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Valstybes Sekretorius 
J.F. Dailės Tariasi Filipinuose
Sį Antradienį Filipinų Sostinėje

SEATO (Pietryčių Azijos Gynimosi Sąjungos) Na?
rių Pasitarimai; Dalyvauja Visų Prisidėjusių 

Valstybių Užsienių Reikalų Ministeriai;
Maskva Gąsdina Azijos Tautas.

Siuvėjų Streikas 
Eina Prie Galo

Bedarbii) Skaičius Jau 
Viršija Penkis Milionus

SOUTH BOSTON, MASS., KOVO (MARCH) 12, 1958
n Matter February rt. ISO®, at the Pert Offlrt rt Boaton. Mm*. nnrtr tbe Art rt

IE&KO NUSKENDUSIŲ VAIKŲ.

Prie PrestonbuTg miesto Kentncky valstijoje mokyklų busas atsimušė į kelyje 
stovėjusį sugedusį sunkvežimį ir įlėkė į patvinusią Big Sandy upę. žuvo 27 vai
kai ir šoferis, čia matome, kaip ieškoma nuskendusieji, ženklu pažymėtas vie
nas naru, kuris leidžiasi į vandenį.

Šią Savaitę Vyriausybe Skelbia Statistiką, Kuri Rodo 
Viri 5 Milionų Bedarbių Gaunančių Pašalpą; Ne

tekusių Pašalpos Darbininkų Be Darbo Skaičius 
Didėja; Kongresas Ragina Vyriausybę Ne

bedelsti Su

Amerikos valstybės sekre
torius šį pirmadienį atvyko 
į Filipinų sostinę Manilą, 
kur antradienį prasideda 
SEATO — Pietryčių Azijos 
Gynimosi Sąjungos —narių 
užsienių reikalų ministerių 
pasitarimas. Į SEATO įeina 
trys Azijos valstybės,—Fili
pinai, Thailandas ir Pakis
tanas ir prie jos yra prisi
dėjusios dar penkios kitos 
valstybės — J. A. Valsty
bės, Anglija, Prancūzija ir 
Naujoji Zelandija.
'- Kaip nato ar Bagdado reikalavimas yra ne tiktai KoUer Streikas Arabų Politikoje Vadų Konferencija 
“ Senato Komisijoj Vieko, Maišosi Bus Ar Nebus?
turi tikslo stiprinti savo pa-!kad atskiros firmos nelau- o ,---- 777 , . . I ”777 . —~'
siruošimą gintis nuo galimo'žytų pasirašytos sutarties. Senato komisija, kun ais-! Egipto ir Sirijos diktato-i Sovietų Rusijos vadaine- 
Kjnijos ar Sovietų Rusijos Streikui vadovauja Dubins- kiRG raketerių veikimą uni-rius Nasseris paskelbė ne- paliauja skatinę Vakarų 
puolimo. Visą pereitą sa- kio vedama moteriškų rūbų J06*? dabar aiškina Kohler paprastą žinią, kad Saudi valstybes sušaukti “viršūnių

- • • - •*’“ 1 » *-• - ---- =--- konferenciją” • ir svarstyti
“ginčijamus klausimus”, ku- 
nuos rasai sk&iio ginčiju- 
mais. Paskutiniame savo 
laiške Bulganinas pereitą

Moteriškų rūbų siuvėjų 
streikas, po vienos savaitės 
laiko, jau eina prie galo. 
Tarpininkai dirba išsijuosę,' 
kad streikas greičiau baig* 
tusi, nes velykinis ar pava
sarinis sezonas jau yra pra
sidėjęs. ’

Streikuoja 105,000 siuvė
jų septyniose valstijose. 
Svarbiausasias darbininkų

Sumatros Sala . 
Rengiasi Gintis

Indonezijos pilietinis ka
ras vis dar eina palengva. 
Iš Javos salos karo lėktu
vai skraido virš sukilėlių 
Sumatroje, kartais juos ap
šaudo, bet didesnių nuosto
lių nepadaro. Centralinės 
vyriausybės karo laivai blo
kuoja Sumatros pakraščius, 
bet irgi didesnių nuostolių 
nepadaro.

Sumatroje susidariusi mai
štininkų vyriausybė laukia, 
kad Jakarta pasiųs prieš 
ją savo kariuomenę ir ruo
šiasi gintis. Kiek didesnių 
iėmi Sumatros maištininkai

vaite tarėsi tos kariškos są- siuvėjų unija, kuri nuo 19- streiką, kuris vyksta Kohler Arabijos karalius norėjęs 
• 1—  xi_ no j;j • __ ii miofitAlv- nrip Shphovtran. 1 nnnirkti Siriina. karininkusjungoą karo ekspertai, o šią 
8& V&ltę uZSlCTOTJ FBoCBA| 1X11- 
nisteriai tarsis bendro gyni
mosi klausimais.

Sovietų Rusija ir dėl SEA
TO valstybių^ posėdžio pa
skelbė savo grasinimus ir 
viliojimus Azijos valsty
bėms. Maskva įspėja, kad 
visos tautos, susidėjusios su 
“agresingu NATO” gali su
silaukti griežtos bausmės. 
Kartu Maskva siūlo Azijos 
tautoms “taikos sutartį”, 
bet ką toki sutartis reikštų 
Maskva plačiau neaiškina.

bių užsienių reikalų minis
teriai Maskvos grasinimus 
ir viliojimus įvertino, kaip 
rusiškos fantazijos padarą. 
SEATO valstybės turi tiks
lo tik stiprinti savo gyni
mąsi ir neturi jokių agre
singų tikslų, todėl rusų įta
rinėjimai yra tik propagan
da nežinantiems baidyti.

Prezidento Įtaka
Eina Mažyn

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower nebebus kandidatas 
1960 metais, jis tarnauja 
paskutinį terminą, todėl jo 
partijos žmonės mažiau be
kreipia dėmesio į preziden
to politiką ir kiekvienas 
taikstosi įsiteikti balsuoto
jams su sava politika. Pre
zidento šalininkų partijoje 
darosi vis mažiau. Ypač ne
patenkinti prezidento politi
ka republikonų žmonės far- 
mų srityje, nes vyriausybės 
farmų politika nėra popu
liari tarp farmerių. Dauge
lis republikonų mano, kad 
prezidentas Eisenhower nė
ra tikras republikonas, arba 
neužtenkamai konservaty
vus pagal jų skonį, tie žmo
nės dabar irgi garsiau skel-

33 metų didesnio streiko miestely prie Sheboygan,1 papirkti Sirijoj karininkus, 
nėraskelbuat Wis., ketvirti metai.

_______________________ Liudininkai is unijos ir
kad jie 
Tam tikslui Arabijos kara-

neturi, jie tikėjosi, kad jų 
sukilimą parems kitos salos, 
bet kol kas daug paramos

darbdavio pusės davė prie-liūs sutikęs išleisti net 9 mi-
šingus parodymus: Savinin- ’ lionus dolerių ir tris milio-i savaitę sakė, kad rusai su- 

fskelti Vananrd’fLSt liudininkai sako, jog nus buvo jau įmokėjęs Si* į tinka švaistyti ir Amerikos 
U streikuojantieji darbininkai' rijos pulkininkui Serraj, bet pasiūlytus klausimus, bet

n .. .. . papildę 838 visokius išsišo-tas viską pasakęs Nasseriui
Pereitą savaitę buvo pa- kįmus (užpuldinėjimus, gra-! ir pinigus atidavęs į Nasse-

Vėl Bus Bandoma

jis pabrėžia, kad rusai ne
sutiks kalbėtis apie Rytų

jrp“-.),’- °- Toki* pasak* ar ti-’Europos valstybių'likimą k
X7aJ„i,-7 tt” -liudininkai įskėlė viešumon, krą dalyką pasakoja Nasse- taip pat nesutars apie Vo-menulis Explorer U , bet . . Kohler komnaniia nir. anip TLu,. i™,!;,, F.........  . .... . . kaip Kohler kompanija pir-J.“ įssautas į virau kur tai 
dingo ir niekas jo pėdsakų

ris apie arabų karalių. kieti jos suvienijimą...
Bet ir Nasseris nėra ge-1 Taip pat dar nėra sutar-

8 \ , plis, kad jie šnipinėtų dar- resnis. Tuniso prezidentas! ta nė dėl užsienių reikalų
Sta raketa ^kutin^e **Pe! !įaip -samda:v“fail ,sk“ndėsij ministerių pasitarimo Rusų
c777 Trai v7n77 w gabenosi streiklaužius is;pereitą savaitę, kad Nasse- propaganda ispute “viršū

nių konferenciją”, bet kaip 
ji bus šaukiama, kada ir ko
kius klausimus ji svarstytų, 
taip ir tebėra neaišku. Nė
ra išaiškintas nė klausimas, 
kas turėtų dalyvauti “viršū
nių” pasimatyme.

v kokių tai kitur jr Unijos vienas!ris suorganizavo gaują
,?e± Budintas pabrėžė, kad žmogžudžių ir pasiunti^]

juo kamuolio, kad jis suk- kaUli^ yra
tusi aplink žemę ir “menu- kompa^jos kontrolėje” ir 
hutas’ nukrito žemyn, o ineįWtagai< To
krisdamas sudege susidu- ^^ t rinžjimį 
ręs su atmosfera. Bet tikru-
mo dėl to nėra. 

šią savaitę karo laivynas
keta vėl bandyti paleisti į 
aukštybes savo dirbtinį mė
nulį — Vanguard’ą, kurio 
leidimas iš dviejų kartų ne
pasisekė.

Karo laivynas yra supla
navęs paleisti visą seriją 
mažų “žemės palydovų”, tik 
kol kas nesisekė tas pada
ryti.

AR SEKR. BENSON
LIKS VALDŽIOJE?

KADA TURĖSIME
ATOMINI LĖKTUVĄ

Prezidentas atmetė kai ku
rių kongresmonų ir karo a- 
viacijos vadų siūlymą pa
greitinti gamybą lėktuvo 
varomo atomine jėga. Pre
zidentas atsakė, kad atomi
nis lėktuvas bus savo laiku 
pagamintas, bet Amerika 
nesivaržys su Rusija, kas 
pirma tokį lėktuvą iškels į 
orą. Jei atominiam lėktuvui 
naudoti dabar esamų lėktu
vų rėmus, tai jis būtų ne
greitas ir todėl būtų netikęs

Kai kurie republikonai 
reikalauja, kad žemės ūkio! 
sekretorius Ezra T. Benson 
trauktųsi iš savo vietos, bet 
prezidentas D. D. Eisenho- 
wer rieškia visišką pasitikė
jimą Bensonu ir todėl jis 
greičiausiai liks valdžioje.

Prieš Bensoną asmeniškai 
niekas nedaro jokių prie
kaištų, bet politikieriai ma
no, kad jo politika nėra po
puliari tarp farmerių, todėl 
jie baimijasi, kad nepašali
nus Bensono demokratai 
gali pavilioti farmerių bal
sus.

Tunisą, kad užmuštų prezi
dentą Burgibą. Tunisas gra
sina nutraukti diplomatinius 
santykius su Nasseriu; jei 
tas nepasiteisins ir neatsi
prašys. Bet Egiptas dėl to 
kaltinimo visai tyli.

Tarp broliškų arabų val
stybių užmušimai, intrigos, 
papirkinėjimai yra kasdie
ninis dalykas.

SENATORIUS GAVO
ĮDOMŲ PASIŪLYMĄ

Aontūtontertu« Mack 
Užleido Savo Vietą

Federalinės Komunikaci
jų Komisijos narys Mack, 
kuris buvo tyrinėjamas at
stovų rūmų vienos komisi
jos, pereitą savaitę pasi
traukė iš savo vietos. Jis bu
vo viešai kaltinamas ėmęs 
dovanas iš savo vieno drau
go, kuris pasirodė vėliau e- 

>sąs, jo klientas ir turėjo rei-
Jkalų Federalinėj Kom. Ko
misijoj.

Tyrinėjimas federalinių 
komisijų bus toliau tęsia
mas. Iš tyrinėjimų jau pa
aiškėjo, kad daug žmonių, 
kurie turi reikalų tose val
džios aukštose komisijose,

Kanados Ottawa
Riebiausias Miestas

Vienas kanadietis dakta
ras sako, kad riebiausieji

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther pasiūlė senatoriui 
Goldwater bešališką “teis
mą”. Senatorius iš Arizonos 
sakė, jog Walter Reuther ir 
jo vedama unija “yra dides
nis pavojus negu sputnikai 
ar kas kita, ką Rusija gali 
daryti”.

W. Reuther siūlo senato
riui paskirti šešių kunigų 
“teismą”, kiekvienas pa
skirtų po 3 ir leisti jiems 
spręsti, ar senatoriaus kal
tinimas yra pagrįstas. Jei 
tas “teismas” pasakys, kad 
šen. Goldwater teisus, tai 
W. Reuther sutinka trauk
tis iš darbininkų judėjimo į 
privatų gyvenimą, bet jei 
ter gali pats apsispręsti, 
ne, tai senatorius Goldwa- 
kiek jis tinka sėdėti senate.

Šen. Goldwater į šitą pa-

Vėliausiomis žiniomis cen- 
tralinės vyriausybės kariuo
menė jau išsikėlė prie 
Bangkalis, rytinėj Sumatroj.

Sovietai Renka 
Lėlių Parlamentą

Trys amerikiečiai nuvyko 
į Sovietų Rusiją stebėti ten 
greit įvykstančius rinkimus 
į aukščiausią sovietą ir 
“tautybių” rūmus. Jie pra
neša, kad jiems mažai kas 
yra stebėti. Tiesa, Sovie
tuose varoma propaganda 
už rinkimus, bet kandida
tai iš anksto žino, kad jie 
bus išrinkti, nes kiekvienai 
vietai yra tik vienas kandi
datas. Balsuotojai varomi ir 
kviečiami balsuoti, bet iš
rinktieji jau prieš rinkimus 
žinomi.

Išrinkti “atstovai”, ku
riuos paskyrė komunistų 
partija, susirinkę į vadina
mą parlamentą vienbalsiai 
patvirtina visus valdžios pa
siūlymus ir važiuoja namo

TIKI, ŪKIS GREIT
VEL PAGERBS

žmonės Kanadoje gyvena
sostinėje Ottawoje. Jis ais-Įieško “užtarimo” pas įvai- siūlymą dar nieko neatsakė, 

karo tikslams, o ištobulinti kiną tą žmonių “riebumą” rius politikierius ir tokiu bū- ka ’,e (ra,i
ne tik motorą, bet ir rėmus tuo, kad sostinėje yra daug 

biasi partijoje. ^Todėi plyšis greitam atominiam lėktuvui valdininkų, kurie veda sė- 
jmrtįjnj darosi vis platesnis !reikės ilgesnio laiko. dintį gyvenimą ir tunka...

du daro spaudimo j komisi
jų narių, kad jie jų reikalą 
spręstų “prielankiai”.

Ne ką jis gali atsakyti, 
nes pats žino, kad jo žo
džiai yra kvailame momen
te pasakyti.

Viceprezidentas R. Nixon, 
pasikalbėjime su Anglijos 
televizijos atstovu, sakė, jog 
ekonominiai sunkumai A- 
merikoje greit praeis ir vy
riausybė iš savo pusės jau 
ėmėsi ir dar imsis priemo
nių, kad ūkis ir vėl augtų.

R. Nixon buvo paklaustas 
ir apie “viršūnių pasimaty
mą”. Jis atsakė, kad viršū
nių pasimatymas būtų nau
dingas tik tame atsitikime, 
jei galima būtų pasiekti ko
kių nors rezultatų. Kelias j 
karą veda per nepasiseku
sias konferencijas, sakė R. 
Nixon.

Šią savaitę vyriausybė pa
skelbia bedarbių statistiką, 
kurioje pirmą kartą bus pa
rodyta pašalpas gaunančių 
bedarbių skaičius virš 5 mi
lionų. Nuo sausio iki vasa
rio mėnesio bedarbių skai
čius padidėjo 600,000, o 
gruodžio - sausio mėnesio 
laikotarpyje bedarbių skai
čius pašoko į viršų 1,100,- 
000. Bedarbių skaičiaus di
dėjimas yra vienas iš ryš
kiausių rodyklių, kaip ūkio 
krizė didėja. Be to, kiti ro- 
dykliai irgi įspėja, kad ūkio 
laižė ddėja. Pavyzdžiui, 
per keturias savaites, iki ko
vo 1 d. pirkimai didžiosiose 
krautuvėse sumažėjo 8%, 
kas rodo vartotojų susilai
kymą ar nepajėgumą pirkti 
prekes. Paskutinę vasario 
savaitę pakraunamų vagonų 

sumažėjo net 2V7.
Panašių skaičių yra pilna ir 
visi rodo, jog ūkio krizė ei
na didyn.

Šios savaitės pradžioje 
kongreso vadai pradėjo 
griežčiau raginti vyriausybę 
imtis žygių kovai prieš di
dėjančią depresiją. Atstovų 
rūmų demokratai siūlo vy
riausybei tuoj pat skirti du 
su puse bilionus dolerių pa
skolos tiems miestams, ku
rie daugiausiai kenčia nuo 
nedarbo. Pinigai būtų duo
dami miestų viešajai staty
bai. Tuo reikalu dar šią 
savaitę atstovų rūmai pra
dės svarstyti įstatymą apie 
paskolų teikimą miestams. 
Senato republikonai, prezi
dento Eisenhowerio rėmė
jai, siūlo vyriausybei imtis 
priemonių, kad ūkio krizė 
būtų sulaikyta. Jie siūlo pra
tęsti bedarbiams pašalpų 
mokėjimą iki 39 savaičių, 
duoti vyriausybės užsaky
mus pramonei tuose mies
tuose, kur dabar yra dau
giausiai bedarbių, išleisti įs
tatymą apie statybos rėmi
mą, paskubinti kelių tiesimą 
ir pradėti kitus viešuosius 
darbus, kurie yra jau seniau 
suplanuoti, bet kurių vykdy
mas buvo atidėliojamas iki 
pasireikš ūkio depresija.

Vyriausybė irgi šį tą jau 
siūlo. Prezidentas D. D. Ei- 
senhower šios savaitės pra
džioje pasiūlė kongresui 
greit išleisti įstatymus, ku
rie įgaliotų vyriausybę išlei
sti apie vieną bilioną dole
rių kovai prieš ūkio krizę. 
Tarp kitų priemonių vyriau
sybė irgi siūlo, kad bedar
biams išmokamos pašalpos 
būtų pratęstos iki 39 savai
čių, be to numato skirti 
daugiau lėšų kelių tiesimui 
(apie 600 milionų dolerių) 
ir padidinti išlaidas įvai
riems viešiesiems darbams 
(apie 400 milionų dolerių).
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Ūkio krizė
Dirbtuvės atleidžia darbininkus, gamyba mažinama, 

krautuvės mažiau prekių beparduoda, sandėliuose pri
sirenka daug neparduotų prekių — štai ir “ūkio loizė,” 
ar kaip dabar priimta sakyti “recesija.” Seniau tą pat} 
dalyką vadindavo “depresija.” Kokiu vardu bevadintume 
dabar pasireiškusi ūkio negalavimą, reikalo tas nekeičia.

Nežiūrint visų raminimų ir užkalbinėjimų, ūkio ne- , 
galavimas didėja ir gal dar didės. Niekas tikrai nežino, 
kiek toli ūkio negalavimas eis, kiek ilgai jis tęsis ir kada 
pasibaigs. Visi ekspertų pranašavimai yra tik spėlioji
mai, kartais gudriau, o kartais tik tuščiais žodžiais pa
gristi. Visi žino, kad ūkio krizė praeis, bet čia ir baigiasi 
ekspertų žinojimas.

Ūkio krizės yra kapitalistinio ūkio palydovai. Jų 
priežastys yra žinomos. Pirmas ūkio krizių priežastis 
nurodė mokslininkas Karolis Marksas, kurio vardą dabar 
bolševikai ir paskui juos visi, kas netingi, taip nuvalkio
jo, kad to mokslininko nuopelnas kapitalistinio ūkio tyri
nėjimui yra užmirštas. Vėliau po Markso, rusų moksli
ninkas Tugan-Baranovskis Markso mokymą išplėtė ir 
davė aiškų ir išsamų atsakymą į ūkio krizių mįslę. “Kri
zių” paslaptis išaiškinta jau prieš .60 metų, bet klausimas, 
kaip kovoti prieš ūkio krizes, ką daryti, kad ūkio krizių 
galima būtų išvengti, ir šiandien tebėra lyg ir paslaptis, 
ar bent girdėti tiek nuomonių, kiek ekspertų galvų.

K. Marksas nurodė ir jo mokirtys-Tugan-Baranovskis 
išsamiai nušvietė faktą, kad mūsų ūkio gamyba nėra visa 
skiriama vartojimui. Didelė ir vis didėjanti ūkiškos ma

SUGRįžO | SAVO UOSTĄ

Ramiojo vandenyno povandeninių laivų admirolo lai
vas sugrįžo į savo uostų Pearl Harbor Havajuose i& 
30,000 mylių kelionės aplink žemų. Kai laivas iškilo į 
paviršių, ig helikopterio buvo numesta ant įgulos 30 
svarų gėlių, o uosto laiveliai siurbliais leido į virių 
vandens sroves.

Kas savaite

Vyskupas teisme
Katalikų vyskupą* lcateliiriikpj Italijoj

šinos dalis dirba ne vartojimo dalykus, bet gamybos prie
mones. Vartotojų pareikalavimas, jei ir svyruoja, tai, pa
lyginti, siaurose ribose, bet gamybos priemonių išdirby- 
stėje svyravimai dėl neplaningo jų vykdymo yra neiš
vengiami. šitoje ūkio dalyje ir “gimsta” ūkio krizės. 
Kartą prasidėjusi ūkio krizė įtraukia vėliau ir visas ūkio 
šakas, neišvengia jos ir tiesiog vartojimui gaminančios 
ūkio šakos. Visa tai ekspertams yra paprasta abėcėlė, 
bet dėl to dalyko paprastumo klausimas, kaip kovoti su 
ūkio krizėmis, nesidaro paprastesnis.

Pirmiausiai kvla klausimas, kas turi “kovoti” su 
ūkio negalavimais? Dėl to klausimo nuomonės pradeda 
skirtis, o kai svarstoma, kaip kovoti, tai nuomonių pri
dygsta visa daugybė. Kai kas mano, kad iš viso nėra rei
kalo kovoti, nes, girdi, šiek tiek bedarbių gali būti sveikas 
dalykas . . . Kova prieš ūkio krizę dabartiniu laiku yra 
politinis klausimas, tai ryžto klausimas, o ne nežinojimo 
ar nepajėgumo ką nors daryti prieš tokią ”Dievo rykštę.”

Atsakomybė už vadovavimą kovai prieš ūkio krizę 
tenka valstybei, šalies vyriausybei. Tai yra jos pareiga.

ir buvo nuteistas; popiežių* ir visa 
katalikiška vyriausybė remia teismą! Didelė audra

v a 1 g
AŠ TAVE SUVALGIAU ir kai teisus. Visos tautos turi tei-
TU ESI MANO “VIDAUS pasirinkti valdžios formąir 
*2. .JT. .TJ gyvenimo būdą, kuns geriausiaiREIKALAS” . . . patinka.

... . • t • • i “Prieš 40 metų Baltijos res-
Siais metais, kaip ir se- ( publikos paskelbė savo nepri- 

niau, minint Vasario 16 d.,i klausomybę. Sovietų Sąjunga
Amerikos valstybės sekreto- j M ^priklausomybę pripažino, 

T , . lygiai kaip ji pripažino Lenkijosliūs John Foster. Dulles pn--jr Suomijos nepriklausomybę, 
siminė Lietuvos ir kitų Bai-i Sovietų Sąjunga nedarė pastan-
tijos valstybių pavergimą irjF^Jį*? respublikas jėga 
pareiškė vilties, kad tų pa- 4ri)2 K<?
vergtųjų valstybių žmonės;dėl tat šios respublikos vistiek 
atgaus savo teisę patys pa- P8®.“**1* Sovietų Sąjungos da-

visokiais mažiau ar daugiau 
nepadoriais vardais, tai 
žmogus negali niekam skųs
tis ir turi tylėti. O jei eisi 
į teismą ieškoti teisybės, tai 
teismas negali vyskupo pa-, 
liesti, nes jis yra vyskupas, 105,000 streikuoja ta aiški data, kada “viršū-
ir turi pilniausią laisvę plū- . ... . ... nės” posėdžiaus,
sti... • .. Motenskų įubų siuvėjai, Maskvos valdovus apniko

Toki yra katalikų bažny- į vis?/imtas \r .į*11!0 koks tei konferencijos me
čios pažiūia. Ta pažiūra y- daIbl.mnkl* ir dar- žas ir jie žūt būt nori pa
ra patogi bažnyčiai, bet ji bJm?klV’ I stre,k3; sakyti “Alkiui” ką-tai pa
yra visai nepatogi eiliniam S.t^eikl?1 vadovauja moterų siapčiom į ausį, ko jie sa- 
žmogui, kuris gali užsi- ™b^ siuvėjų unija, kun nuo kosi pasakyti ponai
traukti kokio nors vyskupo į93? .nebuv?, paskel- Dulies’ui. jje būtinai nori 
nemalonę. Ta pažiūra nėra'dldesni° (^r^ko- “Ženevos dvasios”, bet iš 
patogi nė teismams, kurie, , n,ę^ unijos ‘taikos rekor- jų pasisakymų aišku y- 
pagal Italijos konstituciją,; liudija, kad moteriškų kad jie už tos dvasios
negali daryti skirtumo tarp fubų S1HV^. ‘J. pagimdymą nesutiks mokė-
kriminalistų — vienus bau- ^ngva širdimi ėjo } streiką. ti nė kapeikos.

Atsargi unijos vadovybe pa
siūlė darbininkams strei- Kohler streikas 
kuoti tik po to, kai darbda- Wisconsin valstijoj netoli; 
viai atmetė unijos pasiūly? Sheboygan jau greit 4 me- 

• Voži mus d®l uždarbių pakėlimo tai eina “Kohler streikas”irSiSS! ^eXku'!ir ”<*"*>* k° 8ttdku’i» K°uer
po Fiordelli nubaudimo reikalaji”ėb kad pasira- bintakai? Kodėl įninkąs

'“automatiškai” ekskomuni-1sytos sutart.vs butll gręžtai p. Kohler nesiden su darbi-
'vykdomos. Unija turi kar-ninkais dėl darbo sutarties? 

i patyrimo, kaip darb- Kohler dirbtuvės dirba su
. L , - - daviai sugeba pasirašytas streiklaužiais,- todėl savinin-K^’.ba?nyc,aI-^' sutartis apeiti ir paverk j tart nėra skubaus reikalo 
h uždėt, tikintiems. .Įsei-.niek To£, bene^b^! susitarti su darbininkais. Be. 
tų, kad ne tiktai bylą įske- isi .. reika,avimas Kohler dirbtuvės yra sa-

?r risT’t^ būchB- >“* * ™into ™n° ”Ua^bi’
-A .. . . .. . skiri darbdaviai gali būti jam ant kulnų nelipa šėri-

iC^žnyėioa ir tik po di-:P“»

sveikai galvojant ^-“^as eina’ 
ėios vadų savo “nuodėmės” sutartys A O^el

T. - būtu laikomasi. Bet kai ku-istorija- Trumpai sa~
Ismetimas iš bažnyčios; rfe darbdaviai mano kad kant, ginčas eina dėl unijos

sti, o kitus, kurie nešioja 
vyskupo rūbą, palikti ne
baustus.

Katalikų hažnyčios vado-

Padro vyskupijos vysku- pajuto “bažnyčios įžeidi- 
pas Italijoj, netoli Florenci- mą” ir demonstratyviai at- atje?djma 
jos miesto, kovo 1 d. buvo šaukė savo dalyvavimą ko- i Tr x._ 
teisiamas “svietiškame teis- kiose tai iškilmėse. Nuteis- 

ir buvo nuteistas. Vys- tasis vyskupas kreipėsime” ir buvo nuteistas. Vys- tasis vyskupas kreipėsi su ' . • J • S 1 —■ a* sutartys pasirašomos tik dėl pripažinimo. Darbinirtkai
kūpą į teismą patraukė ne- dievobaimingai veidmainis-, dldeIe bausme tiems, ku- gvjeto akių. Streikas juos nori, kad juos. derybose at- 
seniai vedusi pora, kuri jau- ku laišku į tikinčiuosius ir ne ™ancJ’ kad nuo į gal greit įtikins, kad taip stovautų jų pasirinkta uni-
tėsi užgauta vyskupo žo- -kviečia juos “atleisti” teis- Paieina žmogaus patekimas ngra_ ja, o savininkui ta unija ne-
džiais dėl tos poros “neti- mui jo šventa vagišką spren- I dangaus kara*ystę po mir- patinka. Prie to prisideda,

dimą. Kai vyskupas šaukia 'les: Bet slalP ',au žmogui, Ar mali! “Eaplorer?“
“atleisti”, tai visi supranta, kuns mano galis i dangų
kad jis siūlo ne atleidimą, pasekti ir be kunigų įsduo-

kusių” vedybų.
Vyskupas Pietro Fiordelli

viešai per bažnyčią išvaai-

eilė kitu mažesnės reikšmės
Gal kas matėte padangė- ^irtmnų.

__ __i___ a — ’ Ponas Konlorarba kuriam dan- i nxpiorer zvnuąjj •. ve* yra seno-
oet Visai Ką šitą: 7^ itaip, tai praneškite armijos 7®^ darMavys, jis mano,
spaudoje kilo tikra audra. £aus malonumai nekelia J<> y f’ Z . j. nadaro jam ^patogu sesti pne
Dalis spaudos puola teismą, kl° apetito ten patekti, eks- , dausose ir niekfin ne stal° su unija’ kuri neturi JO
kaip jis išdrįso pasmerkti komunikacija yra tik tus- ies^o na^o.e ir niekaip ne-
kaUlitaĮvj^p,. Pėdoje Ca- “*

“7”' iškiSulyje buvo pa-
kaiaiucų Daaiycios vaao- , . . . k k , leistas antras žemes palydo
vams nesijaudinti ir nesi- oiaeĮn am. } easKo- «EXnlOrer II” Jis buvoiausti kad iie vra anoi nu- mumkacųą, viešai neskel- ^pmrer u .jis duvojausu, xaa jie yra anoj pu Atrodo kad iie dėl išrautas } aukštybes
sej geležines uždangos... I dviem radiio anamtafa

viešai per oaznycią įsvaai- rk<*'* , =
no neseniai vedusią porą, j bet visai ką kitą! Italijos^ ’

“skandalingoj sugulovystė- 
je” ir kaip “viešus nusidėjė
lius”. Vyskupas taip piktai 
koliojo jaunus žmones tik
tai už tai, kad jie ėmė su- y 
tuoktuves ne bažnyčioje, bet 
miesto valdyboje. Italijos

vyskupa traukti į teismą ir buvo nuteistas, bet kartu jis 
iškėlė jam kriminalinę by-1 pridūrė, kad teisingumas 
lą. Teismas bylą svarstė ir^un būti taikomas visiems 
nutarė, kad vyskupas kai-dygiai ir dėl < tokio teismo 
tas ir jam uždėjo pabaudą sprendimo nieko nemano 
—sumokėti 40,000 lirų (a- daryti. Gal vyriausybė ne 
pie 65 dolerius) ir sumokėti ką ir gali daryti, nes teis-

-----7*T5 rr Įimi,—jūs galėtumėt paklausti, teismo išlaidas. Teismas mas Italijoj yra nepriklau-sinnkti sau tokią valdžią, buvf]Su<w ^pubUky dar gali priteisti jaunave- 'somas ir jei teisėjams atrodė, 
kokios jie norės. žmonės, kurie patys tokį žing- *“*

Tas pareiškimas nepatiko snį nusprendė, kai 1940 metais
Maskvos valdovams, kurie'■**.S*TO 
r» .. . nacionalistu vyriausybes ir pa-Baltijos valstybes prarijo ir skelbė sovietinę valdžią. Visose 
dabar jas vadina jų “vidaus.trijose respublikose buvo įvyk- 
reikalu.” Jiems valstybės'^Ji8udie» «f«ręndun»i. Jų

su
to į’pikalo labai npsiiaudina dviem įadijo aparatais ir su įstatyčiai tokias “civiles ve- Italijos yjriausybę dabar 10 i elKai0 lana} nesiJaucnna- tam tikru ’’prieI^gu 

dybas * pripažįsta, bet Pad-; sudaro krikščionys demo- Katalikų bažnyčios vado- tinoti kosminius spinduliu^, 
ro vyskupas jų nepripažįsta1 kratai ir tos vyriausybės va- vybė, ryšy su vyskupo Fior- iššovimas pasisekė gerai, 
ir išplūdo jaunavedžius,; das Zoli pareiškė, kad jis,, delli pasmerkimu, skun- kai “Explorer II” paki- 
kaip “viešus nusidėjėlius”, i kaip katalikas, apgailestau- į džiasi, kad Italijoj labai su- j0 j aukštybes, jis kur tai 

Jaunavedžių pora nutarė Ja» kad katalikų vyskupas; stiprėjo “antiklerikalizmas
ir šaukia tikinčiuosius ką 
tai daryti, kad tam antikle
rikalizmui būtų aplaužyti ra
gai. Bet ką tikintieji gali 
daryti? Italija turi katali
kišką vyriausybę, katalikiš- so

dingo. Jo ieško leidėjai, jį 
bando susekti visokie “mė
nulio stebėtojai”, ieško jo 
ir observatorijos, bet mažas 
metalo kamuolys kur tai 
pasislėpė ir jo nėra nė gar-

rezultatas—trijų Baltijos res
publikų žmonių prašymas pri
imti į Sovietų Sąjungą. Taigi, 
tatai įvyko ne jėga, bet pagal 
žmonių valią, kad sovietinė val- g>stę ir visą nelaimingųjų džia Raitija respublikose buvo 

Baltijos tautų visai netolimą įsteigta. Maža to. kiekviena šių 
istorija. Maskvos radijas va-1 n»P«Wikų savo nepriklausomy- 
sario 18 d. šitaip atsiliepė į * P*»taikė-. Kiekviena turi sa

sekretoriaus pasisakymas 
yra lyg pirštas į akį ir štai 
kaip jie “aiškina” savo va-

džiams atlyginimą iš vysku- kad vyskupas yra kaltas, tai 
po už jų įžeidimą. vyriausybė vyskupo nebenu-

Toki yra trumpa vysku-, baltins—- jis ir liks nubaus- 
po nuteisimo istorija. Ji yrai^as» Jei aukštesnis teis- 
visai paprasta ir, rodos, jo- mas to sprendimo nepanai- 
kių dulkių negalėtų sukelti, kins.
Bet išėjo kitaip. j Katalikų bažnyčios vado-

Kaįp tik žinia apie vysku- vai laikosi tos nuomonės, 
po nuteisimą pasklido po kad svietiškas teismas ne-
Italiją, tuoj katalikų bažny- gali teisti katalikų bažny
čios ierarchija pakilo į ka- čios vyskupo. Jei vyskupas 
rą... prieš ką tai. Popiežius kolios žmones, vadins juos

kesnės, rodos, nebegali bū
ti. Italijos katalikai turi pil
niausią tikėjimo laisvę ir 
niekas jų ir nemano varžy-

Galimas daiktas, kad 
“Explorer’io” radijo apara
tai sugedo ir jis nebegali 
pasiskelbti, kur esąs. Gaiš

ti. O antiklerikalizmas Va- ;Tnas daiktas, kad metalo 
tikano pašonėje yra senas kamuolys nulėkė į erdvę ir 
reiškinys. Dar popiežius Le- j keliauja, kaip koks pakly-

vo vyriausybę ir kitus valdžios 
organus. Buvusios tradicijos iš
laikytos, išskyrus tas, kurios 
nesiderina su teisingumu. Da
bar niekas ten negyvena kito 
sąskaita. Tad apie kokią laisvės

John Foster Dulles pareiš
kimą:

“Geriausi santykiai tarp 
kraštų, ir tai buvo jau seniai
žinoma, išsivysto tada, kai nei rūšį Mr. Dulles kalba? Negi 
viena šalis nesikiša į antrosios apie laisvę grąžinti į valdžią 
vidaus reikalus. Vis dėlto yra buvusius kapitalistus ir dvari- 
aišku. kad Mr. Dulles neturi no ninkus? Ko te laisvės rūšis ver- 
ro tatai pripažinti. Kasmet jis ta, Baltijos respublikų žmonės 
kreipiasi į sovietinių Baltijos labai gerai žino. Kaip tiktai te 
respublikų — Latvijos, Lietu- laisvė 1940 m. sudarė jiems bū- 
vos ir Estijos — žmones, kvies- tinumą vieną syk ant visados ja 
damas juos siekti tam tikros atsikratyti. Tatai jie ir padarė, 
laisvės savo respublikose, tarsi Natūraliai kyla klausimas, ar 
jie dabar laisve nesinaudotu. Mr. Dulles kalba nėra tik gry- 
Pastarąjį šeštadienį (vasario nas kišimasis į Sovietų Sąjun- 
15 d.) jis šios rūšies atsišauki- gos vidaus reikalus? Tai yra 
mą pakartojo. įdomiausias čia tos pat rūšies kišimasis, kaip 
dalykas yra tas. kad skatinda- kad jeigu Sovietu Sąjunga 
mas Baltijos tautas nuversti karte nuo karto atsišauktų į 
sovietinę sistemą. Mr. Dulles Jungtnių Amerikos Valstybių 
tuo pat metu pripažino, kad jos kurios valstybės gyventojus, 
turi teisę pasirinkti sau poiiti- skatindama juos prisiimti šo
ne. ūkinę ir kultūrinę santvar- vietinę santvarką. Tik Sovietų _ , .. __ ------------
ką. šiuo atveju, ir tei vieniais- Sąjungai toki mintis yra tolima, apie Baltijos tautų laisvę, valdantiems I 
liu atveju, Mr. Dulles yra visit- Ir Sovietų Sąjungos vadai ir tas kišasi į Sovietų Sąjun-

žmonės tiki, kad kiekvienos tau- gos “vidaus reikalas.”

onas XIII kadaise grau 
džiai skundėsi, kad Italija 
pasidarė antiklerikalizmo 
lizdas. Tas tik rodo, kad 
Italijoje visada buvo ir da-i^ę. 
bar yra žmonių, kurie mo
ka galvoti ir be kunigų va
dovavimo ir kuriems vysku
pas yra tik tiek gerbtinas,
kiek jis moka padoriai lai-

dęs meteoras. O gal jis su- 
aižėjo, kai jis buvo bando
ma paleisti “į orbitą’’, ar 
pastūmėti bėgioti aplink že-

tos reikalas įsteigti tokios rū-
pasigrobęs svirną knieti j žmonių. Mėsininko Belandi 

ratinė Vyriausybė. Ir į tei mes nesigaili melų savo grobi- ^arhe» tų žmonių akyse, yra 
sakome—puiku, tegu eina rei- mui pateisinti. Bet retas im- tiek pat svarbi, kaip ir vys-
^t«me,PkJS™£ penalistas moka ar drįsta f±tin~iZ?ikad
vo pusės tokį pat mastą mums taip meluoti, kaip tą daro kiekvienas žmogus, 
taikintų. Mr. Dulles bando pasi

Kiekvienas imperialistas, k>lis .ir neužgaulioja kitų

neziu- v. .. žiuoti

Galėjo visaip būti. Liudi
ninkų aukštybėse nebuvo ir 
niekas nepasako, kas ir kaip 
atsitiko, tik žinoma, kad 
“Explorer” dingo...
Rusai į Wask«ngtoną

Maskvos diktatoriai taip 
nori “viršūnių pasimatymo”, 

jie net sutinka atva-
Msskva. Ir ko tik nėra tame > benešiotų. Yi^ų^emaloMų

Padro vyskupas Fiordelli klausimų išsprendimo. Jie 
Florencijos teismo sprendi-: peršasi ir siūlosi, bet visiš- 
mą aj)eliavo į aukštesnį tei- ko tikrumo dėl “viršūnių”ti kilpą ant kaklo žmogui, ku- blikų žmonių referendumas,

spruktų”8* 6 nU° * P* kuri° niekad nebuvo! Čia smą. Tuo jis parodė, kad konferencijos vis dar nėra.
m . -u • , v i*_. nuvertimas buržuazinių na- jis visgi pripažįsta to teis-. M-
Tai šitaip anglų kalboje cionalistų valdžių, kurio ir- mo sprendimą ir, matomai,

Maskvos radijas aiškino gi nįe|tad nebuvo! Čia ir tikisi, kad aukštesnis teis- b.PjZ
Amenkos žmonėms, taup pasakaitė apie išlaikytą ne- ma8 duos jam leidimą pra-
Baltijos respublikos pateko priklausomybę! Čia pasako- vardžioti “viešais nusidėję- i.?1^
į.Sovieh, maišą. Gird. pa- j,ma ir ,pie „laigv?i.. kuriniais” visus, kurie tik tu4- 
mos jsoko .r todėl k<« kalba Sovietijoj yra žinoma tik sis be kunigų pagalbos... bJ"£X'2I

mu nori, kad būtų nuataty-1

Senato komisija, kuri “ne
seniai pagarsėjo iškeldama 
raketierių šeimininkavimą 
kai kuriose unijose, dabar 
aiškina “Kohler streiką.”

Aiškina, bet prie nieko 
neprieina. Abi pusės išdėstė 
savo pažiūras, abi pusės iš
kėlė prieš priešingąją pusę 
daug kaltinimų, bet reikalas 
vis vietoje. Faktas yra, kad 
senoviškas ponas bosas nori 
aplaužyti “ragus” vienai iš 
pažangesnių šalies unijų 
(au to mo bi lių darbininkų 
prie kurios Kohler darbinin
kai yra prisidėję). Kohler 
savo pastangose turi para
mos katalikų dvasiškijoj, 
kuri šiaip jau dedasi pabaž- 
lyvai neutrali ekonominiuo
se ginčuose, Kohlerij remia 
ir republikonai, kurie sena
to tyrinėjime visai užmiršo 
apie “liaudies kapitalizmą” 
ir atvirai palaiko pono Koh- 
lerio fanaberiją.

Kuo baigsis tas streikas? 
Atrodo, kad jam “galo nė
ra.” Kol p. Kohler turi pini
gų ir kol jo dirbtuvė dirba, 
jis nemano taikintis. Kol 
Kohler žiūri į uniją, kaip 
feodalas į “savo” darbinin
kus, tol unija negali atsisa
kyti nuo streiko ir prisipa
žinti, kad vienas ponelis ją 
paklupdė. Taip streikui ga
lo ir nesimato.

Pakrikoje taip blogai nė
ra. Streikuojantieji darbi
ninkai didelėj daugumoj 
dirba kituose darbuose, o 
prie dirbtuvės unija laiko 
tik “simbolišką” pikietą, 
lyg įspėjimą, kad čia eina 
kova tarp darbininkų ir už
siožiavusio pono. Unijai 
Kohler streikas jau kainavo 
nemažai pinigų, bet jei rei
kalas eina apie pačios uni
jos gyvavimą, išlaidos gal 
nėra svarbiausias dalykas.

a a
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

somybės atkūrimo paskelbi* i 
mo 40 metų sukaktis.

____________ j Vyriausias kalbėtojas bu-
WATERBURY, CONN. į nesimato joms pabaigos. v.° pre^ M. Ęnipayičius, ku- 

---------- .Ragino nepavargti kovoje ir 'P8 1 §^*?domią kal-
Gražiai minėjome : būti vieningiems, nes kovą "FAn^... 1 at“^° JŪT-

.... yra kieta ir sunki prieš &10 Petkaicio vadovauja-;
Su dideliu susikaupimu ir i uaUp- galingesni ir žirni™ i111*8 choras ir skautai-skau-

ryžtumu kovoti dėl Lietu-, Lietuvos pavergėją_ ru-;*®8 pašoko tautinius šokius.!
vos nepriklausomybės atga- Į gjškaji komunizmą. Vienin-i Žodžiu, programa buvo vimo vasario mėn. 23 d.!^ b|dami lai^e atgausime,įdomi,. tik vienas! 
gausiai susirinkome i šv. i pabrėžė dr. P. Vileišis. ’‘protarpis sugadino nuotai- 
Juozapo parapijos salę Lie- Danutė Malakauskaitė !k*
tuvos Nepriklausomybės pa- perskaitė Lietuvos Nepri-' Seniau rinkliavos metu i 
skelbimo 40 metu sukakties Jdausomybės aktą pasirašiu- buvo skelbiama pertrauka,
paminėti.

Minėjimą atidarė A.L.T. 
Waterburio skyriaus pirmi
ninkas Jokūbas Trečiokas, 
plačiai apžvelgdamas ALT 
nuveiktus darbus dėl Lietu
vos Nepriklausomybės atga
vimo. Po jžanginės J. Tre
čioko kalbos prof. Aleksan
dro Aleksio vadovaujamas 
mišrus choras pagiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus. 
Po to, kun. kleb. J. Valan- 
tięjus perskaitė tai dienai 
pritaikytą invokaciją. Po 
invokacijos ir vėl choras 
padainavo keletą patrioti
nių dainų. Marcelė Andriky- 
tė perskaitė tai dienai išlei
stą Waterburio miesto ma
joro deklaraciją, kurioje 
tiek daug užuojautos buvo 
išreikšta bekovojančiai už 
laisvę lietuvių tautai. Susi
rinkime kalbėjo ir pats mie-

sio prof. J. Kaminsko laiš- o šiemet rinkliavos metu j
ką, kurį didysis Lietuvos :®Se.n^ mergaitė ir pra-į 
patriotas prisiuntė Water-|deJ° ls rasto skaityti, bet 
būrio Lietuvos Nepriklauso-i81*?8 renkant, rinkėjams 
mybes minėjimo dalyviams, .h181881^, kalbantis su 
pats, dėl sveikatos negalė-,,zn“n.enus neb'į''° galima.r 
damas atsilankyti. Prof. J. nonntiems jos klausytis, čia

kalti ne susirinkusieji, bet' 
patys rengėjai, to dėl daug j 
kas buvo pasipiktinęs, kai I 
kaž koks kunigas sušuko, [ 
kad kas nenori klausytis, te- i

Kaminsko laiškas buvo su
tiktas su didelėmis ovacijo
mis. (Laišką spausdiname 
atskirai. Red.).

Labai nuoširdžią ir reikš-. .....
mingą kalbą pasakė prof. 1S€,na ^au^- 
A. Aleksis, kviesdamas vi- Luckienė
sus lietuvius vienybėn, kuo
met yra sprendžiamas žūt
būtinis lietuvių tautos ir 
valstybės likimas.

BRIDGEPORT, CONN.

i Mūsų. naujienos
Reikšmingą kalbą pasakė! „ ., , . . , .ir Thomas Visockį ! _ Bndgeporto pnemi^tyje

damas visus lietuvi^ nįa- 1^,eIde;. ™,re °"a. ,JanV
aa ssr "'-ta “•*«*

M. *„«' Patalu SSSį2SS5.“wK 
rezoliuciją, kuri buvo vien-!tinemi? apeigomis. KeisKia 

sto majoras Raymond J. balsiai priimta ir pasiųsta!"?3 motina1’
Snyder. _ į Amerikos prezidentai, vais- nms ir brohams-

M. Andrikvtė perskaitė tybės sekretoriui ir kitiems ,7 . OQ* , , ,
tikrai nuoširdžius ir pilnus aukštiems Amerikos Vyriau-'^ X ^™ ;8 ^kpalaldk^ 
užuojautos lietuvių tautai sybės nariams. naSJ
kongresmono James T. Pat- Lietuvos laisvinimui buvo j ^u.vo ,18 v m 
terson, Connecticut valsti- surinktą $L200 kurie to SlX

pasiųsti A.L.T. centrui. Au-jos gubernatoriaus Ribicoff.
raštus bei telegramas, gau- kotoju sąrašas bus paskelb
tas iš kitų senatorių bei kon- tas vėliau, 
gresmonų.

A. L. B. Waterburio apy- --------------------------
Hnkės. pirmininkas dr. P. HARTFORD, CONN.
Vileišis savo kalboje pla- _____
čiai apibūdino kovas, kurias Kuni nuotaiką
lietuvių tautai teko vesti
praeityje dėl išsaugojimo Vasario 23 d. Lietuvių Pi- 
savo laisvės ir kurias tenka liečiu Klubo salėje buvo pa
tęsti iki šios dienos ir dar minėta Lietuvos nepriklau-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etikete ir 

Kitomis Informacijom)* 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienč. Knygoje sudėta apie pus* 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-

£ kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
s vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 

Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių

* “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para 
£ Šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kairu 
> $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu 
£ ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
* KEi ”’V1S
* R3K E. So. Bnvton 27. Mm-

■*.>►v

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Squcre, Worcester, Mass.

KAS LIKO PO VIESULO

Mississippi valstijoje siautęs viesulas užmušė keliolika 
žmonių ir daugiau kaip šimtą sužeidė, čia matome 
radijo stoties Jacksone likučius. Viršuje radijo stoties 
vyriausias inžinierius žiūri, kad nieko negelbėjo plie
niniai balkiai, nė 2 pėdą storio sienos. Apačioje jo 
namo griuvėsiai.

WORCESTERIO NAUJIENOS
WORCESTER, MASS. PITTSBURGH, PA.

Buvome “Laisvės Varpo” 
! susirinkime, pagerbėme
P. Vaičiūną

Kovo 2 d. dalyvavome 
“Laisvės Varpo” susirinki
me, kuris buvo Bostone. Ja
me Sandaros I-jai apskri
čiai atstovavo J. Dvareckas 
ir I. Pigaga, Lietuvai Remti 
Dr-jos I-jam skyriui M. Že
maitaitis, S.L.A. 57 kuopai 

I P. Račyla, Sandaros 16-jai 
'kuopai J. Pupka, J. Kra- 
isinskas, J. šalaviejus, K. 
Zuriis ir A. Palubeckis.

Susirinkimas nutarė in
korporuoti “Laisvės Varpo” 
organizaciją, kurios turtas 
Įvertintas $4,000.

Į valdybą išrinkti: Pirm. 
P. Viščinis, vicepirm. J. Ar
lauskas, J. Dvareckas, sekr. 
J. Vaičaitis, ižd. A. Barulis 
ir fin. sekr. V. Beržinskas.

Svarbus suvažiavimas

Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių Jungtinių Organi
zacijų atstovų suvažiavimas 
bus sekmadienį, kovo 23 d. 
3 vai. p.p. Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje (1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh).

Suvažiavime bus renka
ma valdyba ir sprendžiami 
kiti svarbūs klausimai.

Visos lietuvių draugijos, 
klubai ir parapijos prašo
mos išrinkti atstovus ir Įpa
reigoti juos susirinkime da
lyvauti.

Fr. Žilionis

BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Nuo kovo 16 iki 22 d. 
visoj Amerikoj organizuo-

_________  jama “Bibliotekų savaitė”,
Kontrolės komisijon iš- kurios tikslas daugiau su

rinkti: J. Stundza, J. Tuini-.d(>mi?tl visuomenę knygo- 
la ir A. Andriulionis. 'r puras^ joms naujų

Vakare buvo pagerbtas.skaitytojų.
“L. Varpo” mecenatas Pet-;

iras Vaičiūnas gražiu poky- Visokiomis progomis geriausia 
— • liu, kuriame, mačiau, daug dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 

Sniečkus, A. M. Stankai, pas kuri galės apsidrausti, i dirbo J. ir A. Januškevičiai, jį savo draugui, pažįstamu i 
,Šaulienė, Šukiai, Tallat-įstaigos atidarymo proga I J. Gedmintas, Jančauskienė vardinių, gimimo, švenčių ir
Kelpšai, Tamašauskas, Tar- H. šelius paaukojo $25 Lie-' ir J. Arlauskas. kitomis
nauskas, Toleikis, Vaičių- tuvos išlaisvinimo reika-1 Buvo pasakyta daug kal

ybų, įspūdingą žodį tarė irnas ir Žilius po $5. Bai- lams 
čėtis, Jakubavičius, Povilo- Sėkmės, Henrikai! 
nis ir X po $3. Baltuška, Jonas J.

ziaus.
mas nepalieka jokio turto,
gal būt dėl to neatsirado
jokių ir giminių.

■ •

Pagal Darbo Komisionie- 
riaus vėliausią pranešimą, 
Bridgeporte šiuo tarpu yra 
15,000 bedarbių, proporcio- 
naliai daugiausia negu ku
riame kitame Connecticut 
valstijos mieste.

Žmogus su ūsais

PATERSON, N. J.

Dėkojame

Jackūnas, ytvaitis, Petro
nis ir X po $2.

Kiti aukojo po mažiau.
Viso surinkta 710*35 dol. Ir mes atidavėme savo dalį 
Už aukas visiems1 nuošir- _ ., ,
džiai dėkojame. Negalėjų- Providence lietuvių kolo-
sius dalyvauti prašome sku- V.^a !a?al maža’ ir 
biai įteikti savo aukas ižd. J1 neParnirš° mums visiems 
J. Sprainaičiui arba pirm. svarbios dienos — vasario 
A. Rugiui ar sekr. kun. V. (L surengė Lietuvos ne- 
Demikiui. Būkime jautrūs Pnklausomybės paskelbimo 
kovai dėl Lietuvos laisvės. metų sukakties minėj į-

PROVIDENCE, R. I.

mą, į kuri atsilankė gana 
didelis būrys vietos lietuvių.

Pagrindinę kalbą pasakė 
inž. šakalys, meninę dalį 

Naujas biznierius H. Šelius atliko parapijos choras ir
, r> i .Jaunieji vyčiai. Jie be to 

New Jersev n ų ir paiwčė rezoliuciją, kurią 
Draudimo Komisija pnpa- ^rekaiw j. StočkuS. Ji bu-

Komitetas Minė
jimui Rengti

žino Henriką Šelių (Henry vo pasiųsta aukštiems šio

pats mecenatas Vaičiūnas. į Nonjonai na fctlįįįįOS 
Dainininkė Stasė Dauge- ______

lienė sudainavo 3 daineles, DIEVV MIŠKAS, rašytojo Ra
jai akomponavo jos dukre- lio Sruogos vaizdus Stutthofo 
lė Rūta. koncentracijos stovyklos baise-

Pirmą kartą girdėjau ją nybių aprašymas, 483 psl.
dainuojant. Tai tikra lakš- ^**11®1............................... $5-
tingala su gražiai skamban-| MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 
čiu balseliu, mėlynakė su romanas, parašė Marius Kati- 
žavinga šypsena. Worceste- liškia. Tai ištisa Aukštaitijos 
riečiai turėtų ją pakviesti ‘ kaimo tipų galerija. Knyga tu- 
padainuoti. ri 514 psl., gražiu kietu virše-

Teko pažinti P. Vaičiūno ,Hu, Kaina ........................ $5.00
antrąją žmoną, jos dukras! GINTARėLk, legenda, parašė
ir sūnų Juozą, inžinierių. 
Tai maloni inteligentiška 
šeima.
Aukos Lietuvos laisvinimui

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 40 metu su
kakties minėjime, kurį ren
gė Lietuvai Remti Dr-ja su

J. Narūne, gražios Vlados 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikam^.
Kaina ................................. 95c.

NEMUNO SūNCS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma- 
n^ ii 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at-

gc mctuidi xvciiim j<* ou vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
11 kitų organizacijų, sunnk- n,™Schell) draudimo tarpinin-

k“ broker) ir išdavė jam Minž imuisva(iovavo Ed. 
verslo leidimą H. Šeinis cj / Minėjime sudėta

JoU. vTe?1r»d! "Niauku $205. Aukojo: Liet. 
Real Estate Patersone kil- ;R j. Am pi|ieči Klubas 
nojamojo turto pardavėju ir po $1(); y a
lominirt Ln |,o huirroe J _• - _ *■

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 40 metų su
kakties minėjime 1958 m. 
vasario 23 d. Lietuvos išlai
svinimo kovai aukojo:

Lietuvių Pil. Klubas $50, 
Fabijonas Saranka $31, kle
bonas kun. J. Kinta, Lietu
vių Bendr. ir Henry Schell 
po $25. Kun. V. Demikis ir 
J. Tumavičius po $20. Kli
mai ir A. Sprainaičiai $15, 
Irena ir VI. Stanaičiai $12, 
Abakanavičiai, Ad. Aidu- 
kai, Step. Auguliai, Baltu
čiai, Butkai, Eitmanas, Iške- 
liūnai, Jasiai, Jurg. Jurkšai- 
tis, Sim. Jurgšaitis, Mikniai, 

1 Pabaltijo Moterų Klubas, 
^Rubuževičiai, Ant Rugys, 

Slepakovai, St Stanaičiai, 
Urbanavičius, dr. Alf. Vi- 
leita ir Alf. Žičkus po $10. 
Pr. Stanaičiai ir Vilimai 
po $7. Latvis $6. V. Ado
mavičius, Ve. Auguliai, Bra
žinskai, inž. Dilia, Gelažius, 
A. Gudonis, A. Gustus, B. 
HIava, Juraška, Yucius, Ka
lėdai, Kažukauskai, Korai- 
čiai, Kepeniai, Klupšienė, 
Kondratavičiui, Kontautai,

tarpininku. Jis yra baigęs 
specialius draudimo, nekil
nojamojo turto pardavimo
ir įkainojimo kuisus Neai.^j k j Vaitekūnas ir
arke, N. J. H. šeliaus abu v. Marcinkus, 
tėvai gimę Lietuvoje ir jis po j-. Kazimiero Mo.

kuopa, Šv. Onos Dr-ja, Šv. 
Kazimiero Dr-ja, parapijos 
choras, Liet. Kultūros Būre-

£ Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinio- .
* ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš- ! 

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- ‘ 
tuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse,

iwi£ inST f J^nai, . J^Kuan^iaia,
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit su---------------------
visate sveikatos

VYTAUT.AS SKRINSKA. B. S.

Ir Nutery

Liaugaudai, Masioniai, Va
leikai, Prapuolenis, Prister- 
nik, M. Ragauskas, J. Ru
giai, Senuliai, J. Sprainai- 
tis, Jon. V. Stanaičiai, J.

pate kalba lietuviškai. Jis 
gimė, augo ir baigė aukš
tesniąją ir kitas mokyklas 
Patersone, N. J., yra pasku
tiniojo karo veteranas, tar
navęs 24 mėn. užjūryje ir 
įgijęs seržanto laipsnį. Jis 
aktingai veikia Patersono 
Lietuvių Piliečių Klube: y- 
ra buvęs klubo vicepirmi
ninku, direktorium ir direk
torių tarybos sekretorium, 
šelius numato ir toliau 
dirbti nekilnojamojo turto 
pardavimo srityje bei 
tis įvairių rūšių draudimo: 
gyvybės, automobilių, ug
nies ir kt. Jis yra ir nota
ras. Jo įstaiga yra 269 
Main St, Paterson, N. J. 
Žymi Amerikos Draudimo 
Bendrovė— The Prudential 
Insurance Company of A- 
merica — jau suteikė jam 
jos atstovo teises.

Vietos lietuviai džiaugia
si, kad jie turės čia lietuvį,

teru Gildą, V. šakalys, J. 
Kiela, Ed. čiočys, J. Rus- 
sas, D. Bernotavičius, J. 
Staričenka ir žedeckas.

Po $3: K.'Levickas ir J. 
Beinoris. Kiti aukojo ma
žesnes sumas.

Liet. Piliečių Klubas jau 
anksčiai buvo paskyręs 
$100. Tuo būdu viso labo 
surinkta $305, atskaičius 
turėtas išlaidas $10.45, liko 
$294.55, kurie pasiųsti A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

J. K.

BROOKLYN, N. Y.

K Paulauskas sveiksta

Kazį J. Paulauską gruo
džio 10 d. darbe buvo išti
kęs smūgis — suparalyžavo 
koją ir ranką. Iki šiandien 
ligonis gerokai pasveiko, 
bet vis dar tebėra gydytojo 
priežiūroje ir negali dirbti.

ta $855.10, o Bendruome
nės su puse šimto bažnyti
nių organizacijų $833.33.

Šiais metais Wo ir esteris 
beveik išpildys jam skirtą 
kvotą.
Užuojauta Tarailams

Vietos veikėja Ona Tarai
lienė gavo iš Lietuvos žinią, 
kad šių metų vasario pra
džioje mirė tik ką grįžusi iš 
Sibiro jos mylima mamytė 
Sukackienė.

Lietuvai Remti Draugijos 
I-jo skyriaus valdybos ir sa
vo vardu reiškiame gilią 
užuojautą Onai ir jos vyrui 
Tarailams.
Gavo stipendiją

Glodų sūnus Danielius už 
pasižymėjimą moksle gavo 
Clark universiteto stipen 
diją.

J.

YUCAIPA, Cal, 

Lankėsi

Vasario 19 d. “Draugo 
vyriausias redaktorius Leo
nardas ir Angelą Šimučiai 
lankėsi pas Atkas. Simutie
nė yra Atkienės seserėčia, 
jos buvo nesimačiusios 47 
metus. Taigi Atkų šeimoje 
buvo nepaprastas įvykis.

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.0<>

NEMUNO SŪNŪS antroji rta- 
lis, 426 psL.............. ... .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina $4.00
ŽEME DEGA, parašė Jurgis So- 
viekas. Atsiminimai iš 1939- 
•1946 metų, kuriuos autorių*, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pmacūaiioj, prie Italijos sie-

Z-a dalis 453 psL . - .$4.50.
tEMfi DEGA, antroji dalis, 

414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų mstų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............ $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surėžyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kafca........................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
pražomą siųsti Muo adresu:
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Jie tikisi pasiekti tai, kai rymas ir pardavinėjimas 
jau seniai buvo pasiekta duoda didelį pelną. Kolū-

txl ....»• i kiečiai is vienkiemių į ben-
Dabartiniai Lietuvos vai- dras nekelianii, nes

dovai tikisi per ketvenus naujų pastatų nėra.
metie kolchozuose tureb po Nėra nei tai nei
20-25 karves šimtui hektarų noro. F
naudojamos žemes, tai yra 
maždaug tiek, kiek buvo Šilutės turgai 
nepriklausomoj Lietuvoj, o T . bflna
aandien kolchozai teturi čiadieniais ir sekmadieniais, 
tik o-6 karves šimtui hekti- Kolūkiežiai ir tarnautojai, 

darbininkai iš savo prieso-
Kiek Lietuvoj komunistų dybinių sklypų į turgus at-

^ , . . . , . gabendavo visko. KainosPaskutiniajame komunis- 1957 metų antroje pusėje 
tų partijos suvažiavime pa- į)UVO tokios; Kiaulienos kg 
skelbta, kad Lietuvoje par- 10.2c rb., lašinių kg 32-35 
Uja tun 38,372 narius ir 6,- rb> jautienos kg 12-14 rb., 
449 kandidatus. Taigi viso ?vjes*o kg 20-24 rb., veršie-
labo 44,821. Pnes dvejus R0§ Rg rabliai

kandidatų šnutės kirpyklose vyrai 
būta 38,087. \ adinasi, per piaukų kirpimą mokėda- 
dvejus metus partiečių skai- vo po 2 moterys už
čius padidėjo 6,/34. .pastovią šukuoseną—25 ru-

Iš visų turinčių teisę bai- blius, už vandeninę šukuo- 
suoti partiečiai tesudaro vos seną 6 rb. Britvų ir skuti- 
pustredo procento. : muisi peiliukų tik pastarais

! laikais ėmė daugiau pasiro-

čiau menkai nevertinkime 
, mūsų vaidmens bendroje 
kovoje ir neužmirškime, kad 
pasitraukimas iš krašto ir 
šiandien minimos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tis mus įpareigoja. Tik mes 
įgalime laisvai vis priminti 
‘laisvajam pasauliui, kad 
'Lietuva pavergta. Tik mes 
čia galime savo patyrimu 
mokyti aiškinti Vakarų tau
toms ir jų vyriausybėms, 
kad Sovietai nesitenkins 
mūsų krašto užgrobimu, 
kad neryžtumas gali ir 
jiems priartinti pavergimo 

*grėsmę ir kad laisvė yra ne
daloma. Tik lietuviškieji 
veiksniai, derindami savo 
žygius su kitų pavergtųjų 
atstovais, gali laimėti Va
karų paramą mūsų laisvės 
kovai.

Neužmirškime, ką esame 
kalti savąjai tautai, nesi
liaukime su ja bendravę vi
sais mums prieinamais bū
dais ir būkime nešykštūs jai 
padėti, kuo tik galėdami— 
tuo ir mes prisidėsime išlai
svinimo dienai- priartinti.

!LIETUVA BUDO
(Stepono Kairio knygą “Lietuva budo** paskaičius)

Ražo M. Pragotas
(Tęsinys) .

Stepono Kairio knygos ii- mis priemonėmis jie galėtų 
traukose ryškiai matome «au geresnę būklę iškovoti, 
kokia anuomet buvo Lietu- Didžiausiam Lietuvos mte- 
va. Valstiečiai buvo prislėg- Vilniuje gyvenantis dr. 
ti vargo ir neturėjo galimu- Domaševičius ir Alfonsas mo išjo išbristi. Vadiniu- Moravskis ėmė organizuoti 
kui ir lenkui dvarininkui Lietuvos Socialdemokratų 
rūpėjo išlaikyti valstietį pri- £artoją *r neiĮįaža
slėgtą ir tamsiame prieta- darbininkų skaičių. Caro 
ringume paskendusį. Tame v?J.dzlą suėmė dr. Domaše- 
darbe jiems dažnai talki- v^ių ir daug darbininkų 
ninkavo ir dvasiškija. Lie- aktyviau dirbusių, o Mo- 
tuvybė tik sodžiuje išsilai- užsienin. Ta
ke, todėl sodžiaus prislėgta da Vilniun atvyko studen- 
būklė buvo ir lietuvybės į" Sinitavicius ir Kauys ir 
marinimas. Todėl nenuosta- Daumanto padedami ėmėsi 
bu, kad iš kaimo kilę ir atgaivinti Lietuvos Social- 
per didelį vargą mokslo <gi-1 demokratų Partiją. Veikti 
ję lietuviai inteligentai pir- ^le žinoma turėjo slaptai. Is 
mieji pradėjo lietuvišką 108 užuomazgos išsiplėtė sti- 
kultūrą gaivinti. Jie rinko P018 Lietuvos Socialdemo-
tautosaką, organizavo cho-. Partijos veikimas, la- Brangūs minėjimo daly- (Devynioliktąjį ir dabar gy
rus. vaidinimus, kūrė lietu- ®ai daug reikšmės Lietuvai vjjjj švęsdami Lietuvos ne-'venamąjį šimtmetį pažymė-

turejęs- priklausomybės paskelbimo jo pergalinga kova už žmo-1 Garbingieji Waterburio
Kuo skyrėsi Lietuvos So- 40 metų sukaktį, kartu su; gaus ir tautų laisvę, už de-! Lietuviai! ypač šiais me-

HTVUSIBMS PAGERBT

Kaune karo muzėjaus sodely buvo pastatytas iš Lietuvos 
laukų surinktų akmenų paminklas žuvusioms už Lietuvos

Bolėevikai jį nugriovė ir jo vietoje užrioglino visų So
vietijos budelių pirmojo viršininko Dzeržinskio paminklų.

Už laisvą Lietuvos ateitį
J. Kaminsko žodis

rus, vaidinimus, kūrė lietu
viškas organizacijas, ruošė 
vaidinimus, leido lietuviš-

cialdemokratų Partija nuo gyvu sielvartu minime ir vėl mokratijos pradų įgyvendi-
Idtų politinių organizacijų? pavergtos Tėvynės vargus, nimą visiems ir visuose kon-no Mūsų pastangoms 

skaudina nieko tinentuose. Kova už išsilai- 'imti 4 p

Eltos korespondentas turė-idyti. Iki 1955 metų jų ne-^us patriotinius laikraščius 
jo pasikalbėjimą su viena • buvo galima gauti, arba la- Prūsuose ir slaptai platino
klaipėdiete, kuriai neseniai i bai sunkiai. i lietuvišką spaudą Lietuvoj. Visų pirma tuo, kad jie ne- Kartu mus ssauama meso (unenvuose. iwvauz įssuai- pinti Lietuvos reikalą rei-
pavyko atvažiuoti Į Vakarų! . m . Tame darbe jie susilaukė sivylė įtikinti-caro valdžią aiškaus nežadanti tarptauti-svinimą iš kolonialinio pa- kannga vieninga savos išei-
Vokietiją. Čia suglaustai at- i laikotarpi# gerų talkininkų kaime ir'palankiau į lietuvius žiūrėti nė padėtis. Laisvieji vaka- vergimo sukėlė pačius atsi- talkinama vadovybė,
pasakojamos jos suteiktos,buvę# šiurpus miesteliuose. Atsirado visa‘ir pirmieji pareikalavo Lie-rai, į kuriuos vis dar nesi- likusius pasaulio kraštus,^ pastoviai veiklai reika-

•1, 1-------- ---------------tuvai pilnos nepriklausomy- liauj’ame dėję mūsų vilčių,; vis aiškiau pasireikšdama ir j^g^ lėšos. Dabartiniu me-
bės. Jie tikėjo, kad tik ne-ir šiandien tesirūpina savu prieš didžiausį kolonijų iš- Raj mums tenka atsidė- 
priklausomoj Lietuvoj žmo-saugumu, savos laisvės iš-naudotoją—Sovietus. Krau-y ^0,^ jėgomis, lė- 
nės galės nusistatyti patys saugojimu ir yra linkę derė- juose paskandintas Vengrų ,eikaiįngos ypatingai,
sau tvąrką, kokia jiems bus tis su mūsų pavergėju kad j sukilimas, ir vėl stiprėjan- Waterburio lietuviai per ei- 
geresnė. O įtikinėti rusų ir devynių Europos paverg- i tis Lenkijos vergimas, Pa- ję metų buvo savo duosnu- 
valdininkus, lenkų dvarinin- tų tautų likimo kaina. To- balti jo kraštų rusinimas ir mu Lietuvos reikalui pavy-

tais neužmirškime dar vie- 
rū-

zinios. Ar.ot atvykusios klaipė- eilė knygnešių, chorvedžių, 
dietės. paskutinieji partiza- vaidinto jų ir kt darbinin- 
nai iš miškų grįžę ir pasi- kų, kurie plačiai paskleidė 

; davę milicijai 1953 metais Lietuvoje naujas nuotaikas, 
j vasara. Jų būk jau niekas tačiau daugelis iš jų tauti- 
hebaudęs. Po 2 savaičių da-1“0 judėjimo nerišo su eko- 

taig^'ūkio“ dalyje’ i ^klės juos išleidę laisvėn i ""mine būkle * ateities Lie
davo j mėnesį'300 rublių.!" šiandien jie jau gyveną tuvą vaizdavosi tokią pat, 
Mėnesį dirbusi, ji galėjo už! ’•'» » kiti tarybiniai pilie- kokia ji tada buvo tik su 
savo uždarbį nuiipirkti vie-iSai- tuo skirtumu, kad jos gy-
na pora moteriškų batelių! Maždaug nuo to laiko esą ventoja. vw, lietuymkumu

Menki atlyginimai verčia 
žmones ieškotis pašalinių 
darbų

Moteris, dirbusi vienos įs-

ir dvi poras kojinių, jei pi- • r)al?esi.lr masiniai suimrne- 
nigus nebūtų niekam kitam ’ jimai ir kitokie masiniai 
išeidusi. Iš to matyti, ko- persekiojimai. Tačiau iki 
kie menki tie uždarbiai. A-11952 metll šihjtos ^jone 
rot jos, tokiais atlyginimais buvS išžudyta daug žmonių,

persiimtų. Dažnam iš jų at
rodė visai idealu, jei dvari
ninkai ir kunigai imtų lie
tuviškai šnekėti, kad vieto-

kus ir sulenkėjusius kuni- kią susitarimui sąlygą sta- slopinimas terodo, kiek 
gus ir atversti juos palan- to Vakarams Sovietai. j Kremlius neramus dėl savo 
kurnu Lietuvai laikė bergž- Ar dėl to turime netekti ateities.
džiu darbu. Jie sveikino į- vilties ir įsitikinimo, kadi Laisvės kovotojų frontas 
vairių požiūry lietuvius in- smurtui ir priespaudai ateis nėra tik Vakarai. Jis eina 
teligentus ir iš kaimo kilu- talas, ir lietuvių tauta vėl kiaurai per visą pasaulį, ne
siūs jautresnius lietuvius ku- bus laisva? Negerai darė- Stabdomas ir nekrikdina- 
nigus jų tautiniam darbe, me praeityje, kad tikėjome mas geležinių užtvarų. Lais-

je žydų būtų lietuviški pre- Į kaipo talkininkus lietuvy- lengvais laimėjimais ir spe- vės kovų frontas eina ir per
turi^Sn«aUyS^ jei'ne paSzanų““tai“mTlfcL kybininkai, kad be rusų'bū-^ bės darbe, bet anaiptol ne- kuliavome tarsi Pūkiais komunistinio bloko 

ShbanėiuM yZ & vieni ir kiti naudojo; & jr lietuviškų valdininkų, tob. J, pohUnėmw po- tmUva. pųdum.Del tode- netsstartant pactus

c kaito ioir šitiems tamau metu milicija pradėjo įsigė- “ominių teisių arba tik lie- tiečio sunkaus būvio. Krai- nems pastangoms. ,iaimAtas
įofam« st me vSTk U8?0^ius gaudyti ir juos Aviško švietimo reikalavi- hi> ~*e,o geresnių sąlygų Tegu Lietuvos likimas y- -laimetas m^is pn^ zmo-
Sk “nubna’’nuo nrekiu ar administraciniai bausti 2 ™is. Tačiau jų kreipimą- darbimnįan.. ir valshe- ra susijęs su pasaulinių IVy- t

-aminiu aovvartt Tad lr daboklės. Girtuo- sis į dvarininkus ir sulenkė-Todėl socialdemok- kių raida. Nekas kad Euro- vartavima. Tarno fronto v.
ne a nuXbu lSd tada tenka šluoti ga-Jusius kunigus, kad jie su- «««■ nfoUulin.u..r ekono- pa smme šimtmetyje pergy-
noą nuostabu, kad daugy- s lietuvėtų, mažai naudos te- «»«us krašto reikalus su veno nacizmą bei fašizmą ir

aV,laSu S’daSS S, kudSi davė. O msų valdžia ne Patini- . dabar kiek pasijausi stebi
‘tengS "1U ša“S si Piaeiviai g»« <eb«i ir bad « "'P“5*. dar ?.e ™‘kąlav,ma. ypač įsrys- y.s abau pa«tuly^e phn- 
.icng ast k sanes bent notvarkio isiira- gnežtesmų suvaržymų ėmė- koJ° vėliau, kai kaikune ki- tanti bolševizmą. Visi tiekiek uzs.dirbti. pažinu, ^potvarkio « Rugų veikėjai, reiškę “vieny- tys sąjūdžiai kurių du jau
Kolūkiečių ir kolūkių gyvu- kimu, kad net sovietinio dama savo pačių tarpe pa- ' ^ę ^kėlė jos reika- žlugo trumpu laiku, savo es-i vizmui.
I u buitis pasibaisėtina įvykdomojo komiteto ir kitų žangesnių organizacijų, tuo lą vokiečiams, mėgino } Lie- me yra ir despotmes praei- 

v • č- i ♦- I anytoj tarnautojai tokiomis labiau nesileido pripažinti tuvos sostą įsodinti karalių ties atrauga, kad ir deko-
•IS kebus kolūkį ’ėlyR’mis turėdavo šluoti « lietuviams ir kitoms už- Urachą, Socialdemokratai įuota klastojamos demokra-

j Rėktas Kolūkių. ™\atves jęuo to ia;Ro viešas kariautoms tautoms. Pačio- tam pnesinosi, bet tą auto- tijos skraiste.
)W7 meuda'koiaki^ ir!rHla^mas ir skaZliTm^!^ Rusij°>,f!ėt&iP8"??"! Uk P^^is, Zmon.ja negrjš , prae.t,.

{rengimų apie jos, griebėsi teroro. Lietu-kas tų kolūkių gamybinis 
pajėgumas, matytis iš to,j’f 
kad iki 1956-57 metų nė 
vienas kuris Šilutės apylin
kėje esąs kolūkis nepajėg
davęs vienai klinikai Šilu
tėje pristatyti žiemos metu 
bent 80 litrus pieno dienai. 
Friežastis ta, kad kolūkių 
karvių išmilžis žiemos metu 
siekdavęs vos 2-2.5 litro 
pieno. Karvės nebuvo jau 
panašios į karves, o i oda 
aptemptus griaučius. Ir vi
sa tai krašte, kuriame Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kai karvių pieningumas 
i uvo labai aukštas ir iš ku- 

gyvulių prieauglį ga-

karinių 
7 Į Šilutę nesą.

|SID£M£T1NI ŽODŽIAI

“Argentinos Lietuvių Bal
das” lašo:

vių irgi buvo tose organiza
cijose ir Lietuva suteikė ne
mažą duoklę aukų kovoje 
prieš carą. Iš Lietuvos ki
lęs Hrinevickis užmušė ca
rą Aleksandrą antrąjį ir 
pats žuvo. Daugelis l&vo iš-

Vienas Buenos Aires lie- grūsti į Sibirą, daugelis il- 
tuvis gavo laišką iš Lietu- gus metus kalėja ir mirė. 
vos, kuriame jo brolis rašo: Į . .

“Nustebau, kad tavo vai-i Kairys patiekia tų kovo
jai nemoka rašyti lietuvis-i ^jų sąrašą. Greta teronsti- 
ai, bet parašė ispaniškai. _ organizacijų Rusijoje 

Žiną', broli, jeigu mes Lie- Pūtėsi socialdemokratinis 
.uvoje taip greit išsižadėtu- judėjimas, kuris neskatino 
me savo kalbos, tai Lietu- teroristinių žygių ir nesiėmė 
vos visiškai nebebūtų. Da- individualaus žengimo į

110 3ar, ypatingai dabar, vi- 
lietuviamsbendavo net į kitus kraštus. Įsiems pasaulio

Kur kolūkių vadovybėje reikalinga kalbėti lietuviš-
•asitaiko girtuoklių,’ ten'kai ir visomis išgalėmisgai- 

rinti spausdintą lietuvių žo-
pasitaiKo girtuoklių 
tvarkos ypatingai trūksta. 
Būna. kad tokie “vadovai” dį 
daugiau užsiiminėja sama-

liaudį, kaip tai darė socia
listai individualistai, bet ė- 
mėsi darbininkų organiza
vimo miestuose ir dvaruose. 
Jie norėjo, kad darbininkų

rt.no van-mu. negu kolakio kol
tvarkymu, nes namines va- a’*0"”-

variavimą. Tame fronte y- 
ra ir lietuvių tauta, jau try
lika ištisų metų ištvermingu 
pasipriešinimu okupantui 
niekais verčianti visas jo 
pastangas nutautintą tautą 
laimėti maskviniam bolše-

įašto atsikūrimui.
Ta proga, reikia pastebė- 
kad du žymiausiai Lietu- 

linės medžiagos laikotar- vos socialdemokratijos pio- 
piui iki 1905 metų atvaiz- nieriai dabar yra Ameriko- 
duoti. Plačiai nagrinėjamos je: Steponas Kairys gyvena 
tuolaikinės lietuviškos sro-'Brookiyne, o Vladas Starta
vęs, o taipgi santykiai su vičius South Bostone. Abu,
lenkų ir rusų socialistų or
ganizacijomis, kurios ne
sėkmingai mėgino vadovau
ti Lietuvos darbo žmonėms. 
I ietuvos Socialdemokratų

gražaus amžiaus susilaukę, 
šviesios asmenybės. Prie jų 
reikėtų pridėti kiek vėliau 
pasireiškusį, bet nemažiau 
svarbų Kiprą Bielinį, dabar

Partija pasipriešino tokioms gyvenantį New Yorke. Tų
jų užmačioms ir plačiu ba
ru suorganizavo miesto ir 
kaimo darbininkus bei pla
čiai paskleidė politinį ir tau
tinį susipratimą visų gyven
tojų sluogsniuose. Tas buvo 
labai svarbu vėliau kuriant 
nepriklausomą valstybę, ku
ri demokratiniam laikotar* 
pyje vykdė žemės reformą,

žmonių gyvenimas buvo iš
tisa kova už krašto gerovę 
ir darbo žmonių geresnę: 
būklę. Garbė jiems!

(Bus daugiau)

NAUJIENA

Stepono Kairio knygą “Lw- 
t rišo socialines problemas ir bodo” galite gauti Ko-

'masė suvienytomis jėgomfe^ūrė Pn*d£į_.dminirtracijoj. 
galėtų sau iškovoti geresnes K°ms ir Kooperaiyvmems 
sąlygas ir šviesti darbinin- organizacijoms, suvaidinu- m

Susipilkime su mintim, 
kad Lietuvos išlaisvinimo 
diena gali būti ir neartima. 
Bet nesiduokime, kad kas 
nors parautų mumyse įsiti
kinimą, kad lietuvių tauta, 
iš vien stodama su visais 
Sovietų pavergtaisiais, iško
vos sau laisvę. Toje jos žūt
būtinėje kovoje mes, pasi
traukę į vakarus, tesame sa
vos tautos padėjėjai. Ta-

zdžiu kitoms mūsų emigra
cijos kolonijoms Amerikoj. 
Šiandien Tautos Fondas y- 
ra Jūsų pagalbos reikalin
gas .labiau, kaip kada nors 
praeityje...

SU NEPAILSTAMU RY
ŽTU IR VIENINGOMIS 
PASTANGOMIS UŽ LAIS
VĄ IR DEMOKRATIŠKĄ 
LIETUVOS ATEITĮ.

AR TEISĖTI?

Per paskutiniuosius de
šimtį metų Anglijoje skai
čiuojama apie 7,500 kūdi
kių, gimusių dirbtiniu ap
vaisinimu, angliškai tuos 
kūdikius vadina “Tęst tube 
babies”. Jų teisinė padėtis 
teisininkų tarpe kelia nesu
tarimų ir ji iki šiol nėra 
išaiškinta.

Teisininkai kelia klausi
mus:

Ar toks svetima sėkla 
dirbtinai apvaisintas vaikas 
yra teisėtas? Ar moteris 
gali būti apkaltinta neišti
kimybe, kuri leido save 
dirbtinai apvaisinti be vyro 
žinios ir Lt

Anglijos vyriausybė nuta
rė išnagrinėti visus su tuo 
reikalu susijusius klausi
mus.

1
JAU ISftJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti !

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra“; 
Įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hoilywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelloustone Parkas su verdančiais šaltiniais, me&komis ir tt; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikybiu praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės Šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys he akių.. .
Ir daug, daug kitų jdomybių! Sa gražiais paveilMlais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boaton 27, Maaa.
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KANADOS NAUJIENOS
Laisvi koloidai tts gražus pokylis mūsų ve-

Krame rašę, kad Kanadoj d-v,bil?i!J 25„metų
veikia iemfc Oldo koopera- Kakčiai ’S "

aiv šame labai dėkingi io su-
J7 toki. Into <3nviatn s.’ manytojams Trumpama, sun
I* to*“e’Je“P. S«- į^/ dį-bodoms šeiminio

kėms-kams, Gierdauckienei,grOdmn. pritarta ir jų no- ^mkS t
I^in^±r4o^»el8 “r&rnienri, J. Valiuliui, 

yrk Bukurti laisvai, ir to dėl A Kamšomu ir Pieaucm; 
kitoks jų gyvenimas, ^.ms gėloms panelėms,;

Kanadra spauda dabar,k.unos nešiojo yalęus irge- 
nna Dlačial rašo aDie kit.lnmus — haistutytei, Ma-
ST Mikonis ir **
skachewan’o provincijos^0^’ . ... .. ..
pietvakariuose. Jis užima!. Dėkojame tiek gražių l.n- 
I»,000 akrų žemės plotų.60 fe""™

kalbėtojams: J. Trumpai, 
A. Navickui,' J, Kardeliui, i

. - ii i? vo Klubo pirui. J. Skinkiui, D.:pnes 11 metų 17 vyrų-ka- NarkeB^a A Vau^šui, j 
™ veteranų. Kooperatyvas,Kjškiui) jį ArlauskliteC 
S įJX^STnC,JOS I ^-ičienei, Sakalui, Pet-

Nesileidžiant į smulkme
nas, galima pasakyti tik

mylių į šiaurę nuo Swift 
Current Suorganizuotas

GĖLIŲ KARALIENĖ

Jeanne Lewis, Upsala kole
gijos (East Orange, N. J.) 
studentė tarptautinėj gėlių 
parodoj New Yorke išrink
ta gėlių karaliene.

Konsulato jieškomieji

Aleliunas, iš Velžio, ar Velželio 
k., Panevėžio r.
Gabrys, Vytautas, gimęs Mari
jampolėje.
Gečienė - Sudeikaitė, Domicėlė,

gyveno Argentinoje.
Žutautienė - Malcevičiūtė, Alek
sandra, vyras Žutautas, Kazi
mieras, gyveno Kenosha, Wis. 
Adaškevičius, Povilas. *

ir Norgelienė- Sudeikaitė, Ma- Aušra, Jonas, Jurgio sūn., iš 
rijona. į Degučių apyl., žem. Naumies-
Irtmanas, iš Šilalės, Tauragės: čio vai., Tauragės ap.
apskrities. Barkauskas, Emanuelis.

kad šio žemės ūkio

romui.
Ačiū giminėms, draugams 

ir visiems bičiuliams, kurie
kooperatyvo nariai - akiniu- ^SacTris^?' 
kai kiekvienas isn(Jzlal aciu visiems

—Sei, Maik, ar tu girdė- cija stropiau žiūrėtų, kad 
jai, kad bedieviai norėjo banditai neplėštų bankų ir 
užmušti Bostono arkivysku- krautuvių.
pą? ' Į —Šiaip ar taip, Maiki, aš

—Girdėjau, bet ne taip, visgi ant vieno punkto ne
kaip tėvas sakai. noriu su tavim sutikti. Tu

—Nu, tai kaip? sakai, kad bedieviai yrage-
—Visų pirma, tėve, nie- ri žmonės ir jokios kiaulys- 

kas nenorėjo jj užmušti, tės arkivyskupui nepadarys. 
Antra, tas žmogus, kuiis Bet ar tu negirdėjai, kas 
telef onavo policijai, kad jis dabar Italijoje atsitiko? 
eina arkivyskupą nušauti-j —O kas?

važinėja
gražia auto mašina, turi 
naujoviškų namą, bendrą 
krautuvę, mokyklą.

Kaip minėjome, koopera
tyvą organizavo 17 vyrų— 
karo veteranų. Per kelerius 
metus jie sukūrė šeimas ir 9

Marta ir Viktoras 
Raguliai

SIŲSTI AR NE?

ELIZABETH, N. J.

Tautininkai suardė vienybę

Lietuvos nepriklausomy
bės 40 metų sukaktį tauti-

Jašinskas, Steponas, iš Palan-Blankienė - Spudvilaitė, Mag- 
gos. dė, Juozo ir Agotos Skierytės
Juodikienė, Koste, gyveno Pa- Spudvilų, d., iš Vėžaičių km., 
nevėžio vai. : Gaurės v., Tauragės ap.
Juozapaitytė - Matilionienė, O- Daugėla (Dougiallo) Aleksan- 
na, Povilo duktė. dras, Prano sūnus.
Kaveckas, Antanas. Dominaitis, Jurgis, Kazio sūn.,
Lionas, Juozapas, gyvenęs Chi- iš Kalvarijos vai. 
cago, 11L, 5916 So. Mayfield Dvarionienė - Skierytė, Petrė, 
Avė. iš Milaičių k., Gaurės v., Tau-
Lukšytė - Mikutienė, Zosė, iš ragės ap., vyras Dvarionas, Kp- 
žagarės vaL zimieras.
Mačiulienė, Petronėlė. Gedutis, Kostas.
Mačiulis, Izidorius, iš Naujinin- Gradinskas, Povilas, iš Pasva- 
kų k., Eržvilko vai.. Tauragės a. lio vai.
Mikutienė - Lukšytė, Zosė, iš Ivoškus, Juozas, gyvenę sSpring 
Žagarės vai. į VaHey.
Natkevičius, Gediminas, iš Pa- Jodaitė - Stapulienė, Ona, iš 
langos. ; Laukuvos.
Nokutis ,ar Nakutis), Joozas, iš Klimavičius, Vladas ir jo sesuo 
Daujočių, Svėdasų vai. Vitkauskienė, Ona.
Norgelienė - Sudaikaitė, Mari- Klumbis, Dominikas ir Izidorius
jona, ir Gečienė - Sudeikaitė, 
Domicėlė.

(Zidorius).
Liūgas, Jonas, iš Radviliškio v.,

Petraitis, Jonas, kunigas, sūnus ir dukterys Adlaina ir Olga. 
Antano ir Marcelės Puišytės Pakalniškis, Justas, Kazio sūn. 
Petraičių. ' Paškauskas, Vytautas, Vacio a.
Pranskevičius, Pijūšas, Juozo s. Ralys, Antanas, Jono sūn., iš 
Prišmantas, Jonas, Jono sūnus. : Pečiuliškės k., Varnių vai., Tel

šių ap.
Ralys, Petras, Jono s., ir Eže-

nėra joks “bedievis”.
—Ar tu ji pažįsti?
—Nepažįstu.
—Nu, jeigu tu jo nepa

žįsti, tai iš kur tu žinai, kad 
jis nėra bedievis?

—Aš žinau, tėve, kad va
dinami bedieviai yra apsi
švietę žmonės; jie kritikuo
ja kunigiją rimtais argu
mentais, nurodinėja jos ža
lingą politiką, perdidelį pri
sirišimą prie dolerio, bet 
jie neužsiima tokiais neiš
mintingais grasinimais.

—Olrait, tai kaip tu ro
kuoji, kas tas grasintojas 
buvo?

—Tas jau paaiškėjo, tė
ve. Policija jį suėmė ir jis 
tuoj prisipažino, kad pasi
gėręs jis pridarąs keistų da
lykų. Šį sykį jis irgi buvo 
girias. Atrodo, kad jis bus 
uždarytas į pamišėlių na
mus.

—Nu, tai kokiems ga
lams čia buvo pakeltas toks 
lermas? Radijas per kelias 
dienas triūbijo, kad arkivy
skupą norėjo užmušti ir jo 
bažnyčią išsprogdinti. Kam 
reikėjo svietą balamutyt?

—Dėl to triukšmo, tėve,
reikėtų kaltinti policijos i ką tu kalbi.

—Ogi bedieviai patraukė 
vieną vyskupą į teismą ir 
norėjo pasodinti jį ant dvie
jų metų į džėlą. Nors teis
mas nuo džėlos vyskupą at
leido, ale vistiek pripažino 
jį kaltu, nufainavo ant $64 
ir liepė dar $672 užmokėti 
skundikams. Šitoks bedie
vių užpuolimas ant katalikų 
vyskupo taip pritrenkė 
šventą tėvą, kad jis net ap
sirgo.

—Žinau, tėve, žinau. Po
piežius apsirgo iš piktumo 
ir atšaukė net savo vainika- 
vimosi sukakties minėjimą. 
Bet tėvas nežinai, kas dėl 
to kaltas.

—O kas?
—Ogi tas, kas dvidešim

tojo amžiaus demokratijoj 
nori elgtis kaip viduramžių 
despotas. Tai popiežius su 
savo vyskupais.

—Ar tu pasiutai!
—Tėve, aš žinau ką aš 

kalbu. Popiežius valgo Ita
lijos duoną, naudojasi jos 
laisve ir apsauga, tačiau ne
nori nusilenkti valstybės įs
tatymams. Jis nori būti. di
desnis už valstybę.

Aš, vaike, nežinau apie

A. Jenkins “Keleivio” Nr ninkai minėjo vasario 15 d., 
aiškindamas Marijonos o kiti vasario 23 d. Prieš L „,Qnol .. - 

šiandien jau kooperatyve y- Grinkevičienės jam rašytą tai aš priminiau vienam tau- Petronėlė. Ų
ra ir 40 vaikų, iš kurių 30 laišką, palietė siuntinių į tininkų vadui, kad tokios Sadauskienė, Ona, Izidoriau d.
berniukų. Mokyklą lankan- Sovietiją reikalą ir tarp ko dienos minėjimą reik reng- i Sasnauskas, Povilas.
čių yra 20. Moterys turi su- kita rašo: ti bendrai visiems, bet jis Sčastnienė, Ona Mykolo duktė. :įuugalienė - Varnaitė, Veroni-
dariusios atskirą savo drau- “Sumokėti yirš trijų tūks- man atšovė, kad tik Tauti- šepetys, Vytautas, gim. 1925 m. ka, Mateušo duktė,
giją ir renkasi vieną kartą tančių dolerių vien tik už ninku Sąjunga siekianti Švilpiškio vienk., Biržų ap., Jo- RUZgas, Jonas, ir jo brolis, iš
per mėnesį. ' persiuntimus įr,muitams tai Lietuvos išlaisvinimo, kad kubo sūnus. Raistinių k., Tauragnų v., Ute-

Narių sugyvenimas yra baisiai didelė §uma pinigų... ji ir surinktas aukas atiduo- Sudeikaitė - Gečienė, Domicėlė, nos ap. 
labai, gražus. Užklaustos Deja, tie tūkstančiai teko da tiesiog Lietuvai,—visaip ^Sudeikaitė - Norgeliene, Ma- Ona ir Petrė iš

njona. Į , Gaurės v., Taugagės a.
/'ĮįįzĮaIįu lrm

riškių k., Skaudvilės v., 
ragės ap.

Tau-

s a- daugumoje,,.mūsų tėviškės išdergė dr. P. Grigaitį, ku-Kostas Plun2ės ___
pie sąlygas ir sugyvenimą budeliams, o vargstantiems ris, girdi, vienas šeiminin-y^į^ (Venslovaitis) jus-! *iUU£as’ 13 ^sasssę

Lietu- i

šio kooperatyvo moterys

vienų su kitais, trumpai at- teko tik mažą, dalis. Klausi- kaująs Susivienijime Lietu-: vimam. kūeMd^iš i Dv'a™onien®> Petrė,
sakė: “...Žinoma, mote-mas, iš viso, verta nors'vių Amerikoje ir Lietuvių j k> Naumiesčio v., šakių a. 16 MlIalclū k-» Gaures v., Tau
rinis ir vaikams čia labai ir netiesjoginiąi ^ remti tuos Taiyboje. Žambas, Jonas, gyveno Wilkes

-Nesupranta tokio nesuta-J-Barre, Pa. 
rimo tuo reikalu ir ameri-, žiemys, Jurgis, iš Salos k., Sa-

gerai". maskviniusLiętuvossiurbe-
Vengrijos naujųjų ateivių les?” i

dalis, net inteligentų, ku-: Mano nuompne, A. Jen- 
riems savo profesijas pri- i kins klysta be pagrindo kelia 
taikinti prie vietos sąlygų toki klausimą.. Teisybė, ru- 
nebuvo įmanoma, ėmėsi sai lupa tokįųą muitus, ko- 
kurti panašius ūkius. kių niekas niekur neima.

Vertėtų ir lietuviams šia Teisybė, kad. /jie iš mūsų 
sritimi susidomėti, pastudi-siunčiamų , siuntinių turi
juoti ir pagalvoti, ar never- milžiniško pelno, gauna do- 
tėtų, ypač senesnio amžiaus, lerių krūvas,, tyet neteisybė, 
imtis panašių žygių, norint kad iš siuntinių “vargstan- 
užtikrinti savo netikrą ry- tiems teko tik maža dalis”, 
tojų. ■ Kas yra siuntęs, tas žino,

Tą mintį remia ir valdžia, kad vis dėto bolševikų lu-
• pami muitai ūy kitos siunti-

Lnoeja nusikaltimai mQ išlaidos yra mažesnės
Ypač jaunimo tarpe. Tei- negu siunčiamų prekių kai

šė jas Ephrem Filion, “So- na. Taigi sakyti, kad siun
dai Welfare Court” pirmi- čiamajam tik maža dalelė 
ninkas pranešė, tarp kita tetenka, negalima, 
ko, šiuos skaičius: Montrea-į žinoma, bolševikų įvesta 
lyje šio teismo jaunuolių tvarka siuntiniams siųsti y- 
buvo nubausta 1954 metais ra baisi neteisybė. Didžiu- 
—2,015; 1955 m. — 2,569; jiais muitais apdėti šalpos 
1956 — 3,315 ir jau 1957 m. siuntinius, taigi trukdyti su- 
4,333. O kiek bus.l958 me- šelpti neturtingąjį, tegali tik 
tais? Kas atspės. tokie beširdžiai, kokie yra

Jaunimo nusikaltimų skai- komunistai.
čius yra labai ir labai gre- Net lenkai padėvėtus dra- 
siantis ne tik Montrealio bužius leidžia siųsti be mui-• A » • • • tt *

kiečiai, nes ir miesto majo-, lako vai., Zarasų ap.
ras klausė, kaip čia yra, Lapinski, Mike, gyveno Ray-
kad jis gavo du kvietimu į 
tokias pat iškilmes. Nelen-

mond, Wash.
Malcevičius, Konstantinas, gy-

eva buvo jam tas paaiškin-i Ke7osha’ Wis-
1 Miknevicius, Juozas, Jono sun.,

’ T. . Iš Marijampolės ap.Kaip minėjo tautininkai, 
nežinau, bet apie 23 d. mi
nėjimą trumpai parašysiu..

Milaševičiūtė - Leonaitienė, Ire
na, Adalberto d., jos vaikai 
Adalbertas, Irena ir Juzefą.

ragės ap., vyras Dvarionas, Ka
zimieras.
Stapulienė - Jodaitė, Ona,* iš 
Laukuvos.
Taruza, Liudas, Povilo sūnus. 
Tuinyla. Jonas, Jono sūn., gi
męs 1922 metais, Simno vai. 
Urbutis. Steponas, Jono sūn. 
Varnaitė - Raugalienė, Veroni
ka, Mateušo duktė.
Vilkis, Antanas, ir jo vaikai 
Antanas, Jonas, Marcelė, Ona 
ir Stasys.

Jis buvo numatytas vasa- Plato, Tony, gyvenęs Raymond, Vitkauskienė - Klimavičiūtė, O-
rio 16 d., bet dėl blogo oro 
atidėtas. Pirma buvo pa
maldos šventoriuje prie 
kryžiaus žuvusiems už ne-

YVashington.
Račiūnienė-Petruševičiūtė, Elz
bieta, Martyno d., iš Petkeliš- 
kių k., Veiverių v., Marijampo-

priklausomybę ir padėtasi,ės ap- ir vaikai Aleksandras.
vainikas. Juozas, Jurgis, Olga, Prakseda.

žioplumą. Norėdama paro- _ _AŠ kaihu apie tai, mT
dyti didelį savo stropumą, dabar atsitiko Italijoj. Šio
ji pastatė apie 100 ginkluo- mis dienomis tenai viena 
tų savo vyrų, kad lydėtų ar- pora susituokė valstybiniu 
kivyskupą bažnyčion ir sau- aktu, be bažnyčios šliubo. 
gotų jo namus. O gatvinė Italijos įstatymai leidžia 
spauda, kuri gyvena sensa- žmonėms tokiu būdu tuok- 
cijomis, dar daugiau šitą tis ir bažnytinių cereinoni- 
burbulą išpūtė. Iš to ji ge- jų nereikalauja. Bet popie- 
rokai pasipelnė, nes smal- žiaus bažnyčia valstybės js- 
suoliai išpirko daug laikraš- tatymų nepripažįsta ir vie- 
ciy- tos vyskupas tą porą bažny-

—Bet pasakyk, Maiki, ką čioje viešai išniekino, išva- 
policija turėjo dalyti, kai dino ją “viešais paleistu* 
gavo žinią per tiliponą, kad įviaiš” ir liepė katalikams 
arkivyskupas bus užmuš- šalintis nuo jos kaip nuo 
tas? i piktos ligos, boikotuoti ją

—Tėve, policija turėjo; visokiais būdais. Kadangi

dai. Pastebėtina, kad Mon- lyginti mažus muitus, 
trealyje, kaip ir visoje Que- ^eg atskiri piliečiai nieko 
ir visas viesas gyvenimas y- negalime padaryti, kad ta 
ra kontroliuojamas katalikų; tvarka būtu pakeista, čia 
bažnyčios.

J. Valeika

MONTREAL, P. Q. 

Mūsų padėka

gal galėtų ką paveikti mū
sų krašto vyriausybė, ją kla
binti turėtų mūsų vyriausios 
organizacijos. Bet mes ži
nodami, kad Lietuvoje žmo
nės visako trūksta ir laukia

Vasario 15 d. Vytauto *
Klube mums buvo sureng. ^ž,nonU^ , Uetuvos nef>ril!|ausonl,.

tiems žmonėms atlyginti už _taip gyvens ir toliau”, j bės 40 metų minėjimą pir-

suprasti, kad toks grasini
mas negali būt pavojingas, 
nes jeigu kas iš tikrųjų

ta jaunų žmonių pora turi 
biznį, tai ji patraukė vys
kupą teisman už kriminali-

ruoštųsi tokį darbą atlikti, nį apšmeižimą ir boikotą, 
tai jis jai netelefonuotų. Teismas šmeižiką vyskupą

na, ir jos brolis Klimavičius, 
Vladas.
Ambloziejus, Jurgis, iš Jucaičių 
k., Gaurės vai., Tauragės ap. 
Aršulienė - Bezaraitė, jos sese
rys Bartašienė ir Mikalauskie
nė, ir du broliai.
Aukštikalnis. Gabrė, (gal Gab-Ramonas, Petras, Mykolo sūn.,

tuvių Laisvės salėj v»dova-'J1’ 1 vaL. jrielius?), Krisiauš (gal Kristu- 
vo P. Bagocius. Jame kai- u TeBj krities. F»?) sūnūs. ■ ' •

Raupelis. Aleksas. barUsienė - Berarwte. jos se-
Ručinskienė .Dautartaitė, Mar- s'r>'3 Arsultene .r Mikalauskle-
tino. Antano duktė. ”e> lr, du J?roi,a*- .. „
Siaukienė - Vaidotaitė, Ona. I l*rl’‘hs' kaz.mteras, Martyno
Vasiliauskas, Jonas, iš Barau- ?ynUs.’ ,, .
ciznos k.. Deltuvos vai.. Lk- „ - «• • • n 1
merrės ao Butkus, Kazimieras, Rapolo s.,
v , . k ,....................S‘męs 1924 metais. -V enskraidis, du broliai — inži
nierius ir daktaras. Ieškomieji arba apie juos ži-
Vutcen-Malcevičiūtė, Josephine. nantieji prašomi atsiliepti: 
vyras Joseph, gyveno Kenosha, Uonsulate Gen. of Lithuania 
Wis. 11 Wcst S2nd Street
žebrys, Kazimieras, Povilo s., Ncw York 24, N. Y.

Minėjimo programai Lie-

bėjo kongreso narė ponia 
Dwyer, majoras Berzik ir 
vietos klebonas.

Vyrų choras giedojo him
nus ir padainavo kelias dai
nas, jam akompanavo prof. 
Žilevičius. A. Kurapkaitė 
pasakė gražų eilėraštį ir 
kartu su P. Kvetkauskaite 
padainavo. D. švenčiūnas 
ir A. Kurapkaitė suvaidino 
dialogą, mergaitės ir ber
niukai, tautiškais drabužiais 
pasipuošę, pašoko tautinius 
šokius.

. Aukų surinkta virš $200. 
Žinoma, jų būtų buvę daug 
daugiau, jei nebūtume susi
skaldę.

S. M.
LOS ANGELES, CAL. 

Kalbėjo L. Šimutis

skriaudą. Taigi čia ne “be- Nėra jokios abejonės, kad 
dieviai” kalti, bet kaltas Lietuvoje gaunami siunti- 
bažnyčios atkaklumas, jos niai ten gyvenantiems yra 
despotiškas nusistatymas nę tik medžiaginė pagalba- 
nieko neklausyti ir nieko die yra ir didelė dvasinė pa- riningą kalbą, 
nepripažinti, bet diktuoti vi- spirtis, jie sustiprina jų vii- Minėjime buvo matyti at- 

i 1.4.2 j,. tolimesnių viesiems. tis išsilaisvinti ir sulaukti
—Užteks, Maiki. Man pa- geresnių laikų.

Būtų daug geriau, jei poli- nubaudė ir liepė apšmeiž-laidare markatna ant dūšios/ Čikagietis

mą kartą buvo atvykęs pats
Amerikos Lietuviu Tarybos* »
pirmininkas Leonardas Ši
mutis ir pasakė gražią, tu

tovių — Pasadena, lx>ng 
Beach ir net iš Yucaipa.

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 melams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centu. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu: '

••KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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Veiklios SLA kandidatės
NORA GUGIENĖ

Tiakamiausia kandidatė S.L.A. 
iždininko pareigoms.

4 kaktį, Nora Gugienė labai 
pavyzdingai vadovavo to 
vakaro programai. Ypač 
Gugienė ir Barčus puikiai 
atliko banketo programoje'

į pasikalbėjimą apie radijo 
* valandas, apie šalpą ir ki-į 

tus visuomenei rūpimus 
klausimus.

Be to, vasario 17 d. Gu- 
gienė kalbėjo per Sophie i

Kandidatės Į S.L.A. Bil- Barčus radiją Balfo reika-į 
domąją Tarybą —Nora Gu- la^- Ji taip jautriai atpasa-■ 
gienė ir Euphrosina Miku- kojo Lietuvoje ir tremtyje 
žiūtė — yra gabios ir nenu- esančių lietuvių vargus ir: 
ilstančios mūsų visuomenės kančias, kad klausytojai. 
veikėjos. Jos suranda laiko pradėjo jai siųsti aukas, 
dalvvauti ne tiktai S.L.A. Balfui. Į
veikloje, bet ir prie kiek- TaiP^ Iaiks nu? Įa*0 lai‘! 
vieno prakilnaus lietuviško krasčiuose mątosi ir Noros 
darbo prisidėti. Gugienės straipsnių. Daug

Nora Gugienė, dabartinė 
Sl.A. iždininkė, kuri vėl 
buvo didele balsų dauguma 
nominuota tom pačiom pa
reigom, yra neissiamamas 
energijos šaltinis! Nors ji 
turi daug rūpesčių dėl sun
kios savo mvlimo vvro li- 
gos, vistiek suranda laike 
visuomeninei veiklai. Nese
niai minint Sophie Barčus 
radijo valandos 25 metųsu-

tokių energingų moterų mes 
neturim. Savo veiklumu ji 
pralenkia ir daugel; vyrų.

EUPHROSINA MIKUŽlOTft

UŽSAKANTIEMS KNYGAS 
PRAŠOME TURĖTI GALVOJE, KAD KNYGAS

SIUNČIAME TIK TADA, KADA GAUNAME PINIGUS. 
SKOLON NES1UNČIAME.

SKAITYKITE

VERTINGAS KNYGAS

DRAUGĖS

Devynių lėnesiu stirnikė ir maža mergytė, atrodė, 
jau geros

■ramut usiBsbih. jmvhm1 i nutniMĮ
MkhnhcnM

(Tęsinys)
Į<jomu Ameriką pamatyti rado žmogaus kaulus. Ma-

Kaip dideli tie’urvai, dar nov,re..ban?ttirt*.t*
nėra žinoma, nes iki šiol P02®01! “k8c’au’,.^t P’*'? 
tik per 21 mylią jie yra ofi- į0 » neberad.° ke’*° .ateaL 
daliai ištirti; bet neoficia- Kaubojus nusigando ir ap- 
liai buvo nueita dar daug sisukęs išnėrė laukan. Kai
mylią toliau ir galo via dar i^1“* *?* 5*

• Požemio „rwnn lutiems, kiekvienas patrauk-
davo pečiais, bet niekasneprieita. Požemio urvynų 

Amerikoje yra daug, bet di
desnių kaip Karlsbado kol 
kas dar niekas nesurado.* 

Bet kodėl gi aš sakau,

nieko nedarė.
Tik po keliolikos metų at

sirado smalsuolių, kurie nu-
kad čia “šikšnosparnių pa^ yyko i tą požemį su gerais 

r žiburiais ir padare keletą
fotografinių nuotraukų. Tuo 
met pakilo tuo požemiu

saulis?”
Tai todėl, kad šituose ur

vuose žiemoja milionai šik- toks susidomėjimas, kadšnosparnių. Jie susirenkate- 1930 metais nu.
nai apie spalio vidurj lrJ^"jtarė paimti tą kalną suapy- 
būna apmirę iki gegužes jinkėmis valdžios nuosavy-
pradžios. Jie kabo palubė
se, sukibę viens prie kito, 
kaip bičių spiečiai. Pavasa
ri jie atgija ir skrenda nak

bėn ir paversti jį valstybi
niu parku. Nors parku va
dinti tokią vietą, kur nėra 
jokios augmenijos, tik juo-

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ SIAURUOJU TAKELIU, pa 
tODYNAS, apie 20.000 žodžių, rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 
368 psl., redagavo V. Baravy- dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai- 
kas, pigiausias ir naajoviškiau- 1 ia $2.00. Senesnės kartos lietu
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- viams gerai pažįstamas daini-
na $4. ninkas ir poetas K. B. Kriau

čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa
vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame-

HARABAS, Paer Lagerkvisto 
istorinė apsaka iš pirmųjų i
krikščionybės laiku Romoje, Pa-i ... ..... ... .. . akoje, įspūdžius grizus Lietu-^estmoje ir Kipre, knyga lai-! . * *7 .

. v- i i- von ir dabartim savo gyvenine.) usl Nobelio premija. . .. ,mą Amerikoje.Kana ................................ $2.25.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 
tinis, 15 Įvairių trumpų pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.
ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiouoi 

n.ūsų rašytojos pirmojo karo meto
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- 
4jtojos> paveikslu. 128 poslapiai, 
kair.a ..................................................SOc

MILŽINO I'A UNKSME. Balio Srao- 
pos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gei 
popiera. Raina ...............................$2.50
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalia. 
iSb puslapiai, kaina ......................... $2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ........................... $2.

CEZARIS. Mirko J-sulič’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psi. Kaina ....................... $2.

MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
svarbiausias veikslas, išvertė M.

Miškinis. 2*J0 pusi. Kaina... .$3.25

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol

ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ..........................................2
< R ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu

<»ekvienam perskaityti. Kaina $1.20
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ..........................................60c

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra

eities. Kietais viršeliais, <67 pusla
piai, kaina ......................................... $4

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RU3UA, arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševis- 
nio istorija ir valdymo oraktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .....................................................SOe
V KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
*50 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
ninkštais viršeliais .....................$1.00
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
<ako mokslas. Kaina ..................... 26e
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 

SKVIZMAS. Pairai K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tix 
klausimu knygutė. Kaina ............ 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

TUNO SENOVĖJE. Dievų yra vi 
šokiu įvairiuose kraštuose ir ivairiuo-

UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 'e ,a'kuose dievai buvo kitokie. Ko
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 

Amerikos lietuviams. 144 puslapių.
Kaina ............................................. $1.00
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ. pa

rašė Uudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... $2.20

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ........................ $3-50
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini, Tumų. Savickį, Giras ir kt 
?49 pusi. Kaina............................ $2A0
SENAS KAREIVIS MATU I UTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastų žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
pepadare vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $$.

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių.

$1.80.

SOČIA IJZMO TEORIJA. Trampai 
Ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

raomenfe* santvarka ir kodėl ji dai 
keisi*. Kaina ................................. $*«

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ................................................ $1.00
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
kalantiems angliškai mokytis; duoda
•štarima, angliškus pasikalbėjimas.
Kaina .....................................................7S«
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M VsGdkos parašyta knyga, 250 
•psl. Kaino ........................ $?.f>n
-SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
otas. Kama ••..»•.*•••*..•••.. 10c

-JAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių 

eceplų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

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

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ- 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 26c.

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ.
Pilna argumentų, kurie visiems 

įdomūs. Kaina ................................. 20c

IUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo razbainitikas buvo paaida- 

rga Rusijos diktatorių. Kaina ,.25c

NĖRA NIEKUR

Nėra. niekur tokio miško, kaip mūsiškis— 
Ant pušelių, kaip varpeliai, skamba šiškos. 
Ir paukšteliai, kaip iš knygų, pasakyčiau, 
Kai sutupia, tai sugieda, suraliuoja,
Nieks nematė, negirdėjo ir nežino 
Tokio balto, tokio skambančio beržyno. 
Mes atgyjam ir sušvintam atsiminę— 
Mes ten, būdavo sulaukiam Sekminių:
Ant takų berte priberta gelsvo smėlio,
O to beržo, to berželio žalumėlis! 
Linksta linksta šakytėlės pamišėle,
Kai užrauda, užkukuoja gegužėlė ...

Tinkamiausia kandidatė SLA 
iždo globėjos pareigoms.

Euphrosina Mikužiūtę ir
gi žinoma energinga veikė
ja ne vien chicagiečiams, 
bet ir visiems Amerikos lie
tuviams. Per ilgus metus 
ji atsidavusiai veikia S.L.A. j 
ir kitose pažangiose orga- { 
nizacijose. Per daugelį me
tų ji yra S.L.A. iždo glo-i 
bėja ir dabar vėl toms pa
reigoms nominuota.

Vasario 9 d., kuomet Chi
cagoj buvo šalčio 7 laips
niai žemiau nulio; Euphro
sina nuvažiavo iš šiaurės, 
miesto dalies į pietinę, kad i nę algą negali nusipirkti 
ten prirašytu 3 naujus na-geresnių kelnių, o tas reiš- 
rius į S.L.A. Susivienijimui kia, kad jos ūkinė santvar- 
reikia daugiau tokių pasi- ka yra netikusi, 
šventėlių! Tos kelnės dar bus rodo-

Šiomis dienomis jos buvo mos Columbus (Ohio), Du- 
išvažiavusios i New Yorka buque (Iowa) ir kt. Taigi 
dalvvauti S.L.A. Tarybos ten gyvenantieji galės pa- 
posėdžiuose. matyti “sovietiško rojaus”

Su kovo mėnesio 1 diena, milžiniškų laimėjimų pavy- 
prasideda S.L. A. Pildomo- z<M«
sios Tarybos rinkimai- Ati-; Nežinau, ar mūsiškiai to 
duokime savo balsus už “rojaus” garbintojai Čika- 
šias dvi energingas ir mū-goję pasinaudojo ta proga, 
sų paramos užsitarnavusias ir jei taip, tai ar jų galvoje 
moteris. Balsuokime už No- nekyla klausimas: kodėl 
ra Gugienę į iždininko vie- komunistinėj Rusijoj net po 
ta ir už Euphrosiną Miku-40 metų viešpatavimo nepa- 
žiūtę i iždo globėjo vietą, jėgiama žmonių aprūpinti 

S.L. A. narė į padoresniu drabužiu ir ki-
__________________ tais būtinais dalykais?

Ten visako tebetrūksta ir 
žmonės šaukiasi pagalbos. 
Perkame ir siunčiame jiems

MASKOLIŲ IR MOŠŲ 
KELNĖS

tinių vabzdžių medžioti. Jų ^^^^^Tat^done-

m_Lina pi 1/01 >1 oQnnii7iQi0ClĮJ>ivasai us,
Pučia vėjai ir girelė vėl suūžia.
O kai pyksta, kai įsiunta vėjai rūstūs—
Baltų pasakų prisninga ir pripusto ...

m . >
Antanas Miškinis

Antanas Miškinis bolševikų buvo ištremtas į Sibirą, 
bet dabar grąžintas į Lietuvą.

medžioklė prasideda vaka
rui temstant, o baigiasi ry
tui švintant. Sakoma, kad 
per naktį šikšnosparnis suė
da vabzdžių apie pusę to 
svorio, kiek jis pats sveria. 
U. S. Biological Survey yra 
apskaičiavus, kad į Karls
bado urvynus susirenka a- 
pie 3,000,000 šikšnospar
nių. Jie sulekia tenai įvai
riais uolų plyšiais ir laikosi 
atokiai nuo žmonių lanko
mų vietų, todėl turistai re
tai kada juos mato.

Per šimtmečius tenai gy
vendami, jie sukrovė dide
lius klodus savo išmatų, ku= 
rios yra labai gera trąša 
augalams. Todėl, kai tas 
požemis buvo atrastas 19- 
01 metais, tai visų pirmiau
sia pradėta kasti šiksnos-

nuosaku, vis dėlto šiandien 
ji oficialiai vadinasi Carls- 
bad Cavems National Park.

Nuo to laiko federalinė 
valdžia sudėjo tenai milio- 
nuš dolerių. Per laukinį, 
sunkiai pereinamą kraštą, 
buvo nutiestas geras auto
mobiliams kelias tenai pri
važiuoti. Aplink aukštą kal
ną padaryta spiraliniu pla
nu plačių terasų, kur gali
ma sustatyti tūkstančius au
tomobilių. Pats viršūkalnis 
apvainikuotas didingais rū
mais, kur įėjęs žmogus jau
tiesi lyg šeherezados pasa
kose. Viskas iš marmuro 
ir stiklo. Durys, ir tos išti
so stiklo, tik rankenos ir 
įkabos blizgančio chromo. 
Visur nuostabi švara ir tyla. 
Tarnautojai, vyrai ir mote- 

parnių mėšlas, ispaniškai rys, gražiai apsirengę, visi

ŠEIMININKĖMS
O • • • • •Smiltimai sausainiai

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

( East Broad way So. Boston 27, Mass.

Chicagoje miesto centre ’^alnV?. Antinių, kurių ver 
State ir Quincy gatvių ker- ^e. 5n,^Ionai\ Komunistai ap- 
tėje Benson - Nixon drabu- d?J° .tuos ^unUiuus nezmo- 
žiu krautuvės lange nuo va- diskais muitais, ir lupa viso- 
sario 24 iki kovo 1 d. bu- į,l?klaf ™W>*vas iras 
vo rodomos maskoliškos ir 1? ^)e musų
amerikoniškos kelnės. Tai i^as^\os padlaižiams ir tas 
buvo geriausia proga paly-i^131 11 Jle patekina- 
ginti jų medžiagą ir darbą. Paloruojieti*

Jos skyrėsi kaip dangus ----------------------
nuo žemės. Rusiškų kelnių Svaras uz svarą 
medžiaga kieta, prasta, darj Moteris atvežė porą svarų 
prastesnis darbas... ir vis sviesto į turgų ir pardavėkrau- 
dėlto jų kaina tik $60.10, o tuvininkui. Kitą kartą, kai mo- 
amerikoniškų $16.95. teris įėjo į krautuvę, krautuvi-

Minėtos drabužių krautu- ninkas jai sako: 
vės savininkas Eugene Gi- —Tamsta man anąkart par- 
venas peiliai buvo nuvykęs davei f,u svaru sviesto, bet kai 
į Sovietų Sąjungą ir Kijevo as P®sve^au, tai buvo mažiau.
mieste nupirko tas lange — ArglL.T aUaį moteris—

, , , . , . mano mažiukas vaikas kur tairodomas kelnes, uz kūnasi - • /A padėjo svarstyklių svarus, tai
sumokėjo $60.10._ vjetoj svarų uždėjau du sva-

Pasak jau minėtos firmos, cukraus, ką tamsta man ne- 
savininko žodžius, Sovieti-1 seniai pardavei ir-matai, kas 
joje darbininkas už mėnesi- • ii to išėjo... '

vadinamas guano. Jame esą 
daug amonijos ir fosforo, 

i Šitų trąšų iškelta tūkstan
čiai tonų.

valstybinėse uniformose. Iš 
šitų rūmų elevatoriai veža 
turistus į požemį. Atskiroj 
vietoj veikia dieselio moto-

Imti 20 uncijų miltų, 2 
baltymus, 3 uncijas miltinio 
cukraus, 10 uncijų sviesto 
arba margarino ir paviršiui 
užbarstyti unciją kristalinio 
cukraus ir šaukštelį cinamo
no.

Miltus, baltymus, sviestą 
ir cukrų suminkyti. Tešlą 
atšaldyti, kad subrinktų. Iš
kočiojus plonais lakštais iš- 
piaustyti įvairių pavidalų

Bet prašau neįsivaizduoti, rais varomos dvi dinamo 
kad tenai turėtų būti nejau- [mašinos, kurios gamina elek- 
kus šikšnosparnių tvartas, ftrą elevatoriams operuoti ir 
Ne! Jei skaitytojas tuosur-’požemio žiburiams. Tai taip 
vynus pamatytų, jis grei- atrodo tas pasaulis be šau
čiau pasakytų, jog tai gale- lės.
tų būti kokių požemio die-1 (B d j
vų šventove. Neapsakoma, _______ 7
tyla ir iš šoninių angų dvel
kia tyras, lengvas oras. Ko- IŠRINKIME JUOS 
kiais traktais jis tenai atei- —
na, dar nesužinota.

Kaip sakiau, turistai šikš
nosparnių nemato, nes tie 
sparnuoti gyvuliukai susi
renka kitose požemio vieto
se, kurios nėra dar sukultu-sausainėlius. Pn«į kepant rintos^ nžrg švjnžra 

jų paviršių patepu kiausi- d keli ir^Ones Se
niu, uzbaistyti cukrum, ir ¥ai^ioja. ^,p plažiai ae 
cinamonu. urvynai išsišakoję, niekas

nežino. National Geogra- 
iphic’Society tyrinėtojai bu- 
Ivo nusileidę dar kelis tūks- 

ir tančius pėdų žemiau ir rado

New Yorka* davė 
16,000

Didžiojo New Yorko 
New Jersey vajus oficialiai 
buvo užbaigtas kovo 1 d. P. 
Vitalio Žukausko vadovau
jamas vajus perdavė Balfo 
Centrui $6,000, kurie bus 
panaudoti mūsų varguolių 
pagalbai, siunčiant jiems 
vaistų (į Lietuvą ir Sibirą) 
ir maisto bei rūbų (kitur 
esantiems).

Balfo Centras užverstas 
prašymais. Deja', dėl muito 
augštumo ir lėšų stokos ne
galima visų prašančiųjų pa
tenkinti, nors prašymai ir 
sulaistyti- ašaromis.

New Yorko gatvių ilgis yra 
6,033 mylių, taigi jei visas jo 
gatves ištiesime viena linija, ja 
nuvažiuotume iki San Francis* 
co ir grįžtume.

Akių pasiklausk — nosis pa
rodys.

tenai antrą kambarių eilę. 
Jie spėja, kad dar giliau 
gali būti požemio ežeras ar
ba upė, kaip yra Kentucky 
valstybės panašiame pože
myje (Mammoth Cave), ku
ris yra mano aprašytas šių 
metų “Keleivio” kalendo
riuje.

Karlsbado urvynus atra
do 1901 metais vienas kau
bojus. Ieškodamas savo gal
vijų jis pastebėjo kalno šo
ne tamsią angą ir susigun
dė ją patyrinėti. Bet nema
tydamas jos galo, jis pabū
go eiti*tolyn, kad nepaklys
tų. Sugrįžo antru kartu, at
sinešdamas žibintą ir ka
muolį siūlo. Prisirišo siūlo 
galą prie pat įėjimo ir nuė
jo gilyn, kamuolį išvynioda
mas ir siūlą palikdamas pa
skui save. Nuėjęs gilyn, jis

Kas metai S.L.A. nariai 
nominuoja, o vėliau slaptu 
balsavimu išrenka S.L.A. 
Pildomosios Tarybos na
rius. Nominacijos jau praė
jo, iš jų patyrėme, jog di
džiuma balsų buvo atiduota 
už dabartinę Pildomąją Ta
rybą. Reikėtų ir rinkimuo
se, kurie dabar eina, ati
duoti savo balsus už dabar
tinius S.L.A. Pildomosios 
Tarybos narius. Pirmiausia 
todėl, kad jie privedė SLA 
prie finansinio stiprumo ir 
plačiausio mūsų organizaci
jos sumodemizavimo.

Dabartinės SLA Pildomo
sios Tarybos nariai yra gar
bingi mūsų veikėjai. Jų šva
ri praeitis žinoma visiems. 
O svarbiausia jų sutarimas. 
Tame sutarime ir glūdi nuo
stabus pasisekimas stiprin
ti, auginti, didinti ir moder
nizuoti mūsų S.L.A. Todėl 
išrinkime sekamus, visiems 
žinomus, patyrasius, dabar 
tarnaujančius, garbingus as
menis:

Prezidentu—P. P. Dargį, 
viceprezidentu — J. Macei
ną, sekretorių — M. J. Vi- 
niką, iždininku — Norą Gu
gienę, iždo globėjais — E. 
Mikužiūtę ir S. Bredes, dak
taru kvotėju — dr. S. Biežį.

SXA. Nary*
< »
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VESTOMS ŽINIOS savo studijoj* išaugino ne Balfas labai-prašo visus susiiinkme kuoskaitlingiau- 
tik vertų didelio dėmesio tautiečius išgirsti tą ken-jsiai dalyvauti.

Tuojau po Jono 3:10, ano puikiojo 
teksto, kuriame Jėzus sako mums 
apie stebėtina Dievo meilę, parody

Vedybos

BOSTONUCIŲ AUKOS

Minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 40 
metų sukakti, bostoniečiai 
aukojo:

So. Bostono lietuvių Piliečių 
Draugija............................  $100.

Po $50 aukojo: Inž. J. Mika
lauskas ir kun. P. Virmauskis.

Po $25: Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopa Bostone, 
Romos Katalikų Federacija ir 
G. ir A. Stapulioniai.

Po $20: J. Gimbutas, inž. B. 
Galinis, Lietuvių Socialdemo
kratų S-gos 60 kuopa, St. Ma- 
lėnas, Ai ir J. Skudžinskai ir 
šv. Petro Draugija.

Po, $15: T, Aleksoms, R, Bu- 
dreika, F. Giedrys, A. Girnius, 
P. Jaras, (ii Norwoodo), B. 
Kruopis, I. Končius, K. Kriščiu
kaitis, J. Kuodis, K. Nenortas, 
J. Sonda, J. Vasys, J. Vembrė 
ir V. Žįaugyą,

Po $10: J. Arlauskas, P. ir S. 
A verks i, N. Adomkaitis, M. 
Bražėnas, P. Baltrašiūnas, J. 
Bražėnas, P. Baltrušaitis, J. 
Bakšys, B. Cibas, J. čereška, J. 
Casperai, Sar K. Daugėlai 
(Bedford, N. H.), J. Dabrila, J. 
Dačys, K.' Daukantas, S. Eiva, 
V. Galdikas, S. ir N. Jonuškos, 
S. Jankevičius, A.ir J. Januš- 
kevičiai, A, Juknevičius, A. ir 
A. Januškos, P. ir S. Jakučiai, 
V. Jankauskas, Br. Kalvaitis, 
Pr. Kavaliauskas, P. Kaladė, V. 
Kulbokas, J. Kriščiukaitis, A. 
Keturakis, A. Kriščiūnas, J, ir 
Pr. Leščinskiai, Pr. Lembertas, 
J. Leimonas, A. Lapšys, Litua
nistinė mokykla, A. ir J. Liut- 
koniai, A. Lizdenis, K. ir M. 
Mockai, A. Monkevičius, V. No
reika, A. Namaksy, J. Okunis, 
D. Peleckis, J. Petronis, P. Plik- 
šnys, B. Paliulis, Pabaltijo Mo
terų Klubas. J. Starinskas, J. 
Strazdas, E. Sinkys, SLA 359 
kuopa, M. Simanavičius, Šmitai, 
M. šluskienė, K. Tamošaitis, A. 
Tribė, J. ir J. Ulpai, M. Venis, 
kun. M. Vembrė (Stougbton), 
A. Witkus, K. Vileišis, A. 
Young, A. Baltrašiūnas, Dor- 
chesterio Moterų Klubas ir X.

R. Karosas aukojo $8; M. 
Mockapetris—$7; W. ir A. An- 
drūnai—$6.

Po $5 aukojo: W. ir M. Ane- 
stos, P. Apšega, J. Ambrozaitis, 
V, Adomavičius, K. Barmus, A. 
Baika, M. Bandziukas, P. Bra
zaitis, A. Chaplikas, Pr. Čepė
nas, J. čiegis, A. Dabrickas (iš 
Medford), A. Gustaitis, A. Ivas, 
V. Izbickas , P. ir A. Juozai
čiai, , Lir J. Januškiai, M. Ka
valiauskas, Lietuvos Vyčių 17 
kuopa, A. Laurutis, P. Milerie- 
nė, V. Morkvėnas, Pr. Mučins- 
kas, H. Mozuraitienė, A. Miza
ra, Br. Mickevičius, B. Martin- 
kienė, E. Manys, V. Norvaiša, 
A. Neviera, M. Pakštys Jr., A. 
Puskepalaitis, P. Pauliukonis, 
J, J. Roman, V. Sinkevičienė. Si- 
manavičienė, V. Slidžiauskas, 
U. Saduikienė, SLA 365 kuopa, 
A.ir J. šaikunai, A. Šležas, A. 
O. Shallna, V, Shirkai, E. Šim
kus, A. Tamošaitis, A. Treinys,

jaunų šokėjų, bet sulaukė ir čiančiųjų šauksmą ir atsi- 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos amerikiečių publikos ver- liepti. Jūsų centai, Jūsų do- 
Bostono skyrius,, J. ir B. Venc- pripažinimo. Pati Lietu- leriai nebus niekad geriau 
kai, J. Venckus, K. Vilutis, a. vos teatre turėjusi pašauti- sutaupyti ar išleisti kaip 
O. Vilėniškiai, P. Vaičaitis, J. nio vardo mokytojus, ji kad gelbstint brolį - sesę 
Zavis, E. Vizgirdienė, P. žičkus, šiandien Bostone iškilo kaip lietuvius.
J. žydavičius, s. žižniauskas, s. yiena pirmaujančių baleto Balfo Centro adresas: 105. 
Grabliauskas, o. Gegužienė J. pedagogių. Pernai sureng- Grand St., Brooklyn 11, 
J. Gngalus, Z. Gavelis, M. Pak- jog baleto vakaras jų V
štys, P. Galinis, ir B. Bajerčius. pilna sale- amerikie-

Po $3: S. Baltutis, Grenda- 7- .------------___
liai,, J. Girnius, V, Levickis, V. cių žiūrovų. ROCKFORD, ILL.
Mickūnas, A. Matjoška, M. . l’o p^isekimo paskatinta,
Norvaišienė, B. Rožėnas, M. ir JOs šiemet pasiryžo n-iz ne a
S. Strazdai ir K. Ulevičius. pastatyti ištisą L. Dellbes

Po $2: A. Ashmanskas, V. baletą, kokio iki šiol nė Balfo 85 skyriaus valdyba
Brazauskas, Budrys, A. Bagin- viena čia veikianti mokykla ‘ praneša visuomenės žiniai, 
skas, Dainys, Benny Doble (?), nepajėgė suorganizuoti, kad dėl įvykusių parengi- 
J. Einingis, E. Gimbutienė, D. Mūsų susidomėjimą šiuo mų sausio ir vagarin mė- 
Ivaškienė, b. Kaufmanienė, J. meniniu įvykiu dar lahiaū nesiais nebegalėjo įvykti 
Klimavičius, kun. A Kontau- didina žinia, kad Coppelia Balfo susirinkimas. Už tai 

h*161* diriguoja Balfo 85 skyriaus metinis
neikUi S KM^iuiiai’ Ne- ž>™usis Lietuvos operos di- susirinkimas įvyksta kovo

M. PaUlio^ lt S **•?>16 die"« 2 vU po pietų,
Įeckienė, Paulaitis, V. Rupšys, 4lus» kad . koncertmeisteris Liet. Kult Klubo didžiojoje 
P. Račkauskas, Eugenija lite- bus smuikininkas Izidorius salėje. Bus renkama valdy- 
ris, A. Streckis, M. Stakėnas, Vasiliūnas, o dekoracijas ir ba ir kiti pareigūnai. Be ,to 
Shapaliai (?), šapamienė, J. kostiumų eskizus pagamino bus pranešta, kas buvo nu- 
Tamošiūnas, A. Tumas, Tautie- buv. Lietuvos teatro daili- veikta per 1957 metus. Bal
tis, J. Trainavičius, J. Uždari- ninkas Viktoras Andriušis, fo valdyba kviečia geros Va
niai, A. Ulčinskienė, o. Ulevi- Tai garantija, kad čia įvy- lios lietuvius — narius ir
tieDt Y* kis kasdieniu^ ™ šiaip nenarius šiame metiniame
y*» N. Wileriene, J. Vitkus, A. gaU nuoboduliui nuvaikyti.

eckas,kun j. žuromskas, To dėj baletą vertėtų paaseriNKlTP piadai 
Y“oW Lee™ K. visiems pamatyti PAMĖGINKITE FLORAI.

Alasevičienė, A. Adomaitienė,
J. Auškelis, W. Balutis, K. Bu- 
lankienė (Lowell), P. Dumša,
J. Carobetsasf?), F. Gedrimas.
W. Gustas, E. Griverieaė, F.

INDUONV ARBATŽOLES
ITHACA, N. Y.

Jansen, J. Kud&rauskas, V. 
Kantaravčius, J. Karbauskienė,

LENGVAS

LAXATYVAS
Lietuvis laimėjo

West Point kare akade
mijos kadetas E. Bagdonas 
iš Hubbardstown, Massų 

A. Kriščiukaitis, M. Kapočiene,; kariuomenės' kūjo mėtymo
A. Lukauskas, Lukas M. Mar- varžybose laimėjo pirmą
v^«Uv M r ’ Vietą. Jis 35 svarų kūjį mu-^loral indijonų arbatžoles
v ičius, V. Marcilionicne,, D. Oi- 1__Ary _ t gelbsti nuo visficinuno, "Sfesę-

tėjimo, vidurių kataro, kepei---- , W. Puplys, Ch. Poznauskis, P .
Patrimpas, Prakapai, A. Pone-^olrų ir tuo budu P^e^-;
lis, Palaima, F. Romskas, S. Sa- geriausias kariuomenėj svo- NURODYMAS:—įdėkite du Šaukštu-_ _ _ t • _ A _ * 1 uievn A • n r - - t- ■----

šen kepenų su-

kalauskas, M. Sturgis, V. Taut- HO mėtytojas. 
UZ Vnanria K. Volont-ia- i

BALFO REIKALAI

ku šios Arbatžolės j puodukų ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoėkite ir gerkit* 
apie. pusę puoduko rytmečiais ar ei
nant gulti. Galima pasaldinti me
dum ar cukrum.

nė, Wilkinsienė, A. Wilkins, K.!
Zabitis, 7 parašai neišskaitomi i
ir 10 nepasirašė. Balfo Centrą* prašo

Kiti aukoja mažesnes sumas.
Kai kurios organizacijos iš

savo narių surinko aukas ir _ .
įteikė jas minėjime. Taip pada- krikštatėviai parūpindavo Proti; g • . «,
rė sekančios organizacijos: margučių ar duodavo sal-; mttinj, vfamdM piS
Lietuvių Inžinierių ir Architek-; dainių savo krikšto vai-
tų Sąjungos Bostono skyrius kams. Amerikonai yra krik- vienuose namuose!
($300); Ateitininkų Sendrau- štatėviai visiems vargUO- ni^,

Sąjungos skj-riu, (t152) ir,Jiams Ne margučių nebus ^špildoiiias. Krei^citės prke^

Teisininkų Draugijos Bostonoskyrius (J75,. Tos aukos Siamo į™’. P”?0 ,mUS 
sąraše išskirstytos pagal jų dy-j**^ vaistų ir duonytės, 
dį.

A. L. Tarybos Bostono sky
riaus vardu visiems aukoju
siems tariu nuoširdų ačiū.

Ižd. J. Arlauskas

PASARGA:—Nevartokite kada vidu- 
irių skausmas (pilvo skaudėjimas, 

e i sutraukimas, cojic), vėmimas ar kiti Ateina Velykos. Tai bū- fcnklai apendicito randasi. Tankus 

davo dovanų metas, kai

FLORAL HERB CO, Dm*. B 
Bm 305, CHatoa. Iat

Bu* gražu* baleto*

Šį šeštadienį, kovo 15 d. 
8 vai. vak. John Hancock 
salėje Tatjanos Babuškinai- 
tės - Vasiliauskienės baleto 
studija stato 3 veiksmų ba
letą Coppelia.

Buv. Lietuvos baleto ar
tistė T. Babuškinaitė, ilgus 
metus atkakliai dirbdama,

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE
Parašė J.T. KUČINSKAS

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo
nėjimas savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
Kristus turėjo valkų! Biblijos Dievas su mergaitės dora darė biz
nį bažnyčioje, susipykus dėl pinigų, Dievas mergaitę išvadino pa
leistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t. 
t. šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama 

pa* T. J. KUČINSKAS
74$ W. 34th Street, Chicago 16, III-

tteennem

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį Įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester, Mass.
vinii

Kas remia. Ralfo. tas re- ** siun«**nt ji i pasaulį, kad visi, kulkas remia- vas re rie • •• tikį turėtų gyvenimą, Vieš-
mia SaVO brolius - se8es, pats sako: “Nes Dievas nesiuntė sa-
varoatanėitis Kibire ir kitur *vo SQnaua pasaulio pasmerkti, bet vstgsiancius aidu e ir Kitur. kad pasauiis jį būtų «Keibėus.

A j Kas tiki j jj tas neteisiamas, o kas
. netiki, tas jau pasmerktas, nes ceti- 

fi!; aV nirm w » viengimttsiojo Dievo Sūnaus var- oauo oo sk. pirm. Jono 3:i6.ig.
į Šitaip Jėzus patvirtina tę, apie ka 
mes jau kalbėjom, kad visa žmonijos 
padermė—atskyrus tikruosius krik
ščionis tikėtojus—Dievo akyse yra 

j po mirties pasmerkimu; ir niekas 
juk nemėgins užginčyti fakta, kad

“~ : visi miršta. Tikėjimas j Kristų, tik-
lėSiA šviesa, yra vienintelė sąlygąItęjO nZUJZ* zur , paailįuosavimui nuo pasmerkimo. Bet

»i;. kadargri gyvendami esamose salygo- n*K> numeris, Ow pusi., <U jjg žmonės, didžiumoje, “nepriima”
•__ • g.___ . . • . anos šviesos, dėlto pasirodo reikalas

OCSniO fOmatO, įvairus tu- ateityje turėti “apšvietimo diena.” 

riniu, gausiai iliustruota*, i

IŠĖJO “DARBAS”

(Bus daugiau)
.. ». . , . e į Reikalaukite veltui duodamos lite-
Atskiro nunSCZlO kaina ąi.įrat&ros, gausite nemokamai. Rašyti:

.. a • • i LBSA 3444 S. Lituanica Avė.J| galan* gauti ir Keleivio chicago g, m.

Jieškojimai
REIKIA ŽINIŲ! ! ! | Kazimiero Salaviejaus,

REIKALINGI VARDAI SPORTI-
NINKU LIETUVIŲ KILMĖS, KU- Vitaičio. su kuriuo gyvenau Liver- 
RIE SAVO UNIVERSITETLIISE
DALYVAVO SPORTE 1932-1958 lyne, N. Y., kilęs iš Panevėžio, kal-
ut-ri- i uvnTiDDvir j. nrv ivis‘ Visi ieškomieji gyvena Ameriko- MET V LAIKOTARPYJE ir BEN- patys ar kas juos žino prašau
DRAI PAVARDĖS LIETUVIŲ KIL- ■ para|£lj] m®nįit-
MĖS SPORTININKŲ. RAŠYKITE:! IsVpbSith Street

No. Middleboro, Mass. (13
Francis Peter Rogoskos 
138 Hurd Avenue 
Stratford, Conn.

TEISMO DIENA
(RiklijM Tyrinėtoji Garsini nus) 

Kurie Darė Pildę?
Suprantama, kad tie, kurie nesu

pranta tiesos, negali jos priimti nei 
džiaugtis ja. Turbūt dėlto Jėzus pa
sakė: “Kas girdi mano žodžius ir jų 
nelaiko, aš jo neteisiu.” (Jono 12:47)
J savo mokytinius Jėzus pasakė: 
“Palaimintos jūsų akys, nes mato; ir 
jūsų ausys, nes girdi.” (Mato 13:16)

Kuomet Jėzus aiškino, kad jis da
bar neteisia tuos, kurie girdėjo jo žo
džius, bet netikėjo, jis parodė mums 
kode! buvo parašyta pranašystė, ku
rių jis citavo ir pritaikė sau ir sa
vo darbui: “Jis apakino jų akis ir su
kietino jų širdis, kad nematytų aki
mis ir nesuprastų širdimis, kad ne- i 4 
sigręžtų ir aš jų nepagydyčiau.”—Į j 
Jono 12:40. ■ 4

Jonas Užas, Lietuvoje, paieško sa
vo sesers Sofijos Užaitės-Aležienės 
ir brolių Prano ir Kazimiero Užu. 

t Jie gyveno Chicagoje. Jie patys ar 
įjuos žinantieji prašom rąžyti adresu: 

Mrs. Barbora Sasnauskas 
31 Mercer Street,
So. Boston 27, Mass. (11

Esu našlys 60 metų, paieškau gy
venimui draugės ne jaunesnės kaip 
C0 metų. Turtas ir amžius nesvarbu.

M. J. W.
6021 ts North 23rd Street
Omaha 2, Neb. (14

Paieškau gyvenimo draugės nuo 35 
iki 50 metų. Labai nuobodu vienam 
gyventi. Esu nevedęs ir netoli 50 
metų, bet atrodau daug jaunesnis. 
Atsakymą duosiu laišku. Rašykit an
gliškai.

Povilas Tvaskas 
12200 Woodmont Rd.
Detroit 27, Mich. (11

KRISTAUS BAŽNYČIA
Gyva, ta iš Dangaus, Gal. 4:2C. 

Tarnauja dvasios reikaluose be pi
nigų. A. A- (14

PENSININKAS
Pensininkas, kuris mieste negali 

pragyventi, o nori gyventi farmoje, 
netoli ežeru, gražioje vietoje. Rašy
kit:

B. Strikauskas 
R D 1
Edinboro, Pa. (13

TIKTAI GRAMERCY
Licensed and Bonded by

N. J. Banking Commission 
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI | LIETUVĄ 

F Per 2 savaites—pakvitavimas 
patikrinamas 
100 RUBUŲ —$16

(ekestis *5 iki <50 surnea 
l Laikas siųst pinigų Velykom! i

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
kReikalaukit mūsų 16 puslapiui 
(katalogų ir vaistų kainoraštį. 
(Mūsų 15-ti metai, tūkstančiai|

atenklatą klijeatę.. 
i GRAMERCY — Saite

144 Broad St, Nevvark, N. J.

SIŲSKIT JŪSŲ GIMINĖMS SPECIALINJ 
VELYKŲ SIUNTINI
40 SVARŲ

<11 svarų kenuoto kumpio 
5 sv. 5 unc. kenuoto sviesto 
5 svarai cukraus 
3 sv. 4 unc. kenuotų taukų
1 sv. 1 unc. kavos
2 sv. 8 unc. kakavos
1 sv. šokoladinių pyragaičių
2 sv. 2 uc. -orenčių konfitur.

------ $71.40
1 svaras šokolado
1 sv. 1 unc. pipirų
2 s v. 2 unc. maišytų vaisių

60 buljono kubikų „
200 Chesterfield cigarečių
11 uncijų kepenų tepalo
2 sv. 8 unc. medaus 

arba bet kurį kitą iš mūsų 26 Express maisto siuntinių 
Mes taip pat rekomenduojame:

Nr. 24: Specialus Siuntinys Sveikstantiems------ $20.46

J.

-4 a
a*•a*..ii

1 sv. 2 unc. sviesto pyragėlių 
20 buljono kubikų 

< 1 sv. 1 unc. kriaušių 
j 2 sv. 2 unc. kenuoto sviesto 

1 sv. 2 unc. medaus -

M B D U S
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lių*? Valgykit me
dų!

Mes turime oren
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span
guolių medus 75

centai už bonką; Liepos žiedų 
medus $1.25 už bonką; Kubos Į* 
medus, kuri* turėtų būti iš vi
sų geriausias $2.00 už bonką. 
Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per pastą nesiunčiam. 

A. Mizara 
414 W. Broadway 
So. Boston, Mais.

Užeikite į seną Alexander’s 
vietą.

ŽODYNAS
A.LALIO

Lietuvią-Anfhį ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

1 sv. 1 uac. sald. kond. pieno
I sv. 1 unc. kakavos 
500 pilių žuvies taukų
II uncijų kepenų tepalo 
1 sv. 2 unc. skalbiamo muilo

Mes galime siųsti dabar “REMINGTON” dviračius, siuva
mas mašinas, akordionus, pučiamus vargonėlius. 

(VAIRIŲ VAISTŲ SIUNTIMAS MUSŲ SPECIALYBft
Tazab of London

51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Ma**. Tel: KI 7-9705
Nuo Harvard Sq. imti Huron autėbusą.

ĮĮ» k 
K K 
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJEJmtMi ttatovfm bendram lietuviškam darbui, auklėja 

tautinį aoHdannną, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dšš Lietuvos laisvo* ateitie*.

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

ir dvidešijačiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metą apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumą.

► SLA—mašamečių apdrauda—rimta* aprūpinimas atei-
; «*i.

SLA-SVE1KATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
iki $328 į mėnesį.

*1A

Pinigu* siųsti karto w

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

; visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa- 
* čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 

į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).
E SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, ne*

I p myli, o nemylėti negali, kada mane skaitąi. 311 psl. Tik $3.00 
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
k .vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00. 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠL1UPTAKN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa-
» ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios
> dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį • 

išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
b VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ; 

ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.
Persiuntimo kaštus atmokame. Rašykite:

: DR. ALG. MARGERIS, 3325 Sa. Hafcted SU Chicago 8, U►

V. G. Skrinska (sa inkas)

Dr. D. PILKA 
546 E. Broachvay 

So. Boston 27, Mas*. 
irss*j«vvvvrsvtwf v f <vm

Kad Jūsų giminės h* artimieji esat* aientinį — Savana VELYKOMS, jį., būtinai išsiųskite neatidė
liotinai. Šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA.

Siųskite siuntiniu* dabar
Naudokitės patarnavimu, patikimo*, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAYEL C0., INC.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* iki

Daugiau Imlų apie SLA darbus ir apdrauda* galite gau
ti SLA koopooM, kurio* yra viso** žymesnės* lietuvių ko- 
kNdJsrn lr SLA Centro Rašykit* tokiu adresu:

DM. M. X VINIKAS
Stroal, Naw York 1, N. Y.

135 W. 14tb SL, NEW YORK 11, N. Y^ TeL CH- :
Lfceneed hy USSR

Pagal sutartį, sudaryta su Intaristu, firma teisėta siųsti siuntinius i visas USSR respublikas ir j Lie
tuvą. Visos išlaidos, {skaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje. Siųsti galima tik naujus daiktus. 
Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atnešti arba atsiųsti paštu. Po kelių dienų siuntėjas gau
na Amerikos pašto kvitą, o siuntinį pristačius— asmenišką adresato pakvitavimą. Įstaigoj didelis pa
sirinkimas prekių.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
nadisn no* $ vok ryte M • vsL vok. SstanadieulBi* M 4 vakndm 

Mfleų kNįaatų patogumui mas atidarėm# skyrius šiuose miestuose:
IM East Tth Strsst, NEW YORK, N. Y. TeL YU 249$$

UFFALO $, N. Y. $$» LMsrary RA 11319 Jsa. Cnamsa $32 W. Gkard Avė. 
332 Fillmore Avė. CLEVELAND 13, OMs DETROIT 12, Niek PHILADELPHIA 23, P*.

T*L TChasr 1*1461 Tuk TOeasend $-3>M Tri. WAInat 5-8I7S

L

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tam8tomn reikia—

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

“Keleivio” eRsnetarl padarys tamstoms vlskų 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kurt nors 
kits spaustu?*. PraSoroe kreiptis Šuo adresu: 

-KELEIVIS”
596 Eaet Bresderey, Sootk Boston 27. Mos*

.>»< m
A
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KAME SUSITIKSIME $1 ŠEKMADkĖMĮ?
iiia«Bi i i i ii ■ . •’ i?i .į' :«*.** i/<ipdiečįj įilę/.;..nia:jū-' 

>val. vuk prasidėt-LSJSi -kilt
i_ ____ •* . ' • - A

Nauj* vtotm Alto vadovybė Pagalba kurtiems R 
gard klinikoje

į ^Bostone į Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrių susi
būrę mūsų politinių sambū- 

atstovai veikia labai vie- 
sklahdžiai.. Kiekvie- 

imętaU jo pirmininku 
ąm4s s kitos srovės at-

P. Vaitonis, BUTAS NUOMAI l: Visokios
0008 ir PADAI

Aš einu j Lietuvių 
sekmadieni, kovo 16 d. 6 vai; 
pos metinis pokylis. Ten > neabejotinai raeiū daug gerų 
bičiulių ir draugų, su kuriais bus malonu Vakarą pra
leisti. Girdėjau, kad šeimininkės seniai suka gaivią 
kaip čia geriau svečius patenkinti. ., t. , •’ >,u

Jdomu man ir tas, kad ten iškilmingu bus įteikti 
S. Kairio knyga “Lietuva’*budo” tiems, kni»'’Aųkoijfl: 
jos leidėjui L.S.S. Literatūros Fondui dar prieš kny
gos išėjimą. Tai gražus lietuviškos knygos ir kartu. Jo 
autoriaus, žymaus kovotojo už demokratinę Lietuvą 
pagerbimas. Ateik ir Tamsta, tikrai nesigailėsi.

—Gerai. Ateisiu ir kitus savo pažįstamus atsivesiu.

1957 metais juo bu
vo ‘ krikščionių demokratų 
atst&ao K Mockus šiemet 
tiUvieta tenka tautininkams. 
&skutiniajame kovo 8 d. 
posėdy * . juo išrinktas A. 
Matjoška, vicepirmininku 
K. Mockus, aekr. J. Sonda 
ir ižd. J. Arlauskas * 

Didėlis eilinis skyriaus 
darbas—- tai Amerikos Lie
tuvių Seimo ruošimas. Sei
mas, kaip žinoma, bus Bos
tone birželio 27-28 dieno
mis Statlėr viešbuty. Netru
kus bus sudarytos įvairios 
komisijos, kurios pradės 
darbą

Paminėjo V. Putvį

Kurtumas ar blogas gir
dėjimas dabar nesunku ati
taisyti su modemiškiausiais 
prietaisais, kurie rodomi ir 
demonstruojami Rosengard 
Klinikos name, 386 West 
Broadvvay, South Bostone. 
Prietaisus išstato Evans Op- 
tical and Hearing Aid kom
panija. <1

' Kiekvienas kurčias ar ne
prigirdintis asmuo gali už
eiti į Rosengard kliniką šį 
ketvirtadienį po pietų persi

Kanados šachmatų meis- Naujai atremontuotas -----
te™, dėkoja bostoniakiam ^įI^SSSaT,
uz gražų priėmimą Bostone, n^^ynjų į. lietuviškos koply- 
Įbn So. Bostono Lietuvių P. čios. Yra. ,WUJas. kom.
D. šachmatų klubui, suda- binuotas gazo virtuvės pečius 
riusiam jam galimybę suei-’ (virimui ir šildymui), balu sin
ti į bičiuliškus santykius SU ka, .vonia, dušas, karštas van-

* 
rū-

BERMAN CO. 
Street, Beeteue

Ir South gatvių)

J.A.V.

Akys
slepia.

pasako, ką liežuvis

duo.
Teirautis: 608 E 7th St., So. 

Boston, Mass., nuo 5 vai. po 
pietų, šeštadienį ir sekmadienį 
visą dieną.

ATVIRAS LAIŠKAS SO. Rudenį girdėsime 
BOSTONO LIETUVIŲ PI- 'simfoninį koncertą

LIEČIU DRAUGUOS 4 ----------
VALDYBAI / Lapkričio 16.d. Simfoni-

__;__ jos salėj rengiamas simfo-
Vasario mėn. 20 d. įvy- ninis koncertas, kurį atliks 

kusiame mėnesiniame drau? į vienas geriausių Bostono 
gijos nariu susirinkme nau- simfoninių orkestrų —Bos- 
jai išrinktoji draugijos vai- tono universiteto. Jo pusę 
dvba patiekė draugijos įsta- programos diriguos orkes- 
tų pakeitimą svarstyti. Pa- tro nuolatinis dirigentas ir 
keitimo buvo du projektai: antrąją pusę Jeronimas Ka- 
vienas patiektas p. A. Mati- činskas. Programoje Juliaus 
joskos, kuris sausio mėn. Gaidelio ir Jeronimo Ka- 
draugijos nariu mėnesinio činsko sukurtos simfonijos 
susirinkimo tafbuvo įgalio- ir Vlado Jakubėno suita. 
tas padaryti ir antrą proje- Be to dainuos Stasys Bara- 
ta patiekė pati draugijos nauskas.
valdyba Koncertą rengia Balfas.

Pagal draugijos įstatų §100 Juo sudalytas ko-
pakeitimo projektai turi;™**?8 (P™- A. Matjoška, 
būti išsiuntinėti nariams dvi yiceptrmuukas . J. Arlaus-
savaitės prieš susirinkimą, 
šiuo atsitikimu viskas vyko 
kitaip. P. A. Mati joskos

kas, iždininkai • A. Brič- 
kus, dr. V. Kalvaitis ir V.

ss4rr V Cron.

Neseniai Bostone įsteigto 
Jono Vanagaičio vardo Šau
lių Būrio valdyba kovo 9 d. 
surengė Šaulių Sąjungos kū
rėjo Vlado Putvio - Putvin
skio mirties 30 metų sukak
ties minėjimą. Kalbėjo ve
lionio duktė Sofija Mantau- 
tienė ir žentas Aleksandras 
Mantautas, abu žymūs Šau
lių S-gos veikėjai, ir prof. I. 
Končius. Zita Zarankaitė 
paskaitė kelis patriotinio tu
rinio dalykėlius, o du bro
liukai ir sesutė Vaičaičiai 
paskambino kanklėmis.

Minėjimui vadovavo A. 
Šležas.

Qfnlmz\VocMvvnuvnoo oiunnnių siuntimas

GERA BIZNIO PROGA 
So. Bostone parduodamas tuoj pat 
restoranas - lcafeterija. Dabar ada
ra 6 dienas po 12 valandų, gali būti 

tikrinti, arba'gali SS
nuoti AN 8-9224 ir susitarti 
dėl pasimatymo.

ma daryti gerų pragyvenimų, labai: 
geras pirkinys tinkamam pirkėjui.1 
Telefonuokit j namus vakarais tarp 

vaL AL 4-4124.

Duokit Sears. Roebuck kompa
nijai uždengti Jūsų stogus ir 
sienas. Darbas garantuotas.
Medžiaga pirmos rūšies. Paty
rę meisteriai. Iš anksto nieko 
nereikia įmokėti, išsimokate 
per 36 mėnesius!

SEARS, ROEBUCK dk COMPANY 
641 Belmont Street, Brockton, Mas*.
unite uiecurj rti.ivrų r\zviu<y

Telefonas: JU '3-3546
a■ADOMA ----------- i,q

PATYRĘ 

SINGLE NEEDLE

STIČERIAI
(Adytojai)

Dalinas darbas — Vakarinė pamaina 
Nuo 4 iki 10 P. M., ar 5 iki 11 P. M. 
Taip pat stičeriai pilnam darbo lai

kui dieninei pamainai. Kreiptis:

S H A W M UT, INC. 
PORTER STREET, STOUGHTON

* V.Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
' Parduodu pirmos rūšies odų, ao- K 
ri lėlius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
« niams i užjūrius nupiginta kaina. ► 
ri|Atlieku visas batsiuvio darbus ’ 

-eit, sąžiningai ir duodu ‘patari-, 
us apie odas. Adresas:

3173 Eighth St, So. Boston
« nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky 
j rus trečiadienius ir seki 
ri Telefonas: AN 8-0055

tumu iuiiujį

į Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) -

Lietuvis^ Plumberi*
. Atlieka visokius “plumbing”— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
i ir taisymo darbus. Kainos priei 
{narnos. Pirm negu kų darote, paa 

Ekambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Vernon, Dorshester, M:
UUUUUUU

projektas dėl valdvbos kai- d.el7t* V- Vakauzas; na-'naujoje vietoje 
r,„ z, nai A. Keturakis, S. Vait- ____tės buvo praneštas nariams 

tik prieš keletą dienų, o 
valdyba savo projekto nie
kam nebuvo pranešusi. Lo
giškai ir teisingai žiūrint nė 
vienas iš projektų negalėjo 
būt svarstomas. Tačiau vis
kas vyko kitaip.

Draugijos pirmininkas p. 
A. Čaplikas ir vicepirm. p. 
A. Neviera visai nekreipė 
dėmesio Į pastabą, kad, lei
sdamas svarstyti šiuos pro
jektus, aiškiai laužo draugi
jos Įst. §100. Taigi žmonės, 
kuriems patikėtas draugi
jos ist. vykdymas ir jų sau
gojimas ir kurie tai daryti 
pasižadėjo savo priesaika, 
visai nesivaržydami, de
monstratyviai juos laužo, o 
tiems, kurie tai primena, su
daro tokias sąlygas, kad 
darosi nejauku net susirin
kime sėdėti.

šiuo viešu laišku kreipiu

Keturakis, 
kevičius, H. Čepas, V. Iz- 
bickas) propagandos ir ki
tos komisijos.

kalbės šen. Kennedy

Šen. John Kennedy pra
nešė Amerikos lietuvių Ta
rybos vicepirmininkui adv.
John Grigaliui, kad jis da
lyvaus ir kalbės Amerikos 
Lietuvių Seime, kuris kvie
čiamas Bostone birželio 27- Sveikino ii New Yorko 
28 dienomis.

Siuntiniu persiuntimo įs
taiga Globė Travel Service 
nuo pereito penktadienio 
dirba naujoje vietoje, sker
sai gatvės nuo senosios vie
tos. Naujas adresas yra 390 
W. Broadway, So. Bostone, 
pirmame aukšte. Pristatant 
siuntinius ir rašant į įstaigą 
prašom naudoti naują ad
resą 390 Broadvvay.

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 615 Cambridge 
ĮSU, Cambridge, KEPĖJAI

BALTIC RYE BREAD
(Siūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, 
Ibet vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!

Euphrozina Mikužiūtė at- 
siuntė sveikinimų iš New;

--------  IYorko, kur ji buvo atvykusi'
Fizinio Auklėjimo ir Spor- S.LA reikalais. Ji yra SLA 

to Komitetas Šiaurės Ame-centro iždo globėja ir toms 
rikoje (Faskas) šachmatų
vadovu paskyrė Kazį Mer
kį, ą šis į vyriausią šachma
tų komitetą pasikvietė dr.
Bruno Kalvaitį ir Andrių 
Keturakį

Bostone šachmatų vadovybė

pareigoms yra 
kitam terminui.

nominuota

Balfo susirinkimą*

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turune vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną ir vai
stų nuo reamatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8020

Nuo 9 ryto iki 8 vak vak. išskyros šventadienius. ir

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Į Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minlra*.

g
Kovo 18 d. 7 vai. vak. 

Li-ct. Piliečių Dr-jos salėje 
ibus Balfo skyriaus narių 
! metinis susirinkimas. Visi 
nariai ir šalpos reikalingų-

dėmesį Kontrolės Komisijos Į Stomas nedaibo" pašalpų prašomi daly‘
šiuos neleistinus vyr Į klausimas. Yra pasiūlymas Į "________________

jas padidinti nuo $35 iki
$40 savaitei ii šeimos na-

dėmesį visų tų, kuriems rū-iDid ,j dė|
pi, kad draugijos reikalai 
būtų tvarkomi pagal drau-'
gijos Įstatus. Kartu kreipiu; Seimelio komisijoje svai-

į siuos neleistinus vyr 
draugijos pareigūnų veiks
mus, kas pagal draugijos 
ist. 80 paragrafą jai yra pa
tikėtina. ši riešą pareiški 
mą darau todėl, kad drau 
gijos vadovybė visai nekiei 
pia dėmesio į daromas pa 
stabas susirinkime ir savo 
elgesiu sudaro tokias sąly
gas, kad bet koks kultūrin
gas minčių pasikeitimasda- 
rosi visai neįmanomas. Čia 
visai nekalbu apie pačių 
projektų priimtinumą nes 
tai dalyko iš esmės neliečia.

Teikitės priimti mano auk
štos pagarbos pareiškimą 

A. Keturakis

3958-11.27.
So. Boston, Mass.

riams nuo $4 iki $6 ir mo
kėti ne 26 savaites bet 
39,

Kitas pasiūlymas yr«» įlin
kėti nedarbo pašalpą strei
kuojantiems, jei streikas už
sitęsia 4 savaites (vienas 
pasiūlymas) ii 6 savaites 
(antras pasiūlymas).

Organizuoti darbdaviai 
yra priešingi pašalpų page
rinimui, o organizuoti dar
bininkai už.

Iki šiol tik 2 valstijos 
temoka pašalpas streikinin
kams. Rhode Island — jei 
streikas užsitęsia ilgiau kaip 
6 savaites, ir New York — 
streikui užsitęsus 7 savaites. 
Devynios valstijos moka

Balfo 17 skyrius pasiuntė pašalpą lokauto aukoms— 
centrui apie 1800 svarų dra- atleistiems dėl to, kad' ne- 
bužių. kuriuos suaukojo Bo- sutiko su darbdavio sąlygo- 
Ftono lietuviai. mis.

Sandaros moterų 
kortų

Šį šeštadienį, kovo 15 d. 
Sandaros Moterų Klubas 
ruošia įdomų kortų vakarą 
(whist party) Sandaros sve 
tainėje, 124 F St. So. Bos
tone. Pradžia 7:30 vai. vak.

Bus gardžių užkandžių ir 
gerų dovanų. Kviečiame šir
dingai visus.

Rengėjos

Gerbs karalienę

Balandžio 13 d. Sandaros 
Moterų Klubas rengia naš
lių karalienės pagerbimą.

J. Lekys dar ligoninėj

Sausio vidury automobilio 
suvažinėtas Juozas Lekys 
dar tebeguli miesto ligoni
nėje.

Į PATOGI VIETA PARENGIMAMS
COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, 

yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky
klų iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugų iš
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga- 

! Įima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už-
| sisakyti. lšnuomuojame su laisnių degtinei pardavinėti.

Pagal susitarimą, darbo dienom parengimams vietą ga- 
{ Įima gauti nemokąjnai. Prašom kreiptis:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

<XXXX>;>3«rS3©OOOtXXXXX5C«3«OOOGeG0G000©O©GGO000®SO©(X>»:XXXX
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We*t Broadvvay, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764

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

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
Vaistus, medžiagas, odas galima pigiau užsakyti ar pirkti šio
je įstaigoje. Prašykite katalogų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adreso. įdėkite daik
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti pašta siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KRElPKITtS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsųįstoiga greičiausiai patar-

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

Siuntiniai priimami kandies nuo 9 iki 5 val. vak., ketvirtadieniais nuo 
•» iki 7 vaL vak. ir Mtadinniam ann M iki 2 vaL PU pietų.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
80. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7081 

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

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

John Petrus«
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
TsL: JA4-4576

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo na- 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insuranče 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Juetleu of the 

698 B.

TeL AN 8-1761 ir AN 8-246

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ka* sekmadienį, 1:00 P.
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis
i

DR. D. PILKA
Oflee Vabalas: aea B U 4 

b aaat
546 BROADWAY
80. BOSTON. MABB. 
Telefonas AN 8-1820

TaL AV

Dr. John Repshis
UETWnS GYDYTOJAS

Valandos: 14 ir M 
NadCHoaia ir SoaataAauiato:

pagal susitarimą

496 Cohambia Road 
Arti Uphda^a

^eL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
V- (LANDAUS)
Lįeturia Gydytojas Ir 
Vartoju —

Z-BAT _
Pritaiko Al

VALANDOS: ano 2-4, aoo T-S 
M4 BKOADVTAT 

BOCTE BOSTON. MASS.

TeL AN 8-2806
Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia.E. RuM

VALANDOS:

Nuo 9 ryto Iki S 
8emdotnis—ofisas

447 BR0ADWAY 
ąOUTH BOSTON,

A. J. NAKAKSY
BBAL ISTATB * INSUBANCB

409 W. Broaduray 
8OOTB BOSTON, KASA 

Office TeL AN 84*48 
Bm. IT OBIOLB STBBBT

TeL PA S-M1S

KETVIRTIS 
—JEWELI

A CO.

279 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

TsL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.


