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‘Laikas Vyriausybei Veikti4 
Sako DarbimnkųOrganizacijos
Darbininkų Unijų Sulauktas Pasitarimas Dėl Okio Ne

galavimo Ragino Vyriausybę Tuoj Imtis Priemonių 
Ūkiui Gerinti; Kongresas Svarsto Svarbius 

{statymus; Daug Spėliojimų Dėl Mokesčių

Pereitą savaitę darbinin-myba, ryškiausias ūkiškos .. 
kų unijos buvo sušaukusios j veiklos rodyklis, vasario 
Washingtone pasitarimą j- mėnesį dar labiau sumažėjo
vairių ūkio ekspertų, kur 
buvo aptartos priemonės, 
kokių vyriausybė turi imtis 
prieš didėjantį krašte ne
darbą. Pasitarimo delegaci
ja iš 8 žmonių lankėsi pas 
prezidentą D. D. Eisenho- 
werį ir įteikė jam savo pa
geidavimus. Delegacija sa
ko, kad prezidentas prie
lankiai priėmė jam padary
tus pasiūlymus ir žadėjo, 
kad vyriausybė nebeatidė- 
lios kovos prieš ūkio depre
siją.

Kongresas savo ruožtu 
jau priėmė ar svarsto eilę 
svarbių įstatymų, kurie gali 
žymiai prisidėti prie ūkio 
pagyvėjimo. Senatas perei
tą savaitę nubalsavo leisti 
vyriausybei išleisti $1,850,- 
000,000 namų statybos ska
tinimui. Tą įstatymo suma
nymą dabar svarsto atstovų 
rūmai. Šalia to, senatas nu
tarė, kad vyriausybė leistų 
kelių tiesimui daug dides
nę sumą pinigų, negu vy
riausybė buvo numačiusi iš
leisti. Demokratai kongrese 
mano, kad kelių tiesimui 
reikia kasmet papildomai 
išleisti po 900 milionų do
lerių trijų metų bėgyje.

Vyriausybė .šiais metais 
padidina kariškus užsaky
mus 5 su puse bilionus do
lerių, bet didesni užsaky
mai šiemet tik atstato per
nai metais sumažintas iš
laidas tam reikalui. Sena
tas taip pat priėmė nutari
mą, kuriuo draudžia vyriau
sybei mažinti farmeriams 
mokamas paramas už javus 
ir kitus žemės ūkio produk
tus.

Kongrese naujus įstaty
mus kovai prieš ūkio krizę 
iškelia demokratų partija, o 
republikonų partijoj dauge
lis tų sumanymų irgi randa 
šalininkų. Šiaip jau repub
likonai būtų linkę sekti vy
riausybę ir remti jos suma
nymus, bet kai demokratai 
iškelia aiškius pasiūlymus, 
dalis republikonų jiems pri
taria.

Dėl mokesčių mažinimo 
tarp vyriausybės ir kongre
so yra lyg ir sutarta, kad 
mokesčiai nebus mažinami 
nesusitarus vyriausybei su 
kongresu. Todėl kongrese 
pasiūlymai tuoj pat suma
žinti mokesčius šiuo tarpu 
atpuolė, bet jei padėtis ir šį 
mėnesį nepagerės, mokes
čiai bus mažinami. Pasita
rimai eina, kiek mokesčius 
mažinti ir kam juos mažin
ti.

Apie ūkišką padėtį liudi
ja tokie daviniai: Plieno ga-

ir plieno pramonė dirbo tik 
apie puse savo pajėgumo 
(53%). Biznio investavimai 
(naujų įmonių kūrimui ir 
senųjų gerinimui) šiemet 
išleidžiama daug mažiau 
negu pernai. Žmonių pirki
mai krautuvėse eina mažyn. 
Žmonių pajamos irgi eina 
mažyn. s

Egipto Nasseris 
Pertempė Stygą?

Egipto ir Sirijos diktato
rius Nasseris neseniai kalti-

A ižus £L«iii/4iivf mavijvo zactactaaig utsuu)
kad tas skyręs 9 milionus 
dolerių Sirijos karininkų 
papirkintai, kad jie užmuš
tų Nasserf. Toks kaltinimas 
meta tamsų šešėlį ant Ara
bijos karaliaus, kurio glo
boje yra šventas magometo- 
nų vietovės — Meka ir Me
dina (pranašo gimtinė ir 
didžiausioji magometonų 
šventykla).

Atviras kaltinimas prieš 
Arabijos karalių nesukėlė 
arabuose jokių demonstra
cijų prieš Arabijos karalių 
ir Nasserio kaltinimas, at
rodo, prašovė pro šalį.

Tuniso Burgiba iš savo 
pusės kaltina Nasserį, kad 
jis organizavo žmogžudžius 
Burgibai užmušti. Tas irgi 
kiek atšaldė arabų entuziaz
mą naujam pranašui Nasse- 
riui.

Pereitą ketvirtadienį Ma
niloje baigėsi SEATO vals
tybių užsienių reikalų mini
sterių posėdžiai. Praneši
mas sako, kad buvo išsa
miai aptartas komunizmo 
pavojus pietryčių Azijos 
kraštams ir numatytos prie
monės pavojų pasitikti.

PATENKINTAS

Moterą drabužią pramonės 
siuvėją unijos pirm. David 
Dubinsky patenkintas, lai
mėjęs po 6 dieną streiką, 
kuris palietė 105.000 siu
vėju
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Tai nauja armijos susisiekimo priemoli e, kuri gali taip helikopteris stačiai 
pakilti, lėkti virš tiltą ar po tiltais 150 myliu per valandą greičiu, o nusileidus 
ant žemės pakeisti džipą.

130 lUilionų Balsavo \Tunisas Pastatė Indonezijos Karas
Kaip Vienas Savo “Ultimatumą” Darosi Kruvinesnis

o ■ ■■ , -_ ..
Sovietų Rusijoj kovo 16 Tuniso prezidentas Burgi- Indonezijos respublikos 

d. buvo renkamas aukščiau- i ba įspėjo Ameriką, kad ji pilietinis karas Sumatros 
sias sovietas ir tautybių rū-iki šios savaitės ketvirta- saloje įsisiūbuoja ir darosi 

dienio apsispręstų, ką ji re- kruvinesnis. Centralinės vy- 
mia Tuniso ginče su Pran- riausybės kariuomenė užė- 
cūzija! Jei Amerika to ne- mė kai kurias vietas viduri 
padarys, tai Tuniso vadas nėj Sumatroj, bet sukilėliai 
grasina “ieškoti naujų ke- patraukė į savo pusę šiauri

niai. Balsavime, sako, daly
vavo apie 130 milionų bal
suotojų ir visi jie balsavo 
už valdžios išstatytus kan
didatus. Kiek reikia išrink
ti atstovų, tiek buvo ir kan- Hų” — turbūt mesis į Mas
didatų, todėl išrinktųjų var
dai buvo jau žinomi prieš 
dtt mėnesius, kada kandida
tai buvo išstatyti.

Rinkimais tokios komedi
jos vadinti negalima. Tai 
greičiau yra išmuštruotų pi
liečių paklusnumo rodymas, 
kai jie eina ir meta balsus 
už valdžios kandidatus, o 
valdančioji diktatūra žmo
nių paklusnumą aiškina, 
kaipo “pritarimą” sau.

Pargž. Triukšmavo 
i Minios Policininkų

7,000 policininkų civiliai 
apsirengę pereitą savaitę 
demonstravo Paryžiaus gat
vėmis. Policininkai einan
tieji pareigas gatvėse neuž
kabino savo kolegų civiliuo
se rūbuose ir policinnkų mi- 
inia buvo priėjusi prie par
lamento rūmų. Per kelias 
valandas didžiausią netvar
ką mieste darė policinin
kai...

Policininkai reikalavo iš 
vyriausybės pakelti jų už 
darbius ir mokėti jiems “pa
vojaus priedus”, nes polici 
ninku darbas Paryžiuje da
bar yra gana pavojingas dėl 
didelio skaičiaus alžyriečių 
mieste, kurie dažnai daro 
pasikėsinimus prieš polici
ninkus.

Italija Rinks 
Naują Parlamentą

Šią savaitę Italijos parla
mentas paleidžiamas ir nau
ji rinkimai bus greičiausiai 
gegužės 25 d. Italijos vy
riausybė tikisi, kad nauji 
rinkimai duos krikščionių 
demokratų partijai daugu
mą parlamente ir partija 
galės valdyti be baimės nu
griūti.

Dar nėra tikrumo, bet gal 
bus paleistas ir senatas. To
kiame atsitikime įvyktų 
kartu ir naujo senato rinki
mai. -

kvos glėbį...
Tuo, tarpu Ąpjerikos ir

Anglijos paskirti diploma
tai tarpininkai vis dar zuja 
iš Tuniso į Paryžių ir atgal

miestą.
pakuSytos^minio^rrilmlaS padanges su vande- merika tokias vidutinio to-

ir vis negali surasti bazės;ja “sutriuškinti” sukilėlius,^’?- bombomis. Anglai lio raketų bazes užjūriuose 
prancūzų ir Tuniso arabų ‘pati centralinė vyriausybė
deryboms, priešingumai tarp skelbia, kad ji gaunanti gin- ,. ^*me gali
tų valstybių yra, tiek dideli, i klų iš sovietiškų kraštų o butl netyaa Wogdinta. 
kad tarpininkai negali net esą sukilėliai perkasi iš ko
pradėti tarpininkauti. tai amerikoniškus ginklus. _________________

Prancūzų “nepriklauso- Pilietinis karas, atrodo, ga- Vnlvtihil
mieji” atstovai parlamente i Ii ilgokai užsitęsti. iriicrugan r tusi l JO]
grasina, kad jie ištrauks sa
vo ministerius iš vyriausy
bės, jei Prancūzijos vyriau
sybė sutiks daryti nuolaidas 
Tunisui dėl Bize#e karo 
laivyno bazės patuštinimo. 

Prancūzų ginčas suarabais
dabar darosi vienas skau.'rink,'mai Parla-,v. . . ..
džiausiu klausimų Vakarų Rlnkm4 -kampam- Virs 14% Michigan darbi-
_ Ja veda viena komunistų! ninku yra be darbo.valstybių politikoje.

KAIP PANEŠTI LAIMIKI

Chester Wander iš Fuller- 
lon, CaL metiniame “gin 
rummy” lošime iš 540 loši
ką laimėjęs pirmąją vietą 
gavo 110.000 sidabrinią do- 
lerią. Jis juos semia sau
jomis.

nę sumairą, ten Kanuome-
nė persimetė j sukilėlių pu-1, Atsitikimas su atomine 
sę ir užėmė dideli Medan i įĮ°mba. Amerikoje sukėlė 
miestą. :<feug kalbų Anghjoje, kur

Amerikos lėktuvai patru-

Jugoslavijos Tito 
Eina Dviem Frontais

Jugoslavijoje paskelbti

ją
partija pati už save. Ta pro
ga diktatorius Tito ir įvai
rūs jo ministeriai sako pra
kalbas, giria patys save ir 
'šaukia žmones balsuoti už 
į save. žodžiu, viskas daro- 
ima, kaip Sovietų Rusijoje.

Bet diktatorius Tito gar
siai skelbia, kad Jugoslavi
ja eis ir toliau savuoju ke
liu į socializmą ir nekopi
juos Sovietų Rusijos pavyz
džio. Užsienių politikoj Ti
to, kaip jau įprasta, “paba
ra” Vakarus, pritaria Mask
vai ir tik kur ne kur išdrįs
ta daryti pastabas ir Mas
kvai. Dabar Tito sako, kad 
Vakarai “sabotuoja” vir
šūnių pasimatymą... o jei
gu toks viršūnių pasimaty
mas įvyktų, tai ir Tito no
rėtų būti tose “viršūnėse”.

SUDANAS NENORI
JUNGTIS SU EGIPTU

Prieš dvi savaites įvyku
siuose Sudano parlamento 
^rinkimuose šalininkai jun- 
! gi mosi su Egiptu gavo tik 
mažumą balsų ir mažumą 
vietų parlamente. Egipto 

j bandymas rinkimus paveik- 
Iti — nepasisekė.

‘Viršūnių4 Pasimatymas Plačiai 
Svarstomas Visame Pasauly

Viršūnių 
Nepradėta

Nei

Sovietų Rusija plačiai iš
vystė propagandą už “vir
šūnių pasimatymą”, dery
bos dėl to reikalo eina ir 
diplomatiniais kėliais ir 
propagandos burbulais vie
šumai. Ypač propagandos 
fronte rusai išvystė didelę 
akciją ir jau daug kam įkal
bėjo, kad viršūnių pasima
tymas yra visų svarbiausias 
dabartinės dienos reikalas.

Pereitą savaitę rusai nu
stebino Vakarus savo nau
jausiu pasiūlymu, kad erd- 

Karo vyresnybė aiškina, vę v^ rnūsy žemės paimtų 
kad atominė bomba netyla' ~ V°. kontr<?len • - 
numesta negali išsprogti,I

Nukrito Atominė 
Bomba, Sužeidė 6

Kovo 11 d. vienas lėktu
vas netyčia numetė atomi
nę bombą South Carolinos 
valstijoj. Bomba nesprogo, 
bet sprogo paprasta bomba, 
kuri naudojama atominei 
bombai “pakurti”. Atomi
nė bomba nukrito šalia vie
nos farmos namo prie Flo- 
rence, S. C., ir sužeidė 6 
žmones.

nes ji gabenama lėktuvuose 
“neužtaisyta”. Šį kartą ne
laimė atsitiko dėl lėktuvo 
sugedimo.

Daugiausia Bedarbių

Daugiausiai nuo ntdarbo 
kenčia šiuo metu Michigan 
valstija ir ypač Detroito 
miestas. Visoje Michigan 
valstijoje dabar yra 415,000 
bedarbių, iš jų vien Detroi
te yra 230,000 bedarbių.

Detroitas yra automobilių 
pramonės centras ir jis dau
giausiai jaučia prasidėjusią 
depresiją. Automobilių pra
monė jau virš metų laiko 
nedirba pilnu pajėgumu, o 
dabar bedarbių skaičius ten 
vis dar sparčiai auga.

REIK SULYGINTI

Puerto Rico gubernatorius 
Luis Munoz Mario, liudy
damas senato užsienio rei
kalą komisijoje, įrodinėjo, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės turi stengtis su
mažinti šiaurės ir Pietą A- 
merikos gyvenimo lygio 
skirtumą.

keleivis

53-TIEJI METAI

ini Įvyks, Bet Dar Net 
Dėl Pasitarimo Darbotvarkės,

Kas Jame Dalyvaus; Pro- 
Varoma Dėl Pasimatymo Reikalo.

retų daboti, kad erdvė būtų 
naudojama tiktai taikos tik
slams, o ne bomboms laidy
ti į aukštybes. Prie to pa- 
oiūlyniū rusai prikergė siū
lymą, kad Amerika kartu 
atsisakytų nuo satfo raketi
nių bazių Europoj, Viduri
niuose Rytuose ir kitur. A-

dar tik kuria, bet rusams 
tos bazės neduoda ramybės 
ir jie norėtų sujungti vi
siems priimtiną planą dėl 
erdvės kontrolės su ameri
koniškų bazių panaikinimu 
užjūriuose. Amerika tokį 
pasiūlymą tuoj pat atmetė.

Iš visų spėliojimų ir pasi
sakymų aišku yra, kad svar
biausias klausimas didžiųjų 
vadų pasimatyme, jei toks 
įvyktų, bus nusiginklavimo 
klausimas. Amerika nori, 
kad Vokietijos sujungimas 
būtų vienas iš svarstomųjų 
klausimų, bet rusai nenori 
su tuo sutikti ir galimas 
daiktas, kad net tas klausi
mas gali nepatekti į “viršū
nių” darbotvarkę. Nusigin
klavimo klausimas, dėl di
džiųjų valstybių ginklų ly
gybės, yra aktualus ir gal 
tik tuo klausimu valstybių 
vadų pasimatymas ką nors 
ir galėtų nutarti.

Ispanų Diktatorius 
Bijo Darbininkų

Ispanijos diktatūra, gene
ralisimui Franko paliepus, 
suspendavo visame krašte 
konstitucines garantijas, ko
kios jos ten yra, ir tuo pa
tim duoda policijai teisę a- 
reštuoti žmones be jokių 
kaltinimų. Tas padaryta, 
kad sulaikytų Ispanijos an
gliakasių streiką, kuris pas
kutinėmis savaitėmis vis la
biau plinta. Eilė anglių ka
syklų šiaurinėje Ispanijoje 
jau visai sustojo dėl streiko, 
o kitose darbininkai dirba 
“po valiai” ir gamybą žy
miai sumažino.

Darbininkai reikalauja už
darbių pakėlimo, pritaiky
mo jų prie pabrangusio pra
gyvenimo.
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Tunisas stato ultimatumą
Pereitą savaitę mažiukas Tunisas, per savo prezi

dentą Burgibą, pastatė “Vakarams” ultimatumą. Tunisas 
rekalauja, kad “Vakarai”, kurie šiame atsitikime reiš
kia J. A. Valstybės, savaitės bėgyje apsispręstų, ar jie 
Tuniso ginče su Prancūzija remia Tunisą ar Prancūziją? 
Jei Amerika iki šio ketvirtadienio nesutiks užimti aiškią 
poziciją už Tunisą, prieš Prancūziją, Tunisas grasina, 
kad jis pasuks kitu keliu, turbūt, i Rytus ir užbaidymui 
Burgiba priduria, kad Azijos ir Afrikos tautos “stebi,” 
girdi, aš ne vienas ...

Amerikai nelengva bus apsispręsti “užimti aiškią po
ziciją.“ Sunkumas bus tame, kad niekas, dargi Amerikos 
milžinas, nemėgsta ultimatumų, dargi iš tokių nykštukų, 
kaip Burgibos Tunisas.

Tunisas per 80 metų buvo prancūzų kolonija—pro
tektoratas. Prieš porą metų jis atgavo nepriklausomybę 
ir dabai- turi didelį ginčą su buvusiu “protektorių” Pran
cūzija. Ginčas esmėje susiveda prie to, kad Tunisas atvi
rai remia Alžyro sukilėlius, o prancūzai šitokį neneu- 
tralų laikymąsi skaito provokacija ir neseniai dėl to bom
bardavo vieną Tuniso kaimą vasario 8 d. To kaimo bom
bardavimas daug kui* sukėlė pasipiktinimo ir Tunisas pa
sinaudojo proga iškelti įvairius reikalavimus prieš pran
cūzus virš 1956 metais sudalytos sutarties tarp nepri
klausomo Tuniso ir jo buvusio šeimininko Prancūzijos.

Kas prancūzų ir Tuniso ginče teisus ir kas kaltas, tą 
klausimą paliksime nuošaly. Bet pats Tuniso ultimatu
mas Amerikai “apsispręsti,” rodo koki toli gražu nenor- 
malė padėtis susidarė Rytų - Vakarų imtynėse. Maža 
Tuniso valstybė, tik atgavusi nepriklausomybę, dėjosi 
esanti Vakarų draugas ir žadėjo eiti “Vakarų keliu.”. Ža
dėjo ir už pažadus laukė finansinės paramos iš Amerikos, 
šiek tiek tos paramos ir gavo. Bet arabų nacionalizmas 
kąsniais dabar nebėra nuperkamas ir finansine parama 
nebenori tenkintis. Reikia daugiau. Tunisas ir Maroko, 
Egipto ir Sirijos, o taip pat Jordanijos ir Irako pavyz
džiu, nori susijungti į vakarinių arabų federaciją, o tam 
reikia, kad ir Alžyras būtų įtrauktas į tokią federaciją. 
Tam reikia išmesti prancūzus iš šiaurinės Afrikos. Jėgų 
tam nėra, tad vietoje jėgos Burgibos neša savo dūšią į 
tarptautinę rinką ir klausia—kas daugiau?

Jei Amerika “neapsispręs”, kaip Burgiba norėtų, tai 
šiaurinės Afrikos nykštukas grasina “persiorientuoti”,-- 
susibičiuliauti su Maskva, bendrai su Egipto Nasseribi 
drumsti Mjos ir Afrikos tautų santykius su Vakarais ir 
būti diegliu Vakarų pašonėje.

Tuniso grasinimai ir “ultimatumai” būtų juokingi,, 
jei nebūtų dūšių išpardavimo rinkos ir dūšių pirkėjų. Rytų 
-Vakarų varžytynės sukūrė tokią rinką ir visa eilė valsty
bių pamėgo sėdėti ant tvoros, ar grasina kopti ant tvoros, 
o kitos grasina stačiai persimesti į Rytų pusę, jei joms 
nebus mokama grynais už jų “ištikimybę” Vakarams.

Dūšių išpardavimas arba tarptautinis šantažas palie
čia ir Maskvos diktatorių kišenę. Ana, “draugas” Tito 
jan išsispecializavo čiulpti dvi karves, tą pat norėtų daly
ti ir kiti satelitai, bet daugiausia kandidatų parduoti savo 
“draugiškumą” yra Vakaruose, gžl todėl, kad valstybės 
einančios su Vakarų bloku nėra satelitai ir todėl turi di
desnę laisvę “orientuotis” į ten, kur riebesnis kąsnis vi
lioja. Maskva už tokį dairvmąsi į šalis moka suruošti ven
griškas skerdynes, o Vakarų pusėj toks pavojus niekam 
negresia.

Dviejų blokų varžytynės iškėlė į tarptautinės politi
kos paviršių šantažo meno mėgėjus ir arabų kraštai ta
me mene pasirodo pirmos eilės meisteriai, ką puikiai rodo 
“Vakarų draugas” Tuniso Burgiba.

Dl’LLES FILIPINUOSE

Filipinų respublikos prezidentas CdHos Gareia sveikina 
valstybės sekretorių John Foster Dalies (dešinėj), at
vykusį j Pietryčių Azijos Gynimosi Sąjungos (SEATo) 
narių konferenciją. Greta prezidento juodai apsivilkęs 
stovi valst. sekretoriaus padėjėjas Walter Robinson ir 
pačioj kairėj Amerikos amhasadorios Charles Bohlen.

Kas savaite

Kanados socialistu sukaktis

Apžvalga
DAR VIENA ANTANO 
BIMBOS DORYBE . . .

Komunistų “Laisvėj” vėl 
skelbiasi Antanas Bimba, 
lietuviškų bolševikų Ameri
koje “dvasios vadas.” Jis 
nepatenkintas, kodėl mes jį 
pavadinome “gofruojančiu 
latru.” Jis sako, kad golfuo- 
ti jis mėgsta, bet gerti snap
so nesąs įpratęs. Apie savo 
golfavimo žygius tas tingi
nių baisiai nekenčiantis vy
ras pasakoja šitaip:

"Pagolfuoti. tiesa, kai kada iš
važiuoju. Jau nuo seniai esu įsi
tikinęs. kad tyras oras ir mank
šta bent jau man eina sveika* 
ton.

“Bet ‘latru’ neprisipažįstu. 
Teisybę pasakius, saliūnao nė 
kojos nesu įkėlęs per paskuti
nius dešimt metu.”

Rusai sako: “jeigu zuikį 
ilgai mušti, jį galima išmo
kyti degtuką įbrėžti,” na o

jei poną Bimbą kiek “paki- 
kini,” tai jis visas savo do
rybes išneša į viešumą ir gi
riasi visam svietui, koks jis 
puikus vyras. Nors imk ir 
paglostyk tą “cacą,” kuris 
į karčiamą net kojos neke
lia ! Ir kam kelti jei norint 
gerti galima tą atlikti ir na
muose? Bet pradėjęs kalbė
ti apie savo nepaprastas do
rybes Bimba “užmiršo,” 

j kad dėl jo dotybių niekam 
!nei šilta, nei šalta. Kalba 
ėjo ne apie tai kiek gofruo
jantis bolševikų vadas snap
so išlenkia, bet kaip gyvena 
Lietuvos kolchozninkai, ku
riuos Bimba pravardžiuoja 
tinginiais! Apie tą A. Bim
ba teikėsi užmiršti ir pra
pliupo apie savo doiybes, 
kurios gal tik jam ir rūpi.

A. Bimbos tikras ar tik 
tariamas blaivumas su Lie
tuvos kolchozninkų vargais

pasipriešino vyriausybės į- 
sakymui mobilizuoti visus 
be išimties karai tinkamus 
vyrus, nore jie, kaip ir pats 
pamokslininkas, būtų karui 
priešingi. To užteko, kad 
jis būtų atleistas iš kunigų, 
netektų betkurio inteligen
tiško darbo ir būtų privers
tas ieškoti jo Vancouverič 
uoste laivų krovėju. Tas ne
buvo jam lengva: pats 
sverdamas tik 130 svarų, 
turėjo kilnoti krovinius ne- 
lengvesnius kaip 150 svarų. 
Uoste bedirbdamas, artimai 
suėjo su darbininkais, paži
no jų gyvenimą ir darbo są
lygas, pradėjo raęyti jų 
spaudoje ir pasiliko jų tar
pe visą gyvenimą, jau kai
po įsitikinęs socialistas.

1921 metais Woodsworth 
buvo pirmą kartą išrinktas 
į Kanados federalinį parla
mentą darbininkų balsais ir 
kaipo jų atstovas ir po to 
visą laiką buvo renkamas 
iki pat jo mirties 1942 me
tais. Pradžoje būdamas par
lamente pats vienas, nesi-

Praėjusiųjų metų gruo- nados darbininkų socialisti- liovė kovojęs už darbinin- 
džio mėnesį eilėje Kanados uis sąjūdis susilaukė žmo- kų būklės pagerinimą, ir 
miestų socialdemokratai su- gaus, kuris, savu keliu ei-buvo jo didelis nuopelnas, 
ruošė savo partijos C.C.F. damas, atsidūrė darbininkų kad buvo iškovota senatvės 
(Cooperat. Commonwealth tarpe, virto jų reikalų ko-pensija, bedarbių aprūpini- 
Federation) 25 metų sukak- votoju, nepakeičiamu vadu mas nedarbo metu, pagalba 
ties minėjimą. Skaitlinguose ir moraliu žibintu tūkstan- ligoje ir darbo sąlygų pa- 
susirinkimuose pranešėjai čiams. Tai buvo James Sha- gerinimas.
atkūrė partijos eitąjį kelią, ver Wood*worth, tuomet 1933 metais Calgary mie- 
pakeltus sunkumus, pasiek- dar jaunas metodistų kuni- ste susirinko pirmasis kong- 
tus laimėjimus ir kalbėjo a- 'gas vienoje turtingųjų Win- resas socialistinių organiza- 
pie ateities uždavinius. Kai- nipego parapijų, degęs cijų atstovų iš Britų Kolum- 
bėjo su gera nuotaika. CCF, ’krikščioniškojo tikėjimo ai- bijos,- Albertos, Saskačeva- 
kad ir nedarydama šuolių, stra, meile žmogui ir kius- no ir Ontarijos provincijų, 
vis stiprėja ir j ateitį žiūri nūs savo sąžinės balsui, o taip pat darbininkų unijų 
kupina pasiryžimo ir gerų Woodsworth greit suabejo- ir farmerių organizacijų de- 
vilčių. i jo metodistų bažnyčios legatai vieningai bendrai

Per šio šimtmečio pirmuo- skelbiamu mokslu, pasitrau- partijai kurti. Nebuvo sun- 
sius dešimtmečius beau- k® iš šiltos klebonijos ir nu- ku susitarti. Priimtoje par- 
gant Kanados pramonei,1 ėjo apaštalauti į pačius tijos programoje buvo pa- 
pradėjo kurtis darbininkų skurdžiausius miesto kvar- sakyta, kad CCF kovos už 
organizacijos su socialistine -talus, tirti darbo žmonių1 kapitalistinio ūkio pašalini- 
programa. Kūrėsi atskiruo-! vargą, ieškoti jo priežasčių mą ir stos už taiką, laisvę 
se miestuose, atskirose pro- ’ir galvoti apie priemones ir gerbūvį visiems žmo- 
vincijose ir buvo pabirusios, jam pasalinti. Provincijos nėms.
Lygiagrečiai pramonės cen- vyriausybės palaikomas, Nauja partija, augdama 
truose mezgėsi ir stiprėjo Woodsworth tą darbą dir-į pastoviai bet be šuolių, y- 
darbininkų profesinės or-,b° 10 metų. patingai sustiprėjo paskuti-
ganizacijos (unijos). Tuoj Per pirmąjį pasaulinį ka- pasaulinio karo metais 
pačiu metu kaikuriose pro- rą Woodsworth skaudžiai Ontano, Bntų Kolumbijos 
vincijose pradėjo organi- sukiiuvo su vyriausybe ir 11 Pr°v lr\clJ°"
zuotis farmeriai bendromis savąja visuomene. Nuošir- * ei .43 metų rinkimus 
jėgomis ginti savo intere- dus pacifistas, dėl kurio • Ontano proy net jospar la
sus. krikščionybės įsakymas ne- mę?tą socialdemoki atai lai-

Po pirmojo pasaulinio ka- užmušk buvo nepažeidžia- mej° net vietas ir bė
ra ir bene 1918 metais Ka- mas, viešai per pamokslus ma?ko <P,r?Vinc!J<?S
____________________________________ ____________  vyriausybes. 1944 metais

Saskačevano provincijoje 
jie laimėjo daugumą, suda
rė provincijos vyriausybę ir 
jau trylika metų tvarko pro
vincijos reikalus. Per tą lai
ką pagydyta jau bankruta
vę provincijos finansai, žy
miai pagerėjo farmerių bū
klė, pagerintą visų piliečių 
socialinis aprūpinimas, pa
taisytas ir išplėstas provin
cijos kelių tinklas. Atrodo, 
kad Saskačevano piliečiai 
kitokios valdžios kaip so
cialdemokratų ir nebenori. 
Padidėjo socialdemokratų 
svoris ir Britų Kolumbijoje.

Kanados federaliniam 
parlamente Ottawoj social
demokratai, pradėję vienu 
atstovu, didina jų skaičių 
tuo tarpu ne persparčiai, 
kartais atšokdami ir atgal. 
Per 1957 metų birželio mė
nesio 10 dienos rinkimus jie 
laimėjo 25 vietas. Bet jų

Karas Indonezijoj ūkio depresija išnyks ir
; darbai pagerės. Deja, kovas 

Pilietinis karas tolimoje čįą, o ūkio depresija dar ir
Indonezijoje įgauna “įpras- nemano slėptis už kampo, 
tą” jau tokių karų vaizdą. Nedarbas didėja. Vasario 
Indonezijos vyriausybė Ja- skąičiai, virš penkių milio- 

■ kartoje atvirai giriasi, kad nų bedarbių, pastūmėjo ir 
ji gauna (perka) ginklų delsiančią bei abejojančią 

; bolševikiškuose kraštuose, o vyriausybę «iibmsti įr nebe- 
apie sukilėlius Sumatroje ta atidėlioti vykdymo visokių 
pati vyriausybė skelbia, kad viešųjų darbų.
jiems kokie tai nežinomi Visa Amerika šaukia, jog lėktuvai gabeną ameriko- krašte mokykh} trūksta. t2 

niskus ginklus. Gabena ar ar ne jaikns jų pristatyti ne, kas ten žino, bet Jakar- Wek reik Trūkįta ? ligj£ 
tos vynausybe sakosi vieną nių, tai kodėl ir jomis nepateki lėktuvą su Amerikoje įpinti? Traksi kelių, ko- 
gamintais ginklais pagavu- nepagreitint jų tiesimą? 

i si. Tą tikrą ar prasimanytą Roogevelto laikų kova prieš 
faktą Jakarta plačiai gar- depresiją paliko kraštui pui- sina, tuo lyg norėdama pa- kių motyS^gražių tiltų ir 
rodyti, kur pilietinio karo kjtų viešų pastatų. Tai ko- 
tikneji kaltininkai randasi, dėl dabartinį ūkio “negala- 

Kur karas, ten ginklų rei- vimą” nepanaudoti tam, kad 
kia, o kur yra “paklausa,” būtinas statybas įvykinti? 
ten atsiranda ir pasiūlymas. Kova prieš depresiją yra

• * 1* ą x —A-* * biznie- pasiryžimo, noro ir suprati-
riai gali statyti ginklus, kas reikalas. Tik daugiau- 
tik nori juos pirkti ir net supelėję politikieriai 
mielu noru statytų ginklus kovą prieš nedarb, riša au 
ūbiem kanaujaneiom šalim. kįo rudens rinkimais ir klau- 
By tik butų pelno. šia k^ bedarbiai .ir jų šei-

Bet yra pavojaus, kad Ja- mos balsuos ... 
karta iššauks piktesnį vilką <
iš girios. Jei Amerika įsiti- Kubo* diktatorius 

į kintų, kad bolševizmas gali ... 
praryti dar vieną Azijos ša- „ Kubos diktatorius, ser- 
lį, nebūtų nuostabu, jei Su- zan^s generolas Batistą, 
matros sukilėliai pradėtų nor®J° pravesti krašte nnki- 
gauti ginklų ne tik iš ginklų mus\ pastatyti į savo vietą 
pirklių. Tada pilietinis ka- iškamšą prezidentą
ras galėtų užsitęsti ir būtų ]r . a _eitl ant u "
“Rvtu-Vakarų” imtynių ša-
lutiniš biznis ... ‘ lr diktatorių norai eina da-

< žnai niekais. Atrodo, kad
Atomai ir kalnai Iš Batistos norų neišeis net

plytų pragarui gristi.
Amerikos atominės energi
jos komisija pereitų metų

Pereitą savaitę Kubos vy
riausybė paskelbė krašte

rugsėjo 18 d. pakasė vieną karo stovį, įvedė griežtą 
nedidelę atominę bombą cenzūrą ir, rodos, numatyti 
po 7000 pėdų aukštumo kai- rinkimai bus atidėti neaiš- 
nu Nevadoje. Bomba, 1,700 kiai ateičiai
tonų pajėgumo (maždaug; Tuo tarpu opozicija ša- 
desimtadųlis Hirosimos ar lyje prieš karišką diktatūrą 
Nagasaki bombos pajėgu-didėja ir-blogas diktato- 
mo) sprogdama kilstelėjo ženklas—katalikų ba-
kalną kelius colius, o dabar, žnyčios vadai šaukia suda- 
kai pne sprogimo vietos bu- krašte “tautinės vieny

bės” vyriausybę . . .

neturi nieko bendra. Kalba Jei A. Bimba tik golfo 
ėjo apie Lietuvos valstiečių kamuoliukus varinėtų, mes 
sunkią baudžiavą rusų at- apie jį visai ir nekalbėtume, 
neštuose ir smurtu įkurtuose Daug yra gofruojančių ponų 
kolchozuose. A. Bimba, gir- ir jų sportas niekam nerūpi, 
tas ar blaivas, nesvarbu— Bet Bimba yra rie tik gol- 
sako, kad Lietuvos valstie- fuojantis dėdė, bet ir lie
čiu skurdas ar gerbūvis pa- tuviškų bolševikų vadas, jis 
reina nuo jų darbštumo ar yra rusiško okupanto Lietu- 
tingumo, o mes sakome, kad voje agentas ir jis duoną 
Lietuvos valstiečiai skursta valgo iš žmonių suvedžioji- 
ne todėl, kad jie yra tingi- mo ir iš pasitarnavimų Mas- 
niai, bet til; todėl, kad Ma- kvos diktatoriams. Todėl to 
skvos diktatoriai jiems už-gofruojančio bolševiko ir 
dėjo sunkią baudžiavos jun- melagio pasisakymai turi 
gą, išnaudoja jų darbą ir jų būti įvertinami, kad žmonės 
pagamintas gėrybes ima sau neturėtų jokių abejonių, ko- 
visokiais pavidalais—pylia- kį gyvenimą gyvena mūsų 
vomis už pigias kainas, Ma- broliai Lietuvoje, 
anų Traktorių stofių darbo; Mes be mažiausios abejo- 
atlyginimu, visokiais ‘rezer- nės tvirtiname, kad Lietu- 
vais’ ir panašiomis priemo- vos valstiečiai skursta to- 
nėmis, o valstiečiams už jų ^ėl, kad bolševikai juos su- 
darbą palieka tik nuotrupos varė į kolchozus ir priraki- 
nuo maskoliško okupanto no juos prie tų baudžiavos 
l°vi°- kolchozų. Kolchoze ne-

Kas teisus? Ar blaivusis galima užsidirbti pragyve- 
Maskvos okupantų šliužas nimo, bet iš jo ir pabėgti 
A. Bimba, ar “Keleivis?” negalima. Tai yra tikra ver- 

Tą kltusimą A. Bimba gija arba baudžiava. Juk ir 
visai nenori aptarti, jis pra- baudžiavos laikais buvo val- 
gydo apie savo dorybes. Pir- stiečių, kurie šiek tiek ge
ma gyrėsi, kad jis baisiai riau gyveno, yra tokių ge- 
neapkenčia tinginių, ypač riau gyvenančių ir kolcho-
tų, kurie Maskvos parazi- zuose, bet sotesni ar •Ika-, . . ™
tems nenoriai dirba, o dabar nesni, visi Lietuvos valstie- <*PruP“unw» sėkmingai pa
tas gofruojantis ponelis pa- čiai yra pririšti prie kolcho-
sakoja, kaip jis susilaiko zo ir iš jo ištrūkti negali, 
nuo degtinės ir varo golfo Toki yra Lietuvis kaimo gy- 
kamuolį į skylę alkoholio venimo tikrovė, kurią bolše- 
visiškai net neuostęs ... ivikai bando nuslėptu i

svoris Kanados politiniam 
gyvenime yra didesnis už jų 
skaičių. CCF frakcijai par
lamente ir darbininkų unijų 
spaudimui pačiam gyveni
me Kanados dirbantieji tu
ri būti dėkingi, kad ir ten 
darbo sąlygos bent pramo
nės centruose ir socialinis

seka J.A.V. pavyzdžiu. Bus 
įdomu patirti, ką CCF lai
mės per artėjančius parla
mento rinkimus.

J. K.

pne sprogimo 
vo prisikasta, tai pasirodė, 
kad šita “mažikė” atominė 
bomba padarė visą revoliu
ciją kalno viduryje.

Viena bomba “sumalė”

Katalikų bažnyčios va
dai veik visur ir visada yra 
kariškų diktatūrų daugiau 
ar mažiau atviri bičiuliai.

500,000 tonų uolos į smėlį ir; kai diktatorių laivas
“paliuosavo virs to apie prededa katalikų ba
100,000 tonų akemens. Įdo
mu tas, kad jokių pavojingų 
radioaktyvių nuosėdų ar 
spindulių sprogusi bomba 
nepaliko ir kalno vidurio ty
rinėjimas vyksta be trukdy- 
mosi. To sprogimo niekas 
negirdėjo ir mažai kas jį 
pastebėjo net su instrumen
tais.

Dabar kyla įvairiausių 
: sumanymų atominėmis bom
bomis “kalnus kilnoti,” že
mės gelmių turtus išgauti,

! pakeisti anglių, vario ir ki
ltų gėrybių kasymą, “supur- 
i tinti” išsemtus aliejaus šal
tinius, kad iš jų vėl bėgtų 
“juodasis auksas” ir daryti 
panašius perversmus žemės 
gelmių turtų eksploatacijoj.

Kaip Nevados požeminis 
atomų sprogdinimas bus 
praktikoje išnaudotas ir 
kaip tos baisiosios bombos 
bus priverstos malt akmenis 
ir duoti žmonėms paslėptus 
žemės turtus, parodys tik 
ateitis, bet jau ir dabar aiš
ku, kad milžiniška atominių 
bombų jėga galės būti pa
naudota ne tik griovimo, 
bet ir naudingam reikalui.

žnyčios vadai visada išsigu- 
drina savo buvusius sąjun
gininkus pamurdyti ir pasi
rodyti žmonėms “tautinės 
vienybės” šalininkais . . . 
Taip buvo Argentinoje, taip 
buvo Venecueloje,’ taip ma
tome ir Kuboje.

Policininkų demonstracija
Pereitą savaitę Paryžius 

matė nepaprastą demons
traciją gatvėse. Žygiavo di
delė minia civiliai apsiren
gusių policininkų. 7 ar 8 
tūkstančiai policininkų, ku
rie paprastai demonstrantus 
vaiko, demonstravo prieš 
Vyriausybę, šūkavo už algų 
pakėlimą, prieš žydus ir ką 
tai dar.

Sekamą dieną policijos 
vadas išlėkė iš savo pareigų, 
bet visų stebėtojų mintyse 
paliko neišdildoma mintis, 
kad Prancūzijos demokrati
ja sunkiai serga. Seiga ne- 
susigiedojimo, nesusiklausi- 
mo ir nesutarimo sunkia li
ga. Kiekvienas sau, o niekas 
už visus, kiekviena partija 
sau, o parlamentas nesulip- 
do pastovios daugumos, vy
riausybės, vietoje valdyti, 
turi manevruoti ir daugumą 

Neseniai vyriausybė sakė, žvejoti...
jog gal jau kovo mėnesį

Nedarbas
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KAS TOKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO,'

TAS DUONOS NEPRAM

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE Buckley ir kt *
____________ _ . j Meninę dalį atliko Anna

NORWOOD, MASS. persiųsti Alto Centrui.
Aukojo: $50 Lietuvių Pi- ^Ice Vidunas ir dr W. 

Win Bendrovė z ' SI 5 181 Ubbey vadovaujami “Lyra-

-U!IJ

Graižai paminėjome Ne
priklausomybės sukaktį

Alto sk. vasario 23 d. lie
tuvių salėje suruošė Lietu
vos nepriklausomybės 40 
metų atkūrimo minėjimą.

Pradėta J.A.V. himnu.
Kalbėtojas mok. Justas 

Vaičaitis iš Bostono nušvie
tė Lietuvos didingą praeitį, 
dabartinę žiaurią vergiją, 
ragino mokyti jaunimą lie
tuviškai, vardan Lietuvos 
pamiršti skirtingus įsitikini
mus ir vieningai siekti Jos 
išlaisvinimo.

Rezoliucija, skirta įtakin
giems J.A.V. vyrams, buvo 
vienbalsiai priimta.

Meninėje dalyje Bostono 
vyrų choras, vad. muz. Jul. 
Gaidelio, žavėjo visus skam

liečiu Bendrovė; $15 131 
S.L.A. kuopa.

Po $10 A. Neviačkas ir .. ... . _
K. Šimėnas; $6.50 Kriau- Volungienes piano pa- 

: lydimas.

tones”. Himnus giedojo 
ir Charles Volungus, Jr., Ber

čiūnai. I$5 P. Duoba (iš Brockto-i Mg™ vadovavo Ed- 
no). J. Pėža, P. ir M. Prei.!*ard.B,1>iPo*y10 ko™lte-
biai, Izab. Vasiliauskienė, i!*. su_ar?: B,da> M. Zau-
Pov. ir Paulina Vėtai ir F-tria-6’ i' — T- -*į"i.budis, E. Petkevičiene, A. 

Stundzaitė ir Frank ir žmo
na Stundzos. i

Zarankienė.
$4 J. S. Duobai, $3 Ed. 

Martišius, 0. Piešinaitė, J. 
ir A. Pečiuliai ir J. Strašun- 
skas.

Po $2: P. ir U. Gaigalai,

Išvyko į Kaliforniją

John Grigaliūnas poros

SAUGOJA UOTĄ

Kaselio zoologijos sodui Abesinijos karalius tą liūtą 
padovanojo, kai jis buvo dar mažiukas, ir jis kartu 
užaugo -su šitais Boxers veislės šunimis. To dėl jie 
taip drąsiai sėdi greta jo, lyg pasididžiuodami, kad 
saugo žvėrių karalių.

PENNSYLYANUOS NAUJIENOS
PITTSBURGH, PA

F. Liutkevičius, M. Mailie->vaįčili_ atostogų išvyko j 
nė, A. Navickas, Poška, D.
Razuliavičius, Svidras, P.
Tyla, J. I. Wizgirdai, Ze- 
ringiai ir J. ir M. Konstai- 
čiai.

Po $1: S. Akūnevičienė,

Kaliforniją pas dukterį Ie
vą, kuri pernai ištekėjo už 
Alberto Truchin (Tručins- 
ko), aviacijos karininko. 
Tručinskai gyvena San Die
go mieste (4075 Poik Avė J.

CONNECTICUT KLONIUOSE

įspūdingai paminėjo 
Vasario 16 šventę

i Nepaisydami šalto oro nei 
pusnių daug Pitssburgho ir 
apylinkių lietuvių susirinko 
į Vasario 16 dienos iškilmes 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Visas šis minėjimas 
praėjo Įspūdingai. Progra
mos vedėju buvo S.L.A. 
prez. P. Dargis. Pirmiausia 
pasirodė su dainomis ir šo
kiais šv. Pranciškaus aka
demijos studentės. Kalbas 
pasakė miesto majoras Da
vid Lawrence, kongresmo- 
nas E. J. Holland, Alto iž
dininkas M. Vaidyla iš Chi
cagos ir Liet. Bendruome
nės iždininkas J. Staniškis 
iš Cleveland’o.

T T - ,. _ T . Pittsburgho lietuviams, y-
rys, J. Luzeskis, J. Jesevi- pati ngai s.L. A. prez. P.

Lietuvos Nepriklausomy- y^0 aukuNurinkta SlsTS Dargh?b priklauso didelis
bės 40 metu minėiimas ko- j- ~ sunnKia nuopeĮnas yz tinkamą Lie-' minėjimas ko- ŠIrdlnga acm v,-'^

skelbimo 40 metų sukakties 
atžymėjimą. Aukų surinkta

... -. . . . .E. Andrulifinienė, P. Araia-1 Linkiu sml«i’» atostogų,
biomis dainomis, maršais ir!kevičius, S. Aukštuolienė, Serga Kr&sinsicai 
buvo palydėtas stipriais plo- D Banienėj. Baužienė, V.l . W1 , v
jimais ir nevienam žiūrovui Relenienė, Binkevičius, P. j susirgo Vladas Kra-Į
išspaudė ašarą. Blažys, A. Braivelis, Br. De- anskas lr buvo įvežtas

Bostono “Birutės” drau- „tsovas, E. Diksonienė, J.
govės skautės, į kurią įsi- Dineberg, J. Družienė, Grin

I
ligoninę. Netrukus susirgo 
ir jo žmona kurią reikėjo

SRIDdEPORT, CONN.

vo 2 d. praėjo labai gra- sjems aukotojams ir progra. 
ziai. 4 vai. po pietų para- mos dalyviams. 
pijos svetainėje minėjimą

jungusios ir Nonvoodo skau kevičius, J. Jasionis, P. Jak- Pagydyti ligoninėje
tės, išpildė patrijotinį mon-!ays> G Kakanauskas, P.l Krasauskal "“‘“s
tašą ir pašoko “grandinė-i ' j. Martyšius? M. !Wkė kepyklą kurioj kepė
te •. i Minkevičius, A. Mūrelis, A.

Mieloms sesėms skautėms, Paleliūnas, Paškauskienė, J. 
kurioms vadovauja darbšti Petružis, M. Pratašienė, S.
I. Šimėnaitė - Nenortienė, Survilibnė, A. šameklis, Ta- 
senosios kartos vardu Izab. mulionis, N. Tniškauskienė, 
Vasiliauskiene, J. Pečiulis y. Tumienė, E. Valmienė, 
ir Poška padovanojo tauti- .Viškelis, M. Vitkauskas, 
nę vėliavą. Šią trispalvę į- Veisiackas ir D. Zurbienė. 
teikiant Izab. Vasiliauskie-į b. K.
nė linkėjo, kad ji suplevė-* _________________
suotų laisvoje Tėvynėje Ge- LAWRENCE, MASS.
dimino kalne. į --------

Tylos minute buvo pa-, aSer°® J- Stundza 
gerbti žuvusieji ir dar te-1; Lietuvių Piliečių Klubo 
bekovojantieji broliai-sesės pirm. ir neseniai išrinktas į 
dėl Lietuvos laisvės. 'Mokyklų Komitetą John

Minėjimas užbaigtas Lie- Stundza buvo pagerbtas di-
tuvos himnu. ‘dėlių pokyliu, kuriame da-

Po minėjimo sekė vaišės ly vavo per 300 asmenų, jų 
—vakarienė. į tarpe nemaža valstijos ir

Lietuvai vaduoti surinkta miesto aukštų pareigūnų. iinvokaciją

ir lietuvišką duoną.
Išvežta į ligoninę ir Rida 

Čirienė.
Visiems jiems linkiu grei

čiau pasveikti. M. Stonie

LOWELL, MASS.

Sniegas pakenkė, 
bet nesutrukdė

Lietuvos nepriklausomy7 
bės paskelbimo 40 metų su
kakties minėjimas buvo va
sario 23 d. D.L.K. Vytauto 
Klubo salėje. Sniegas pa
kenkė minėjimui, nes vieto
mis keliai buvo neišvažiuo
jami, to dėl susirinko ne 
tiek, kiek buvo tikėtasi.

Kun. Janušonis atkalbėjo 
V. Kapeckas

atidarė A. Stanišauskas ir 
pavedė vadovauti Alto sky
riaus vicepirm. Augustui 
Sapiegai. Kalbėjo kleb. kun.

Bridgeporto Alto 
Skyriaus Valdyba 

ROCKFORD, ILL.

$195.65. Visi pinigai bus Kalbėjo kongresm. Lane,

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
So Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriau* 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus*

Į trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
t valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
£ rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
$ kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apit 
* vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
$ Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padūb- 
t dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
J “Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para 
t šyla aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
| $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu

ir pinigu?' prašome siųsti šiuo adresu:
KEięVVS

RAS E. So. Boston 27, Moaa
mam

11« FVI il * * VVVFVVVVVV^
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžiau 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųucre, Worceeter, Mate.

$ Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės J registruota vaistinio- J
; ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš- I 
► pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatoa reika- ; 
» tuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistus VISUR. Tarime < 
specialinių vaistų nuo džiovos amt 
vaisių nuo aukšto kraajo spaudimo, 
reumatizmo, noo širdin ir narvų 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykft 
visais sveikatos klaasimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Rtg. Phm.
Ideal Pharmacy

Ir Notary

luose. Kreipkite*

(B

perskaitė Nepriklausomy
bės paskelbimo tekstą, Nor- 
kūnaitė pasakė eilėraščių, 
miesto tarybos narys kalbė
damas perskaitė miesto ta
rybos vasario 18 d. nutari
mą, 'kuriame pabrėžiama, 
kad lietuviai yra daug pri
sidėję prie miesto gerovės 
pakėlimo ir kad miesto ta
ryba kartu su lietuviais reiš
kia viltį, jog jų tėvynė vėl 
bus neprklausoma, laisva ir 
klestinti valstybė.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis. Gerimantas 
Griauzdė paskambino porą 
dalykų, Stasė Daugėlienė 
sudainavo 4 dainas, kurios 
susirinkusiems labai patiko.

Aukų surinkta $125.45, iš
laidų turėta $60.98, likusie
ji $64.47 pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Po $25 aukojo: SLA 173 
kp. ir D.L.K. Vytauto klu
bas; po $5: W. Mar
kevičius, S. Kraučiūnas, L. 
Paulauskas. Po $2: Daugė- 
a, J. Janas, S. Norkūnas,

S. Kučinskas, A. Matonis, 
V.' Kapeckas, J. Tamašaus
kas. Po $1: H. Andriuške
vičius, J. Gurskis, J. Slai- 
čiūnas, K. Bulaukienė, J. 
Bagdonas, E. Sasnauskienė,
T. Senutienė, C. Mickols, K. 
Gurskienė, J. Raudeliūnas, 
J. Rusas, K. Bandzevičius, 
Kauropaulas, A. Airošius, 
•lAOUBg x ‘fnpnuJBtmję -ą 
čius, S. Augonis, M. Norkū- 
nienė. Kiti aukojo mažiau.

|t, Paulausku

J. V. Kazlauskas, kun. P. Kalbėjo prof. Mackevičius 
Pranskus. adv. Ed. Stadal- .. . . .
nikas ir svetys iš New Yor- „ Vasano 16-ją ir mes gra- 
ko J. Audėnas. zlal paminėjome. Is ryto

Meninėj programoj buvo bažnyčioje . buvo iškiimin- 
vietinių dainos—solo, kvar- &as pamainos, sį Kartą ir 
tetas, eilėraščiai, akordiio- klebonas Keikus pasakė 
nistai, ir svečiai dainininkai ^razų tai dienai pritaikintą 
—trys sesutės.ir broliukas Pamokslą. Po pietų Kultū- 
Stulginskai. • Klubo salėj susirinkimą

Po to buvo aukų rinki- a^arė Alto skyriaus pirmi-
mas Lietuvos laisvinimo n,nka? ^«vm.us, kuns, 
reikalams. Aukojo: $15 A. f>«'ed°Jus Amerikos ir Lie- lal. 
ir E. Gantautai, po $10 kun. h™nus’ P,,sta‘e ka!' ™
J. V. Kazlauski, kun. P. m*sto B' Skl-
Pranskus, J. Butkus, J. Bar- fhe.r’ Majoras sveikino l.e-
notas, J. Rygelis; pi $5: -J. ‘uvlus lr hnkeJ° J,e™s 
Lazdukes J. Janiūnas, V. «auslos s?k,m?s « įov,°J.e 
Barius, P. Rastas, J. Klimas, de! .*rasto lm-
E. Klimas, K. Balienė, Č .Po Jo ka|b/JO svečias
Kundrotas A Navikauskas. 1S Chlca?os Prof- M- Mac‘ Kunartkds, a. rsaviKausKas, j<pvl-Aj1]<, vlir;n idnmi kalha S. Blynas, J. Valiulis, A. tęviems kwjo Klemu Kalbe
Valinėms, M. Gustaitknė; b,u™ >skIaWta su dldele 
po $3: Sapiegai, po $2: I. a 1 a'
Tarnas, A. Ignatavičius, S.
Armonas, J. Lukas, M. Pa- 
dalskienė, M. Juškevičienė; 
po $1: V. šimkonis, A. Sta
nišauskas, T. Segevičienė,

Alokytojas Skuodas iš De- 
Kalb, III., peiskaitė rezoliu
ciją anglų kalba, kurioje 
reikalaujama laisvės paverg 
toms tautoms ir nedaryti

v c* i ♦ v c v • nuolaidu uzgrobikams V. Stulginskas, S. Varome- , T d k ru- t 04- • Meninei daly J. BubelioS ’ Kryževičius A ^rtuVį vadovauJamas choras 
^. Kryževičius, A Baltule- sudainavo keiias dainas, o
vicius, K. Staciokiene, E. j ^,učkienė Dadainavo so- Kukliauskaitė, O. Gludzin- f ^luckie.ne Pa«a navo so- 

’ lo. To paties Bubelio vado-skaitė, K. Stumbrienė, M. 
Buže vičienė, M. Stankaitie- 
nė, E. Stadalnikas, M. Lu
kas, 0. Mačiukaitienė, V. 
Vingelis, K. Jakutis. J. Kai-

STEl'ONAS BRIEDIS

Adv. Steponas Briedis (Bra
dos). dabartinis S.L.A, iido gto> 
Mjss. yra nominuotas kitam 
terminui. Tai veikėjas, gerai 
žinantis ir Susivienijimo reika
lus, to dėl neabejotina, kaddau- 
gumas narių baisios už jį.

arti $700. Povilas Dargis ir 
Vyčių 19-ta kuopa garsino 
Vasario 16 švenę per savo 
vedamas radijo valandas 
veltui. Ukrainiečiai irgi pa
minėjo Vasario 16 šventę. 
Jų radijos, kuriam vadovau
ja Michael Komechak, savo 
programoj Vasario 16 dieną 
sugrojo Lietuvos himną, o 
M. Komechak pasakė gra
žią kalbą apie lietuvių ko
vas už savo laisvę, ir pabrė
žė, jog tarp lietuvių ir uk
rainiečių visada buvo arti
ma draugystė ir bendri tiks-

vaujama jaunų tautinių šo
kių grupė pašoko, o jaunu
tė Zakariutė pasakė eilėraš
tį-

Minėjime dalyvavo ir iš 
toliau atvykusių. Aukų su
rinkta virš $600. šiais me
tais didžiausią auką $100 
davė Valentinas Pliopliys.

Minėjime tvarka buvo ge
tą. Gaila, kad imant galvon 
kolonijos didumą, mažai te
buvo atsilankę. Galėjo būti 
trigubai daugiau. Tikrai gė
da tiems, kurie minėjimo 
metu sėdėjo namie, spokso
jo į televiziją ar ką kitą 
darė.

Perlcūs

CHICAGO, ILL.

Balsavo už Gugienę ir kt.

S.L.A. 217 kuopa jau rin
ko Pildomosios Tarybos na
rius. Daugiausia balsų ga
vo: P. Dalgis (pirm.), J. 
Maceina (vicepirm.), dr. M. 
Vinikas (sekr.), N. Gugienė 
(ižd.), E. Mikužiūtė ir B. 
Briedis (iždo globėjais).

Pittsburghe Lietuvos Ne
priklausomybės atkutimo 40 
metų sukakties minėjime 
1958 m. Vasario 16 d. Lie
tuvos išlaisvinimo kovai au
kojo: $75.00 Lietuvių Pilie
čių Klubas; $53.00 Ameri
can Lithuanan Engineers & 
Architects Association; $25 
Lithuanian > Chamber of 
Commerce of Pgh. ir Lithu
anian Beneficial Associa
tion Kees Rocks, Pa.; $20 
Lietuvių Bendruomenė Pgh. 
skyrius; $15 Liethuanian 
Country Club.

Po $10: Vyčių 19 kuopa, 
S.L.A. 40 kuop£, Lithuani
an Club of Homestead, St. 
Peter & Paul’s Altar Socie- 
ty, kun. A. Sušinskas, W. 
Količiai, S. Bakanai, J. Vir
bickai, V. Trumpijonai, D. 
Kalėda, V. Jucevičius, M. 
Vaidyla.

Po $5: S.L.A. 192 kuopa 
iš New Kensington, S.L.A. 
3-čias apskritis, kun. J. 
Skripkus, W. Chinikai, M. 
Saldukas, J. Charles, S. Ar- 
bučiauskas, B. Bražinskas, 
J. Vasa lys, Šalkauskas, A. 
Krapas, Taorų šeima, Pusin- 
kevičius, P. Savolskis, Mor
kūnai, S. Raudoniai, S. 0- 
naičiai, J. Rizikas, W. Koli
čiai, A. Gedeminskai, D. Žą
sinai, E. Jurgaitis, W. Pi- 
kūnai, J. Jusiai, Dėdė Gri
gas, P. Galiniai, J. Chubiai, 
J. Juraminiai, B. Žabai, A. 
Žaliaduoniai, B. Lapeika, A. 
Tamkevičius, M. Savickie
nė, P. Dargiai, J. Grebliū- 
nas, S. Starter, J. Paškevi
čius, Marčiulaičiai, S. Bo
sas, J. M. Sedinskiai, D. Pe
traitis.

Po $3: W. Mauzaraitis, 
A. Sukauskienė.

Po $2: R. Petkevičius, G. 
Bosas, A. Onaičiai, P. Mar-

mokas, Shaffer, - Aa Ražiu- 
kas, G. Levinskas, L. Stu- 
kas.

American Lithuanian En
gineers and Architects As
sociation pažadėjo $50 Li- 
tuanus žurnalui.

Pittsburgho Lietuvių Ta
ryba už aukas visiems nuo
širdžiai dėkoja. Būkime 
jautrūs kovai dėl Lietuvos 
laisvės, neaukoję prašomi 
aukas siųsti Alto skyriaus 
iždininkui J. Grebliūnui, 
245 E. 16th Avė., Homes
tead, Pa. Fr. Žilionis

SEATTLE, WASH.
Mūsų naujienos

Oras šią žiemą labai šil
tas, termometras nebuvo 
daugiau nukritęs kaip 35 
laipsniai virš nulio.

Minėjome Vasario 16 d., 
pelno liko $40, kurie paskir
ti vargšams Vokietijoje ir 
kitur sušelpti.

| Gedimino Draugija turi 60 
narių, o turto apie septynis 
su puse tūkstančių.

I Gavau “Keleivio” kalen
dorių. Jame labai daug nau
dingų pasiskaitymų. Patariu 
visiems jį įsigyti. Toks turi
ningas ir toks pigus — vos 
50 centų! B. G. Sitko

Naujausios knygos
DIEVV MIŠKAS, rašytojo Ba

lio Sruogas vaizdus Stutthofo 
koncentracijos stovyklos---baise
nybių aprašymas, 483 psl. 
Kaina .................................... $5.

i MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 
romanas, parašė Marius Kati
liškis. Tai ištisa Aukštaitijos 
kaimo tipų galerija. Knyga tu
ri 514 psl., gražiu kietu virše
liu, Kaina ........................ $5.00I
GINTARfiLĖ, legenda, parašė 
J. Narūne, gražios Vlados •. 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ................................. 95c.

i
NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 

t ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Birma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00

NEMUNO SŪNŪS antroji aa- 
lis, 426 psl.............. - .64.00.

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, 

• • 84.00

ŽEMfi DEGA, parašė Jurgis So- 
Viekas. Atsiminimai iš 1930- 
-1945 metų, kuriuos autorių--, 
rašytojas ir diplomatas, pralei
do Pnaratijoj, prie Italijos sie
nos. I-S OMUS 453 psl. . . .54.50.

ŽEM£ DEGA, antroji dalis, 
414 pusk, veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. > Įdomtm. - ro
manas iš Mažosios Lietuvos įgy
ventam ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 pel., kaina .... .$2.50.
JŪRININKO S1NDBAD (NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 

i knygoje “Tūkstantis 
R Vlana naktis”. Iliustruota, 
pnfld dovaūa jaunimui pel .108, 

$2.00.

Uinkynon gu pinigais 
praiome siųrti Nuo adresu:

Ot B. Braadvray 
Se. Bestam 27.
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LIETUVA BUDO
(Stepono Kairio knygą “Lietuva budo** paskaičius) 

Rašo M. Pragotas

(Tęsinys)
_. .x x T, . . . įsikišimo krašto ūkyje da-
Skaitant Kairio knygą apgjejtj negalima, o a-

“Lietuva budo ravaime ky- wkataag vis
la klausimas, kodėl tie zmo- turės didėti Taigi
nės, kūne taip gerai numa- darbininkams vis labiau Sr 

jtė ateiti reikalaudami ne- m^u reįkės turėti dides- 
ipnklausomybes ir ekonomi- įtakos j valdžios išrin. 

ti gan bloga Namai jauno ....... i • - n1^ pakeitimų, vėliau \ jau kimą ir tinkamų įstatymųcvSjų nX atrodo taip, . at«avu?-. nepnkk^ Sn,- Tam reikia didės?
lyg būtų 30 metų senumo c os ,.. - •som$?§ negalėjo vykdyti žmonių susipratimo, jų

‘ " j-j-- ir politines valdybos virsi- taip gerai numatytų refor- eomnninm,liA naftini,,tmelteje yraišaugęs didžiu-- N »sąmoningumo pilietinių pa-
l,s oaroinmkų kvartalas Oiominį ^ium “’įį. j 3 Kodėl rusų SC°
net su 4 ir daugiau aukštų ct-aVri™ “Tio. • • • - i r - visuomeniškiems reikalams,namais. Atvykusioj! paša- "6? ^d hairit Tam reikia bendro demo-
koja apie vienus namus A- o0Je. PL T^ ’ ;1,^,.,?’^^' reIEkus*eJV kratinio, visuomeninio, inte-
leksanoro gatvėje (buv. -rmiins dalvse ko-i! i? • S-r I€„-IraLtualinio žmonių lygio pa-
femetonos alėjoje), kur net • • oftiinoo Hetuviu1 -'3 d*“1 1 ve u 5"įkėlimo. Tuose kraštuose,
6 aukštų namai perpus per- ,iaJudi’ Daugelis j^naurinkST Tai’^'kbusi? kur toks lygis buv0 pasiek’ 

šturmavo tolyn,, kovėsi mai atsaini. Tačiau jie
uai l orimuosiuose Rytuose prieš

Iš Pavergtos Lietuvos
Žvilgsnis į Klaipėdos 
miestą

Iš Lietuvos atvvkusi mo

tas arkliukas, turįs padėti 
nacionalistams nukreipti at
skirus darbo žmonių sluoks-

teris pasakoja, kad Klaipė- nius,. * Stekir“ >u'
dos miestas ir gyventojų nuohų grupes 18 Proletana’
skaičius labai išaugės (sS to internacionalizmo kelio į 
skaičius įaoai išaugęs (so- komunizmo
vietinių pareigūnų duomeni
mis mieste dabar esą apie 
100,000 gyventojų. E.), bet

nacionalinio 
klystkelius..
(E) Raudonoje armijoje

naujų statybų kokybė esan- tuvę 209,000 lietuvių

TILTAS PER DUBISĄ

Šiaulių - Tauragės geležinkelio tiltas per Dubisą prie Ly
duvėnų, 1870 pėdų ilgio, 138 pėdų aukščio.

LIETUVIAI KITUR
KANADA

sikraustyti. Tačiau iki
dienai tų namų niekas ne- jmperiaIistinę japOnij,". B 
remontuoja, nors po suskili- to pas;sakym0 

daugumas

tas, kaip Švedijoj, Danijoj, įtrinkime lietuvį
Suomijoj ir kt, — socialde- Lietuviai, Toronto - Tri- 
mokratija nesužlugo. Lietu- nity rinkiminėje apygardo- 

sukū^r4 «tiDri^“edineas voje ir dauSelyJe rytų Euro- je, kovo 31 d. rinkimuose į
tų lietuvių yra darbininkų organizadja/^r P08. kr^ tokj° P.ilieUnio Kanados federalinį parla- 

ų g J susipratimo nebuvo ir jsiga- menta vėl kandidatuoja

nėia būdingi vien Lietuvai. 
Vokiečių socialdemokratai,

mo praėjo jau eilė metų
Nemažai lietuvių buvę greitomis mobilizuoti pirmieji įvedę daug sociali-
Karaliaučiuje 1944-45 metais, kada sovie- niu reformų, apsangojančių

Ta klairėdiptė nasakoia tai antr^ kartą įžygiavo į' darbininkus nuo nedarbo, 
kau ja, tęsę taip'^t 'Sietuvų generolas ,igOs ir senatvės slibino,-
Raraiiauėiuie lanKviis Ten pnpazjsta, kad daugelis tų vėliau buvo sutrypti hitlerine“ nt^lm bu™ Uvežti i Azi* Mussolini Italijoj nu-
rakius, taip pat ir kitose Generolas Diominas baigė žudė socialistų vadą Mete
liai ahaučiaus srities vieto- vo straipsni patikinaa- ctti ir nuslopino socialistiš-
vese. Uždarbiai ten esą pa- mas’ kad ginkluotosios pa- ką veikimą. Lenkijoje Pri
lyginamai geresni. Bet iū-JMi03 esančios pasirengu- sudskis virto diktatorium.esančios pasirengu- sudskis virto
ros pakraščiai plačiu ruožu 61CS apginti sovietinius “už- Latvijoj, Estijoj ir kitur; įsi- 
aKhnai uždaryti ^a. .a»ataus'*. Atvirai pasisa- galėjo diktatūros. Ameriko-

, Lankytis agitaciniuose su- ' 
sirinkimuose privaloma. Ne- (E) Paskendo Klaipėdos 
slankantiems gali tekti nu- i vejų laivas
kentėti ■ darbovietėje ar ki- su visa įgula 
taip. “Rinkimuose" nedaly
vauti r.egakma. Nuo jų at- 
le.sti tik netarybiniai pilie
čiai (turintieji “žaliuos.us 
pasus

je socialistinis judėjimas 
i pirmas reikalavo 8 valandų 
darbo dienos, nedarbo pa
šalpų, senatvės pensijų ir 
kt., ir uSug tų SOCiaiiliių pS- 

Vasario 13 d. Baltijos jū- keitimų buvo įvesta, bet 
roję paskendo Klaipęoos pats socialistinis veikimas

Už leluvlską patriotinį 
cdėiaitj 5 metai Sibiro

pęoi

rlan _ 
u- as- 
Avrai.

dar

žvejų laivas traleris MZi 
62. nariu nuskendo laivo 
kapitonas Jagminas
ruoni laivo įgulos «,.«»».>. , , _ . .... .. r dabar nėra kas veikti. Ar

' Tnn motu tas Gesa? Tiesa tik tiek,bangos smūgio. įuo metu . , ......• m Kad dėka socialistinio veiki-siautusi 6-7 balų audra.

sumenko. Kodėl?
Kai kas sako, kad mes 

pasiekėme ko reikalavome

Atykusi klaipėdietė — , ,. . , . ....___
pasakojo, kad jai tekę pa- taleris staiga parvirto ant "?? darbininkų būkle page-
fcūvoti ir Šilutės lietuvių vi- .,^imoio horto. Po keletos rej0\ Ref(\rmos buvo pa- 

aarytos todėl, kad per de
presiją kapitalistinis pasau-

ourinės mokyklos•*
muose. Jie jai labai

iu vi- atsimojo borto. Po keletos 
parengi- minučių traleris paskendo, 

pati- ±1k laivo mechanikas Kru-
kę, r.es mokiniai labai gra- pelnickis spėjo pro luką iš- .is pamatė, jog be šių re

formų pats save pasismaugs. 
Reformos buvo padarytosžiai suvaidinę, pašokę tau- šokti i jūrą ir tuo išsigel-

t nius šokius ir padainavę o4tl. buto dar iššokęs lai- “‘u5™8 .ou™ Paąaryu. 
l.etuvišku dainų. ... „d.sias Maėiukto Jie ukln!? racionalumo ir ūki-

aio išgyvenimo sumetimais.-ėja,
vo radistas Mačiulskis. Jie 

toks atsi- a..u įhpo į atitrūkusią nuo

"talkon.
Dr. Ancevich - Ancevi- 

| čiaus rinkiminė būstinė yra į vargingai 
880 Queen St. W. Toronto, “ ”
Ont. Telefonas: LE 1-7689.

Toronto Lietuvių 
Rinkim. Komitetas

Įėjo ten diktatūros. Taipogi mūsų tautietis Dr. Pr. 
Italijoj. Vokietija turėjo vich‘- Ancevičių* CCF par-
puikius socialinius įstaty- tijos sąrašu. C.C.F. yra Ra
mus, bet vokiečių socialde- nados žmonių partija, kovo- 
mokratai nekontroliavo pra- janti už socialinį • teisingu- 
monės ir finansų ir jų pini- mą, paremtą krikščioniškos 
gaiš Hitleris įžengė į vai- moralės nuostatais, 
džią ir nušlavė visus sočia- Rinkiminė kova yra pil
iai118 įstatymus. Todėl an- name įkarštyje. Trinity apy- 
glų darbiečiai ėmėsi tėisin- gardoje vyksta nepaprastai 
gos krypties, kada jie šalia arši rinkiminė kampanija, 
socialinių įstatymų pravedė kurioje be mūsų tautiečio 
ekonominius ir finansinius atstovaujamos CCF, daly- 
(anglies pramonės, trans- vau ja liberalai, konservato- 
porto, Anglijos banko na- riai ir komunistai.

LANGDON, ALT A

,biiiinku, jis vis svajojo kaip 
į čia įsigijus nuosavą spaus- 

Stuvę ir atsipalaįdojus nuo 
kitų išnaudojimo. Tąs jam 
pasisekė. Prieš porą metų 
įsigijęs nuosavą spaustuvė
lę, velionis J. Lazdauskas 
dirbo dieną ir naktį neapri
bojamą valandų skaičių. 
Sunkus darbas pakirto ve
lionies Jurgio sveikatą ir 
dar neseną amžiumi nelem
toji mirtis išrovė iš gyvųjų 
tarpo.

Tenka pastebėti, kad ve
lionis Jurgis buvo rimtas 
savo visuomeniniame veiki
me ir politiniame nusistaty
me. Jis niekuomet nesusi
žavėjo jokiais kraštutinu
mais, nors tokių “piršlių” 
jo namuose kartais netrūk
davo, ir jie visokiais būdais 
dėdavo pastangas velionį 
Jurgį patraukti į savo pusę. 
Bet velionis Jurgis, kad ir 

gyvendamas, tų 
“piršlių” vsokius pasiūly
mus atmesdavo. Ir kaipo in
telektualas, kaipo socialis
tas ir geras lietuvis patrio
tas savo išsitikinimų už Ju- 
dos grašį (kaip kiti, kad da
ro) Jurgis neparduoda  vo. 
Tokiu jis ir užbaigė savo 
paskutines gyvenimo die
nas.

Ir štai vasario 28 d., Mon-

Kučinskams už gėles ir do
vanas, ačiū už dovanas P. 

cionalizavimas, tripartinių Iki rinkimų dienos beliko Vinčiūnui, J. Grigui, B. 
komitetų įvedimas ir kt.). pora savaičių, svarbiausių!Yaugai, D. žekoniui, R. M. 
Be to, Anglijos ir Skandi- rinkiminei akcijai. Todėl, Vanagaičiams, W. A. Lau- 
ąavijos galingi kooperaty- kviečiame visus lietuvius ruškams. Ačiū už aplan’ky- 
vai turi teigiamos įtakos talkon padėti išrinkti Dr.: mą jauniems lietuviams 
kainų kontrolei; jų stiprios Ancevičių. Prisidėkime kas adv. J. Snieškui’ir dantų į 
profesinės sąjungos (uni- tik kuo galime: savanorišku gyd. D. Višniauskui, ačiū: 
jos) turi milionus gana są- darbu, pinigais, plakatų iš- visiems, kuine mane lankė 
moningų narių. Už tai so- kabinimu, dalinimu litera- ligoninėj būnant 
cialdemokratija yra ten sti- tūlos ir t.t Dr. Ancevičiui Jurgis Zvankauskas
pri. Ta krpytimi turės eiti paremti yra susidarę įvairių ---------------------------
ir Amerikos gyvenimas. Tie- tautų rinkiminiai komitetai:

Padėka

Vasario mėnesį buvau
sunkiai susirgęs. Ačiū V. L ., . ~ . . ..
Kučinskui ir J. Panewnyk, ^?deo ir Cerro priemiesčio 
kurie pašaukė gydytoją ir (kur™~ ’ehoms paskuti- 
nuvežė mane į Calgary ii- n?u. >a,ku gy^n^ gana 
gonine. Ačiū Calg£y Lie- skaitlingas lietuvių būrelis, 
tuviu ' Dr-jos pirm. Baliui gerbiamą iietuv, pa-.
Yaugai už draugijos vardu » a.mzln« P°Įis,°
atsir^tas gėles, ačiū A. ir V.,1? ,?erro kapuose Jo palai-

dojimu rūpinosi M. Krasin
skas, St. Bartninkaitis ir J. 
Jazauskas.

Lai Tau. Jūrei, bus lene----------- y _ -- ---  ---
va Urugvajaus žemelėje. Il
sėkis, drauge.

M. Krasinskas

ARGENTINA

Mirė dr. J. Gentyla

URUGVAJUSsa, Amerika turtingas ir ukrainiečių, lenkų, vokiečių, 
augantis kraštas. Pragyve- čekų ir t. p. Būtų apsileidi- 
nimo ir prasigyvenimo są- mas, jeigu mes lietuviai ne- .«r-irp .-ur8 
lygos geresnės. Bet kryptis atliktume savo pareigos ‘ 1 w
ta pati. Darbininkų organi- šiuose rinkimuose ir nešto- Su liūdesiu 
zuotume, susijungimas AFL tume talkon; tuo

tis Lazdauskas

nukreiptą prieš rusus ir xi ma^a«g -4 dimo. Tik įsivaizduokim kas
c..’ pariją, suradęs tai dai- rado juroje kitas žvejybos , . . « . . ,
r.a> net gaidas ir išmokęs laivas, M2T 1048, kuris at- U
mokyklos chorą tą dainą piaukė į Klaipėdos uostą su i ** w ”
< a nuoti. Jaunuoliai tada sgeloėtuoju jūreiviu. Lietu- Kas būtų, jei valdžia visai 
buvę 17 metų. Milicija jį vos ministerių taiyba nu- nesikištų į bankų ir pramo- 
rpšark? korftrevoliucionie-; ..entėjusiųjį šeimoms pa- nės kontroliavimą, viešųjų 
i um ir suėmė. Jis buvęs nu- -K.uė pašalpas. Tikroji lai- darbų organizavimą? De- 
i austas 5 metams Sibiro, j vo katastrofos priežastis e- presijos slibinas būtų buvęs 
Da’ ar jis jau esąs tremti at- sarti aiškinama toliau. jau ant slenksčio, o gal jau 
buvęs ir grįžęs į Lietuvą. į čia reikia pastebėti, kad už slenksčio. Reikalas 

Susirašinėjimai oro paštu• -sovietines įstaigos Klaipė- toks, kad valdžia vis dau- 
tarp Lietuvos ir Vakarų Vo-Uos žvejus verčia eiti į jū-
luetijos trunka apie 8-101 ‘4 net audringomis dieno- 
dienu. ♦ mis, kuriomis tokios katas-

ir CIO yra didelis reiškinys, • kad Dr. Ancevich - Ancevi- 
bet narių sąmoningumas, čius yra vienintelis lietuvis 
mažas. Unijų raketieriai y-;ir naujas kanadietis, kandi- 
ra vaizdingiausias pavyz- j datuojantis į Kanados Fe- 
dys. Jei daugumas narių deralinį Parlamentą. Jo lai- 
būtų pilietiniai ir politiniai mėjųnas bus mūsų visų lie- 
samoningi, raketų negalėtų tuvių laimėjimu. Taigi visi 
būti. Tačiau darbo žmonių
sąmoningumas turi bręsti ir

ir širdgėla
labiau, pranešu liūdną žinią, kad • ■

ateities Amerikos Demokra- tls ™ur b“vo VĮenoaa. Taip 
ir dabar. Gamybos priemo
nių visuomeniškas kontro-

vasario 27 d. Montevideo 
staiga galvos smegenų už
degimu mirė Naujienų, Ar
gentinos Lietuvių Balso ir 
seniau Keleivio bendradar
bis, kilęs iš Raseinių apskr., 
Eržvilko vais., Rainųjų km., 

— i 51 metų amžiaus, žurnalis
tas Lazdauskas - Toliušis,

i Buenos Aires mieste vasa
rio 14 d. mirė gydytojas 
Juozas Gentyla. Velionis 
nepriklausomoje Lietuvoje 
gydytojo praktika vertėsi 
Šiauliuise, o vėliau Kaune. 
Bolševikams antrą kaitą ar
tinantis, buvo pasitraukęs į 
Austriją, o iš ten 1948 m. į 
Argentiną, kur per 10 metų 
taip pat buvo įgijęs didelę 
praktiką.

I.a svojo pasaulio lietuviš
kų transliacijų Klaipėdos 
krašto gyventojai, kaip ir 
visoje Lietuvoje klausosi.

(E) Užsienio 
lietuviai kalti...

Darydamas savo ataskai
tinį pranešimą partijos su
važiavime, Sniečkus t. k. 
sielojasi “neigiamais reiški
niais rvšium su ideolognės 
kovos paaštrėjimu” ir “re
vizionistinės bangos pakili-

viofos ir gali lengvai įvykti, 
nes šitie laivai — mažieji 
žvejybos traleriai — dides- 
.lioms audros ne visada atsi
laiko.
(E) Apie “Lietuviikosios 
.arybinės enciklopedijos” 
.šieidimą

tinė Darbo Partija yra ne
išvengiamas reikalas. Taigi 
kas gali sakyti, kad viskas 
pasiekta ir nėra daugiau 
kas veikti?!

Šio krašto ir pasaulio atei
tis priklauso nuo žmonių su
sipratimo. Visai neseniai 
šiame krašte visi subruzdo, 
kai rusai paleido Sputniką. 
Rusai, girdi, mus pralenkė. 
Ir imtasi vieni kitus kaltin
ti, kodėl taip įvyko. Rusija

giau ir daugiau turi kištis į 
ekonominius, finansinius, 
socialinius ir kt reikalus, 
visuomeninį gyvenimą pla
ningiau tvarkyti. To visada 
reikalavo socialistai, bet jie 
reikalavo, kad valdžios ki
šimasis būtų didžiausio gy- buvo ir y^* atsilikęs kraš

liavimas yra neišvengiamas. 
Jis galimas tik sąmoningo
je ir visuomeniškai’ subren
dusioje visuomenėj. Tačiau 
dėl techniškų išradimų ir

palikdamas liūdinčią urug- 
vajietę žmoną, du sūnus ir 
dvi dukreles, iš kurių vy
riausias sūnus tik 15 metų 
amžiaus.

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

-Keleivio“ ir “Darbo“ atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
wart SL, BelIshilI - Mossend, 
yra toks: J. Vensk&nas, 8 Ste- 
l^marshire. Scotland.

New Yorko gatvių ilgis yra 
6,033 mylių, taigi jei visas jo

Visas velionies Jurgio gy-!gatves ištiesime viena linija, ja
__ ________ _________ _ venimas Urugvajuje nebu- nuvažiuotume iki San Francis-
bendro mokslinio progreso !\° rožėmis klotas, o pasku-co ir grįžtume.

ventojų skaičiaus naudai.
Pramonininkai ir finansinin
kai šaukiasi valdžios pagal
bos tik tada, kada jie priva- 

Lietuvoje dar vis taria- ro krašto ekonomiką prie 
masi. Ir LKP suvažiavimas krizės briaunos, bet visais
•jį ie jos ruošimą vėl užsimi- kitais atvejais jie šaukia, __ _ ______  ____
-iė. Bet tuo tarpu, kai už- kad ^valdžia neturi į krašto,traliąvirnag nepavergiant 

" žmonių laisvės ir jų gero
vės. Tai yra socialdemokra
tinis uždavinys. Jis nėra 
lengvai pasiekiamas, kaip

tas. Tačiau'Rusijos valdžia 
kontroliuoja krašto pramo
nę ir finansus. Tiesa, tas 
kontroliavimas paremtas 
žmonių pavergimu. Tačiau 
sąmoningoje visuomenėje 
galimas krašto ūkinis kon-

e:iio lietuviai išleido “Lie- ūkį Jr jų pelnus kištis. Anot 
. .^yujsunęs u».lgv» enciklopedijos” jau jų, visa tai turi savaime su-
nu . Kai dėl tų tendencijų d tarybinės sitvarkyti.
plitimo Lietuvoje Sniečkus -ik|o^*dijos’ nep^irodė 
kartina užsienio hetuvius: H nė‘vienJas tomaf"
Jvainas revizionistines ten-_______________________

dencijas stengiasi aktyviai

Visi žinome, kokia pro-

______  ___ ___  __ *__  ~ • .. . ų-e*
skatinti lietuviškieji buržu-1'ProKo,n*j4 geriausia

- - - .......................... - - dovana yra “Keleivis“. Išrašyk
ji savo draugui, pažįstamai 
vardinių, gimimo, švenčių ir 

orogmuM.

paganda buvo ir yra veda- nelengvai buvo pasiektas 
ma prieš valdžios elektros'vergijos ir baudžiavos pa- 
jėgaines, prieš gamybos ir naikinimas. Ir įvairiuose

tas gyvenimas darosi visla 
biau komplikuotas. Todėl 
ypatingai svarbus yra jau
nos kartos visuomeniškas 
subrendimas. Gal būt kai 
kas iš jaunosios kartds skai
tydamas Kairio atsiminimus 
pamatys, kokias pastangas 
yra padėję senos kartos vei
kėjai. Ir supras, kad nepai
sant visų nusivylimų, tos 
pastangos nenuėjo niekais. 
Mūsų dabartinis gyvenimas 
remiasi praeities pasieki
mais. O jie išryškina atei
ties uždavinius.

(Galas)

NAUJIENA

tinės jo gyvenimo dienos' 
net tragiškos. Ilgus metus' Akmenį prie gardo visi spardo, 
dirbdamas spaustuvės dar- Akyse šilkas, o už akių vilkas.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;

■i

1

A

Proletariato diktatūra”; 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;

azmiai nacionalistai, išsi
danginę i užsienius ...” Ir 
toliau Sniečkus dėstė: “Na
cionalistiniai prietarai vra

Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos:
Apie Hollywoodo žvaigždes:
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yel1owstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tE; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Fžeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų.įdomybių! Se gražiais paveiksteis. 

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

“KELEIVIS**
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

tuva budo’* galite gauti Ke-
> reguliavimą, prieš kraštuose nevienokiu būdu . . _  ...
rinį draudimą nuo Ii-, žmonės panaikino karalių ir .nno administracijoj. Kai-

kredito 
valstybinį
gos ir net prieš valstybinį ponų feodalinį valdymą bei na $5.50. 
pašta (!). Bet be valdžios ūkininkavimą. Tačiau kryp- 'asnnsuKuaaaai
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—Maik, ar tu žinai, kad 
danguje atsirado vagių?

kuriuos mes vadinam žvaig
ždėmis. Ta skylė žemėje,

Saulės paslaptys
Saule - močiutė atauštant ir joms pasiduo-

.. . - dant saulės centro kryptim
Mes nuo vaiko pripratome, traukos jėgos veikimu. Iš 

kad kas rytas matome is masįų judėjimo turėjo kilti 
rytų patekant saulę, kacf ji kal-gtis. Tačiau patikimes- 
iki pusdienio įkopia i pa- nių paaiškinimų apie saulė- 
cią dangaus skliauto virsią*; je vystančius procesus gali 
nę, niekuomet nepayeluoda- duoti tik dabartinis fizikos 
ma, ir po to ima leistis ze-I mokslas, padaręs per pasta- 
myn, kad. vakaruose išnyk- įniosius dešimtmečius milži- 
tų užhonzonto. Esame tik-l^^ šuolį pirmyn. jau 
n, kad ryt ji pakartos tą anksčiau .spektroskopo pa- 
patį kelią. Ne be reikalo gjjba buvo nustatyta, kad 
musų liaudis savodamose saulės masėje esama tų pa- 
saulutę vadina močiute. Ji! £jų materijos elementų,
kuna mūsų žemelėje viso- kaip ir žemėje. Joje yra ir 
kią gyvybę, palaiko ją sa- skaldomų atomų, kuriuos 
vo šiluma ir sviesa, tvarko išsprogdinus, latpalaiduoja- 
mūsų orą, žadina mūsų šie- ma milžiniška šiluminė e- 
loje džiaugsmą ir norą gy- nergija, gaunama šviesa ir 

radioaktyvus spinduliavi
mas. Dabar gaminamų ato
minių bei vandenilio bom
bų bandymas vaizdžiai pa-

Atsakymas aiškus: nebū- rodė> kokia milžiniška ener- 
tų žemėje jokios gyvybės, SDa slypi atome. Moksli- 
jeigu pati žemė, saulei uinkai neabejoja, kad ato- 
“mirštant”, nebūtų visa su->Ų skaldymas tikrai saulė- 
naikinta. Ir ką mes apie Je vyksta, nes ji yra natū- 
saulutę daugiau žinome? Iš rali atomams skaldyti “kro
kui* ji, būdama nuo mūsų snis” su reikalinga tempera- 
už šimtų milionų mylių, tu- turą ir su reikalingu spau- 
ri tiek šilumos ir šviesos, dimu.
kad vasaros mėnesiais taip Tačiau saulė yra, atrodo,

SAKO. MANE NORI UŽMUŠTI

Egipto (dabar Arabu Respublikos) prezidentas Gamai 
Abdel Nasser paskelbia nepaprastą žinią, kad Saudi A- 
rabijos karalius norėjęs papirkti Sirijos karininkus jam 
nužudyti. Gi Tuniso prezidentas viešai skundėsi, kad 
Nasser suorganizavęs gaują žmogžudžių jam nugalabyti.

Worcester, Mass., A. Falkman 
iš YVaterbpry, Conn., Mrs. M. 
Matonis iš Hav‘avirbiMuplass., A. 

E* Sf? Louis, HE,

bl?
—Ar tėvas poterių nekal- kur saulė įlenda, yra tekia 

siaura, kad saulė negali jo
je apsisukti ir išlysti atgal;—Nu, tai kas, kad kalbu?

KONSULATAS JIEŠKO
_ b

Lietuvos konsulato Jįew Yor- skienė Elzbieta, 
ke yra ieškomi sekami asmenys: Katilius Jonas ir Katiliūtė Pra- 
Cečergis Bronius iš Skiemonių nė iš Mariampolės.
vai., Utenos apskr. Leleika Juozis ir jo sūn. Balys.
Donelienė Domicėlė. Lenkaitis Alfonsas, Jeronimas,
Gečas Justinas, Povilo sūnus iš Jonas ir Juozas ir Lenkaitytė 
Plungės vai Leonidą, vaikai Miko ir Agotos,
Gedvell Aleksandra ir Frank, išvykę j Braziliją.
gyveno Herkimer Avė., Detroit, Lenkauskas Kazimieras ir Pet- 
Mich. iras. Vincento sūnūs.
Jankauskas Rapolas ir Marija, Linartas Juozas, gyveno Ed- 
gyvenę Kuboje. įmonton, Altą, Kanadoje.
Karvelis Jonas iš Kudoriškių. Liorančas Mikas, Kristupo sūn., 

mus nukamuoja, jog neži- labiau “gaspadoriška”, ir Skiemonių vaL, Utenos apskr. iŠ Tauragės, 
nome kur dėtis? Ar ilgam amžius trukstančiam degi-: Karvelis Juozas, gyveno Višty- Mackevčius Leonas (Mickiewicz 
užteks saulutei tos šilumos mui palaikyti ji vartoja1 tyje’ Vilkaviškio aps. Leon), gimęs Vilniuje 1928 m,

medžiagą ku- ^za^a Baltrus- Jurgis ir Petras, ir miręs Vokietijoje 1944 m.—

ventL

K** būtų, jei saulės

_ . . x .. ,. .. ,. , ,. . i. . ir šviesos? Astronomijos ir “pigesnę
—Taigi turėtum žinota, ji gali lysti tiktai į pne į r jjzjkog moksle tiek jau y. rįos jį turi begales. Ta me-

būtent rytuose. T^™7tLa,P“eng«?’ kad 5. džiagayravandenili,..Spek-į^"^/^"
žvaigždes ir vėl bėra slėo- ką Paalskmtl 1S troskopo pagalba buvo nu- Kastenienė.Milkeraitėžvaigždes n vei Dega siep- c_„la_ ...... .

kad danguje yra taip pat,-išlenda antroj pusėj žemės,;
kilę nuo Punios. prašomi atsiliepti turintieji ži-
Kolumba Vladas, Baltraus sun. nių apie jo artimuosius.

Sadauskas iš
B. Pocius iŠ Fhiragn, JIL, J. Ja- 
siulevičius iš YVaterbury, Conn., 
J. Evoskevich iš Čąipd en, N. J., 
E. Simaitis iš Crtte&oJIL L. 
Basenas iš Naugatuck, Conn., 
Z. Pakalniškis iš .Hartford, Ct.

J. Sliviii.sk^,iš Anglijos pri
siuntė 85 ceatas.^jjį.\;.r

Po 75 centus atsiuntė; J. Vai- 
shvila iš Detroit, Mich., J. Am- 
brozaitis iš Portage, Pa., A. Bi- 
retta i. Manchester, Conn., Mrs. 
J. Kriaučiūnas iš Chicago, 11L,
C. Matelis iš Delhi, Ont., Kana
doje, J Lukošius iš Philadelphi
jos, Pa., J. Joniks iš Toronto, 
Ont., Kanadoje.

Po 50 centų prisiuntė: W. 
Shapren iš Phila, Pa., J. Shilei- 
ka iš Chicago, 111., Z. Akstinas 
iš Haverhill, Mass., Mrs. A. 
Bludžius iš Baltimore, Md., V. 
Plusčius iš Chicago. 111., J. Bu- 
law iš Ft. Lauderdale, Fla., J. 
Norkus iš Trenton, Mich., E. 
Selens iš YVaterbpry, Conn., J. 
Girca iš Waterbury, Conn., P. 
Maluckas iš St. Catharines, 
Ont., Kanadoje, F. Norkus iš 
YY'aukegan, Ilk, M. Nomovich iš 
Phila. Pa., M. Kulokas iš Toron
to, Ont , Kanadoje. D. Stakionis 
iš Southington, Conn., A. Matu
lis iš Torrington, Conn., R. Ko
vas iš Manchester, Ct., Mrs. F. 
Kaupas iš Elizabeth, N. J., J. 
Kazakaitis iš Rock Creek, Ohio, 
Mrs. M. Chapulis iš Rockford, 
Ilk, V. Venslovas iš Naugatuck, 
Conn., M. Alanskas iš Montre
al, Que., Kanadoje. H. Grim iš 
Chicago, Ilk, Geo. Nevulis iš 
Amsterdam, N. Y., B. Lang iš 
Baltimore, Md.,

kaip ir ant žemės.
-Ne, vaike, čia nejuokai.

Ve, Amerika išleido į pa- tiš. Mėnuliui, kaip motinai, 
dangės antrą savo sputniką, ’ savo vaikučių gaila, .ir kai 
ir jis raidavei dingo. Ar tai;tėvas - saulė vieną jų pra
ne aišku, kad jį kas nors ryja, motinos - mėnulio vei
pavogė?

—Ne, tėve, jis nėra pa
vogtas, tik jo instrumentai 
neduodą signalų.

—O ką gali žinoti, Mal
ki, ar ruskiai negalėjo jį 
pavogti? Jeigu jie pavogė 
mūsų Lietuvą su visais miš
kais ir ežerais, tai ką jiems 
įeiškia pavogti Amerikos 
sputniką, kai jis skrido per 
Rusiją?

—Aš manau, tėve, kad 
Amerikos “sputnikas” dar 
tebeskraido aplink žemę, 
jeigu nenuskrido į mėnulį.

—O kaip jis galėtų mėnu
lį pasiekti?

—Mėnulį pasiekti būtų 
lengviau, tėve, nes tenai jis 
galėtų lėkti tiesiu keliu, o 
norint, kad jis suktųsi ap
link žemę, jis turi būt nu
kreiptas iš tiesaus savo ke
lio į šoną, kas ne visada 
pasiseka, šiomis dienomis 
rusai bandė paleisti erdvėn 
trečią savo satelitą, bet ne
pavyko ir jiems.

—Nu, tai paaiškink man 
daugiau apie mėnulį. Ar

das nuo ašarų užtemsta ir ji 
verkia. Bet jos liūdesis po 
truputį praeina ir veidas 
vėl nušvinta. Tada ji nak
timis vėl linksminasi su sa
vo vaikais. Jie labai ją my
li ir kai ji eina per jų tar
pą, jie linksmai šoka jai ir 
dainuoja. Tai tokią legen
dą apie mėnulį turi sukūrę 
Amerikos indėnai, kurie gy
vena Kalifornijos plotuose.

—Tai yra nais pasaka, 
Maiki, ale kartu ir durna. 

—Kodėl? z
—Nu, juk mėnulis yra vy

riškas sutvėrimas, tai kaip 
vyras gali būti motina?

—Matyt, indėnų kalboje 
daiktų pavadinimai tokios 
prasmės neturi,. tėve. Pa
vyzdžiui, Kanados indėnų 
viršininkas vadinasi Raudo
na Varna. Aišku, kad virši
ninkas yra vyras, tačiau va
dinasi moteriškos varnos 
vardu. Panašių neaiškumų 
yra ir anglų kalboj. Pavyz
džiui, katei ir katinui ang
lai turi tik vieną pavadini
mą: cat. Cat gali būt ka<

saulės paslapčių. 'statyta, kad saulėje esama zjJa įš Putokšliu k.
Mūsų žemelė pagauna tik naujo elemento, pavadinto stankevičius-Mogila, kilęs

menkutę šilumos bei šviesos Helium, kuris y k labai ma- Šiaulių, 
dalelę, kurias saulė skrieja žais kiekiais .aptinkamas ir StankienėOnaitytė Julė. 
visomis kryptimis į visatos žemės atmosieroje. nariu ommaitis Juozas ir jo bro! 
erdves. Tos šilumos visuma, mokslininkų nustatyta, kad tęvo K?lumba v]a^-

Anasta- Raskilas Motiejus, Kazimiero s. Baltimore, Md.,
.Šatas Stasys (Szatas Stanley), 

nuo gyvenęs Saginaw, Mich.
Šedys Stanislovas, Kazimiero 
ir Uršulės Jasiulytės sūnus.

; ki= Svilaįnjs Ignas- Vinco SUDUS; 
Treiderytė Elena.

p. Kas per iš
J. Vilkas iš
J. Dargis iš
p Tamašau-Dearborn, Mich., 

skas iš Datroit, Mich., A. Mu- 
liauskas iš Buenos Aires, Ar
gentinoje, J. Beker iš Hartford,

A ii PUtr^Li^izlVyUIIII.. ZA. I^<XIXIZ5 IS VyrcZVTJICUlVI, VZ.,

teisybė, kad tenai matosi tinas, ir gali būt katė. To-
Kaino ir Abelio feisai? kios painiavos anglų kalbo-

helium atsiranda kaip “pe
lenai”., kai būna suskaldo
mas vandenilio atomas. Ir 
kai heliumo randama sau
lėje daug, — kartu ir van
denilio, — daroma išvada, 
kad saulės. šiluminė energi
ja nuolat papildoma vande
nilio atomų sprogdinimu.

jau skriejama tūkstančius 
milionų metų, yra neįsivaiz
duojamai milžiniška. Dar 
praėjusiam šimtmetyje dvie
jų sričių mokslo vyrai, as
tronomai ir geologai, buvo 
smarkiai tarp savęs susirė
mę, ginčydamies apie sau
lės ir žemės amžių ir sau
lės išteklius. Astronomai bu-: Kartu su vandenilio atomų 
vo linkę manyti, kad saulu- skaldymu vyksta radio bei 
tė yra daug jaunesnė ir jos ultravioletinių spindulių 
kuro atsargos daug menkes- veikimas. Ir jei žemės rutu- 
nės. Dar tuomet nežinoda- , lįo nedengtų atmosfera, ku
rni apie atome slypiančią rioje tie spinduliai “atsiko- 
milžinišką energiją ir ma- šia”, jų veikimu būtų per 
nydami, kad ir saulėje ku- kelias minutes išnaikinta 
ras yra toks pat kaip žemė- visa žemės gyvybė, 
je, jie spėliojo, kad saulės 
amžius neperilgiausias. Tuo Saulės filmai
tarpu geologai, ištyrę žemės Pastaraisiais metais pra- 
susiformavimo eigą, teigė, ^^ta fįįmuoti saulės pavir
to re!..®J° simto ar S“.}r šiuje vykstančius procesus. 
500 milionų metų, kad jū- gaunamį didingi, žmogaus 
ros dugne įs jūros vandens vaįzduotę pavergią vaizdai, 
susiklostytų kilometrinio gau]ėS viduriuose vyksta ti- 
stono kalkių klodai, kad kraj mįižimški sprogimai, ir 
susiformuotų kontinentai, ir po jų į visatos erdves 
rauplėtas bei kalnais kup- na milžiniški raudonai tvis- 
rotas žemės paviršius- pasi- kančįų dujų fontanai, išky- 
lygintų. Gi mūsų žemė yra ja kaįp patrankos šautos 
saulės duktė. įr įengvaį riestu taku nuty-

—Ne, tėve, tenai nėra jo- je yra labai daug. Laikraš-susios spindanėių dujų juo
kių “feisų”. 'ty anądien mačiau žinią: J stos, kurios, iškyla iki 190,-

—Bet žmonės sako, kad i “School Teacher is Killed”.: Mokslininkų pažiūroms 00C mylių aukščio ir vėl 
yra. : Lietuvis tuoj pasakytų: štai, ■ suderinti buvo vėliau mano- grįžta tuo pačiu taku į sau-

—Pasakų yra visokių, tė- žinia sako, kad mokytojas ma, kad saulės karštį pa- lės masę. Iš šviečiančių du
ve. Ar tėvas negirdėjai in- buvo užmuštas. Tačiau pra- 
dėnų pasakos apie mėnulį? dėjus skaityti toliau pasiro- 

—Nausa, negirdėjau. do, kad čia ne mokytojas
—Kalifornijos indėnai ti-i užmuštas, bet mokytoja už- 

ki, tėve, kad saulė yra vy- mušta. Taip pat vienodai 
ras, o mėnulis to vyro žmo- vadinami advokatas ir ad- 
na, gi žvaigždės tai jiedvie- vokatė, daktaras ir daktarė,

specialistas ir specialistė, 
liudininkas ir liudininkė, 
teisėjas ir teisėja, savinin
kas ir savininkė, ir taip be 
pabaigos. Tiktai mūsų lie
tuviškoj kalboj tie skirtu
mai pasakomi aiškiai. Ož
kos ožiu lietuvis nevadina. 

—Maiki, tu čia teisingai

Tranelienė - Augaitytė Anele ir Vasauskas Jerkonimas, Petros. 
vyras Tranelis Juozas, gyvenę* Žilinskas Jonas iš Kulių. 
Chicagoje, S. Aberdeen St. jį Ieškomieji arba apie juos ži-Ii
Bačiulis Petras, dipl. ekonomi.4 jįepti šiuo adresu

CONSULATE GENERAL
Bauža Jonas ir Juozas, Petro s.
Blažaitis Jurgis iš Alvyto vai.,
Vilkaviškio ap., dingęs 1944 m. i 
Blažienė - Riaubytė Marijona, 
gyveno Kiwanee, III.

A. Grigaliūnas iš Brighton, 
Mass., J. Masirka iš Baltimore, 
Md., Mrs. A. Antanavičienė iš 
Oakville, Conn., P. Tumėnas iš 

nantieji maloniai prašomi atsi- New York City, N. Y., J. Po-

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

cius iš Chicago, III., P. White iš 
OF Union City, Conn., J. Sherman 

i iš Hot Springs', Arkansas, A.
Jasaitis iš Chicago. III., A. Lau- 
rutanas iš Chicagę, Ilk, V. Plas- 
causkas iš Camden. N. J.» P
Raškauskas iš Chicago, III., F. 

Čepaitis Juozas, kunigas iš žvir-i MAIKIO IK TĖVU KRAITIS Janušauskas iš phila, pa„ D.
gždėnų par. ----------- !Kaspark iš Detroit, Mich., P.
Daugirdas Jonas, gimęs 1896 m. Mūsų laikraščio skaitytojai, ‘ Kavalauskas iš Albuquerque, 
gyveno Chicagoje. atsinaujindami prenumtratą ir N. M , J. Trumpa iš Montreal,
Gesiūnas Juozas, gyvenęs Leon- užsisakydami 1958 metų “Ke- Que.. Kanadoje, K. Likas iš 
rodplatz A 19. Eichstaett, Vo- leivio” kalendorių, prisiuntė ir Verdun, Que., Kanadoje, A. Du- 
kietijoje. dovanų laikraščiui palaikyti. įgis. Pioneer, Altą, Kanadoje, M.
Greičius Vincas, Juozo sūnus iš $2.25 prisiuntė J. Pilka iš De- Sungaila iš Phila. Pa., K. Juod- 

troit, Mich.Sartininkų vai., Tauragės aps. 
Janušytė-Miller Viktorija, Ado
mo duktė.
Jaras Pranciškus. Kazimiero s , 
iš Airiogalos.
Jasiulis Jonas ir sesuo Kazlau-

viršis iš Toronto, Ont., Kanado-
Po $2 00 prisiuntė: D. Kalė- je. K Dauknys iš Phila, Pa., A 

da iš Pittsburgh, Pa., ir M. Petronis iš Manchester, Conn., 
Vaitkus iš Indian Hill, Colorado. J. Valiulis iš McHenry, III., J.

Po $1.50 prisiuntė: W. Jo-;Gudjonis iš Oak Lawn, Ilk, V. 
kubauskas iš New Britain, Ct.,, Ališauskas iš Chicago, Ilk, A. 
S. Bacevičia iš Berwyn, Ilk, A. j Kalius iš Phila, Pa., M Barkau- 
Kontautas iš Chicago. Ilk, M į skas iš Oakville, Conn., P. čer- 
Sukačius iš Kingston, Pa. ir A. niauskas iš Anglijos, 
Yuskevičius iš YV. Chesire, Ct., Po 25 centus prisiuntė: 

kuro visos atsargos? Vieni! J1-25 Prisiuntė J. Jasinskas is, a. Vilkas iš Toronto. Ont.,
m i n i n m i Icmt) t ’ Kitnsdojc, C. iŠ Dor*mokslininkai n.ano, kaci po $1.00 prisiuntė: P. Vis-chester Mass A Rarneika iš 
saule pamažu atves, įs skai-į niauskas iš cleveland. Ohio, A ’ ” Kan,eika *

Ii saulės negresia pavojus
Kas bus su saule po mi- 

liardo metų, kai išseks jos

,(.iau»Ka» IS vieveianu. ūmo, a. Providence, R. I., S. Savickas iš 
Ručinskas išE. Hartford, Conn., j}uqUesne, Pa., J. Punis iš 
J. Grimas iš Toronto, Ont., Ka-jora,^
nadoje, P. Mačys iš YVoodhaven,' .... - - ...r i v *• -j .. • Visiems paremusiems laik-L. I., N. Y., P. Žiugžda įs New- ... ....T-.x. , , - ' U KI I M c rr , .. rasti tariame širdingų, aciu.neta. Kiti mokslininkų spe-;«rk, N. J.. Mrs. S. Tekutis is

ja, kad saulė, prieš mirda- Brighton,'Mass., J. Kliudžius iš •‘Keleivio" Administracija 
ma, sukaups paskutines sa- *xxxxxxxxxicxxxxxxxxxKXis«Ass5C«:?:xx^>:^;xxjcxxxx>swao00«e< 
vo jėgas ir taip ženstels § JAU IŠSPAUSDINTAS
karščiu ir šviesa, kad visos j 
saulės sistemos planetos, i 
kartu ir mūsų žemė, vienu 
metu ištirps ir virs dujų ka-1 
moliais.

Žinoma, būtų neatsargu į 
patikėti galutinai viena ar į 
kita žmonių kuriama teori-, 
ja jau dabar. Bet mokslas

drios virs tamsiai raudona 
ir pagaliau visai užges, ra
miai mirdama. Daug anks
čiau bus mirusi ir mūsų pla-

kelia jos masių judėjimas, jų formuojasi didingi lan-
______________________  kai, iš erdvės krinta į saulę

šviečiančių taškų lietus ir
Pripenėjo tokių žodžių, kaip vyksta sunkiai įsivaizduoja-- 
pižama, pistoletas, paplūdi- mas dujų- maMų judėjimas, 
mys, pradas, primas, du- Nepaisant nuolatinių ir 
šas, puoselėjjmas ir biesas milžiniškų sproginėjimų, 
žino dar kokių. Maiki, kai.pačios saulės kūnas visą 
aš išgirstu tokį žodį, tai ma- laiką pasilieka taisyklingo 
ne pasiutimas griebia. Ro- įutulio formos, nors saulės | vis toliau žengia, pavogda- 
dos, tik ištraukti šoblę ir masė — pačios dujos. Tą mas vis daugiau iš gamtos

jų vaikai.
—Maiki, čia cekava isto

rija. Varyk toliau.
—Jie tiki, tėve, kad tas 

tėvas dažnai išalksta ir ry
ja savo vaikus. Todėl die
nos laiku, kai jis pasirodo 
dangaus skliautuose, jo vai
kai pasislepia. Dėl to die
nos laiku žvaigždžių ir nesi- nušnekėjai. Geresnės kal- 
mato. Vakarop saulė įlen- bos ant svieto nėra, kaip 
da į žemę ir tada išeina lietuviška. Gaila tik, kad 
aikštėn mažučiai jo vaikai, dipukai ją biskj supeizavo.1 mūsų šnektos peizavimą. saulėje svertų 56

kirsti. Tik paimkim tokį saulės formą palaiko trau- 
jovalą, kaip pistoletas. Na, kos jėga, veikianti ir saulė- 
kodėl nesakyti stačiai pista-, je kiekvieną materijos dale- 
lietas, kaip visi Lietuvos lę, traukiant ją į saulės cen- 
žmonės sako? Dalibuk, Mai- trą. Saulės traukos jėga y- 
ki, jeigu pamatysi kur di- ra 28 kartus didesnė kaip 
pūką su nukirsta ausimi, tai žemės, ir dėl to, kas ant 
žinok, kad tai už gražios žemės sveria du centnerius,

jos paslapčių. Reikia tikė
tis, kad mokslo pažanga 
leis kada tikrai pažinti ir 
mūsų saulutei skiltą likimą.
Tuo tarpu galima būti drą-į| adresu: 
sus: nė nuims, nė artimos $ 
žmonių kartoms da’- negre- x 
šia iš saulės joks pavo ius. b

j. k.

KELEIVIO KALENDORIUS 
195$ metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 195S me
tams. Kalendoriuje yra apie lUO puslapių'’Visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra įvairių informacijų1,. naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių.įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivių”.kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centu. Prašytąjį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome--šiųsti šiuo

“KELEIVIS“
636 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

X XX * X X X X* X XXXXX XXX X XX xxxxxxxxxx
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Fndapk Bėgtas FEIITMS, SO. BOSTON No. 12, Kovo 19, 1358
pasakys, kad tai didelis ne
patogumas ir asmens lais
vės varžymas. Visai ne. Ge
riems ir patikimiems žmo
nėms visai lengvai išduoda- I vo leidimus ir jokių suvar- 

JCL-" žymų nedarydavo, bet, ži
noma, vaikai, nusikaltėliai, 
vagys, mušeikos ir krimina
listai leidimų negaudavo ir 
neturėjo teisės laikyti, nei 

Neseniai skaičiau laikraš-į turėti koki nors nejudomą-' nešiotis, o pagavus kę be 
ciuose, kad New Yorko vai- ji turtų, nuolatinę tarnybai leidimo su ginklu, iš to bu- 
stybėje gali pirkti šaunamus ar darbų, priklausyti kariš- vo atimama, asmuo areš- 

“ tuojamas ir teismas toki

MOTERŲ SKYRIUS
BSfcU' ■' -^ajBKJiBraargiBZ.*- a—rmt i • ’r

Vaikai ir šaunamieji ginklai

ginklus vaikai, sulaukę 16 kai organizacijai, pav. šau- 
metų, nes esąs tos valsty- į liams, arba įrodyti, kad rei- 
bės toks įstatymas. Dabar, kannga apsaugai turto, ar j jei kas atsimena Lietuvos 
matant, kad vis daugiau savo asmens. Jis privalėjo gyvenimų, ar teko jiems gir- 
vaikai su tais ginklais pa- gauti iš policijos ir vals- dėti tokių šaunamais ginklų! 
daro nusikaltimų — žmog- čiaus valdybos, ištikimybės žmogžudysčių kaip čia A-į 
žudysčių, apiplėšimų ir jie pažymėjimų ir iš apskrities merikoje?

gerokai nubausdavo. Todėl

diena iš dienos didėja, no- viršininko leidimų. Tada 
rimą įstatymų pakeisti, ku- buvo galima eiti į ginklų 
ris leistų pirkti ginklus vai- parduotuvę ir pirkti norimų 
kams tik... nuo 18 metų ginklų. Tenai ginklų parda- 
amžiaus. Tai ka jau kalbė- vimo knygoje užregistruoja 
ti apie suaugusius, kur kiek- kada, koks ginklas ir kam 
vienas žmogžudys, recidivi- parduotas, pažymint ginklo 
stas ir kiti kriminaliniai ne- numerį. Nei viena parduotu- 
pataisomi nusikaltėliai gali vė neturėjo teisės nei gink- 
pirkti ir nešiotis ginklus. O lų, nei šaudmenų parduoti 
žodis “ginklas” pats už sa- tiems, kurie neturi leidimų, 
ve kalba, kad jo paskirtis Jų atskaitomybės knygas 
ne kitų pulti, bet save gin- uoliai revizoriai tikrindavo 
tis. ir radus be leidimo parda-

Nepriklausomoj Lietuvoj vus ginklų, prekyvietę bau- 
pilietis, norėdamas pirkti sdavo, arba atimdavo leidi-
ginklų, ar medžioklinį šau
tuvų, turėjo būti pilnametis,

mų toliau prekiauti.
Gal kas iš skaitančiųjų

SKAITYKITE

VERTINGAS KNYGAS
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ; SIAURUOJU TAKELIU, pa 

ŽODYNAS, apie 20,000 žodžių, rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 
368 psL, redagavo V. Baravy- tfė “Naujienos”. Psl. 178. Kai

ta $2.00. Senesnės kartos lietu
viams gerai pažįstamas daini
ninkas ir poetas K. B. Kriau
čiūnas čia' vaizdžiai aprašo sa
vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje, įspūdžius grįžus Lietu
von ir dabartinį savo gyveni
mą Amerikoje.
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je.

kas, pigiausias ir naujoviškiau- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na $4-

BARABAS, Paer Lagerk visto 
istorinė apsaka iš pirmųjų 
krikščionybės laikų Romoje, Pa- 
>stinoje ir Kipre, knyga lai
mėjus! Nobelio premiją.
Kana ................................ $2.25.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 
tinis, 15 įvairių trumpų pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.
ŽEMAITES RASTAI. Ganrafoe 

niūiuj rašytojos pirmojo karo moto
Antvrihoje parašyti vaizdeliai ra ra
šyto jw paveikslu. 128 poslapiai, 
fcaiim ....................................................Me
MILŽINO PA UNKSME. Balio Srao- 

k'oa trilogiška istorijos kronika,
173 pusi., didelis formatas, gera 
poptera. Kaina ...........................$2.50
CEZARIS, Mirko Jeiusič’o romanas, 

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

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

CEZARIS. Mirko Jesulič’o romanas, 
vertė A. K, Puida. Trečioji daus,

176 psl. Kaina ........................ $2.

MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
svarbiausias veikalas, iivertė M.

Miikinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, «6< pusla
piai, kaiaa ......................................... $4
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaiaa ................................................$1.00
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

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

ŽEMAIČIŲ KRIKETAS, 
parašytas istorinis

(Raitijos krikšto laikų, 
apdarais.

P. Abelkio 
iš te-

Su kietais 
........ $$Ao

APIE LAIKA IR 2MONB8.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškini. Tumų, Savickį, Giras ir kt 
P49 pusi. Kaina.............................$2J0
IENAS KAREIVIS MATuTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastų žemaitį, kurie 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
ųepadarc vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psL Kaina ........... $2.

a R ROMOS P0PIE2IUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu

-tekvienam perskaityti. Kaina $1.20
DEMOKRATINIO SOCI A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ki. Kaina ..........................................60c
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3IJA. arba komunistų dirtatū- 
faktų šviesoje. Trumpa bolševiz-

•tM> istorija ir valdymo oraktika. La
lai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .....................................................50e
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 .................... 2T
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO RENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairino, 
-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ••••••-.. «...*••■•.••• .$1.00
’JSNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI Geriausias vadovėlis pra 
katantiems angliškai mokytis; duoda 
ttarimų, antri iškus pasikalbėjimus. 

Kaina ..................................................... 75c
’OPIEZTAT TR LIETUVA. Kunigo 

M v«i«dkos parašyta knyga, 280
’osl. Kain* ........................ $2.50
<OCIAI.1ZMAS TR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina ........................................ 10e

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

eceptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušvs, 

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

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Parašė Ikonas durnas. Trumpa* 

socializmo aiškinimas. Kaina 28c.

Čia ir pusberniai, kaip sa
kant gero ūkininko kalvių 
neišganytų, o su savim jaųj 
nešiojasi ginklus. Amerikos! 
valdžia turėtų išleisti vienų: 
ir bentįrą įstatymų (visoms 
valstybėms) ir skaudžiai 
bausti už tokio įstatymo su
laužymų. Aš pats Ameriko
je gyvenu jau arti 10 metų, 
bet ginklo neturiu ir nema-! 
nau jo pirkti, nes kam jis: 
man reikalingas, nors turiu- 
ir turto ir darbų. Su juomi 
žaisti nenoriu, nes ginklas 
—ne žaislas, o jeigu plėši
kų užpuolami bankai ir ki
tos didelės įstaigos, kurios 
turi ir ginklų ir 6argu ir 
apiplėšiama, tai kų gi aš 
galėčiau vienas su braunin- 
gėliu padaryti?

Grįšiu atgal prie tų paau
glių vaikų, kurie sudaro ir 
šeimoms ir visam kraštui 
negarbę, sunkenybę ir pa
voju. kurie ne tik tarousa---- ---- --- --------
vyje, bet ir su tėvais “žai-

SENIAU IR DABAR

Cia matome senesaiu laiką ir paskutiniąją šukuosenos

PAPRASTOS DAINOS

Kai aš prisimenu anas dienas,
Rašau be galo paprastas dainas: 
Apie auksinį tėvo grįčios stogą 
Ir apie derlių gerų arba blogą.
Ten kaip žiedai margavo aviliai, 
Lietus į žemę sunkėsi giliai.
O žmonės gimė, sėjo, pjovė, mirė,

Juos kilto laikas, o jie kirto girią. 
Bet jie žaliavo kaip ir ta giria,
Ir jie dainas dainavo vakare, 
Pareidami iš lauko į namus,
Ir švietė jiems saulėlydis ramus,
Ir suko girnas jiems galingas vėjas, 
Vyresnis brolis. nadėt atėies.V IU ■ vairu y — — — ’

džia ’ ginklu. Tų randame *ag čia žiauriai rašau, ar ką? 
kasdieną parašyta laikraš- o iš kur išdygo milionai 
ciuose ir matome pačiame: oran oratorių nlėailtn valkatų
plikame gyvenime.

L Vaikas 16, na, kad ir 18 
etų amžiaus’ rodos, yra 
tėvų priežiūroje ir globoje, 

tuo pačiu mokosi, ar be 
darbo gatvėmis slampinė
ja. Tai iš kur jis gali tu
rėti pinigų nusipirkti gink
lų, ne bent nešvariu būdu 
Įsigyjant. O antra, kam 
tokiems vaikams ginklas 
reikalingas? Dar toliau; 
vaikai šeimoje žino kur pa
dėtas tėvo ai- motinos gin
klas. Ir štai paauglys užpy
kęs ant tėvų, brolių, seserų 
ar ant svetimų, pasiima tą 
patį jų ginklą ir juos iššau- 
do! Tai baisu. Šitokiais 
atvejais aš niekad nereiškiau 
ir nereiškiu užuojautos to
kiems tėvams, kad jų vai
kas jų pačių ginklu juos ir 
iššaudo?

Atsimenu gerai, mano tė
vas ir kiti kaimynai turėjo 
ginklus. Mes augome daug 
vaikų. Bet nei vienas neži
nojome, kur padėtas tėvo 
ginklas. O jei būtume jo 
ieškoję ir jį radę, ir būtų 
apie tai sužinojęs mūsų tė
vas, tai, tėveli ar mamyte, 
jau nežinau, kaip jis būtų 
su mumis pasielgęs ... Ge
riausiu atveju būtumėme 
negalėję sėdžiamosios pri
liesti prie kėdės bent kelias

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.
Pilna argumentų, kurie visiems 

įdomia. Kaina ..................................Mc

PABUČIAVIMAS, parašė J. Gri- 
novelių rinkinys, 155 puslapių.

....................... 11.50._ Jf* ______
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai

lr aiškiai pawd«L kaip keitėsi vi* IUOZAS STALINAS, arba
santvarka ir kodėl ji dai' Kankano rar.haininkas buvo pasida-

Kaina ................................. He rus Rusijos diktatorių. Kaina . .25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•r* So. Boston 27,

įdomu pamatyti Amerikį
Rate S. MicbeUoaas

(Tęsinys)
Indėnų mokykloje paruošti savistoviam gyve-

Būdami Arizonos sostinė- V2 . re“rv5t?
je Phoeniz’e nutarėm ap- kalP P*hectal;

i lankyti federalinės valdžias P8“1“™8 pastaruosms me- 
i laikomą indėnų mokyklų. ^°. nuošimčiai indėnų, 
‘Didelis žemės plotas aptver- ba,?us,,J 81« mokyklų, len
tas tvora, o viduje keli gra- re. Jau ^^vų gyvenimų 
žūs mūriniai pastatai. Kai 02 rezerva 0 11
įėjome į kiemą, keliolika 
juodaplaukių mergaičių, su
stojusių dviem eilėm, viena 
prieš kitę, žaidė dideliu gu-

Navachų (navajo) rezer
vate Arizonos valstybėj esą 
šimtai mergaičių ir berniu
kų nuo 12 iki 18 metų am-

mimu kamuoliu. Apeirengu- ku"e "ėra dar bu5«
sios baltais marškinukais ir 
trumpom juodom kelnaitėm, 
jos atrodė labai sveikos, ge-

jokioj mokykloje, nemoka 
angliškai, nežino baltvei- 
džių papročių ir išėję iš re-jos airoae iaoai svemos, ge-i i • , ...* . i j. v zervato nežino nei kur eiti.rai valgydinamos. Visi mo-l . , \ . , . . ’kiniai gyvena bendra-J™ kų daryt, nei kaip Ki

bučiuose ir išlaikomi valsty-Paklausū. Tokius 
1 ’federaline Valdžia ir sten-bes lesomis. . . , ,.. . . ,.Užėjome j administracijos s“tra“kt* » mokyklas, 

ir aš paprašiau infor- Jl duoda J,ems kambarius
i»2Ltr,ww ai bendrabučiuose, duoda pa- macmes literatūros apie si- 1 u.- • j j 1 •ta mokvkla Mandaci nane- ir duoda mokytojus,

tų mokyklą. Mandagi pane- Penkerių metų kursas pa_

pačiame gengsterių, plėšikų, valkatų, 
žmogžudžių, J išprevartfmto- 
jų, išsigimėlių, kuriems “už
eina noras kitus žudyti”. Ar 
jie išdygo kaip miške gry
bai? Ne. Juos pagimdė 
motina kaip ir visos moti
nos, kurios laimingos turėda 
mos gerus ir padorius val
inis. Nelaimingos tos moti
nos ir nelaimingi tie vaikai, 
kuriuos nemokėjo tinkamai 
auklėti. Žinoma nukrypti 
nuo gero kelio labai leng
va. Priežasčių tam yra 
daug. Jau nekalbant apie 
kinus, televizijas, kamikus,
yra daug, daug tam prie
žasčių, ir tų kelių, kurie ve
da į blogą ir nelaimingų gy
venimų, bet tai perplatus 
klausimas šiame straipsnely 
išnagrinėti. Baigsiu primi
nęs skandinavų pavyzdį:

Kadaise skaičiau knygą, 
kurioje buvo rašoma, kad 
skandinavu valstybėje prieš 
šimtą su virš metų buvo at
siradę labai daug vągių ir 
plėšikų. Valdžia ir padorūs 
žmonės nežinojo, kaip nuo 
jų apsiginti. Vieną gražią 
dieną, susirenka parlamen
tas posėdžio ir svarsto, kaip 
sudrausti tuos niekadėjus. 
Vienam parlamento nariui 
pasiūlius ii; visiems prita
rus buvo priimtas įstaty
mas: kas pavogs vištą ar

dienas. O čia ne tik skai- ■ arklį, vieną pinigą ar šimti 
tome, bet ir fotografijas jmę, nežiūrint kokio dydžio
matnmp kain nnaiio-lvc nn. t>ŪtU Vagystė, bUS nukerta*matome, kaip paauglys nu
šauna savo tėvą ar motiną, 
brolį ar seserį, arba “įsimy
lėję” paauglys paauglę, o 
paskiau tragedijai įvykus, 
teisme, motinėlė apsikabi
nusi savo vaikelį verkia, jį 
teisina, kad jis nekaltas, ar 
netyčia tai padaręs, prašo 
pasigailėjimo ir išteisinimo, 
kad vėl jis galėtų su ginklu 
“žaisti”. Už tokius nusikal
timus pirmiausia reikėtų 
smarkiai bausti tėvus, jei 
jie dar gyvi, o paskiau vai
kus. Tokiems jokio pasigai
lėjimo. Gal pasakysite, kad

ma viena ranka. Šis įstaty
mas buvo viešai paskelbtas, 
visur iškabinėtas, net prie 
kiekvieno namo, kad visi 
gyventojai žinotų, kad nuo 
tokios ir tokios dienos įsta
tymas įsigalioja. Nori vog- ti?

tai ranką, daktaras susiuvo, 
subandažavo ir eik sveikas 
namo, juk daugiau su ta 
ranka nieko nepavogsi. Gal 
žiauru, bet logiška.

Ir dabartiniais laikais kam 
teko būti Skandinavijos 
valstybėse, pasakoja šitaip: 
Žmogus važiuoja, dviračiu 
apsivilkęs sunkų pioščių. 
Feršilta. Nusivelka pioščių, 
pakabina į medį ant šakos 
ir važiuoja toliau. Priva
žiuoja auto mašina su pa
žįstamais keleiviais, papra
šo dviratininką sėsti į ma
šiną ir važiuoti toliau. 
Tas pastato dviratį prie me
džio ir nuvažiuoja. Turėkit 
galvoje, kad žmogus su dvi
račiu buvo išsirengęs kelių 
dienų kelionei. Nuvažiuoja 
į reikiamą vietą, sutvarko 
reikalus ir už kelių dienų 
ta pati mašina grįžta atgal, 
paleidžia žmogų prie dvira
čio, vadinasi jį rado niekie
no nepavogtą ir apsižergęs 
važiuoja toliau. Privažiuoja 
savo pioščių, tą nusikabina 
ir laimingas parvažiuoja 
namo.

Jei kam tektų susitikti su 
žmogumi buvusiu dabarti
niais laikais Skandinavijos 
valstybėse, prasku išsikal
bėti, ne bent su mažais pa
keitimais, mano aprašymą 
patvirtins. Arba, sako, kad 
ten nežinomas dalykas du
ris rakinti. Vienintelis už
raktas, visiems namiškiams 
išėjus iš namo, iš lauko pu
sės duris priremti šluota. 
Jei kaimynas nori užeiti kb- 
kiu reikalu ir randa duris 
priremtas šluota, vadinasi 
nieko nėra namuose, ir nie
kas į vidų neis. Nagi pamė
ginkite jūs čia taip padaiy-

lė tuoj pridėjo mums ant 
stalo visokių brošiūrų ir 
knygelių. Iš tos literatūros 
gaunasi platus ir aiškus mo
kyklos vaizdas. Galima net 
navashų (navajo) kalbos 
pramokti. Svarbesnes iš
traukas pabandysiu čia kiek 
suglaudęs atpasakoti.

Pagal 1950 metų cenzą, 
Jungtinėse Valstybėse buvo 
244,906 indėnai (šiandien 
gal jau daugiau), kurie gy
veno jiems paskirtuose re
zervatuose, ir 89,404 indė
nai gyveno kitose krašto 
vietose. Taigi išviso 343,310 

| indėnų. Be to dar yra indė
nų ir Aliaskoje, bet nėra a- 
pie juos tikrų žinių, nors 
yra spėjama, kad indėnų, 
eskimų ir euletų Aliaskoje 
gali būti apie 34,670.

Oficialiomis žiniomis J. 
A Valstybėse yra 279 indė
nų grupės bei tautelės. Ar 
jos turėjo kada nors bend
rą Kalbą, taip sakant, indė-

dalytas į dvi dalis: pirmoji 
dalis yra trijų metų, antroji 
—dvejų. Per trejus pirmuo
sius metus indėnukai, ber
niukai ir mergaitės, moko
mi angliškai kalbėti, skaity
ti ir rašyti; be to dar mo
komi aritmetikos, higijėnos, 
gerų apsiėjimų, kaip taupy
ti bankuose pinigus ir kitų 
praktiškų dalykų. Tuo pa
čiu laiku berniukai kasdien 
eina pusantrai valandai į 
dirbtuvę, kur jie gauna pro- * 
gos susipažinti su įvairiais 
amatais.

Po trijų metų prasideda 
antroji kurso dalis. Čia 
berniukams leidžiama pasi
rinkti patinkamą amatą, ir 
to amato jie per du metu ' 
yra lavinami. Mergaitės 
taip pat gali pasirinkti pa- 
tinkamą sau užsiėmimą: 
virtuvės darbą, namų ruošą, 
siuvimą, darbą ligoninėse 
ir t.t ,

Taip paruošti indėnų jau
nų prokalbę? Niekados, sa- nuoliai į rezervatą jau ne
ko oficialioji informacija, j begrįžta; jie gauna gerų 
žymūs skirtumai yra ne (darbų laisvoj pramonėj ir 

Įtiktai jų kalbose, bet ir čia pasilieka.
jiapračiuose, aprangoj, būs- Baigdamas apie indėnų 
j tmese, maisto gamyboj,tra- TnokykĮ^^ paduosiu bent 
įdicijose ir net fizinėje ls~ vjeną navachų kalbos saki- 
I yaizdoje. Nors gyvenant nk jmu mokyklos vadovė- 
jieins ilgus metus bendruo- jj*o.
> rezervatuose tie skirtu- «‘Naabeeho ba-afčini naa- 

S1-k k*- sumažėjo, vis aadah doo tseebiits’
dėlto jie neišnyko. Viename aadah bita’gi beedaahaiigii 
rezervate, kaip New Mexi- ts'ida t’oo aha-
co;je, vartojama keliolika yoi nt>ee-.. 
skirtingų kalbų ir viena in- Tai 
dėnų grupė nesusikalba su

ti, neteksi rankos. Nori ne
tekti rankos—vog. Kuomet 
atsirado didokas būrys be
rankių, per trumpą laiką iš
nyko vagys ir plėšikai. Ten 
taip buvo susitarta: kam

Šiuo savo straipsniu aš 
netaikau į gerus tėvus, ku
rie pasistengė gerai išauklė
ti savo vaikus, padaryti 
juos gerais žmonėmis, bet 
su neklaužadais reikia elg-

vagį laikyti kalėjime, juo j tis kitaip ir kitokiu įstatymu 
rūpintis, daboti' kad nepa- ir kitokiu auklėjimo meto- 
bėgtų, maitinti Ogi nukir-dų. L. Topelis

kita. Susižinojimui savo 
tarpe tos grupės vartoja is
panų kalbą, kurios išmoko 
nuo ispanų. Anglų kalbos 
indėnai nemėgsta.

Indėnams gyventi Jungti
nėse Valstybėse yra dau
giau kaip 300 atskirų žemės 
plotų. Ne visi jie vadinami 
“rezervatais”, nes tūli jų 
visai nedideli, tik kelių ak
rų sklypai atskiroms šei
moms gyventi. Jų tikslas 
t£čitfcb 4oks pat, kaip ir di
delį rezervatų. Visi šitie 
pįotąi sudaro 53,000,000 a- 
fcOemės.-
^.tBet valdžios tikslas yra 
pHpTatlnti tų plotų gyven
tojus prie bendro šios šalies 
ūkio ir išvesti iš rezervatų. 
Tuo tikslu federalinė val
džia steigia indėnams mo
kyklas, kur jie mokinami 
angliškai kalbėti, skaityti, 
rašyti ir visokių amatų.

Phoenix’o indėnų mokyk
loj, kai mes tenai lankėmės, 
buvo 1,064 registruoti mo
kiniai. Mokiniai imami 12 
metų amžiaus ir mokomi 5 
metus, taip kad pabaigę 17 
metų amžiaus jie būtų jau

(Nukelta į 7-tą psl.)

SUKNELĖ Iš MAIŠŲ

New Yorko vafetijoo orei* 
katns departamento tar
nautojai padovanojo sava 
bendradarbei šią šaknelę, 
pnsiAtą iš maišą k* *«•* 
dančię kaip maišas.
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BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno lietuviams pla-žinomas buv^!^^ 
biznyje Stasys Adomaitis!

slogoms nėja malonios oro 
sąlygos Floridoje. Kažkurie 
draugai buvo besirengią pa* 
siųsti Sutkui kailinius, kad

mirė ir palaidotas kovo 17 
d. Ladotuvėse patarnavo 
graborius Steponas Aromis* 
kis. Velionis Staąys buvo 
apie 70 metų amžiaus, pra-

Nylcsta t lietuviško* sueigos
Brooklyne veik baigia iš

nykti lietuviškos sueigos. 
Senovės kartos lietuvių gru- 

gyvenęs ir palaidojęs tris P®8 būdavo rengia tradici- 
$avo žmonas ir dabar buvo ; nių švenčių, vardadienių, 
vedos ketvirta žmona. Jis vedybų ir kitus minėjimus, 
biznį turėjo Grand St, ne- Dabar, kuomet senosios
toli Maspeth upės.

Nemažas skaičius brook- 
Jyniečių kas metai sausio 
ii* vasario mėnesiais vyksta 
į Floridą žiemos atostogų, 
šiais metais irgi buvo kai- 
kurie nuvykę, bet greitai 
grižo. Biznierius Ignas Sut
kus ir jo žmona Izabelė už
truko kiek ilgiau, bet ir jie 
grįžta kovo 15 d. Sako, ato-

Lietuviy PĮIMių Klubo Vielinei jhuog
lese, o Klubo vadovybė pri- ______
valo sudaryti sąlygas. Tas -
duos daugiau naudos Kiu- L J?*®““5** gratnolMi
bui ir paskatins lietuvišką var*>*>oee _____ ,
veiklą. * j Bostono Lietuvių Dramos

Dana lietuviu serga Saro^o aktort Nį* les raštą, kuriame padėkojo dekln*a:
kolskytė, Bostono umversi- Vasarin 16 proga pas-i 35 špring GardenSt. 

Dabartiniu laiku Brook-teto studentė, yra įtraukta'keibtą pareiškimą kum su.' Dorchester 25, m>«s. 
lyne daug lietuvių serga, j kandidačių sąrašą, iš ku- jaudino Maskva. ir kitomis Giminės iš Lietuvos paieško Onos 
Gruodžio 10 d. paralyžius no apie 30j000 Bostono.uni- progomis pareil
palietė K. J. Paulauską, versiteto studentų rinks sa- kurną Lietuvai.

Lietuvos nepriklausomy
bės 40 metu sukakties nrn. Paieškau brolį Mikolą GADI.IAU- oes metų suRaaues pro- SKĄ jis kilęs iiPo^nių 
ga 'LietUVOS atstovas J. Ka- Alovės parapijos, Vilnijoj. Atvyko į 
jeckas iteikė valstybės ae-Amerik4 prieš Pirrn?Ji Pa“u**n’, rą, pirma gyveno New Yorke. Jis kretonui John Fosterr Dul- pats ar kas apie jį žino, prašom pa*

(13

nos
nn rmi. • •, • , ir Petronėlės KARČIAUSKAIČIŲ,no ura- progomis pareikštą pnelan- viena iš jų išekėjusi už atkocai-

ČIO ir turėjo dukterį, kurių vadino
brooklyniečiam žinomą kai- vo karalienę —Mų metų —- Ame”k5s gražuole, jos pačios ar
po •■Rimbas.” Jis, kaip An- “Miss Boston University”. 
glijos lordas, tūlą laiką vai- Boston University News iš- 
kščiojo lazda pasiremda spausdino I. Nlkolskytės at- 
mas. Dabar jo kairė ranka vaizdą su antrašte “Cukrus 
ir koja kiek atsigavo, bet ir prieskonis” jr pažymėjo,

kartos lietuviai baigia iš
nykti, jų draugijinės grupės 
iškrinka, sueigos išnyksta.
Metinius parengimus vykdo 
SLA 38 kuopa, LSS 19 kuo
pa ir LDD 7 kuopa, o šiaip j mas biznierius
kitokių sueigų nėra. Naujai 
atvykusieji turi savas kelias

TEISMO DIENA
(Biblija* Tyrinėtoją Garsinimas) 

Nunirusieji Išgirs
Mes jau privedėme Viešpaties žo- į 

džius tikrinančius, kad tie, kurie da-1 
bar klauso jo žodžių, tikėjimu gauna'

kas ieškomąsias žino, prašom atsi*
'liepti šiuo adresu:

Antanas Karčiauskas 
Girdžių paštas, Jurbarko rajonas

: Paviduojų kaimas
' Lietuvos STR — Lithuania

Duktė Zofija Truikienė paieško

dar nėra darbingas. Jis yra kad ta mėlynakė blondinė; gyvenimų, prisikėlime > ui’gaus
Dr. J. S. Message-Misevi- labiausia domisi teatru, Paeina iš Onuškio parapijos, jis pats
čiaus priežiūroje.

Manhattan General ligo-
zika ir knygomis.

ninėje du mėnesius išgulėjo Šachmatų

. SekmadięSCkovo 23
2 v. p. p.

M klube- 868 *•**-
negausias organizacijas ku- kovo 9 d. grįžo j savo biznio

d.

Vedybos
Paieškau gyvenimo 

lietuvis 43 metų am 
namų ir gerų darbų Tor©^ 
doje. Moteris gali būti ir”su'vieitn 
vaiku. Mano adresas:

Mr. L. M.
41 McGee Street 
Toronto, Ont., Canada

Esą
tavo

Esu našlys 60 metų, 
venimui draugės ne jau 
60 metų. Turtas ir amži 

M. J. W. a
602 Nokh 23rd Street 
Omaha 2, Neb. (14

KRISTAUS BAŽNYČIA
Gyva, ta iš Dangaus, Gal. 4:26. 

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

nebeateis į busimąjį pasaulio teismų. ar jj prašom atsiliepti šiuo 
Sekantu tekstas yra Jono 5:24. Se- adresu:
kančioje eilutėje (25) Jėzus sako; 
mums apie ateities laikų, kuriuo mi-■ 
rusieji, kurie dabar miršta be tikėji-i 
mo, išgirs jo balsų, ir kad tie, kurie 
klausys ir tikės, Inu gyvi.

Mr. L. Strikauskas 
P. O. Box 272 
Monument Beach, Mass. (14

PENSININKAS
Pensininkas, kuris mieste negali 

pragyventi, o aori gyventi farmoja, 
netoli ežerų, gražioje vietoje. Rašy
kit : ,

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

1 Paieškau Kazimiero Šalaviejaus, 
c . T -r,,*. , Mūsų paprastuose vertimuose mes kur-is kadaise gyveno su manim Mon-
SO. BOStonO LPD skaitome: “Ateina valanda ir dabar trealv, Kanadoj; ieškau Jeronimo 

~ “ hiift yra’” kad busimoji proga iš-. Vitaičio, su knriuo gyvenau Liver-
UUB girsti bus suteikta tiems, kūne bus pool’v, Anglijoj ir ieškau Petro Lau-

TIKTAI GRAMI
IJcensed and Bonded by

N. J. Rankinę Commission 
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS
PINIGAI I LIETUVĄ 

fPer 2 savaites—pakvitavimas’ 
patikrinamas 
100 RUBLIŲ —$1«

| Mokestis $5 iki *50 
.Laikas siųst pinigų Velykom!į

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
į Reikalaukit mūsų 16 puslapių 
'katalogų ir vaistų kainoraštį.1 
įMūsų 15-ti Metai, tūkstančiai Į

patenkintų klijentų. 
aRAMERCY — Saite

r744 Broad SU Nevrark, N. j.l

pabudinti iš mirties. Bet žodžiai “ir mškos. girdėjau, kad gyvena Brook- dabar jau yra,” nesiranda pradiniu- lyne> n y.f kilU Panevėžio, kai
me graikų tekste. Aišku, kad netinka vis. Visi ieškomieji gyvena Ameriko- 
sakyti kad kas nors “ateina” ir da- je, jje patys a
bar “jau yra” Čia. Matyti kad kas parašyti man:

rios kai kada susirenka baž- i namus 43 So. lOth St Broo- P°P>ęto. .Bostono ir apy- 
nytinėse salėse. klyne. i’*"1?’ tevsu P.7“??ni

Naujai atvykę jaunesnes Qu«ns County General kjek daugiau> k
kartos lietuviai pnvalo pasi- ligoninėj gydosi Nellie P®- čius lošti i šia noniete ^aeh-

ters-Piptarifitė SLA rašti- CIUS 1OSU * S1" POPieiv- o«cn-ters-neianuie, rasti vadovas Kazys Mer-
neje dirbusi virs 30 metų. Ji , . “ , .,- J„„„Pat. i. t-ra kls žada Įdegti jaunučiams

gerų minčių, kaip sustiprin-

rūpinti sueigas pagausinti

Įdomu pamatyti...
i jau sveiksta ir tikimasi grįš 
i į namus.
i Kazy*

(Atkelta iš 6-to pusi.) ,telį, kurį nusipirko apie 10 « »r
“Navachų rezervate yra met^ 

daug berniukų ir mergaičių; Susipažinome 
nuo dvylikos iki aštuonioli-:vynh Pasirodė, kad pan 
kos .metų, kurie niekad nė-
ra buvę mokykloje”.
Arizonoj radome lietuvių

Arizona guli pietų vaka
ruose; pietinė jos dalis at
siremia j Meksiką, o vaka
rinė — į Kaliforniją. Jos 
plotas apima 113,900 ketur
kampių mylių, tačiau dirba
mos žemės nedaug; tik piet
vakariuose yra lygumų, gi 
šiaurės rytuose aukšti kal
nai ir gilūs tarpekliai. Klo
niuose ir lygumose labai 
karšta, o viršūkalniai ap
dengti sniego kepurėmis. 
Todėl gamta labai įvairi. 
Miestų nedaug ir tie patys 
nedideli. Fabrikų kaip ir 
nėra. Svarbiausia pramonė, 
tai vario ir kitų metalų ka
syklos. Turbūt dėlto ir lie
tuvių čia nedaug; mūsų 
spaudoje nesimato jokių ži
nių apie juos. Vis dėlto 
Phoenix’o mieste jų radom. 
-Sužinojom apie juos visai 
netyčia. Motelio šeimininkė 
nugirdo mus kalbant lietu
viškai ir priėjus sako: “Ma
lonu girdėti lietuvių kalbą. 
Aš irgi lietuvė Bendoraitė 
iš Pittsburgho”.
. Išsikalbėjome plačiau. Pa
sirodė, kad ji gimusi ir au
gusi Pitteburghe, bet ištekė
jusi už lenko Budziszewskio 
ir abudu dabar laiko Phoe- 
nix’e dvylikos vienetų mo

nors iš tų, kurie parašė naujas kopi
jas iš senųjų rankraščių, nežinojo,! 
kad Dievas yra prirengęs ateities i 
laikų,, kuriuo žmonės galės išgirsti 
Evangelijų, todėl jis pridėjo žodžiui 
“ir dabar jau yra,” kad atitiktų jo 
paties apribotam įsitikinimui.

28-ta eilutė sako kad visi, kurie 
yra kapuose išgirs ir išeis. Jo “bal-

Paul Cnekitis
238 Plymouth Street
No. Middleboro, Mass. (13

PARDUODU FARMĄ 
Parduodu farmų 190 akrų žemės, 

10 galvų galvijų, 2 arkliai, trakto
rius, visos masinos, tinkama pieno lapuose isgirs ir įseis. jo o..- fikiui tJ j

reiškia panaudojimų jo valdžios šykite-
K. Žukauskas
Rivesville, W. Va. (17

ti jųjų lošimą, leisdamas iš
mėginti tarpusavyje susirin
kusių pajėgumą. Pasižadė
jo dalyvauti V. Adomavi
čius, abu Barūnai, Jonas 
Daugirdas, G. Karosas, G. 
Kuodis, abu Makaičiai, 
Vaičaitis, A. Starinskas 
kiti.

Visos Balfo Centre turi-
_______ __ _ mos rašomosios mašinėlės

Budziszewski labai šnekus Jau iškiariisios afidavi- 
žmogus ir gerai pažįsta šio tūkstančiams, berašant, 
miesto lietuvius, dažnai nu- Atėjo laikas kreiptis į tuos, 
eina jų kluban išsigerti ir i kurie tais’ afidavitais *tvy- 
paplepėti. Phoenix’o lietu- kote: ar nežinote kaip ir 
viai, matote, turi klubą ir kokiomis aukomis galėtume J*
ranka pinige nuosavam na- žąuti gerą Įietyviškon  ̂rai. _______  _ _
mui Įsigyti. Veikliausias demis rašomąją mašine^-Į Association šį trečiadienį, 
tarp jų, rodos, yra Kisielius Gal !?ut^,5?OTgaI,1’.kovo 19 d. Brookline bib-
(Kiseel), kuris prie 830 ™oti kokią party ar su- liotekos patalpose (361 Wa- 
North 7th Avė. turi kirpyk- į buvimą ir jo shington^t/rangįz naujų-
lą. Buvom pas jį nuvažiavę, & rašomaimašinėle1 Baffui koncertą, kurio
bet neradom namie, nes tai nupirkti. Uz šitokią micia- programa įtrauktas ir Je- 
buvo pirmadienis, o pirma-Paj1®^ ,ll_ ronimo Kačinsko kūrinys 
dieniais kirpyklos čia būna &3.1 dėkotume Jums, rasyda- Reflexes.w m vv*! erių mAnomAlA

Įėjimas nemokamas.

KELEIVIS DOVANŲ
T. Miliauskas iš Montello, 

jg ’ Mass, išrašė “Keleivį” savo 
‘ pusbroliui L. Tamulevičiui, 

gyvenančiam Montello.

įr su jos

_____ ___ 1_H____orooKune

G.
ir

t ji----__vr.____
xaiur»ry inusiv

atgaivinti gyvybę ir pa
ti tuos, kurie miega mirties 

miegu. Kurie gi tikėjo ir gyvendami 
pasirodė ištikimi, tie, kaip jau buvo 
įrodyta, po jų pabudinimo tuojau įeis 
į amžinųjį gyvenimų. Visiems gi ki
tiems bus duota tolehnė proga tikėti, 
ir kurie tikės, tie galės gyventi.

Kad yra proga po mirties išgirsti 
tiesų ir tikėti, bus nauja mintis kai- 
kuriems; bet šventasis Raštas patvir
tina tokių mintį. Niekur Biblijoje nė
ra pasakyta, kad proga priimti Kris
tų ir per jį gauti išgelbėjimų iš mir
ties, yra gaunama tiktai šiame trum- 

žmogaus gyvenime.
(Baa daugiau)

Reikalaukite veltui duodamos Ute-
ratilius, S*US11C zrcuiuiVBsnuu. OSAS3JVZ.
LBSA 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago 8, IU.

mo—uo—nacc •;

SIŲSKIT JŪSŲ GIMINĖMS SPECIAUNf 
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 sv. 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------ $2ą.40

uždarytos.
Čia gyvena ir Bagočių 

duktė Elaine, ištekėjusi už v 
Amerikos vokiečio. Kai ji * 
sužinojo, kad mes esam at
važiavę į Phonix’ą, tuoj

imi su nauja mašinėle.
Balfo Centro adresas: 105;

Grand St., Brooklyn 11, <

Pakalbinkime
paskambino telefonu ir pa-!^“,Byil,,s u***^^ti
kvietė būtinai nuvykti pas 
juos vakarienės. Turėjome 
pas juos malonų vakarą. 

Beje, mūsų motelio šeimi-

n Kaina

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE
x PanAė J.T. KUČINSKAS

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo- 
ninkas Budziševskis pasako- nėj imas savo fnrfios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
in. Kristus turėjo vaikų! 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 

pas T. J. KUČINSKAS
740 W. 34tk Street, Chicago 16, III.

jo, kad seniau jis gyveno 
Chicagoje ir užsiimdavo 
muzika, bet tenai jį supa- 
raližavo, negalėjęs jau pa
eiti, tad daktaro pataria
mas atvyko į Arizoną ir čia 
atitaisė. Dabar vaikščioja 
lazdele pasiremdamas, bet 
eina ir be jos. Jis mano, 
kad jį išgydęs sausas Arizo
nos klimatas.

(Bus daugiau)

Ar Nori Būti Sw Drūtas?
rrauRgm

MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

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

centai už bonką; Liepos žiedų J 
medus >1.25 už bonką; Kubos

4
'14
1

medus, kuris turėtų būti iš vi-}f
_______ 9__ •_ AA v « « I L

llsv. 2 unc. sviesto pyragėlių 
2o buljono kubikų 
1-8V. 1 unc. kriaušių 
2 sv. 2 unc. kenuoto sviesto 
1 sv. 2 unc. medaus 

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

(VAIRIŲ VAISTŲ SIUNTIMAS MCSŲ SPECIALYBft

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

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.
**4HKHr***4HHHHHr********«*********A*****a****n***AM

1 sv. 1 unc. sald. kond. pieno
I sv. 1 unc. kakavos 
500 pilių žavies tauku
II uncijų kepenų tepalo
1 sv. 2 unc. skalbiamo muilo

SUSIViENUMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jnngte lietvriu* bendrai lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBtS APDRAUDA IKI f10,000- x

8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dv|<>šliBfbi -RMtą ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 

; S0 metą apsidraudus gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—matamečių apdrauda--rimtas aprūpinimas atei

čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

apdrauda duoda pašalpos iki |325 į mėnesį.
ŠIA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 

RA8VINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki

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 Ūltrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu |7 uš bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai feimai vartoti. Prašom* rašyti ir parsitraukt šiuo 

IDEAL FHARMACY, 29 Kelly Są.. Worcestor,
V. G. Skrinska (savininkas)

sų geriausias $2.00 už bonką.} 
Trejankos pakelis $1.00.
Medaus per paštą nesiunčiam. į 

A. Mizara 
414 W. Broadvay 
So. Boston, Mass. 

Užeikite į seną Alexander’s 
vietą.

ĄSdUhiĄAAaASūū š s fiGSCKsaAs

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglą ir
Anglą-Lietuvią.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina 914

KAS ČIA KALRA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėprlamas 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).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Uiustrupta. 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.

ŠLHJPTAKN1AI (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!

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 apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted SU Chicago 8, U

Dr. D. PILKA 
E.

27,
RWV^WVWVWW

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

tintą apie 8LA darbus Ir apdraudas galite gau
ti 8LA kuopuose, kurios yra vtooes žymesnės* lietuvių ko
lonuose Ir SLA Centro. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. X VINIKAS
40 Vtet 900 Soal. Nn Y«fc 1. N. T.

Persiunčiami Siuntiniai j SSSR, -Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios tr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC
135* W. 14th Stn NEW YORK 11, N. Y„ TaL CH 3-2383

by USSR
Pagal sotirtį, sudarytą su Inturistu, firma teisSta dusti siuntinius Į visas USSR respublikas ir į Lie- 

aidos, įskaitant muitą, apmokamos Ra mūsų firmoje. Siąsti galima tik naujus daiktus.lavą. Visos Ūlaidos, įskaitant muitą,
Prutatyms srarantuetas. Siuntinius galima atneiti arba atsiusti 
na Amerikos palto kvitą, o siuntinį pristačius— asmenišką

Jei tamstoms reikia—

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

.3AKi

Wll
Po kelią dieną siuntėjas gaa- 

pakvitavimą. Įstaigoj didelis pa-

R1EKVIENA8 SIUNTINYS APDRAUSTAS 
ana 9 vaL ryta iki 8 vaL vak. SstaandlaBiais iki 4 valandos

MOsą klijuotą patogumui mus atidarėme skyrius iiuoae miestuose:
11$ East 7th Strast, NEW YOR K, N. Y. Tet YU 2-03S0

BUFFALO L N. Y. $8$ Lftorary JUL ll$a» Jaa. Cgrara $32 W. Girard Avs. 
p332 Fllhnort Avė. CLEVELAND 13, Ohio DETROIT 12/Mlch. PHILADELPHIA 23, Pa.

M TOtrer 1-1481 Tol. TOtnmoad 9-3999 TsL WAhrat $-887$

“Keleivio” apauatnvt padarys tamstoma vUtą 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri uoto 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis Muo adresu:

838 Eaat 8raadway, South Boston 27.

i

9



Poslapis Kibintai KELEIVIS, SO. BOSTON Na 12, Kovo 19, 1958

Bostoniečių rezoliucijos 
Kongreso protokoluose

Praėjo* 4 - •<*<»'

£ ?
Kovo 2 d. įvykusiame Sekmadienį, kovo 23 d. 3 

Lietuvos nepriklausomybės vai. po p. Tarptautinio In- 
minėjime buvo priimta re- stituto patalpose (190 Beąc- 
zoliucija, kuri, be kitų auk-’on St, Bostone) bus Pabai
gtų šio krašto pareigūnų, bu-.tiečių Draugijos susirinki- 
vo pasiųsta ir atstovų rūmų mas, kuriame dr. Pranas
demokratų vadui John .Wi: 
McCormack.

Kovo 12 d. raštu kongres^ 
monas McCormack praneš 
šė Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriui, kad 
jis buvo patenkintas gavęs 
rezoliuciją, kurioj išreikštos 
mintys atitinka ir jo įsitiki
nimus ir kuri nustebino jį 
savo kilnumu, stiprumu, lo- 
gingumu ir teisingumu, to 
dėl jis paprašęs ją įtraukti 
į “Congressional Record.” 
Jis atsiuntė kovo 8 d. Cong- 
ressional Record 3 ekzem- 
pliorius, kurio A 2233 pus
lapy išspausdinta minėta re- 
zoliucja.

Galinis kalbęs aę»e Pabalti
jo valstybės ir jų kaiiųynųą
Muzikinę dalį atliks 
ninkė MarilynMiller, kuriai 
akomponuos Maria Efferts.

Programai pasibaigus bus 
susipažinimo valandėlė ir 
skanūs užkandžiai. Nariai 
ir jų bičiuliai kviečiami da
lyvauti Įėjimas be mokes
čio. Norintieji įstoti į drau
giją moka metams $1.00._________________ e
G—ž1*? balete*,
gera mokykla

SLA 328 lq».
Pildomąją Tarybą

SLA 328 kuopos susirin
kimas saukiamas šį šešta
dienį, kovo 22 d. 8 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose (kambary užpa- 

♦ baro). Bus Pildomo- 
ąiosTarybos rinkimai ir kiti 
reikalai aptariami. Visi na
riai prašomi dalyvauti. 

Klaidos aukotojų sąraše

• Lietuvos laisvinimo rei
kalams aukojusių bostonie
čių sąraše, paskelbtame pra
eitame numery, įsibriovė 
šios klaidos: Neįrašyti au
kojusieji po $10.00: S. Vait
kevičius ir Sandaros Mote
rų Klubas. Aukojusių po $10 
sąraše įrašytas A. Baltrašiū- 
nas, o turėjo būti Bartašiū- 
nas.

Dr. S. Jasaiti*
naujame bute

Neįprasta* pokyli*

Kovo 16 d. LSS 60 kuo
pa Lietuvių Piliečių Klubo 
salėj rengė metinį pokylį, 
kuris labai skyrėsi nuo į- 
prastinių pokylių. Jame 
daug dėmesio skiria lietu
viškai knygai, iškilmingai į- 
teikta Stepono Kairio “Lie
tuva budo” tiems, kurie au
komis parėmė jos leidėją— 
LSS Literatūros Fondą.

šiame numery nebėra vie- PARDUODU NAMĄ 
Į 2V± Seimų namas, 5-6-3 kam. 

tos tam pokyliui plačiau ap-: atskiros šilumos, vonios, šiltas 
rąžyti, tas bus padalyta ki-
tame numeryje. lietuviškame kaime Montello galima

___ į ir sumainyti i namų Bostone ar Cam-
APT1EKA įbridge. Savininkas pienam aukite:

So. Bostone lietuvių centre, kam- 25 Ames St., Montello, Maas.(15 
pine krautuvė, kur buvo aptieka, yra

0008 Ir PADAI

<>«
JEBEMIAH BBRMAN CO.,

|( Kampas Ea*ex ir South gatvių) 4 
uoooouuaout :

Parduodami namai
Dorchestery pigiai parduodami 5

gimais. Kaina $39.000, įmokėti $9000, SęiiA—22 kambarių namai; baltos 
M sinkos ir pečiai; vonios; 2 aliejaus 

šilumos; $2400 pajamų. Kaina $12500 
įmokėti tik $700. Arba keičiama i

išnuomuojimui arba pardavimui: mū
rinis namas, 5 krautuvės, 8 butai po 
5 kambarius su šiluma ir visais įren

pajamų $8,400 per metus; arba pa 
mainys ant mažo namo, ūkio ar že
mės prie vandens. Kreiptis pas: 

IVAS A Co.
545 Broadvay, So. Boatoa AN 8-O445

. (13

INCOME TAX

ūkį ar žemę už miesto. 
M. SIMAS—IVAS

545 Broadvay, So.
c ,!

AN 8 0*05 
(13

Kovo 15 d. buv. Lietuvos 
valstybinio teatro baletinin- 
kės Tatjanos Babuškinai- 
tės - Vasiliauskienės baleto 

Pagerbs Steponą Janeliūną mokyklos vakaras sutraukė
--------- įvairių tautų žiūrovų beveik

Stepono Dariaus legio- pilną didelę Hancock salę. 
nierių postas kovo 30 d. sa- Statyta 3 veiksmų Coppelia. 
vo patalpose, 168 H St, So. Tai buvo vaizdus įtikini- 
Bostone, rengia pokylį bu- mas, kad T. Vasiliauskienės 
vusiam posto vadui (ko- vadovaujama mokykla turi 
manderiui) Steponui Jane- gabių šokėjų, yra pasiekusi 
liūnui pagerbti. St. Janeliū- didelių laimėjimų ir gali 
nas veikia ne tiktai tarp le- pasirodyti taip, kad ir ne- 
gionierių, bet ir kitose orga-

Daktaras S. Jasaitis nuo 
balandžio 1 d. persikelia į 
naują butą 581 Adams St, 
Dorchestery, kur nuo birže
lio 15 d. jis turės ir savo 
ofisą.

Šiuo metu dr. Jasaitis 
lanko ligonis namuose susi
tarus.

Įdomu* banketas

blankus; Federal ir State mokesčiams, užpildo naudojant visus 
iaupymo metodus

V. STELMOKAS Boston Home* Co.
3S9 W. Broadwav, So. Boston TeL AN-6030

LAISVĖS VARPAS 
• • o

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL, 1430 kilociklų 
Medford, Mass.

WORC, 1310 kilociklų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto 

VEDfiJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS.

inV' nairarbti1—O------
susirinks ir daugiau jo prie- 
telių.

J. Rudis minė* gimtadienį

ŠĮ šeštadienį Jonas Rudis 
minės savo 71 metų sukak
tuves. Ta proga Cambridge 
L. Katalikų Klube jam ren
giamos gimtadienio vaišės, 
i kurias kviečiami prieteliai 
ir bičiuliai.
J. Rudis daugeliui Cam
bridge ir Brocktono lietu
viu žinomas kaipo senas bi
znierius. . Jis žinomas yra 
ir tuo. kad gyvai dalyvauja 
lietuviškose organizacijose, 
o savo laiku, kai jis gyveno 
Bridge\vatere, jo pastango-1 
mis ten buvo Įsikūręs lietu
vių benas 1913 metais, o 
1916 metais jis bendrai su 
St. Kiršliu suorganizavo 
Bridge\vaterio lietuvių cho
rą. 1917 m. jis išėjo į ka
riuomenę, buvo Camp Gor- 
dcn. Ga., muzikantu, bet 
1918 metų pradžioje sava
noriu Įsiprašė siunčiamas 
Į frontą Prancūzijoj ir ten 
du kartus buvo sužeistas. 
Vieną kaitą buųo sužeistas 
lengvai ir net į ligoninę ne

mažai reikalaujantis žiūro
vas būtu patenkintas.

Žinoma, labai gaila, kad 
ne dėl rengėjų priežasties 
nebuvo orkestro, pasiten
kinta tik pianu, smuiku /(I. 
Vasyliūnas) ir fleita. . ‘

V. Andriušis ir hesvėikbo- 
damas pajėgė sukurti nejat- 
sigėrimo grožio dekoraci
jas.

Dorchesterio Lietuvių Klu
bas rengia įdomų metinį 
banketą savo patalpose. 18- 
10 Dorchester Ave.

Banketas įvyks sekantį
spkmadieni fMareh 231 5x----------- ------r
vai. p. p.

Prašomi visi nariai ir jų 
draugai atsilankyti. Kas ne
bus — vėliau gailėsis.

Sugrįžo E. Brazaiti*

Iš Floridos sugrįžo Ed
mundas Brazaitis, ten pra
leidęs 3 savaites.

Biletai I. Vasyliūno 
koncertui

šachmatininkai 
Butono garbę

gina

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos šachmati
ninkai šiemet iškovojo ant
rą vietą Bostono Metropoli
tan lygos pirmenybėse. Lie
tuvių komandą sudarė: Ge
diminas Šveikauskas, Kazys 
Merkis, Petras Kontautas, 
Jonas Starinskas ir Andrius 
Keturakis. Lygos stovis:

1. Cambridge “Y” 9i/»-i/>, 
2. Lithuanian CC 7-3, 3.
Quincy “Y” 5-5, 4. Bran- 
deis Univ. 41/2-51/£, 5.
Boylston CC 3-7, 6. Har-
vard Univ. 1-9.

Lietuvių komandai gra-
Laisvės Varpo mecenato žią prošvaistę teikia 18-me- 

Petro Vaičiūno pagerbimui tis Gediminas Šveikauskas,

Kaip žinoma, balandžio 
20 d. Thomas Park mokyk
los salėj bus žymaus smui
kininko Izidoriaus Vasyliū
no koncertas. Biletų iš ank
sto galima gauti “Keleivio” 
redakcijoj, Lithuanian Fur- 
niture, (366 W. Broadway, 
So. Boston), P. Lemberto 
ofise (597 Broadway, So. 
Boston), Kalvaičio - Stel
moko ofise (389 Broadwav, 
South Boston).

Padėka

kovo mėn. 2 d. suruoštame
reikėjo gulti, o kitą kaitą, bankete aukavusiems: Inž. 
dieną prieš karo pabaigą, Manomaičiui savo rankų 
lapkričio 10, 1918 m, buvo darbo Lietuvos ženklą—vy- 
sužeistas labai sunkiai ir iš- tį, p. Mozuraitienei visam 
tisus penkius metus turėjo parengimui silkes, p. Tuma-

videnei ledus ir J. Federa- 
vičiui už padarytą spalvuo
tą parengimo filmą — dė
kojame. ,

Nuoširdžiai dėkojame to 
parengimo šeimininkėm: St 
Jančauskienei, Z. Simonau- 
skienei, L Biknevičienei ir

gydytis. Gyveno ir gydėsi 
Bridgvratere. 1930 metais 
vedė. kaip jis sako “auksi
nės šrdies moterį” Veroniką 
Kirsliutę ir vėliau vertėsi 
visokiu bizniu.

ŠĮ šeštadienį kovo 22 d.
J. Rudžio draugai kviečiami 
atvykti Į mūsų klubą, 163 
Harvard St., Cambridge, 
pasveikinti sukaktuvininką.
Įžangos nebus.

D. Kiariių šeima

Išvyko P. Čepėną* 
h-----------~

Kovo 15 d. Pianas Čepe- . . . .
nas. baigęs redaguoti jam slems pnsidė juslėms pnesio 
skirtą Lietuvių Ėnciklope-:PareinSin™ pasisekimo, ku-
dijos' neliktojo' tomo dalį, ns d«v*.,r
išvvko i Čikagą, kur jį.;no Laisvės Varpo kasai, 
nuolat gyvena. ! Parengimo Komisija

li ai vardo universiteto stu
dentas, pirmoje lentoje su
rinkęs 7-2 taškų.

Lietuvių B komanda (Ri
mas ir Albinas Karosai, A. 
Ivaška, S. Vaičaitis, G. Kuo
dis, E. Spirauskas, S. Kaz
lauskas) pasirodė kiek silp
niau, negu tikėtasi. Su 5-8 
taškų atsistojo dešimtoj vie
toj (iš 14).

Lietuvių pirmoji kovo 1-2 
dienomis buvo nuvykusi į 
New Yorką ir parsivežė

V. Katauskienei, kurios taip laimėjimą, įveikusi Brookly-
nuoširdiįai dirbo 

Mielai Laisvės Varpo so
listei St. Daugelienei ir jos 
dukrelei Rūtai, taip gražiai 
atlikusiai meninę banketo 
programą, tariame nuoširdų 
ačiū.

Taip pat dėkojame vi

no LAK 3-2. G. Šveikaus
kas laimėjo prieš E. Staknį, 
K. Merkis įveikė V. Kulpa- 
vičių, J. Starinskas gi sudo
rojo A. Šukį. Keturakis su
klupo prieš Paškevičių ir 
R. Karosas prieš J. Galmi- 
ną- ,

Tai buvo Rytų apygardos 
pirmenybių rungtynės.

vos
Ant jaunų 

neuždėsi.
pečių senos gal-

Darykite
Dabar!!

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

SEARS, ROEBUCK A COMPANY 
641 Beimdni Street, Sroanun, mui

Pašaukite Lietuvį Atstovą POVILĄ. LAPENĄ 
Telefoną*: JU

BUTAS NUOMAI
Naujai atremontuotas 3-jų 

kambarių butas pirmame aukš
te City Point, netoli *L’ g-vės 
maudynių ir lietuviškos koply
čios. Yra: naujas, baltas kom
binuotas gazo virtuvės pečius 
(virimui ir šildymui), balta sin- 
ka, vonia, dušas, karštas van
duo.

Teirautis: 608 E 7th St., So. 
Boston, Mass., nuo 5 vaL po 
pietų, šeštadienį ir sekmadienį 
visą dieną.

1 F. Fadeisa
1 LIETUVIS BATSIUVIS

ODA SIUNTINIAMS
4 Parduodu pirmos rūšies odų, au-j 
4 lėlius, padus, vitpadžius siunti-j 
j niams į užjūrius nupiginta
3 Atlieku visas batsiuvio i
4 greit, sąžiningai ir duodu patari-į 
j mus apie odas. Adresas:
<173 Eighth St„ So. Boston!
1 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
j rus trečiadienius ir seki 
3 Telefonas: AN 8-0055

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ku sekmadienį, 1:00 P. 1L, 
So. Bostone, L lr 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldų lie
tuviam* protestantam*. Pamal
dų laiko teologu A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnu yra Harvardo 
universiteto doktorantu ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis
M Mr

DR. D. PILKA
(Mina Valanda*: am 8 M 4 

kmTlil

546 BROADVVAY
80. BOSTON, KASK 
Telefonu AN 8-1826

f

PLEKĄVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
St., Cambridge, KEPĖJAI

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

r The Apothecary
liefurišfca Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re

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

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizme, 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 8-6020

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

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839
12 Mt. Vemon, Dorshester, Mi

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gelių ir dd- 
,anų krautuvę, 502 Eai 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
larnas ir “Keleivis.”

Steponas Minko*.

JABZnZZZZZB

TaL AV

Dr. John Repshis
UETWHŠ GYDYTOJAS

2-4 ir A 
ir ftvaotadh ■h:

pagal suaitarimų

486 Columbia Road 
Arti Upb4a n .1

AN8-2712 irta BI44MS

0r. J. C. Seymour

Vanoja
CLAMDMUB) 

Ir

Z-RAT

VALANDOS: 1 w 14, M T4 
$34 BBOADVTAT

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Ametia E. RodA 

OPTOMĘTR1STAI

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- j 
įima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už- * 
sisakyti. Išnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti.

Pagal susitarimą, darbo dienom parengimams vietą ga
lima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

Telefoną: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynhana, Mass.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

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

Persiančiame Jasų sudarytos sioatiaios į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

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

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

Atsiųsti pašto 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 rolių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETI VISKĄ, KRKIPKiTfcS LIETUVIŠKAI .
Visi siautėjai įsitikino, kad mnsoįstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
' Siunėiame su Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien ano 9 iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais nuo 
'V iki 7 vnt t ak ir ūei, adieninh. noo X iki 7 vai. no nietn.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR '

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GB $-2887

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame tingu
liais ; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreipti*:

14 Gartland Streut

T«L: JA4-4678

mUUUMOUMMOUUUmUMMM}
APSIDRAUSK NUO

LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, via©- 
kių kitokių ligų ir nuo 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jantiee of the 
. 598 B.

So. Boatoa 27,

Tek AN 8-1741 Ir AN 8-248

VALANDOS:

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
TATB * INSUEANdB 

W.
BOSTON, 

Office TeL AN 80*48

TeL PA 8-MIS

KETVIRTIS < CO.

279 W.

TeL AN 8-4849

FLOOD SQUARE 
HARDWAKE CO

AnLh?


