 (bu-kooperatyvuose (Pašvitiny 
vo 11), o pramonės darbi-lje, Žem. Kalvarijoje ir kt) 
ninku 25 (buvo 15), jei vi-į Vėliau Telšiuose jis pats bu- 7 
šokių kolchozų viršininkų vo atidaręs krautuvę.

Seinų krašto lietuviai
6

Lenkijoje gyvena nemažas dos metu 1957 m. draugija 
skaičius lietuvių, bat apie jų Uuruo$A 0™;* lietuviu liau 
gyvenimą mūsų spaudoje ne- TT e *laZ1* UetUUų IiaU- 
daug terašoma. Todėl mano- dies meno parodų Punske ir 
me. kad bus naudingas ir šis Bralystoke. P a s i ž ymėju-

*£5Si«k>n» audėjoms Kultūros ir jo numerio .\oue DrogiNowe
(Naujieji Keliai)- Jį parašė 

Lenkijos komunistų partijos 

centro komiteto tautybių ko

misijos sekretorius Alek- 

sander Slaw, todėl beveik vi

sus jo komunistinius sampro

tavimus apie pagirtiną komu. 

nistų politiką tautiniu klausi

mu ir jo pamokymus išlei

džiame.

Red.

vimas gimdo ir neigiamus, 
kaip, sakysime, ilgamečius 
ginčus dėl ežių, barnius dėl 
palikimo, išnaudojimų kai
myno, neturinčio arklio ir t 
t. Mišriose tautiniu atžvil
giu vietovėse būna, kad į- 
vairūs demagogai kursto 
tautinius nesusipratimus ir 
nacionalistiniu būdu bando 
skirstyti žmones pagal tau
tybę.

Žinoma, patys demagogai 
ir kiršintojai negalėtų su
kelti žymesnių tautinių ne
susipratimų. Tos rolės 1957 
58 m. ėmėsi klebonija. Ne

galima teigti, kad norėta iš
lyginti praeities sąskaitas.
Tie klausimai dar iki šiol 
pasireiškia ir egzistuoja, o 
tatai rodo, kad ir kitose aps
krityse jie reikėtų persvars
tyti.

štai kų rašė CK Tautinių 
Mažumų Komisijai lietu
viai iš Punsko: “Lietuvių 
nutautimo klausimą^ baž
nyčios pagalba nėra naujas, tų. 
Taip pat ir dabar lietuviai 
neturi galimumo atlikti reli-

lietėms V., K. ir S. nenorėjo 
duoti nuodėmių išrišimo, 
nes bažnyčioje lietuviškai 
giedojo rąžančių. Ir kai pa
kartotino lietuvių kreipimo
si į kurijų pasekmėje klebo
nas buvo priverstas vėl įves
ti rožančiaus giedojimų lie
tuvių kalba, tai sąmoningai 
nustatė nepatogias lietu
viams giedojimo valandas. 
Tuomet vikaras veidmainiš
kai šaukė: “švenčiausioji 
Motina verkia, kad negieda
te rožančiaus”.

Būdingas yra Punsko 
d v a s ininkų nusistatymas 
Lietuvių V. K. D-jos atžvil
giu. Kunigas Kvaterskis, iš
pažinties metu kamantinėja 
senesnes moteris, ar jų na
mus nelanko lietuvių veikė
jai. Išjuokė draugijos pirmi
ninkų: “6 dėl ko nenunešė- 
te vaiko krikštyti pas drau
gijos pirmininkų, bet pas 
mane? Matote, kai buvau iš
vykęs iš Punsko, tai vis dėl
to pirmininkas jums pa
mokslo nepasakė.”

Kiršinančios klero “veik
los” išvada buvo ta, kad į Į 
“lėkštę” parapijiečiai vietoj

JAUNIMO ŠVENTE

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos St Katharines, 
Ont, skyrius prašo išspaus
dinti šį atsišaukimų:

Mieli lietuviai! - 
šiais metais bušelio 20 

dienų, ruošiame penktas Jo
nines, taigi sukaktuvines. Į 
jas rengiamos sutraukti 
kuodaugiauaai jaunimo, to
dėl jas ir pavadiname PA
VASARIO JAUNIMO 
ŠVENTE.

Kaip sukaktuvinės, Joni
nės ir Jaunimo Šventė ruo
šiamos plačiu mastu. Dienos 
metu vyks sporto varžybos, 
vakare meninę programos 
dalį atliks Čiurlionio Lietu
vių Tautinio Meno Ansamb
lis iš Clevelando. Smulkesni 
aprašymai bus skelbiami vė
liau.

Prieš penkerius metus 
Niagaros pusiasalyje prad; 
darni Joninių šventę, nesiti- 
kėjom, kad galėsime jų taip 
išplėsti. Rengdamiesi penk
mečio sukaktuvinei šventei, 
džiaugiamės, kad mūsų vil
tis pralenkė įdėto darbo re
zultatai, todėl drąsiai ruo-

1000 auksinų įmeta tik šim-l513“^ IICTktajai Rentei, 
tų. Daugumas lietuvių ne>telkdami suu padangei 
priėmė į namus kalėdojan
čio kun. Kaminskio, kuris

ginių pareigų gimtąja kai- jiems taip pat buvo įgrisęs, 
ba.” Labai skaudžiai tai atjautė

Kunigai katechizmo pa- klebonija. Nepaisant grasiIV _•-4 -A • A • !• nimu 1X4 t

meno ministerija paskyrė 
pinigines dovanas.

Lietuviai nesitenkina tik 
vaidybine veikla, bet sten
giasi organizuoti lietuviškas 
mokyklas, šiandien veikia 
5 pradžios mokyklos, kurio
se dėstoma lietuviškai, ii’ vi
durinė bendrojo lavinimo

Seinų apskritis, adminis- mokykla. Lietuvių kalba, 
traciniai priklausanti BSa- kaip privalomas mokslo da- 
lystoko (Balstogės) vaiva- Lvkas, yra dėstoma tų mo- 
dijai, yra ūkininkų kraštas,'kyklų. Lietuviškų mokyklų 
kur susikaupęs didžiausias tinklas yra plečiamas, ta- 
lietuvių visuomenės židinys, čiau j ųsteigimas, neparuo- 
Punskas yra Lietuvių Visuo- šus tinkamų kadrų ir patal- 
meninės Kultūrinės Draugi- PU it pan., sumenkintų mo

galba siekia nutautinti lie
tuvius, sukiršinti juos su 
lenkais, kurstyti šovinizmų 
ir nacionalizmų. Tuo tikslu 
su Lomžos kurijos žinia bu
vo bandyta pašalinti iš baž
nyčios lietuvių kalbų. “Vys
kupo pavaduotojas kun. 
Košciški nesiskaito su atsto
vais — lietuviais, kurie at
vyko kurijon su skundu. — 
Nusiraminkite, nes galitemenines ivuiiuiiiivc iziduįii” euiiiviiiMHių niu- ivAFi ajos buveinė, o taip pat darymo lygi ir dėlto besimo- lstremth < Argumen 

veikia Lietuvių Kultūros kančioji jaunuomenė būtų y '
Namai, šiaurinės apskrities !nuskriausta. Jau dabar 80 
dalyje gyvena apie 8-10.000 nuošimčių apskrities mo- 
lietuvių, sudarančių apie kyklų y ra netinkamose pa- 

o ncL-vit rrvronfn ii, tatDOSe. Ya.lst.vhAs 1 Ąsomis

Laiško autoriai patiekia 
faktus, kad vyskupo kurija 
netoleruoja net tokios tauti
nės laisvės, kuri buvo pripa
žįstama jau feodalizmo ga
dynėje. Kurija laužo tas 

ciau ir lietuvių visuomenė amžinas tradicijas, diskri- 
neturėtų tenkintis tik vals- lietuvius bei labiau

to paskelbto manifesto pas- tybės parama. Ji pati ture- šviesesnius ir tolerantiškus

štai pavyzdys:
visiems piliečiams be tauty-Į^y^ Seinų krašte visuome
nių ir religinių įsitikinimų n®s iniciatyva turėtų išaug- 
skirtumo. Kelis, o kartais ir|ti naujos mokyklos. Reikia 
keliolika kilometrų vykdavo ituo tikslu kaupti visuomeni-

50% apskrities gyventojų, talpose. Valstybės lėšomis 
Lietuvių kultūrinis veiki- statomos 3 mokyklos, tarp 

mas pradėjo reikštis gaiva- viena didelė Punske. Ta- 
liškai 1944-45 m. Lenkų 51" ------------*
Tautos Išvadavimo Komite-

kilometrų vykdav< 
vyresniojo amžiaus vyrai ir nes Ičsas, statybos medžia- 
jaunuoliai į vaidybos ratelių bei įsipareigoti nemoka
į-uošiamų vaidinimų repeti
cijas. Lietuviai karštai troš
ko plėtoti savo tautinę kul
tinu.

Y’ėliau valdžiai remiant

mai padirbėti. Seinų aps. 
valsčiuose reikėtų suorga
nizuoti mokyklų statybos 
komitetus. Prie to darbo e- 
nergingai turėtų prisidėti ir

Punske įsikuria Lietuvių i Lietuvių V. K. D-ja 
Kultūros Namai. Šiuo metui Lietuvių V. K. D-jos 
iš 16 apskr. veikiančių vai- centro valdybos veikla, ne- 
dybos ratelių 10 yra lietu- žiūrint kai kurių laimėjimų, 
viški. Jie dalyvavo vaivadi- yra dar vis skurdi, neapima
jos artistinių ansamblių var
žybose ir suvaidino Varšu
vos žiūrovams.

Lietuviu kultūros deka-

neapima 
visų svarbių ir skubių šio 
krašto problemų.

Pavyzdžiui, Lietuvių Kul
tūros namai be įvairiopos

“Punsko parapijos įstei
gėjas buvo Zigmuntas Au
gustas, kuris savo dekrete 
pažymėjo, kad klebonu 
Punske turi būti lietuvis ar
ba gerai mokąs lietuvių kal
bų. Ta tradicija išsilaikė iki 
kunigo Ramanausko išsikė- 
limo. Kunigas Ramanauskas 
laikė save lenku, bet mokė
jo lietuviškai. Tačiau jis ne
galėjo iškęsti nedraugiškai 
lietuviams nusistačiusių ku
nigų spaudimo ir dėlto pa
prašė perkeliamas. Malda
vęs savo namų tarnus, kad 
esant svečiams kunigams 
neprasitartų lietuviškai.”

Pasikeitus kunigams 
Punske vienas iš šviesesnių-

nimų ištrėmimu ir pragaru, 
lietuvių užsispyrimas didė
jo. Jau septintas kaimas ei
na į pragarų, — kalbėjo vi
karas Kvaterskis, — kai tei
singo lietuvių pasipiktinimo 
pasekmėje jų vaikai neatvy
ko į religijos pamokų Navi- 
nykuose.

Rasinė neapykanta, šali
nimas iš bažnyčios lietuvių 
kalbos, pamaldų tvarkos 
keitimas išsaukė didelį į- 
tempimų. Kai kunigas sakė 
pamokslų lenkiškai, tai lie
tuviai giedodavo rožančių 
lietuviškai arba išeidavo iš 
bažnyčios.

Visa tai iššaukė didelį pa
sipiktinimų, įžeidė žmogaus 
ir lietuvio orumų. Tautinės 
garbės įžeidimo pavyzdžiu 
gali būti žodžiai, pasakytie
ji Suvalkų bažnyčioje * pa
mokslo metu: “Tiktai iki 
šipliškių gyvena žmonės, 
toliau jau lietuviai . . 
(“Argumenty”)

(Bus daugiau)
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GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie velyki

nę dovanų savo pažįstamam 
ar draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5J0

Kipro Bielinio “Dieno- 
, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

Boston 27, Mas*.

Kodėl Iron Hill nyksta 
paukščiai ir žvėrys

Gamtininkai pastebėjo, 
kad medžiojamieji paukš
čiai ir žvėrys nebemėgstal- 
ron Hill apylinkės ir iš jos 
traukiasi. Jiems tas reiški
nys buvo mįslė. O pasirodo, 
kad jis labai paprastai išaiš
kinamas. Toj apylinkėj įsi 
kūrė medžiotojai Nelė ir 
Jurgis Kukeniai. Be to, per 
25 metų vedybinio gyveni
mo minėjimų Juozas Baka- 
navičius gavo taiklų med
žioklinį šautuvų. Tai jie ir 
tuos paukščius ir žvėris iš
gąsdino: jie bėga nuo jų ko 
toliau.
Vėpla nevėpliškai pasielgė

Jau bene daugiau kaip 
metai nustojo ėjęs satyros 
laikraštukas Vėpla, bet lei
dėjas su prenumeratoriais 
neatsiskaitė — net jų neat
siprašė, kad nebegali laik
raščio leisti.
Mirė J. Kleiza • ?. :

Mirė 70 metų amžiaus 
Juozas Kleiza. Velionis dir
bo iki mirties, kuri ištiko 
staiga.

Ilsėkis svetingoje Kana
dos žemelėje, kurių savo 
prakaitu esi gausiai aplais-
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met balsuoja kartu su kon
servatoriais prieš socialistų 
pasiūlymų.

Liberalų nenuoširdumų 
rodo ir elgesys su miško 
darbininkais Newfoundlan- 
de, kur jų partija stengiasi 
pasmaugti unijų ir prieš sa
vo teises ginančius darbi
ninkus vartoja ginklus. Jie 
taip daro, norėdami paten
kinti didžiąsias korporaci
jas.
Pakeisti vietovardžiai

Montrealio priemiesčiai 
gavo naujus vaidus. Mack- 
aville dabar pavadinta Laf- 
leche. Šiais metais dar. bus 
pakeisti šie pavadinimai: 
St. Genevieve į Pierrre- 
fonds, St. Leonard de Port 
Maurice — Anjou, St Vin- 
cent de Paul — Duvernay, 
St. Rose East — Fabreville, 
Village of St Francois de 
Sales — St Francois, Pa- 
rish of Laprarie — Bros- 
sard.

Mackayville šiuo metu tu
ri 12,000 gyventojų. Ruo
šiamasi tuojau pradėti dide
les statybas, nes vietos 
plėtimuisi turima labai 
daug. Pradedama statyti 
100 dviejų šeimų ir 900 vie
nos šeimos namų. Mackay
ville yra pasiruošusi smar
kiai plėstis. Jau dabar išlei
džiama 5 milijonų dolerių 
vertės bonai, skirti miesto 
kanalizacijai ir ' gatvėms 
pravesti.
Pagerbė Braknius

Verduniečiai B r a k n i a i 
buvo pagerbti jų vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kakties proga. Vaišėse, ku
rios buvo Vytauto Klubo 
salėj, dalyvavo virs 200 as
menų.

Palinkėkime Brakniams 
ilgo laimingo amžiaus, kad 
juos kitose panašiose sukak
tuvėse galėtų pasveikinti ne 
tik anūkai, bet ir proanukai.

J. Valeika

pasigrožėti net tokių meni
nę pajėgų, kaip Čiurlionio tęs.
Ansamblį. .

Kartu primename, kad z,*',n n®la»«nnie 
šiemet mielų svečių patogu-. Novo 3 d. Ontario ir St. 
mui visos iškilmės vyks ne-| enis gatvių sankryžoje 27 
be Wellande, kaip anksčiau įmetu amžiaus motina laukė
per ketverius metus mes 
ruošdavome, bet Meritton 
mieste, kuris yra susijun
gęs su St Catharines. Salės, 
pavadinimas MERRITTON 
COMMUNITY CENTRE 
HALL, Park Avė. Savo su
kaktuvines Jonines ruošia
me Merrittone tiktai dėl to, 
kad suradome didesnę ir 
tinkamų sportui ir koncer
tams salę.

šiais metais laukiame y- 
patingai savo kultūriniam 
darbe vsuomenės stiprios 
paramos.

MONTREAL, P. Q.
Minėjo Šv. Kazimierų ir 
V. Putvinskį

Skautai kasmet mini šv. 
Kazimiero dienų Toks mi
nėjimas buvo ir šiemet šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Programai vadovavo pa
tyręs skautas J. Ramanaus
kas.

Toj šventėj pasirodė . ir 
jūros skautų būrelis.

Aušros Vartų parapijos 
salėj buvo paminėtas ir Šau
lių S-gos įkūrėjo Vlado Put
vinskio mirties 30 metų su
kaktis.
Varpai labiau rėpi 
negu Tautos Fondas

šv. Kazimiero parapijos 
klebonas skelbia, kad baž
nyčios varpams jau surinkta 
apie $4,000. O Tautos Fon
dui vajaus metu surinkta tik 
$155^5.

VVORCESTER, MASS.
Dėkoja už žinias

Kurių čia dienų išėjau į 
paštų ženklų nusipirkti ir 
eidamas Millbury gatve su
tikau moterį, kuri maloniaišlipant iš autobuso savo 4 , 

metų dukrelės, šiai išlipus, i šypsena pasveikinusi mane, 
padėkojo už Keleiviui rašo
mas žinias. Paklausiau jos 
pavardės, ji atsakė:

Kai gyvenau Kaliforni
joj, buvau Sidarienė, o da
bar gyvenu Worcestery ir 
vadinuos Dudoniene, Felik
so žmona.”

Atėję kiti pažįstami su
trukdė man daugiau su ja 
pasikalbėti.
Buvusi meno žvaigždė

Buiniškio vaistinės pašto 
skyriuje dirba Angelą Vai- 
šienė-čaplikaitė. Tai buvusi 
vietos lietuvių meno žvaigž
dė. Ji dar jaunutė 1916 me
tais įsijungė į Teatro Mylė
tojų grupę, kuriai priklausė 
Ona Šarkaitė, Vincenta Ti- 
minskaitė ir Juzė Streimi- 
kiutė, Balys Mingilas, Anta
nas Janušonis, B. Mingilas, 
P. Venys, Juozas Venclaus- 
kas ir J. Ivanauskas. Grupės 
vadovu buvo V. Vitkauskas. 
1916 metais spalio 19 d. Tu- 
kerman Hali suvaidino Mir
tų Vainikų ir turėjo didžiau
sių pasisekimų Tų veikalų 
vėliau vaidino ir kitose N. 
Anglijos lietuvių nausėdijo
se.

Įdomu buvo su Vaišiene 
pasikalbėti. Ji yra parašiu
si daug gražių vaįzdeūių. 
Lietuvių Moterų Klubo cho
ro suruoštame dainų vakare 
iš jos rankraščių buvo dai
nuojama ir deklamuojama.

J. Krasinskas

motina jų kėlė toliau, bet 
nevalytame šalygatvyje pa
slydo ir krito po autobusu, 
kuris tų akimirkų buvo pra
dėjęs judėti. Motina vietoje 
sutrinta. Mergaitė liko svei
ka, bet našlaitė.
Darbdavys nesiskubina

Pagal skerdyklų savinin
kų ir darbininkų sutartį at
lyginimai turėjo būti pakel
ti 2 centais valandai nuo va
sario pradžios, bet Quebeco 
provincijoje šis pakėlimas 
tepradėtas vykdyti tik nuo 
vasario 23 d.

Pirmasis pasitarimas
Buvo pirmasis The Que- 

bec Federation of Labor ir 
provincijos socialdemokra
tų partijos atstovų pasitari
mas, kuriame planuotas 
naujos provincijos Ūkininkų 
Darbininkų Socialistų Par

tijos steigimas.
Provincijos socialdemo

kratų partijos vado Michel 
Chartrand pareiškė didelį 
pasitenkinimų to pasitarimo 
vaisiais.
Moka gražiai kalbėti, bet. M

Senatorius liberalas Da- 
vid Croil apkaltino didžią
sias bendroves dėl infliaci
jos. Kaltinimas teisingas, 
bet nenuoširdus. Juk socia
listai (CCF) seniai reika
lauja pažaboti korporacijų 
gobšumų, o liberalai visuo-

t
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—Teve, nevaikščiok gal-įga šalia jo nukrito obuolys, 
vą nuleidęs, nes į sieną atsi- 'jis buvo matęs obuolius

Ar dar bus ledu gadynė ?
V. RIMANTAS

šimtą metų vandens lygis 
Buvo net 4 ledmečiai 'vandenynuose pakilo 30 cm.

Kas domisi mūsų žemelės coJp 
istorija, tas žino, kad ji tu- kafĮ šiaurės vandeny- 
rėjo skaudžių sukrėtimų,^ nevisuomet buvo ėdu 
katastrofų, — turėjo ledynų padengtas ir tiek saitas, 
gadynę. Dėl tam tikrų prie- kaiP dabar* šlaures vande"

aas?

žasčių šiaurėje susidarę ne
įsivaizduojamai dideli ledų

nyno ledų stono matavimai 
per neilgą paskutinį metą 
parodė, kad ledų luoba plo-kiekiai slinko iš šiaurės j 

pietus ir stora, iki 3.000 me- r-eJa- 
trų (apie 10,000 pėdų) sto- Ledmečių priežastys

Po šitų trumpų pastabų didžiulius musų planetos bandvsimį aiįkį^ ledine-
plotus. Amerikoje ledai 
siekdavo iki Wisconsino 
valstybės, Europoje — den
gdavo mūsų Lietuvą ir dar 
toliau į pietus.

Po to sekdavo laikas, ka
da tie ledai dėl tam tikrų 
priežasčių pradėdavo spar
čiai tirpti, virsdavo vande
niu ir sudarydavo milžiniš
ko didumo upes. Po paskuti
nio ledmečio atsirado visos 
didžiosios Amerikos upės, 
kaip šv. Lauryno, Hudsono 
ir kitos. Europoje buvo tas
pats, ir mūsų Nemunėlis bei|Sugpaus 
Neiys su jų įtakais yra tir- van

čių buvimo priežastis, kaip 
jas supranta minėti moksli
ninkai. “Dabar mes esame 
— sako jie — šiltam žemės 
laikotarpyje, esame pusiau- 
kelyje į naują ledynų epo
chą. Ledų Šiaurėje dar ma
ža, vandens lygis vandeny
nuose vis kyla, šilto ir šalto 
vandens pasikeitimas Šiau- 
irės vandenyne didėja, van
dens jame temperatūra kyla 
ir iš apačios “graužia” ledo 
luobą. Grauš tol, kol visą 

ir “palaisvins” 
nuo šaltų duk

nų. Pati gamta pasirūpins, 
kad tas įvyktų, nes dabar ir 
dar nesuskaitomi metai pir
myn kritulių šiaurėje dėl 
užšalusio Šiaurės vandeny
no bus vis maža, jie dau
giausia kris šiltoje žemės 
zonoje, dėl to vis kils van
dens lygis vandenynuose ir 
dėl to šilto vandens pritekė- 
jimas į šiaurės vandenyną 
didės iki baigs savo darbą

stabdydamas savo amžiną 
fabriką ledams gaminti, — 
iki sekančios jam palankios 
konjuktūros. Mūsų pasauly
je prasidės naujas poledy- 
ninis laikotarpis.

Tokia yra raida, anot tų 
mokslininkų, mūsų žemelė
je ir tokios yra jos priežas
tys. Ne viri yra greiti sutik
ti su Donno ir Ewingo išve
džiojimais, bet tuodu vyru 
puolami nepasiduoda ir įie
ško sau talkininkų, įieško 
papildomų įrodymų, kad jų 
mintis yra teisinga. Tuo tar
pu jiems neblogai sekasi. 
Kiti žemės istorijos tyrinė
tojai jau surado, kad kadai
se Šiaurės vandenyne būta 
tokios gyvūnijos, kuriai rei
kalingas šiltesnis vanduo,
kaip dabar yra, ir ta gyvū
nija dabar yra išnykusi. 
Archeologams pavyko toli
moje šiaurėje, kur dabar 
tik ledų krūvos, surasti žmo
nių griaučius, statybų pėd
sakus, net žvejybos padar
gus, ir tas viskas rodo, kad 
ten kadaise gyventa žmo
nių. Abudu mokslininkai, 
dar negalvodami apie da
bar jų skelbiamą ledynų te
oriją, yra darę 1953 metais

pusių ledynų palikuonys, 
kai ledai baigė tirpti, siau-

is Penkta*

yra tos Kuršių marios, kurios nuo 
žemyno skiria Neringą ir tęsiasi nuo Klaipėdos iki Kranto 
(netoli Karaliaučiaus). •

SKAITYTOJŲ BALSAI

musi.
—O ko tu daugiau gai

liesi: mano galvos, ar sie
nos?

—Galvos.
—Bet aš, vaike, girdė

jau, kad galvą nuleidus 
žmogaus razumas geriau 
dirba. Ir tas gali būt teisy
bė, ba visų didelių žmonių 
paminklai stovi nuleistom 
galvom, Arba pažiūrėk- į 
mūsų panabernus poetus ir 
kitokius rašeivas: katram 
tik pasiseka sukrapštyti ko
kį eilėraštį, raidavei nusii
ma pikčerį su nuleista gal
va. Taigi ir aš nenoriu savo 
galvos kelti: sakau, gal iš- 
mislysiu ką nors nauja.

—Gerai, tėve, gerai, pro
tą reikia miklinti.

—Olrait, jeigu tu pripa
žįsti, kad tas reikalinga, tai 
pasakyk man, kaip reikia 
mislyt, kad aš galėčiau ką 
nors išmislyt.

—Gaila, kad tėvas nepra
dėjai tuo rūpintis kol jaunas 
buvai; gali dar kai ką išmo
kti ir dabar, bet antros A- 
merikos jau neatrasi.

—O kaip kiti viską at
randa? -

—Išradimai, tėve, daro
mi ne iš karto, bet ilgais 
bandymais ir gerinimais. 
Pavyzdžiui, šautuvas prasi
dėjo nuo medinės mėtyklės 
akmenims svaidyt, o auto
mobilis nuo medinės ripkos. 
Yra dalykų, kuriuos žmonės 
matydavo per tūkstančius 
metų ir negalėdavo jų su
prasti, iki kam nors nušvito 
galvoje mintis ir išaiškino

krintant ir pirmiau, bet 
niekad nekilo jam kiauri* 
mas, kodėl jie krinta; tiktai 
šį kartą jis pradėjo galvoti, 
kodėl obuolys krinta? Ir šis 
klausimas jo galvoje pasi
darė be galo platus ir dide
lis. Juk krinta ne tik obuo
lys, bet krinta ir išmestas 
aukštyn akmuo; krinta ir 
nušautas ore paukštis: krin
ta nukirstas medis; krinta 
lietus; krinta visi ir kiekvie
nas daiktas, jeigu jo niekas 
nepalaiko.

—Na, ar jis išfigeriavo, 
kodėl taip yra?

—Taip, tėve, jis išaiški
no, jog visi daiktai krinta 
dėl to, kad žemė traukia , ,
juos prie savęs. Eidamas 
dar toliau, Nevrtonas išaiš- 
kino, kad šitas traukos dės
nis veikia visame pasaulyje 
ir kontroliuoja visą dangaus 
mechaniką. Mėnulis lekia 
aplink žemę, bet negali nuo 
jos atsitolinti dėl to, kad 
žemė traukia jį prie savęs; 
žemė gi su savo palydovu 
lekia aplink saulę ir taip pat 
negali nuo jos atsitolinti, 
nes saulė traukia ją 'prie sa
vęs. Didesnioji medžiagos 
masė visada traukia prie 
savęs mažesniąją masę. O 
jeigu tokių traukos centrų 
nebūtų, visi mėnuliai, visos 
planetos, taigi ir mūsų že
melė, amžinai lėktų tiesiu 
keliu. Šitas dėsnis šiandien 
yra žinomas kaip Newtono 
dėsnis.

—Maiki, kaip aš žiūriu,

rėjo ir upių srovės, palikda 
mos plačius slėnius, kuriais 
kitados visu jų platumu te
kėjo milžiniškas vanduo. 
Be upių ledynų gadynė pa
liko žemės įdubimuose ir e- 
žerus. Didieji ir mažieji A- 
merikos ežerai, tiek pat ir 
mūsų ežerėliai, yra taip pat 
ištirpusių ledų dovana. Lie-
tuvoje mes turime dar ir ki-pkivga^°.

kių oparaciją, dėl ko nustojau 
60% matomumo. Todėl mano 
akys nebenori įžiūrėti rašto, bet 
aš esu apsisprendęs KELEIVI 
remti ir ateityje. Pratęsdamas 
prenumeratą užsakau kalendo
rių ir dar įdedu Maikio ir tėvo 
kraičiui $1,50. Linkiu geriausios 
sėkmės KELEIVIUI.

W. Jakubauskas 
New Britain, Conn.

“AMERIKOS BALSO” 
PROGRAMŲ LAIKAS

Senieji ir
Lietuviai prieš pirmą karą čia 

daug nukentėjo,
Už atlyginimą mažą sunkiai 

dirbt turėjo.
Suvažiavo čia artojai, juodo 

darbo žmonės.
Čia bemoksliai negyveno iš

Dievo malonės.
Sunkiai dirbdami galvojo grįžti 

į tėvynę,
Bet Europoj kilus karui, jau 

kita gadynė.
Laike karo nuo savųjų nieko 

negirdėjo
Ir laiškais susirašyti su jais 

negalėjo.
Dirbo,'vargo, centus taupė sių

sti į Lietuvą.
Kiek sutaupė, krizės laiku ban

kuose pražuvo.
Vėl nedarbo, skurdo metai lie

tuvius užklupo
Ir brangios tėvynės meilė palengva atbuko.
Blogi laikai, daug bedarbių į 

skolas įvarė,
Bet kaip kam tas visas blogis 

išėjo į gerą.
Prohibicijai užėjus, uždraudė

degtinę.
Bet lietuviai greit išmoko pa- 

gamint naminę.
Nei skaityti, nei rašyti kiti 

nemokėjo,
O vienok iš “munšaino” daug 

kas praturtėjo.
Antras karas mūs tėvynėj daug 

žalos padarė,
Netikėtai mūsų brolius iš na

mų išvarė.
Čia dipukams nėr kuo skųstis.

nėr ko dejuoti—
Jie pataikė geru laiku čionai 

atvažiuoti.
Rado dėdę, rado tetą ir gimines 

savo,
Rado tarnus, kur pas tėvus jų 

kadai tarnavo.
Rado čia širdingus žmones, kur 

jų pagailėjo.
Kad palikę visą mantą iš namų 

išėjo.
Kad reik gelbėt nelaimingą, 

kožnas gal suprasti.
Bet problema buvo ponui darbą 

čia surasti.
Bet dipukai — mokslo žmonės 

' pasauliui naudingi.
Todėl ir šiai mūsų šaliai buvo 
Mes senieji mūs dipukams čia 

neprilygsim
Nei darbais, nei mūs idėjoms 

Ka-Be.Kas
Miami. Fla.

Didž. Gerb. REDAKTORIAU, 
Atvykęs į JAV turėjau pro

gos susipažinti su čia leidžiama 
lietuviška spauda, iš kurios 
man geriausiai patiko savait
raštis KELEIVIS ir aš jį skai
tau jau daugiau kaip 40 metų. 
šis laikraštis mano gyvenime 
buvo kaip žibintas. Daugiausiai 
mėgau Michelsono straipsnius. 
Prieš vienus metus turėjau a-

lankpje vandepyno dugne, 
ęžimų giuti nuosėdų 
Kai ąuatebiįį jtyri-

nėtoaus
čia spalva. Vieni, 
buv<j skaisčiai rMudonukiti 
ir tf paties storumo -buvo 
pilkį. Sluoksniai vis karto
josi.: Kai tų Įvairią:riu°g- 
sniųi medžiagjf 
laboratorijoje,

<J9d
nuo šų 
vūnijes

Iš Vašingtono “Amerikos 
Balsas” kasdien duoda lie
tuvių kalba pusvalandžio 
programą 11,30 ryto — 11, 
13, 16, 19 ir 25 metrų ban
gomis. Lietuvoje ji girdima 
19 vai. 30 m. (Bostono lai
ku 11,30 ryto, Čikagos laiku 
•— 10,30 ryto, Los Angeles
— 8,30 ryto, Buenos Aires
— 12,30 p. p., Melboume
— 2,30 ryto)

Programa kartojama du 
kartu:

Nuo to meto, kai Šiaurės 
vandenynas pasidarys lais
vas nuo ledų, prasidės nau
jas laikotarpis žemės istori
joje. šiaurės vandenynas 
garuos. Iš jo paviršiaus pa
kilusi drėgmė virs sniegu, 
kartais lietum ir kris Šiau-

Žemės istorijos žinovai, ant apjlink4s ,sa®u- 
J kad ledai n,°?’ te,n «"’**?“ s“led.'J£ 

buvo mūsų žemę užslinkę ?la,s ®>»°g®“a». „Prasnies 
bent keturis kartus ir vienai ed-™1. ^J™38 • 
po kito. Dėl ko buvo ufclin-uoba.stores F prades 
kę ir ar žemė ir vėl susilauks h.15 ,sl?u' es.Y1? ! pl®lui7 Ira- 
ledmečių gadynės? j tų iki «ls 1tHksta?«“ metų * 
šiol neišaiškintų klausimų H 11.alk« le.dal pamazl ve 
bando pastaruoju laiku at. .uzsllnks. musų planetų gal 
sakyti du dar gyvi Ameri-da,p’ kalp f38 buvo per pas
kos mokslininkai: geologas t3™05138 ledmecius. Ir kas 
William Donn ir geofizikas tuomet Jp?s!d?T hkusl0>
Maurice Ewing. čia būtų ze,mes, d?'«e? z,n.ov<u 
maža vietos pilniau atpasa- sak°' kad tuome‘.delL*8 slau- 
koti jų mintis šiuo klausimu, J“ 1 p,etus pu<?ancl'» 
tačiau bandysiu jas atkurtid>us atae8ama ledynų sai- 
kad ir labai sutrumpintas.

Tų mokslininkų įrodinėji- i™"! J08 įteiks 1 debesis metų. Toks yi-a ir ledynų 
mais patikėti reikia žinoti’J ,vlrs Imtum, nuo kūnų ir rato ilgis. Toks ledynų pe- 
keletas dalykų. Visi didieji dykumos, kaip dabartine
žemės vandenynai yra tarp Sachara, bus derlingos ze-

tokių tos senos praeities liu 
Hininkn Lietuvos laukai nu
berti akmenimis. Tuos ak
menis atvarė pas mus į pie
tus slinkę ledai iš šiaurės, iš 
Skandinavų kraštų, ir vieto
mis nubėrė jais ištisus lau
kus.

venti 
pilka
gyvūnijos liekanos, galėju
sios tarpti tik gerai atvėsu
siam vandenyje. Iš to kal
bami mokslininkai galėjo 
padaryti išvadą, kad amžių 
eigoje keitėsi vandenynų 
vandens temperatūra ir tas 
galėjo pareiti tik nuo ledy
nų vandens.

Dabartinis žemės tyrimo 
mokslas turi priemonių nu
statyti ir žemės sluogsmų 
klostymosi laiką. Tad minė
tieji sluogsnių pavyzdžiai iš 
vandenyno dugno ties. ekva
torium davė galimybės nus
tatyti šilto ir šalto vandens 
pakeitimo ilgį. Jis surastas 
apie vienuolika tūkstančių

riodo metų skaičius buvo 
galima nustatyti dar ir ki
tokiais būdais.

Iš viso kas buvo čia pa
sakyta, tenka daryti išva
dą, kad mūsų žemelė ir vėl

tai tu čia nori mane subala- 
mutyti. Pirma sakei, kad 

visa paslaptį'. 7 Pavyzdžiu P»da<yt> armobila iš medi- 
gali būt ir obuolio nuo obe- »«8 ripkos truko tūkstančius 
lies kritimas. o dabar sakai, kad

—čia, Maiki, nėra joks Neuronas padare didžiau- 
sekretas. Kai kirminas o- *>* išradimą po obelim atsi- 
buolio kotelį nukanda, ui ^ū8- Twgi išeina, ka<i ir 
obuolys ir nukrinta. i88 galėčiau dar kai ką iš-

—Bet kodėl jis krinta ,a8tl- ,•» 8®™“., Išradimui 
žemėn, tėve? daug laiko nereikia

—Nu, tai kur daugiau jis —Tėvas nesupratai. New- 
kris? tonas neišrado nieko nauja.

—O kodėl jis nenulekia Traukos arba gravitacijos 
aukštyn? Arba į šoną? Ar-dėsnis yra amžina medžia- 
ba kodėl jis nesilaiko ore? gos savybė, amžinas gamtos 

—To, vaike, niekas neži-i įstatymas. Jis veikė per am- 
no> Ižius ir veiks per amžius. Bet

—Niekas nežinojo seniau, pirma žmonės to nežinojo, 
tėve, bet dabar jau žino, Tėvas iki šios dienos dar 
nes Nevvtonas šį dalyką iš-'nežinojai, kodėl obuolys 
aiškino. {krinta žemyn, o ne aukš-

savęs sujungti, šiaurės van- n?ė5’„ ir, PH’
denyną jungia su Atlantu slauJ‘s handys .^maitinti vi- 
neplati vandens juosta tarpžemes gyvūniją. Dabar
Grenlandijos ir Norvegijos. Sacharoje randamos įskase- .
Tos jungiamos juostos dug-nos tart.um Patartina, kad [susilauks ledų. Del to turės 
nas yra palyginus su p|.‘en anais senais laikais gy-daug kas pasikeisti, 
čiais vandenynais labai ne- ve.nt^ gausių žmonijos gi-
gilus, apie 90 metrų. Tai y. mlnl1,r buta augstos kultu-
ra kaip slenkstis tarp dvie- TOS’
jų vandenynų. Vandenynų Ir kas bus vėliau?
vanduo nestovi vietoje, šil- j -* Gamta veda zemeje savotas vanduo nuo ekvatoriaus ~ .slenka i šiaure naviršium o uk* pagal nusistovėjus, 

pamažikeičiamų pla
tus apačia. Yra pitPovi nų. Kai nuo ledų pasiliuosa- 
srovė tarp šiaurės vandeny- F s,aures Yandenynas
no ir Atlanto; ji vadinasi dau?um?.savoS-,r pletb at- 
Golfštemo srovė. Vandens nfe8am°8 d'Wnes vis kraus 
lygis vandenynuose nėra pa- atsa,g°n J6*1??“0?8’. dr?g' 
stovus. Jis tam tikrais laiko- T klek's, llkus,.°J 
tarpiais pakvia ir po to vėl panetos dalyje ™ maz^ 
apslūgsta Matavimai paro- J1“? up,ų ™ndu°' mazes 
dėl kad per paskutinius knt“!,ll »;! vandenynus, 

—Tėve, dideli žmonės vandens paviršius ir ma-
pne parapijų nepriklauso, žės šilto vandens pritekėji- 

Na, tai daugiau tu man mas į šiaurės vandenyną,
__0 kas jįs toks? tyn« Bet Newtonas buvo pir- apie tokius žmones nepasa- nes, Grenlandijos-Norvegi-
—Jis buvo anglų moksli- mutinis žmogus, kuria šitą kok, Maiki. Užteks. Ver-jos slenkstis darysis vis se-

ninkas. Dar jaunas būda- priežastį žmonijai išaiškino, 
mas jis kartą gulėjo savo —O prie kokios parapijos 
tėvo sode po obelim, ir štai- jis priklausė, tas Nebo

čiau eisiu gyvatinės išsiger- klesnis. Pagaliau po tam ti- 
ti. .kro laiko Šiaurės vandeny-

Būk sveikas, tėve! Jnas ir vėl atvės ir užšals, su-

Mes dabar gyvename 
žemės gyvenimo laikotarpy
je ir mums dar niekas ne
gresia. Bet mūsų tolimų 
tūkstančių palikuonys turės1 
kietai pagalvoti, kaip apsi
saugoti nuo šalčio ir potvy
nių bėdos, juoba kad ir 
žmonių žemelėj iki tam 
laikui prisiveis nesuskaito
mi milijonai.

pp. Vašingtone laiku 
— 251 mtr. banga (Lietu
vos laiku 21,30; Bostono — 
1,30 popiet; Čikagos — 12, 
30 p.p., Los Angeles — 10, 
30 ryto, Buenos Aires — 2, 
30 p. p., Melbourne 4,30 
ryto)

10,00 vak. Vašingtono tir 
Bostono) laiku — 25,31 ir 
49 mtr. bangomis (Lietuvos 
laiku 6 vai. ryto, Čikagos — 
9 vai. vak., Los Angeles — 
7 vai. vak., Buenos Aires — 
11 v. vak., Melbourne — 1 
vai. p. p. )

VELYKINE DOVANELE 
VAIKAMS

J. Narūne* sukurto* vai
kams pasakos ir eilėraščiai 
yra patrauklūs, gražiai iš
leisti ir vaikui suprantamu 
Tinkamiausia dovanėlė Ve
lykoms kiekvienam lietuviu
kui — lietuvaitei. Keleivio 
redakcijoje galima gauti jo
sios legendą “Gintsurėlę” 
(kaina 95 cent.) ir eilėraš
čių rinkinėlį “Jaunieji Dai
geliai”, gausiai iliustruotą 
(kaina — $1.30).

Visada gerbki moterį — juk 
moteris buvo ir jūsų motina

• ‘"••nui

BE KALENDORIAUS, KAIP BE GALVOS

Kame rasi, kada kokia šventė, kada kieno vardadie
nis, jei neturėsi kalendoriaus? Jame rasi net kokią dieną 
bus Velykos 2,000 metais. Šių metų Keleivio kalendoriuje 
yra ir daugybė kitokių įdomių rašinių! Kaip lietuviai 
kėlė revoliuciją 1905 metais, savo seimą
tai, kad lietuviai nuo amžių nenorėjo kitiem* 
syti ir stengėsi svetimojo jungo nusikratyti; apie 
riko* indėnų raštą; apie tai, kada dykumos pradės žy
dėti; kaip baisią vėžio ligą pažinti ir nuo jo laiku apsi
saugoti; kaip rusai rusina Mažosios Lietuvos vietovar
džius; apie vitaminus, kuriuo* visi norime saujomis val
gyti, o nežinome reikia ar nereikia; apie Tarybų Lie
tuvos rašytojus; apie sodą ir daržą ir L t. Yra jame ir 
juokų ir gražių eilėraščių.

Kaina tik 50 centų. Jo nedaug beliko. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti:

KELEIVIS 
636 BROADWAY 

SO. BOSTON 27, MASS.

f
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MOTERŲ SKYRIUS
KIPRAS BIELINIS

Dienoj ant
(Tęsinys)

O KAS JIE?
Kratos metu visos tėvo knygos, jų tarpe ir kun. Dauk

šos, mirusio Suostų klebono tėvui atitekusios kny
gos, pateko j maišus ir drauge su policija iškeliavo i Bir
žus. Praėjo geras pusmetis. Motina buvo iškviesta j Bir
žus. Susirūpinimo slegiama, vyko ji į Biržų policiją. Mes, 
likę namuose, dėl tos kelionės nemažiau nerimavome. 
Bet motina grįžo su knygų maišais. Policija grąžino visas 
svetimomis kalbomis knygas, bet lietuviška knyga nė 
viena negrįžo. Vėliau, didžiojo karo metu, mūsų namuo
se kilęs gaisras ir grąžintąsias knygas sunaikino. Iš to, 
kad nė viena lietuviška knyga nesugrįžo, buvo aišku, jog 
jos buvo draudžiamos. Man pradėjo aiškėti, kad dėl tų 
knygų visas triukšmas ir buvo kilęs, kad tėvas su tomis 
knygomis turi reikalų, todėl dažnai ir namuose nebūna. 
Supratau, kad tėvo darbas nepatinka tiems saguotiesiems 
vyrams, kurie gražiais vežimais ir šauniais arkliais važi
nėjo.

Po šio įvykio motina mane ne kartą mokė, kaip aš 
turiu laikytis tuo atveju, jei mane svetimi žmonės klau
sinėtų apie tėvą ir apie lietuviškas knygas. Aš turįs trum
pai atsakyti, kad apie tėvą nieko nežinau, kad jis pas 
mus neateina, kad jokių lietuviškų knygų nemačiau. Ši
tokį pamokymą tvirtai dėjausi į galvą ir buvau pasiryžęs 
visais atvejais tesėti motinai duotą pažadą, į visus klau
simus atsakyti nieko nežinąs.

(Galas)

KELEIVJS, SO, -BOSTON

PAGIMDĖ ANT SOFOS

N irginia Smsth, 36 metu amžiaus, iš Los Angeles, 
CaL pagimdė sūnų savo namuose ant sofos. Ji pa
juto. kad netrukus gimdys, bet norėjo baigti žiūrėti 
jai įdomia televizijos, programa ir nebebuvo laiko į 
ligoninę nuvažiuoti. Ji besuspėjo pašaukti kambary 
miegojusį vyra jai pagelbėti.

ŠEIMINfl<K£MS
Praeitą kartą davėme ve

lykinio mazuzėlio receptą. 
Jei kuri šeimininkė norėtų 
savo Velykų stalą paįvairin
ti skaniu pyragu, čia ras ši
tokį šafsaninės bobos re
ceptą:
Boba au šafranais

Imkime pusantros stikli
nės pieno, 2 uncijas mielių, 
16 trynių, pusę stiklinės cu
kraus, vieną stiklinę svies
to, puspenktos stiklinės mil
tų, vieną pakelį šafrano, tru
putį druskos.

Pašildžius pieną, užmai
šykime jame 2 stiklines mil
tų, išleistas mieles ir pasta
tykime, kad pakiltų. Kai pa
kils, sudėkime su cukrumi 
ištrintus trynius, miltus, iš
lydytą sviestą ir vieną šauk
štą užpilkime šafrano. Vis
ką gerai išplakime ir pasta
tykime šiltai, kad pakiltų. 
'Visą kitą darykime taip, 
kaip daroma kitas bobas 
kepant.

O jei norima turėti gar
daus gėrimo, tai štai krupni
ko receptas:

PAVASAMS ATĖJO

Matau: į Lietuvą pavasaris atėjo.
Jau paskutinės sniego lėkštės tirpsta,
Miške medžius kalena kėkštas,
Katytes supa blindų virpstai.
Prieš saulę atsilošęs kaista miško šonas.
Dievų ranka palazdynėlius sėja.
Su seno ledo skudurėliais 
Žiema į šiaurę žlabinėja.
Per girią kaip ant žirgo lekia jaunas vėjas 
Ir purto drebančius lapus pernykščius.
Kalnai apnuoginti kaip kapas.
Ir gervės iš trikampių krykščia. *
Papurtosios, stiklais ir sienom žaidžia grįčios. 
Pirmoji peteliškė saulėj skrenda.
Upeliai sidabru čiurlena ...
Ruduo į prarajas paskendo —
Matau: aš pats einu, krivūlė mano žydi 
Ir kvepia oras medumi ir duona,
Ir plakas bokštuos vėliavėlės —
Geltona, žalia ir raudona.

Faustas Kiria

Raodonsiuliai kaime
J. VLKS

Tikrai neatsimenu kada tai buvo. Žinau, kad tai 
būta didžiojo šeštadienio prieš Velykas ir tais metais, 
kai čia, Jungtinės Amerikos Valstybėse jau ėjo laikraš
tis “Lietuva”. Nežinau, kokiu būdu ir iš kur tėvas buvo 
tą laikraštį iš Naumiesčio kartu su manim parsivežęs. 
Buvo Velykų atostogos, tai atvažiavo manęs parsivežti 
šventėms. Vakare jis prie žiburio skaitė “Lietuvą”, ką 
ji rašė apie “Ūkininką” ir Varpą”, tai yra tuodu laikraš
čiu, kuriuos tėvas mėgo skaityti. Jau lovoje snausdamas 
klausiau, ką tėvas garsiai skaito ir kalbasi su motina.

Per tas pavasario atostogas mano darbas buvo pra- 
jodinėti kumelingas kumeles. Kaip kada tokių būdavo 
iki 6. Kiekvieną reikėdavo bent po valandą pajodinėti, 
kad jos geriau jaustųsi ir sveikus kumeliukus atsivestų. 
Buvo man smagus užsiėmimas. Kai jaunesnis buvau, tai 
vargo turėjau su mūsų visų mylima kumele, blese vadi
nama. Ji buvo gudri ir išpaikyta. Kai užsėsdavau ant jos 
be balno, tai ramiai sau išeidavo pro vartus, o ten netoli 
kylančio rugių želmens mane per galvą numesdavo. Stai
ga savo galvą iki \ žemės linkteldavo ir aš nusirisdavaū 
žemėn. O ji, kaip nieko dėta, į rugius. Ir daryk ką nori 
su ja — barama neklauso, o mušti uždrausta. Gali ku
meliuką pirm laiko pamesti. Būdavo ir ašarų ir pykčio. 
O svarbiausia iš bernų pašaipos: — Toks ir jojikas, kad 
kumelės nesuvaldai! — Juk tai gėda. Rausti ir pasitei
sinti nėra kaip.

Bet tą metą aš buvau jau tikru jojiku — be balno 
nesėdau ant kumelės. Mokėjau, kaip kumelę pavadžiu 
suvaldyti, kaip ją pažaboti. Blesė buvo man jau klusni.

Taigi ir tą dieną ruošiausi joti. Tai buvo didžiojo 
šeštadienio rytas. Pasipainiojo kaimyno skėtbernis. Jis 
tėvui pašnaždomis sako:

—Trys raudonsiūliai kaime pasirodė! — pasakė ir 
pasiskubino dingti, pas kitą kaimyną su naujiena nubėg
ti. Motina išgirdusi sako:

—Ir pasirink tu man tokią dieną — didįjį šeštadie
nį ! — stebisi.

—Tau didysis šeštadienis, o maskoliams pyragai, — 
tai atsiliepęs tėvas ragina mane tuoj joti į Urvinius.

Aš žinau jau, ką visa tai reiškia! Raudonsiūliai — 
žandarai atvyko kratos daryti, uždraustos lietuvių spau
dos jieškoti. Aš turiu tuoj nujoti į Urvinius pas Birbilus 
ir jiems pranešti: — Maskoliai kaime!

Birbilo žmona buvo mano motinos artima giibinai- 
tė. Urvinių Birbilas dalydavos su mano tėvu uždrausta 
spauda. Birbilas mėgo skaityti “Tėvynės Sargą”. Jis kaip 
kada tėvo prašydavo parodyti “Ūkininką.” o svarbiausia 
skolindavo “Ūkininko” kalendorių. Birbilas buvo pamal
dus ir savo namuose nemėgo laikyti “ūkininko” ar “Var
po”. Bet iš smalsumo kaip kada norėdavo kai ką iš laik
raščių pasiskaityti, o ypač kalendorių. Ten daug naudin
gų žinių susirasdavo. Birbilo aš nemėgau. Buvo šaltokas, 
retai kada širdingą žodį tariąs ir savyje užsidaręs ūki
ninkas. Bet jo žmona buvo širdinga, svetinga ir kada

tik pas juos nueidavau, būdavau pavaišinamas. Jų vyres
nysis sūnus buvo keliais metais vyresnis už mane. Kokį 
laiką kartu Griškabūdyje mokėmės. Buvo didelis pra
muštgalvis ir mokąs gerai nusikeikti. Jo taip pat nemė
gau. Susivaidijus, į krūtis susikibus, jis mane pablokšda- 
vo ir gerokai paman Rydavo. Tėvų jis buvo sunkokai 
suvaldomas. Tėvai jį atidavė dar jaunutį į Salaziečių 
vienuolių išlaikomą mokyklą Italijoje. Ten jis mokėsi, 
net vasaros metu nepaivažiuodavo ir vienas pirmųjų iš 
lietuvių išėjo į vienuolių salaziečių kunigus. Jau man 
suaugus, buvo jis Lietuvon parvykęs. Susėjom. Nesura- 
dova mudu bendros kalbos. Jam Lietuva buvo svetima ir 
neįdomi, šnekėjo labai darkyta lietuvių kalba. Buvo la
bai pamaldus ir kiti reikalai, be tikybos, jam nerūpėjo.
O tėvai buvo Datenkinti iš to nadaužos_ pmuLu. siivalzl/i_* - --- j- ——I .J—■ VMVOTIMVr-
mo susilaukę kunigo, nors ir ne Lietuvoje gyvenančio.

Ne noro, bet reikalo vedamas nujojau pas Birbilus.
Kieme, sutikau malkas kapojantį patį BirbHą.' _ ___ r.

“Maskoliai kaime, — įspėjau jį. O jis: kad jie su- ataušti, 
riiktų — tokią dieną! Nieko neras, šaukštai jau po pietų. Aukščiau minėti priesko- 
Bet tu turėjai pirma pagarbinti Viešpati Dievą, o paskui niai:
pranešti kas reikia, — pabarė jis mane. Apsisuku, ir unciJ'os muskato riešu- 
nuo kumelės nenusėdęs, joju savo keliu: — Būtų ne 
Birbilas jei nepabartų, — sušnabždėjau sau.

Už valandos parjoju namo. Sėdu ant kitos kumelės.
Kieme ramu. Raudorsiūliu nematyti. Laukuos bejojant y w ______
pastebėjau įaudonsiūiius vienu arkliu važiuojant pas no, vienas aštuntadalis un- 
kaimyną. Sėdėjo trys ginkluoti vyrai. Du jų rudas žanda-
rų milines dėvėjo, o trečias — melsvoj uniformoj baltai ___ — - o,,
žibančiu diržu pasijuosęs. Tai buvo zemskių staršas, toks viena rūtų šakelė, žiupsnelis 
trum pakojis, ilgaliemenis storulis, tamsia į kaltą pana- šafrano (soffron), i/į unci- 
šia barzda. Vienas tų žandaių turėjo ilgą, rusvą barzdą, j°s vienas aš-
o kitas taip pat barzdotas, bet jo barzda buvo reta, ruda. tuntadalis kardamono.
Juos jau ne pirmą kartą mačiau: ir pas mus kieme ir
Naumiestyje. Mes vaikai jų visur vengėme lyg kokio 
pikto užkrečiamo. Suaugusių jie taip pat nebuvo mėgia
mi, o tik pakenčiami. Kai pas mus jie atvykdavo, tėvas 
juos pavaišydavo, bet niekuomet nesėsdavo kartu su 
jais už stalo.

Vakarop suplaukia naujienos iš viso kaimo. Žanda-

Imkite žemiau nurodytus 
prieskonius, sudėkime į puo
dą, užpilkime puoduką van
dens, įdėkime du su ketvir
tadaliu svarų medaus, tiek 
pat cukraus ir virinkime 
vieną valandą. Tada sudė
kime citrinos ir vieno oran- 
žio žievę ir pavirinkime 15 
minučių. Pavirinus, žievę 
išmeskime, nukelkime puo
dą nuo ugnies ir supilkime 
5 puodukus virinto vandens 
ir 2 kvortas spirito, už
denkime puodą ir leiskime

/•* ——w—--------
to (nutmeg) žiedo, 1 mus
kato riešutas, *4 uncijos 
gvaizdikų < camation), vie
nas valgomasis šaukštas va- 
nilijos, 14 uncijos einamo-

DRAUDŽIA DIRBTINAI 
APVAISINTI

Praeitų metų lapkričio 
mėnesį Italijoje teismas nu
tarė, kad moteris, kuri iei-

- . . ------- -------- dosi dirbtinai apvaisinti
rai tik pas labiau pasiturinčius atsilankė. Kratų niekur be vyro žinios ir sutikimo 
nedarė, tik pas švedus prikibo prie naujos maldaknygės^"“""1’ ~**v“,*i’**"
— didžiojo šaltinio. Jiems parūpo, iš kur gavo naują 
maldaknygę. Tokias atimdavo, švedo žmona buvo ap
sukri moteris. Ji mokėjo pasiaiškinti:

—Mes sūnelį ruošiame į kunigus, tai tą maldaknygę 
jam saugojam, todėl ji nauja.

Žinoma, kitu atsitikimu Švedai būtų netekę malda
knygės, bet kai gera kapa kiaušinių atsidūrė raudonsiū- 
lių kepurėse, maldaknygę paliko. O mama skundėsi:

—Tie nevidonai išsivežė visą kumpį šventėms pa
ruoštą. Reikėjo .. . Tėvas kaltas su ta spauda. Būtų kratą 
darę. Gal būtų suradę net tą amerikinį laikraštį. Nespėjo 
tėvas nukišti jį kur reikia — vis skaitė, žinai, raidės 
smulkutės, tai nesiseka greitai visa skaityti. Tėvas akinių 
dar neturi. —

—Tai būsim be kumpio? — klausiu.
—Kad jie, tie maskoliai prasmegtų! Kur čia dėl jų 

pasiliksi be kumpio. Reikėjo kitas iš kamino nukabinti, 
bet tas bus tik rūkytas ir nevirtas. Virtąjį maskoliai pra
rys, kad jie paspringtų!

—Raudonsiūliai kaime ... — iki šiol Velykų didįjį 
šeštadienį prisimenu tuos žodžius, žodžius, kurie nusako 
ano meto Lietuvos žmonių nuotaikas, jų susipratimą ir 
apsisaugojimo priemones.

negali būti pakaltinta sveti 
mote riavimu. Aukštesnis 
teismas tą nutarimą panai
kino ir pripažino tą moterį 
nusikaltus svetimoteriavi
mu. Byla bus perkelta į 
aukščiausią teismą, kuris 
tars paskutinį žodį. Tokia 
byla Italijoje pirmoji.

Ją iškėlė Antonio Faedda 
savo 35 metų žmonai, kal
tindamas ją svetim 
mu, nes jos 20 mėtį 
tė esanti dirbtino apvaisini
mo vaisius. Teismas tą mo
terį pripažino kaltą ir nu
teisė 20 dienų kalėti^ TĮą 
bausmę jai teks atlikti, ]ei 
aukščiausias teismąr nenus
pręs kitaip.

y R

BRANGI KELIONE

Vierio amerikiečių žurna
lo bendradarbis apskaičia
vo, kad biJetas j mėnulį kar

štai kaip turi . T 
pramonės darbininkaeko^ 
munistų valdomoj Kinijoj’ 
kur per mėneįs miltų duo- 

" dama tik 13 svarų, kopūstų
tuos 60 milionų dolerių, tai 55-66 svarus, riebalų pusę 
yra 100 dolerių už mylią, svaro.
Šiandien skrendant lėktuvu 6 asmenų šeima per mė- 
aplink žemę, kaštuoja 7 nesį gauna trečdalį svaro 
centai už mylią. Jmuilo.

VĖL YKOStrKNYGOS-- Q--
, SOCIALIZMO BLAIVUMAS.

Netoli Velykos, jau galvoja-; 230 psl-, kaina ............ $0.50
me, ką dovanosime savo arti- į EGLĖ. duetas iš tos operos, M. 
miesietns. Todėl, apie dovanas Petrauskas, kaina . — $0.50 
galvodami, atsiminkime, kad ge-'ISTORIJOS ĮŽYMIŲJŲ EURO- 
riausia dovana bus knyga. Bei POS TAUTŲ, dalyvavusių 
šitoj viatoj nuolat skelbtų kny-Į didžiojoje karėje, M. Avietenai-
gų, Keleivio administracijoje 1 tė, 193 psl. ................ $1.50
galima gauti dar šias knygas:! SVENTADARBlAI, 1 veiksmo 
knygas: 1 tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,
DAINŲ KRAITIS, 200 lietuvis-1 kaina .............................. $0.25

kų dainų su gaidomis 224 ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
psl., kaina .................... $3.00 j 23 psl., kaina ................ >0.15

JŪRININKO SINDBADO NUO-'KRAUJAS IR KERŠTAS, nove- 
TYKIAI, įdomūs pasakojimai! lės, V. Kirlys, 103 psl.,
jaunimui, 108 psl., kaina $2-00! kaina .............................. $0.20

AKTZAI DTTC£-1 T TI-TT TT7TT T V V C T TIVTK11I
Andriušio apysakos, 101 psl... PAPROČIAI —»paveikslai su
kaina ............................... $1.50

NAKTYS KARALISKIUOSE
Hudo Dovydėno apysaka. 168
psl., kaina ............. .. $2.00

VUKO GRUPIŲ KOMISIJOS

aprašymais. A. Dargis. 46
psL, kaina ..................... $1.00

NEW OR1GINAL POLKAS, Ch. 
Kinderis, gaidos akordeonui 
su smuiku, kaina . — $0*75 

PRANEŠIMAS, arba kodėl į LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mūsuose nėra vienybės, 80; mišriam chorui, V. Banaitis,

psl., kaina ........................ $1.00! kaina .............................. $1.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETU-MAELBOROUGH’S LITHUA-

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaina .. $5.00 

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl., kaina .......... $1.00|

NIAN SELF-TAUGHT. M. 
Inkienė, geras vadovėlis lietu
vių kalbos mokytis angliškai 
kalbančiam, 144 psl., kau 
na ....................................... $1.25

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir- KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
kos šimtmetis. Nepriklauso-< K. Kautsky, 31 psl., kai
mą ir pavergta Lietuva ir kt.| na ....................................... $0-80
str.), 196 psl., kaina .. $2.00 šLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks-

LIETUVOS SOCIALDEMO- mo komedija, 29 psl., kai- 
KRATŲ PARTIJOS PROG- na ....................................... $0.15
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl 
kaina 25 centai.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA, 
prof. M. Roemeris, 48 psl 
kaina 35 centai. .

JAUNASIS SOCIALDEMO

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina ,. $0.25

KRATAS Nr 4. ir 5, kaina ANARCHIZMAS. 29 psl.,JcaL
36 y-v -

s wa aku
,— 1 $9-|wl.. kaina ....^.. $0-25daug patarimų ’ kaip natūra

liai gimimus reguliuoti, 224
psl., kaina .................... $3.00

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

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

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL- 
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

olaukio, 97 nsl.. kaina .. $2.00 
DAIKTAI IR NUORŪKOS, L 

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

UETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na 50 centų

DEBATI SOCIALISTŲ &U 
KLERIKALAIS, 45 psl., kai
na ....................................... $0.16

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L Tolstojus, 62 psL, kiu- 
na ....................................... $0.35

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

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 pšL 
kaina .............................. $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 pel.. 
kaina ....*................... $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, dija, 61 psl., kaina .... $0.25 

3 veksmų Moliero komedija, KARĖS NUOTAIKOS, vieno a-
59 psl.. kaina 30 centų

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

centai
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 centu %
MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai,

J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
15 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- 
seckas, 56 psl.. kaina 50 centų

APIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ. 
13$ pat, kaina 50 centų.

kto - veiksmo drama, 42 psl-,
kaina ........................... $0.20

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

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

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psL, kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smebto- 
. riaus eilėraščiai, 221 psl„ kai

na ....................................... $0.75
DELKO ŽMOGUI REIKIA 

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

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
( Giedraitis 32 psl., kai-
£ na ...................................  $0.76
ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru

šaičio eilėraščiai, 151 nei.,
■ kaina ........................... 20 75
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.76
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Breadway
Se. Beeten 27.



No. 12, Kovo 25,1059 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septinto

Biznis so Rusija
ANDRIUS VALUCKAS

Daug amerikiečių milijo
nierių norėtų daryti biznį 
su sovietais, atseit pradėt 
plačią prekybą su Rusija, 
padaryt milžiniškus pelnus 
ir tuo išbrist iš ekonominių 
sunkumų. Tokias ružavas 
perspektyvas amerikiečiams 
atvežė Mikojanas Ameri
kon.

Tas jų pasiūlymas man 
primena vieną jauną armė
ną, kuriam senelė liepdavo 
prieš išeinant į mokyklą 
kasdien rūpestingai išbliz
ginti batus ir prieš išeinant 
jį patikrindavo, ar jis gerai 
batus išvalė. Bet tas suktas

COCOA, FLA.

įkurta nauja LDD kuopa
Vasario 16 d. pas drau

gus Stepp (Steponavičius) 
susirinko būrelis pažangių, 
demokratiškai nusiteikusių 
lietuvių pasitarti, ar nebūtų 
galima čia įkurti kokią nors 
organizaciją, kurion susibū
rę, pažangieji turėtų progos 
įsijungti į bendrą visuome
ninę veiklą. Buvo visokių 
sumanymų, bet galų gale 
vienu balsu nutarta įsteigti 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos skyrių.

Kol kas organizacija nėra 
gausi, bet manome, kad a- 
teityje atsiras daugiau no-

naitė, nėra laisva, privati, o 
suvalstybinta. Tas jiems lei
džia mesti užsienio rinkon 
prekes žemiau savikainos, 
sudaryti paviršutiniai pa
žiūrėjus labai viliojančias 
sutartis, duoti milžiniškus 
prekių užsakymus ir . . . 
juos nutraukti, kad privers
tų tą kraštą padaryti politi
nes nuolaidas. Tokios sovie
tiškos prekybos užsakymus 
pergyveno visos Pabaltijo 
valstybės ir kiti vakarų Eu
ropos kraštai Taigi, savo rinči . . dėtis 
prekyba sovietai stengiasi' T ‘Hvha išri]
ardyti kitų kraštų ekonomi 
nį gyvenimą, sukelti strei

armėnas vieną rytą užuot jkus ir nepasitenkinimą, 
valęs batus ištepė batų te-1 Pradžioje, aišku, jie duos
palu jos akinius ir ji nega
lėjo matyti jo nešvarių batų. 
Tokiuos, komunistine pro
paganda, išmozuotus aku- 
liorius norėjo uždėti Ameri
kos prezidentui ir visuome
nei armėnas Mikojanas.

kapitalistams pasipelnyti, 
kaip ir lošimo namų savi
ninkai, kad duoda kiek iš
lošti, o paskui palieka kos- 
tiumerius be marškinių ir 
be kelnių . . . Tas tris svar
bias aplinkybes turėtų atsi

Mikojanas, būdamas De- minti kapitalistinių kraštų
troite, pramonininkų priė
mime, drįso pastebėti, kad 
Ford kompanija ir General 
Motors kompanija taip pat 
sugadina viena kitai nema
žai kraujo, bet tas joms ne
trukdo dalyvauti bendrame 
pobūvyje ir .kalbėtis vienai 
su kita, laisvos konkurenčių 
jos principu, tai kodėl, gir
di, negalėtų panašiu keliu 
laisvai konkuruoti ir kartu 
bendrauti Amerika su Ru
sija? . . .

Palyginimas labai žuiika- 
votas ir neteisingas, nes nei 
G M nei Fordas nepraktįkuo- 
ja tarpusavio kokurencijo- 
je žmogžudysčių, lėktuvų 
apšaudymo, kalėjimų, tero
ro ir vergų darbo, priešingai 
jų abiejų darbininkų atlygi
nimai yra visiškai vienodi. 
Tuo tarpu Rusija verčiasi 
vergu darbu aukso, anglies,

pramonininkai ir prekybi
ninkai: 1. Vergų darbą, 2. 
Valstybinę Rusijos prekybą 
su politika ir 3. Nevienodas 
darbininkų atlyginimo bei 
organizacijų sąlygas.

Pavienių asmenų, preky
bininkų ir politikierių asme
ninio pelno troškimas suda
ro didelį pavojų, kad tokių 
bandymų Su komunistais 
biznį dalyti gali būt mėgi
nama, bet darbininkų orga
nizacijos turi budėti, kad
IUU i__ii..nenu iicuuiu

Ieškau Vinco ir Antano STULGIŲ, 
Jono sūnų. Vincas Stulgis gyvena 
J. A. Valstybėse, o Antanas Kanado
je. Ii Lietuvos paeina iš Pajievonio 
vaL Kletkininkų kaimo. Išvažiavo 
iš Lietuvos prieš pirmų jį pas. karų. 
Turiu laiškų nuo jų sesutės Konstan
cijos iš Lietuvos. Jie patys ar kas 
juos žino prašom parašyti šiuo 
adresu:

S. Mikaitis 
84 Pine St.
Elizabeth N. J. (12)

TEISMO DIENA

(Biblijos Tyrinėtojų Garsiai 
“NAUJAS DANGUS 
IR NAUJA ŽEMĖ

Pakalbinkim l

Į valdybą išrinkti: Pirmi
ninku J. Hermanas, sekr. 
M. Steponavičienė-Stepp, 
ižd. J. Mandusienė.

Šios apylinkės lietuviai, 
kurie norėtų gauti daugiau 
informacijų, prašomi kreip
tis į sekretorę M. Stepp 
(R-te I, Box 26, Titusville, 
Fla.) arba į iždininką J. 
Mandusienę (7 Indian Ri- 
ver Dr., Cocoa, Fla.).

Susirinkimą baigus, drau
gai Steponavičiai visus gar
džiai pavaišino.

J. Hermanas

BELIKO VIENAS

Aš, Kazys ftilius, ieškau Motiejų 
fiilių, mano broli, gimusį 1890 me
tais, atvyko j Ameriką 1911 metais, 
gyveno Benton, III. ir Chicagoje, tu
rėjo žinotų Kastę Savickaitę, 2 sū
nų ir 1 duzterį* Jis pats ar kas jį ži
no prašom parašyti man, būsiu labai 
dėkingas. Rašyti šiuo adresu:

Stanley Malkus
Colon, Mich.

Ieškau Marijonų Bilskienę ir jos 
seserį Marcijoių Tautvidaltę, šios 
pastarosios pavardės po vyru neži
nau. Jos abidv, gyveno kažkur apie 
Bostoną, Mass. Jų ieško jų pusseserė. 
Jos pačios ar kas apie jas žino pra
šom atsiliepti šiuo adresu:

Barbora Tautvidaitė
1414 Fredrick Street
Joliet, III. j

Ieškau Magdutės Markevičiūtės iš 
Gurtiškių kaimo, Audaminos par., 
Kalvarijos vaL Iš Lietuvos ji atva- 
čiavo į So. Bostonų, o vėliau išsikėlė 
j Nevv Yorką. Ji pati ar kas apie ją 
žini prašom parašyti šiuo. adresu: 

Rozalija Mindaugis
17 Mercęr St.,
So. Boston 27, Mass.

ir JuozoIeškau dėdžių Antano 
Stonių ir jų vaikų. Jų vardų 
nau. Aš esu Magdalenos Stonytės 
ir Antano Vasyliaus duktė. Prašau 
juos arba apie juos ką žinančius 
atsiliepti šiuo adresu:

Valeria Vasilyus de Agelaites 
Latigau 80

Buenos Aires, Wilde 
Agentina

O kas gi yra naujasis dangus ir 
naujoji žemė, kuriuos Viešpats yra 
žadėjęs taip sutverti? Tai Kristaus 

j karalystės valdžios santvarka. Pra
našystėje apie jų sutvėrimą jie pa
vadinti kitu vardu, būtent: “Jeruza 
lė”—“Štai aš sutveriu Jeruzale f 
džiaugsmui, ir jos tautą džiaugsmui.”» 
(Iza. 66:17. 18) Apaštalui Jonui. Pa- 
tmos saloje, buvo duota įvairiu re
gėjimu apie naujos karalystės san
tvarka, ir jis sako: “Aš mačiau nau
ją dangų ir naują žemę,” ir iis taip- 
pat sako. kad jis matė “šventąjį 
miestą, naująją Jeruzale, nužengian
čia iš dangaus nuo Dievo.”—Apr. 
21:1, 2.

9-je ir 10-je to paties skyriaus ei
lutėse, Jonas kalba apie “naująją Je
ruzalę'* kaip apie “suiiedotinė”. Avi
nėlio žmoną.” Taip sakydamas jis 
išaiškina simboli. Jėzus bus didis 
Karalius Dievo karalystėje, kuri ne- 
poilgam palaimins visas žemės gimi
nes, ir jis turi karaliauti su ir per 
savo bažnyčią kuri “pirmajame pri
sikėlime” pasidaro jo nuotaka. Seno
binė Jeruzalė buvo Izraelio sostinė 

i ir joje būdavo karalių “sostai” arba 
' posėdžiaL Todėl Viešpats' naudojo 
šias aplinkybes kaip Kristaus kara
lystės vaizdus. pramindamas ia 
“naujoji Jeruzalė.” Ir, kaip jau ma
tėm, ta pati naujoji Jeruzalė yra 
Dievo pažadėtieji “naujasis dangus- 
ir naujoji žemė”—kitaip sakant, tai 
yra Viešpaties karalystė, kurioje Jė
zus turės valdžios kaip Dievo Kara
lius.

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 146 psl. 25 centai, 
Kasdieninė Manna, 60 centų. Giesmių

1

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandruff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will caųse loosing and gray 
hair. NEW ERA will provent 
all hair troubles, it will make 
your hair nevv shiny as you 
never had before.

Ma.l 82.00 for 8 oz. bottle . 
Frank Bitautas

527 E. Ezpoaitioa 
Denver, Colorado

__
ioįj<u uuv-

tos jų laisvės ir jų gyveni
mo lygis. ;

c Andrius Valuckas

PHILADELPHIA, PA.

šiomis dienomis mirė 112 
metų amžiaus John B. Sal- 
ling iš Kingsport, Tenn., bui 
vęs civilinio karo karys pie
tiečių armijjoe. Jam mirus, 
beliko vienas gyvas to karo 
dalyvis — Walter W. Wi- 
lliams, 116 metų amžiaus.

Šiauriečių armijos pasku
tinis dalyvis Albert Wool- 
son mirė 1956 metais, turė
damas 109 metus.

KNYGOS JAUNIMUI

Neatsitikome ir mes
Ir šiais metais Filadelfi

jos lietuviai laisvosios Lie- 
geležies kasyklose, naudoja tuvos 41 m. sukaktį paminė-
vergų darbą Sibiro medžio 
pramonėje, skatikais apmo
ka tremtinių darbą, ubagiš
kais atlyginimais verčiasi 
kolchozuose, jų darbininkai 
neturi nei streiko, nei laisvo 
judėjimo, be to, jie nesenai 
pradėjo plačiai naudoti ne
pilnamečių moksleivių du
bą fabrikuose, tris dienas 
kiekvieną savaitę, o jų mo
terys seniai pajungtos sun
kiausiems ir pavojingiau- 
siems darbams — tad kur 
čia gali būti laisva konku
rencija, jeigu nėra pačių pa
grindinių vienodų sąly
gų?!..

Dar didesnis skirtumas y- 
ra tas, kad Rusijos užsienio 
prekyba yra pajungta jos 
politiniams tikslams, tėra 
jos užsienio politikos tar-

APSIGALVOJO

jo įspūdingai. Minėjimą su
ruošė iš organizacijų atšto-

nęįj.. knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei
kalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros. Adresas: L. B. S. A. 

3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

Puikybė ir angelus pražudo.
Emerson

GERIAUSIOS KNYGOS
Lyties Garbinimas knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ................ $1.50.
Šventraščio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinama 
nemoralybę, 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, III.

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir J 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi-

NEW ERA SHAMPOO 
IŠRADĖJAS

jO00®O0©cc«ixxwxxxs0®ec0ooot

ŽODYNAS
"A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay 

So. Boaton 27, Maas. 
evvv v v v vv v v v vvwwwwvvw

KEPĖJAS IEŠKO DARBO

Esu duonos kepėjas, ieškau darbo 
lietuviškoj kepykloj. Turiu 10 metų 
praktiką, rašykite: Juozas Gomas, 
28 Knox St., Lewiston, Me. (13)

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstą ir pua* 
lės ligų, šlapinimosi 
lrnnnln užristi mo ir 
nuo odos išbėrkno. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

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

Alex. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į AlexandeFs vietą. 

Mgl

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Nanjas Gydymas Daro 

Stebuklas
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokią negražių ir nepatogią 
veido ir odos dėmią! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (moa- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomą, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos luninėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų-, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. .Ne
svarbu, kų jus bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigą—10 Dieną Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikoa.
Nesiųsk pinigų. Atsius tik savo var
dų ir adresų. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui 32 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk 32 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, gražink ir atgausi 
sevo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 303 

CLINTON. INDIANA
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vų sudarytas komitetas, ku- ?uo?iet atsiminkite knygą ir 
riam pirmininkavo VUKodovanokite. Keleivio ad- 
prezidiumo narys, teis. Jo-[iliustracijoje galite gauti 

A. Stiklorius. Minėji-!81^ Jaunlmui‘"karnas kny-
T • a._ •nas

mas buvo Lietuvių Muzika 
lio Klubo salėje. Jame daly
vavo virš 600 asmenų. Tu
riningas kalbas pasakė Lie
tuvos atstovo pareigas einąs 
Washingtone J. Rajeckas ir 
kongresmanas D. Flood. 
Teis. dr. K. Gudėnas paver
gtos Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu perskaitė rezoliuci
jas, kurios susirinkusių bu 
vo priimtos ir pasiųstos 
JAV vyriausybei. Aukų bu
vo surinkta $1,384.

K. T.

N. ZELANDIJA

Ir čia paminėjo V. Kudirką

gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na .....•••••••»»•••••»». 31.30.

GINTARRLR. J. Narūnės graži pa
saka apie žveją duktelt, ilftSthiota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.
NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu

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

MfiLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psL. 
kaina ....................................... 31-60.

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai- 

$2.00
DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 

pvsakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina ........................... $1.00

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

ViKTIK1 iir’Pin/A IAUIUO jį JLUiIUYĄ

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

46 metai aprūpname VVorcesterį ir apylinkę vaistais

♦Mooo^^^aooooooooooooooooooootomooooooooop

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

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

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

ŠIRDIES RCMAL 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 ne 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 už 35.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

2ODY1NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo 'bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $3.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margelis, 3325 So. Hafeted St„ Chicago 8, Iii.

g
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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)
l’/<» jardo dirbtinio šilko pamušalas 
1 gryno šilko kaklaraikštis

No. EA 2 — $42.00 — vyrams
* 3 su trečdaliu Gabardino mėlyno, pilko, 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. bliuska 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 kostiumui ar suknelei *
* 3 jardai dirbtinio šilko pamušalui . ; •,
* 4 jardai medžiagos vasaros suknelei mėlynos, ružavos, ąuk- 

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

* 3- su trečdaliu jardu geriausios anglų VVorsted medžiagos
* Vyriškas ar moteriškas rankinis ‘Wega’ laikrodis 17 dei

mantu, nebijo vandens.
* Vyriškas ar moteriškas rajono šalikas

Specialus Velykų Standartinis Maisto Siuntinys 
No. 30 — $30.00: 4 svarai šokolado plytelėse. 5 svarai cuk
raus. 1 svr. kakao, 2 svt. šokolaro saldainių, 1 svr. kietų 
saldainių, 1 svr. džiovintų vaisių, 18 unc- datulių, 18 unc. figų 
No. 31 — 329.30: 1 svr. šokoladinių velykinių kiaušinių, 5 
svr. šokolado plytelėse. 2 svr. šokolado saldainių, 1 sv. kakao 
į PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS. Prašykit katalogų

ir pavyzdžių.

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

(Offisas atdaras visą laiką)

*«1

Ganioji aktorė Lana Tar- 
ner sako. kad paskutinieji 
metai ią išmokę, kaip Ka
lima boti patenkinta nemy
lint. bet tas nereiškią, kad 
ji pasitraukusi nuo gyveni
nio. Dabar ji galvojanti ką 
darydama? ' w

Dr. Vinco Kudirkos 100 
metų sukaktis nepraėjo ne
paminėta ir Aucklande. Č. 
Liutikas skaitė paskaitą 
apie V. Kudirką, o buvęs 
akt. P. Šimkus labai gra
žiai paskaitė V. Kudirkos 
kūrinių.
Bus lietuvių suvažiavimas

Čia gyvena tik keli šim
tai lietuvių, bet jie yra išsi
blaškę po visą kraštą. Atei
nančių Kalėdų atostogų me
tu Bendruomenė rengia visų 
lietuvių suvažiavimą.
Atvyks vysk. V. Brizgys

Kovo 24-26 dienomis at
vyks vysk. V. Brizgys ir ap
lankys Dunedino, Welling- 
ton ir Aucklando miesto 
lietuvius.

Č. L.

Naujas Išradimas

Reumatizmo ir 
artraičio skausmus

• ♦ o
APAP ELIXER imamas kasdieną, 
naskutinis išradimas prieš skausmą.
Kaina ........................................... 33.00
ANALGESIC LOTION vartojama 
•rynimui skaudančių vietų. Naudoja
mas tik iš lauko. Kaina...........33.00

Geriausių rezultatų duoda naudo- 
<ant abu vaistu tuo pačiu laiku. Pa- 
’iuosouja nuo skausmų, kaip joks ki- 
•«s vaistas to nepadaro. Pasiteakini- 
itas garantuojamas.

Iš Kanados ir kitų kraštų prašom 
pridėti 60 centų persiuntimui.

. TROPICANA Dept.7 
P. O. BOX 3S5 

CLINTON, IND.

Jiešlutlimm
Paieškau brolį Kazį Miliauską. 

Jau seniai išvažiavo j Argentiną, 
Pietų Amerikoje. Jis pats ar kaa 
jį žino prašau parašyti man šiuo 
adresu:

Mrs. Mary Alekna 
.712 Washington Avė.
Spring Lake, N. J. (13)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudss galite gau
ti SLA kuopuoae, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre* Rašykite tokiu adreeu:

DR. M. J. VINIKAS
SR7 West SOtfc Street, Yedl 1, N. Y.

MES ATLIEKA* ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms visk< 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adreeu: 

“KELEIVIS”

<36 Eaat Broadvvay, South Boaton 27, Maaa
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Puabpb Aitant— KELEIVIS, SO. BOSTON No. 12, Kovo 25,1959

L
Vietinės Žinios Lietuvių Darbininkų 

Draugijos suvažiavimas bus 
Bostone gegužės 30 ir birže
lio 1 dienomis.

LDD 21 kp. susirinkimą*TIK 4 SAVAITES BELIKO IKI LIETUVIŲ SOCIALDE
MOKRATŲ SĄJUNGOS 60 KUOPOS METINIO BAN
KETO. JIS BUS BALANDŽIO 26 D. SO. BOSTONO j Darbininkų Dr.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS SALĖJ. RUOŠIU- Įjo3 eiIini^ susirinkimas bus 
MES! j balandžio 12 d. So Bostono

gą a ■ ■■unMM L Piliečių Dr-jos patalpose.
Sužavėta* Florida Be moterų 

išsiversti
Daug dešimčių metų išgy

venęs Amerikoj, bet visuo
met visokiais darbais apsi
krovęs, Vincas Anesta netu
rėjo laiko apleisti Dorches
terio ir pažiūrėti, kokie “dy
vai” yra toj taip visų giria
moj Floridoj. Tokią progą 
jis tegavo prieš porą savai
čių, ir štai ką rašo iš Fourt 
Lauderdale, Fla.:

Kad tas galima, aiškiai į- 
rodė praeitą sekmadienį Sekmadienį Bostone įvy-
Sandaros 7 kuopos sureng- didelės šachmatų rungty-

“Gerbiami ir brangūs 
draugai keleiviečiai! Paga
liau atsidūriau garbinamoj 
saulėtoj šiltoj Floridoj. Vi

tas banketas. Jį rengė vyrai 
moterims sandarietės pager
bti. Moterys piršto nepriki
šo, viską atliko A. Andriu
lionis, Kirmelevičius, jo sū
nus, A. šiugžda ir J. Ar
lauskas, tik prie stalų kiekri- 
pagelbėjo Danutė Keslerytė.
Ir viskas buvo gerai padary
ta. Žinoma, didelio čia daik
to, jei vyrai supainiojo

nes telefonu Bostonas-Phi- 
ladelphia ant 20 lentų. Ge
diminas Šveikauskas atsto
vavo Bostoną ketvirtoj len
toj ir pirmasis pelnė tašką 
Bostonui, įveikęs L Snyde-

Laimėta prieš Brattle

Tarpklubinėse Bostono 
siems iš ten daug linkėjimų, valgių eilę, jei kavą mėgino j^ngtyiiėse praeitą penkta- 

duoti be pieno ir cukraus, dienj So. Boštopo L. P.. D. 
Kas čia į tokius dalykus 'antroji saihmatų komanda

______ r____ *_______ dėmesio kreips, svarbu, kad '^m®j° prieš Cambridge
šiltas, vandeny plūduriuok i visi galėjo sočiai pavalgyti, ®ra^e komandą, santykiu 
kiek nori — nesušalsi. Kur kad stalai buvo net gėlėmis Po tašką pelnijo S. Ka

ičia labai malonu tingi
niauti, ypatingai tiems, ku
rie gyvena iš pensijos. Oras

tik pažvelgsi, visur medžiai 
žaliuoja, eglės žydi. Rojus 
neapsakomas. Gali kaip A- 
domas ir Jieva lapeliais pri
sidengęs vaikštinėti. Gaila, 
kad negaliu čia pasilikti. 
Iki pasimatymo So. Bosto
ne!”

papuošti ir visi buvo gero 
ūpo. Todėl ir ten buvusieji

zlauskas ir Ged. Kuodis, po 
pustaškį uždirbo E. Spiraus-

vyrai (tik jų nebuvo daug) Makaitis.
ir nutarė, kad, jei norima,' ~~7~—7----------- •------
galima ir be moterų išsivers- pagerbė SIiiauaku*
ti, tik bėda, kad to noro pa-j ;---------
prastai trūksta. j Balandžio 18 d. 6:30 vai.

Taigi klubietės buvo gra- -va^- Tautinės S-gos namuo- 
žiai pagerbtos. Jų vadovė J. rengiamas pokylis Vale-

Padėka , Keslerienė, kaip karalienė,
’______ sėdėjo prie garbės stalo su

Širdingai ačiū dr. Krisiu- ^y0 kitomis vaidybos narė- 
kėnui už rūpestingą mūsų stebėjo, kaip vyrai
mylimo vyro ir tėvo gydymą ^et dovaną gavo,
(Tamsta visuomet atėjai, kurią J. Arlauskas Sandaros 
nežiūrėdamas nei nakties, 7 kuopos vardu įteikė San- nei dienos), pastoriui Bra5 daros Moterų Klubo pirmi-

er už suteikimą dvasiško pa 
tarnavimo jam mirus,

ninkei J. Keslerienei. 
Programai vadovavęs A.tarnavimo jam mirus, po- . v*

niai Zaletskienei už laidotu- Andnulionis visų pirma da
rių tvarkymą, visiems tiems, 
kurie nepaliko mus vienų 
tokioj be galo liūdnoj valan
doj, ypač ponams Bimšams 
ir Blakučiams.

Augustina ir Lydija 
Herbstai

Kova dėl apyvartos 
mokesčio

Mūsų gubernatorius labai 
daug pastangų deda norė
damas įtikinti įstatymų lei
dėjus, kad jie priimtų 3%

vė žodį moterims. Iš jų kal
bėjo: J. Keslerienė, A. Kro- 
pienė, Nedvinienė, J. Pra
naitienė, legionierių moterų 
pirm. Plevokienė, J. Tuma
vičienė, E. Mozuraitienė, 
Banienė, V. Šlizauskienė. 
Gavo progos pakalbėti ir ke- 

‘li vyrai: A. Chaplikas, J. 
Arlauskas, J. Lekys, S. Jo- 
kubauskas, Kirmelevičius ir 
šias eilutes lašantis.

Ž-tis

Sušelpė savuosius
apyvartos 
tax)

mokestį (sales
Bostono lietuviai teisinin- 

Šiomis dienomis prieš tą kai paaukojo $10 neturtin- 
mokestį griežtai pasisakė ,žĮems teisininkams sušelpti 
Mass. unijų taryba. Ji sako, vainiko ant Čikagoje
kad tas mokestis yra netei- mirusio Lietuvių Teisininkų 
singas ir nereikalingas, nes Dr-jos Centro Vąldybos na- 
jo našta daugiausia spaus • Jurgio Juodelio karsto.
tuos, kurie ūkiškai silpniau-į —'---------------------—
si. Unijų taryba siūlo padi-Praio pataisyti
dinti mokesčius tiems, kurie!
daugiau pajėgūs.

Buvo atvažiavę 
parado pamatyti

Mus prašo patikslinti, kad 
Vasario 16-sios proga AL
Tui aukojo $5 ne A. Lauku- 
tis, bet A. Laurutis.

‘rijai ir Vytautui šližaus- 
kams pagerbti jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
proga.

Konsulatas jiesko
Jurkonis, Jonas ir Vincas, Juo
zo sūnūs, kil iš Kapčiamiesčio 
vai.
Kurauskas, Stanislovas, iš Kau
no, žaliojo Kalno.
Kurgonas, Viktoras, kilęs nuo 
žąslių.
Lazauskas, Ignotas, Mykolas, 
Vincas, Antanina. Paulina ir 
Rožė, kilę iš Kapčiamiesčio vai. 
Madeiša, Kazys.
Mickevičienė - Krivinskaitė, Ma
rė, Petro duktė. gim. Kaune - 
Šančiuose. vyras Andrius Mic
kevičius, duktė Bronė Mickevi
čiūtė - Kliogienė.
Mickus, Stanislovas, kilęs iš 
Lepšių km., Žemaitkiemio vai., 
Ukmergės aps.
Pačėsa, Emilija, gimusi Ameri
koje-
Umbrasas, Petras, gyvenęs 
Brooklyne.
Verbyla, Antanas. Jurgio sūnus, 
gim. Vaiponios km., Punsko pa
rap.
Vijūnas, Vladas, kilęs iš Rund- 
žių km.. Žemaitkiemio vai., Uk
mergės ap.
Algiminavičianė . Daukšaitė, 
Ona.
Bulovas, Silvestras, Antano sū
nus.
čekanavičienė - Cikockytė, Ona, 
ir jos sesuo Kulbinskienė - Ci
kockytė. Marijona.
Daukšaitė. Ona, gyvenusi Grand 
Rapids, Mich.
Dirigis, Jonas ir jo sesuo Apo
lonija Dirigaitė - Narbutienė, 
jos vyras Stasys Narbutas, jų

vaikai Stasys ir Olga. 
Dirvanauskas, Boleslovas ir 
Vladas, ir Teklė Dirvanauskia- 
nė.
Grybauskienė, Prančiška, Ka
zio duktė, gyv. Kanadoje. 
Jakštas, Antanas, nuo Sasnavos, 
buvęs Vokietijoje, Muencheno 
stovykloje.
Jansunas, Bronius ir Leonora ir 
Uršulė Jansunienės.
Kalifatas, Antanas. Bronius, ir 
Petras, iš Užuožėrės km., Anyk
ščių vai.
Kaminskas, Kazys, Jono sūnus, 
gyvenęs Aukšt. Šančiuose, Kau
ne-
Kersnauskas, Antanas, Julijono 
sūnus.
Kilda. Antanas.
Kiršgalvaitė . Lemeckienė, Elz» 
bieta ir jos sesuo Kiršgalvaitė, 
Ona.
Kulbinskienė - Cikockytė, Ma
rijona, ir jos sesuo čekanavi
čienė - Cikockytė, Ona. 
Kuliešiutė, Paulina, kilusi iš 
Kauno.
Lengvinas, Pranciškus, Fabijo
no sūnus, žmona, du sūnūs ir 
duktė.
Mažeika, Stasys.
Motuzas, Antanas, gyveno “Če- 
sterio” mieste, giminaitis Anta
nui Kazakauskiui.
Navickas. Adomas, gyveno “če- 
sterio” mieste, giminaitis An
tanui Kazakauskiui.
Nekvedavičius, Pranas, (Nech- 
wort, Frank), gyvenęs New 
Jersey.
Noreika, Pranas, gyveno “česte- 
rio” mieste, giminaitis Antanui 
Kazakauskiui.
Survila, Antanas, Vinco sūnus, 
g. Kaune, 1908 m.
Tautkienė, Teklė, kil. iš Vatu- 
šių km., Rietavo vai., Telšių 
apsk.. vyras Juozas Tautkus, ir 
jų sūnūs Juozas ir Petras. 
Valančius. Juozas, kilęs iš Žy
gaičių (Sartininkų) valM Tau
ragės apsk., gyvenęs Anglijoje, 
ar Škotijoje, buvęs Anglijos ka
riuomenėje 1914-1918 m. kare- 
Vitkus, Jonas (pasivadinęs Bru
no Smitt), 1929 m. dirbęs inži
nierių Buenos Aires, Argentino
je.
Zagreckas, Jonas ir Elena, kilę 
iš Pašilės vai., Ukmergės apsk. 
Aleksa, Domininkas ir Motie
jus- ’U motina buVO Marijona 
Klukinskaitė.
Balčiūnas (Balch), Alfonsas, 
Jono sūnus, gimęs Rygoje, La
tvijoje, gyveno Brooklyn. N. 
Y., 934 Beimant Avė.
Barysas. Dotnininkas, Marty
nas ir Petras,. Adomo sūnūs. 
Bielskis. Vytautas, Prano s-, 
gim. Kražių v., Raseinių ap.ir 
jo sūnus Vytautas 
gim. Kaune.

Bukauskaitė, Birutė, Vaclovo pasirodydavovo kas mėnesi, 
duktė, iš Garliavos, Kauno aps., 0 ^uo šių metų pradžios jis
gyveno Kaune.
Jankauskienė, Ona, ir jos duk
terys. mirusio Antano Jankaus
ko šeima, gyveno Pittsburghe, 
Muller St.
Kasmauskas, Jonas ir Juozas, 
Juozo sūnūs, jų motina buvo 
Marijona Juciutė - Rameikienė 
- Jokubauskienė.
Kovaliauskas, Jonas. Vlado ir 
Jadvygos sūnus, iš Biržuliu k., 
Šėtos v-
Lazdauskaitė. Saliomėja, Juozo 
d., gim. Kalnėnų k., Jurbarko 
vai.
Liaudonaitė - Kontrimienė, Ma
rijona, gim. Vitkelių k., Rieta
vo v., Telšių ap.
Linkevičius, Leonas, Antano 
sūnus. gim. Panevėžy.
Morkūnas, Jonas, Jono s-, ir jo 
sūnus Viktoras.
Okienė - Tenikaitytė, Marija, 
Jono duktė, gim. Maižių k., 
Tauragės v., vyras Jonas Okas, 
jų sūnus Ervinas.
Pikunas, Bolesius.. Karolio s., 
gyvenęs Parčėnų k., Miroslavo 
v., Alytaus ap., vėliau gyvenęs 
Italijoje.
Puzara, Juozas, Juozo* s-, gim. 
Kaune . * Šančiuose, ir Puzara. 
Vincas, gim. Medinės k., Mari
jampolės ap.
Remeikis, Kazimieras, Antano 
s., kil. iš Gedminiškės k., Kalti
nėnų v.. Tauragės ap., žmona 
Johana Daukšaitė - Rameikienė 
ir vaikai Bronislovas ir Antani
na.
Salys, Zenonas, Jeronimo sūnus, 
gira. Pakerių k-, Plungės v. 
Savickas, Vincentas, Klemenso 
sūnus, ir jo vaikai Kazys, Ona 
ir Elena.
Sribike, Jonas ir Povilas, Mo
desto sūnūs, kilę iš Ilgalaukių 
k., Vabalninko v.
Steponavičiūtė - šalčienė, Juli
jona, Kazio duktė ir jos vaikai 
Vladislovas ir Zuzana. 
Teikertienė - Tenikaitytė, Anė, 
Jono duktė, gim. Meižių k., vy
ras Gotlibas Teikertas, jų ketu
rios dukterys ir sūnus Jonas . 
Otto.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of 1 ithimnia

šeina dvimėnesiniu lediniu.
Ką tik išėjo šių me

tų pirmasis numeris. Prenu
meratos kaina metams tik
50 centų. Adr.: 55 Ringmer 
Avė., London SW 6, Gr. 
Britain.

PAKULODAMAS NAMAS
Parduodamas 2 šeinių namas, 

prie Thomas parko. Visi patogumai, 
centraiiniai šildymai so alyva. Du 
garažai. Namas geram stovyje. Tei- 
rautis:

M. Dapkus*
6« ‘G’ St
So. Boston, Mass. (15)

Siuvėjas Valytoji
Vyrišky k Moterišku Rūbu 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijami joms 

belaukiant
Prieinamos kainos " 

LEON CLEANSER
483 Broadnray, So. Bostoa

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

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

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

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
228 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS.
Telefonas: CO 5-5854

HH*

m

i

Praną Lembertą
■UM

597 B. BROAD W AT

IMTI.
Tat: AN 9-7991

kitu laiku: AN 8-0699

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Paslika.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tek AN 8-0489. Ten gau-

ir “Keleivis.’’

DR. D. PILKA
MM 9 M 4 

kamTMI

846 BROADVVAY
SO. BOSTON, MAOB 
Telefoną* AN 8-1280

TM. AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

t-4 ir M

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

DARBININKU BALSAS

Bielskis, <7 _ žiemas

Lietuvių Profesinių Są
jungų Grupes Egzilėj leid- 

Darbininkų Balsas

B The Apothecary
Lietuviško Tikra

Kovo 17 d. J. Benson iš Grįžo A. Juknevičių*
Wallington, Conn., ir K. j ----------
Baltuškonis iš Meriden,- Nekilnojamojo turto par- 
Conn., lankėsi mūsų istai- davimo-pirkimo tarpininkas 
goję. Jie tą dieną buvo at- A. Juknevičius grįžo iš Montello.

KAME GAUTI 
KALENDORIŲ?

BrocktonUkiai
kalendorių gali gauti pa* A.

109 Ame* St.,

vykę i So. Bostoną parado 
pažiūrėti.

Floridos, kur 
kaip mėnesį.

išbuvo ilgiau jį gauaite pa* 
M. Stonie, 57 Sunaet Avė.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27, Mass. TELEFONAS: AN 8-5049 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D* STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvų ir visus kitus Savietų valdumus kraštus. Siųsti guli
ma tik naujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl 
siuntinių gavėjai nieko neprimoku. Vinį siuntiniai apdrausti, pristatymas gurantautas.
Siuntiniai išeina į Lietuvą ir kitur tiesini ii Centraiinio Bostono Pašto. Gavėjų jie pasiekia 4-8 savai
čių laikotarpyje. .Siuntiniai siunčiami sa Intaristo liceaaijomis.
(Ąvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums pa$tu arba geležinkeliu (Raihvay 
exi,rcs-i. įdėjus daiktų sąrašų ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktas, tuoj 
pruM-šanie. kiek io persiuntimas kainuoja. Jums susiraupo kelionė į Bostonų.
Primename. kad pas mas yra didelis pasirinkimas |VAIR|(’ MEDŽIAGĄ' KOSTII'MAMS, SVKNELR 
MS ir KITOKĮ V. • «»»P P*’ <**« batams labai ie-momis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki S vak.. šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 valandų po pietų. 

VISI s KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
Valstvl-M- turi net devvnius skyrus su daug tūks’ančiu patenkintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS K AVAI.I AI SK AS

Parduodame Ūktai vaiatua, UpUdome ardytojų re
ceptus ir turime visus gptavus vaistus.

Tonme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, atreptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atnučio, strėnų gėlimo ir ldtų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į HetuvHką vaistinį 
Sav. Emanuel L Rosengard, B- &, Reg. PkarnL, 

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, sa BOSTON. 
Tdefoaas AN

Nno 9 ryto iki 8 vaL

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West DiamJeray, So. Boatnu 27, Maaa. T«L AN 9*6764
Persiunčiame JMų sudarytas staatiafos i LIETUVĄ ir VISAS

kitu RUSIJOS valdomu sritie. ____
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maieta, vaistų ir kitko. Visas Mlsidss

vJ^tus? ISedžiacas, odas galima pigiau
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGU

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj 
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir garėjo 
pranešime Jums, kiek kainuoja

Atsiųsti paštu siaatii
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 z 12 colių. Oro pašto galima 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA UETUV1ŠKA, RRElPKITtS LIETUVIŠKAI 
"Visi siuntėjai isitikino, kad mėsatatatga greKtauiaf | 
naaja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUS'tT

Siunčiame sa Inturi«to {galiojimais.
Mantiniai priimami kasdien ano 9 Urt & vaL valu betvirtadioaMs

9 ryto iki , vaL rak. ir fu jladitniais nne S ryte iki 2 vai. pe pietų.

fld

ODA SIUNTINIAMS 
^Parduodu pirmos rūšies odų, sa- ’ 

elius, gatavus batus tinkamas 
siuntimui, padus, vitpadžius siūti'
tiniams nupiginta kaina.
Ittteka visas batsiaefe darkm

sųžiningai ir duoda patari- 
jus apie odas. Adresas:

U73 Eighth St„ So. Bostt 
gnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-

trečiadienius ir sekaadieait 
Telefonas: AN 8-0065HKritnnnnnsnsnnnnnaanonnna

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing"— 
aliejaus ir gazo vamzdžių b 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, >as- 
ksuabinkit, pakiauskit mūsų karnų.

Telefonas CO 5-5839 
12 ML Ve

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namu* ii lauko 
ir vidaus; apkalame iiiigt- 
Hais; sutaisome pijamu k 
dengiam bei

kreiptis:

14 Gartlaad Street

TeL: JA4-4878

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo pobo, viao- 
kių kitokių ligų ir ano ne
laimių (ugnis, audra ir kt). 
Visais iasuraoca nikalail 
kreiptis

BRONIS KONTRIM 
•r

898 E. Breadvray
87.

Tat AN 8-1781 Ir AK 8-24M

T«L AN 8-2712 Ma Bl 4-9012

Dr. J. C. Seymour
OAMMRR)

Z-RAY

VALANDOS: aso 1-4. m 
5S4 BROADWAY

7-a

TeL AN8-2806

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. RaM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nu 9 ryto Hri^ė

447 BROADWAY 
9OUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
rAfl A INSUBANCM

W.
Offiea TeL AN B494S 

m. SV

TeL FA t-Hll

KETVIRTIS
-JEWEU

A CO.

878 W.

Tat Ah 8-4848

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

TaMdmuTANflUuS1

i t


