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Argentinoje įvyko Pirmieji 
Laisvi Rinkimai
Buvo

Ir Vietos Savivaldybės; Dau* Kandidatų; Pirmoj 
Vietoj Radikalų Partijos Kandidatas Artino

Frondizi; Peronistai Ri
didatūrą; Kalbama, Kad Pi

Gal Grįš I Argentiną.

Sekmadienį vasario 23 d. 
Argentinos gyventojai rin
ko šalies prezidentą (rinkė
jų kolegiją), šalies parla
mentą, vietos savivaldybes 
ir provincijų gubernatorius. 
Argentinos kariška vyriau
sybė, kuri susidarė nuver
tus diktatorių Peroną, išpil
dė savo pažadą ir leido Ar
gentinos gyventojams lais
vai rinkti šalies parlamentą 
ir visus renkamuosius pa
reigūnus.

Rinkimų rezultatai galu
tinai dar nėra žinomi, bet 
pirmoje vietoje stovi radi
kalų pratijos kandidatas 
teisininkas Artūro Frondizi 
į įgaadcaito vietą. Radikalų 
partija yra suskilusi ir sta
tė du kandidatu. Dešiniųjų 
radikalų kandidatas j)uvo 

-Dr?- Ričardo Balbin. Svar
biausios varžytinės ir ėjo 
tarp tų dviejų kandidatų, 
nors balsuotojai turėjo la
bai didelį pasirinkimą kan
didatų prezidento vietai, 
bet kiti kandidatai toli atsi
liko nuo Frondizi ir Balbin.

Vėliausiomis žiniomis pre
zidentu, rodos, išrinktas Ar
tūro Frondizi, kairesniųjų 
radikalų vadas, kurio kan
didatūrą rėmė ir buvusio 
diktatoriaus Perono šali
ninkai. Pats buvęs dikta
torius Peronas liepė savo 
pasekėjams balsuoti už 
Frondizi, kuris prieš rinki
mus žadėjo amnestuoti vi
sus politinius prasikaltėlius 
ir gal būt leis ir buvusiam 
diktatoriui Peronui grįžti 
Argentinon.

Gen. Peronas, dabar Do
miniką respublikoj, po rin
kimų gyrėsi, kad tai jo ša
lininkų balsai išrinkę Fron
dizi prezidentu, bet kartu 
jis kritikavo rinkimus, kad 
jie nebuvę užtenkamai lais
vi, nors visi stebėtojai su
tinka, kad rinkimai buvo ti
krai laisvi.

Galutini prezidento rinki
mai įvyks kovo 17, kada 
susirinks rinkikų kolegija ir 
išrinks prezidentą, bet jau 
iš balsavimo davinių laukia
ma, kad bus išrinktas Fron
dizi.

Parlamento (atstovų rū
mų ir senato) sąstatas greit 
paaiškės.

LAWRENCE, MASS.

Pagerbs J. Stundzą
Lietuvių Piliečių Klubas 

kovo 9 d. rengia pokylį sa
vo pirmininkui John Stund- 
zai pagerbti. Pradžia 5 vai. 
vak. Klubas kviečia visus 
narius atsilankyti.

J, U.

Kiek Diktatoriai 
Pinigų Pavagia

Kol diktatoriai valdo, a- 
pie juos kalbama, kaip apie 
kokius tai šventuosius, kurie 
svetimo skatiko nevagia ir 
žmonių kišenių nekrausto. 
Bet kai jie nuvirsta ar šiaip 
galo susilaukia, tada pasi
rodo, kad visi jie yra niek
šai. Štai apie Peroną pasa
koja, kad jis pavogė iš Ar
gentinos žmonių kelis šim
tus milionų dolerių. Vene- 
cuelos diktatorius Jiminez, 
kuris neseniai nuvirto, išsi
vežęs vogtų pinigų 247 mi- 
lionus dolerų! Palyginus su 
Peronu, tai “mažas vagis”, 
bet 247 milionai dolerių 
visgi gatvėje nesimėto. Dik
tatorius Smetona, kai bėgo 
«š Lietuves,- išsivežė ^vidu
tinio didumo lagaminą” pri
krautą švediškų, x ayeięariš- 
kų ir amerikoniškų pinigų, 
o diktatorius Stalinas, po jo 
mirties, pasirodė esąs niek
šas žmogžudys, sadistas ir 
visoks nenaudėlis...

Kiekvienam Ginčui
Savas Tarpininkas

Pereitą savaitę Sudanas 
skundėsi Jungtinių Tautų 
organizacijai, kad Egiptas 
nori iš jo atimti du nema
žus žemės gabalus 10,000 
ketv. mylių ploto. Sudanas 
prašė apsvarstyti Egipto a- 
gresiją. J.T. saugumo tary
ba tą skundą nesvarstė, nes 
tuo tarpu ir Egiptas ir Su
danas sutiko, kad jų ginčas 
gali būti sprendžiamas ir be 
J.T. saugumo tarybos.

Dabar praneša, kad Abi
sinijos imperatorius Haile 
Selassie pasisiūlė tarpinin
kauti Sudano - Egipto gin
če ir visas reikalas gal bus 
užmozotas.

l/ATHAN LEOPOLD
BAIGĖ BAUSMĘ

AR GALITE PAtINTL KAS ČIA MATYTI?

Tai visame rytiniame pakrašty siaetaaios pūgos padarys — gatvėse ir keliuo
se užpustyti automobiliai; kai kuriuos ję iš pusnių ištraukė tik po kelių dienų.

Demokratai Partija Pradėjo
Rinkimine Kampailijl

Washingtono Dieną Demokratą Vadą Suvažiavime Sos
tinėje Partija Pradėjo Rinkiminę Akciją; Penki 

Metai Republikoną Valdymo Stumia Kraitą J
Ekonominę Depresiją, J Karišką Nepasi- 

Republikonai Žada Veikti,
Jei Depresija Didės.

Indonezijoj Jau Kongresai Remia Alžyro Sukilėliai 
Ginklai Prabilo Admirolą Rickover Traukiasi Tuuisan

Tarpininkai Jau 
Lopo Tuniso Reikalą

Amerikos diplomatas R. 
Murphy ir anglų diploma
tas Harold Deeley šios sa
vaitės pradžioje atvyko į 
Paryžių ir ten pradeda pa
sikalbėjimus su 
vyriausybe dėl

Pereitą šeštadienį 3,000 
demokratų partijos vadų 
buvo susirinkę Washingto- 
ne ir ta proga partijos va
dai, priešakyje su buv. pre
zidentu Trumanu, atidarė 
rinkiminę ugnį prieš repub
likonų administracija. Svar
biausias kalbėtojas buvo H. 

prancūzų S. Truman. Jis kalbėjo apie 
išlyginimo penkius metus republikonų 

bloko šeimininkavimo ir į- 
spėj’o kraštą, kad republiko
nai ir vėl pagimdys depresi
ją, kaip jie tą padarė 1873,

Jakartoje davė įsa ymą laivyno admirolas pasižy- ten pradeda atvykti vis di- tarpininkauti tik tarp pran-1893 ir 1929 metais. Tru- 
vo karo laivams ir karo lėk-; mgjęS tuo, kad jam vado- dėsni skaičiai Alžyro suki- CŪZ1, jr Tuniso y. visai ne- manas sako, kad republiko- 
tuvams ata uo i naujai su-. v^j^t buvo padirbti pir- lėlių. Jie atvyksta ginkluoti galės daryti savo pasiūlymų nai rūpinosi tik tais, kurie 
sidanusia vyriausybe Suma- mjejj atomine energija va- *r pasiskirsto po kraštą. dgj Alžyro karo likvidavi- ir taip yra visko pertekę, 

Kad užsienių žurnalistai ne- mo Tuo tarpu Tuniso vy- jie rėmė bankierius, stam- 
matytų Alžyi o karių, Tun i- ^iausvbė deda pasta n gas, tiuosius kapitalistus, bet 
so yyriausybė uždraudė už- j^d ir Alžyro sukilimas bū- nieko nedavė eiliniams žmo- 
sienių laikraštininkams va- tų aptartas ir kad būtų ieš- nėms, nei darbininkams, nei 
žinėtis po kraštą. komas būdas įvykdyti Alžy-f armėnams, nei seniems

sukilėlių trauki- priimtiną arabams taiką, žmonėms, net smulkiesiems

sidariusią vyriausybę Suma
Uos saloje, Padang mieste. !iroinį povandeniniai laivai, 
Karo laivai blokuoja nau- dabar Msidarė
jąją vyriausybę, o karo lėk
tuvai pakartotinai daužė 
Padang ir Bukittinggi mies
tus Sumatroje. Indonezijos 
vyriausybė atakai panaudo
jo Amerikoje gamintus ka
ro lėktuvus. Lėktuvai nutil
dė tų dviejų miestų radijo 
stotis ir apgriovė visą eilę 
namų.

Sukilėlių vyriausybė Pa
dang mieste nuo karo lėktu-

centras. Karo laivyno virši
ninkai nemėgsta tę admirolo 
ir norėtų jub^ny*ijrrątyti, 
bet kongresas skaito admi
rolo darbą naudingu visam masis į Tunisą aiškinamas Tarpininkų darbas bus ne- biznieriams. Ilgainiui toks
kraštui ir nori, kad jis ir tuo, kad prancūzai nutarę iengvas. -----..__x__v*_
toliau pasiliktų karo tamy-' visą Alžyro - Tuniso
boję ir gautų trečią žvaigž-sieną pravesti “mirties zo-' . .
dę (būtų pakeltas į vice-ad- ną”, kur niekas negyvens ir deZlOZOS lyrines 
miroius). kur visoks judėjimas bus

„ . ..... griežčiausiai draudžiamas.
Karo laivyno viršininkai Toldu badu Tunisas bus vi-'

šeimininkavimas ir stambia
jam bizniui vargu gali būti 
naudingas. Trumanas grie
žtai kritikavo valdžios apsi-

Kohler Streiką leidimą krašto ginklavimo 
sritvie ir Dastebėio. ioe ue-

aang mieste nuo saro testu- uumuv vuouuur». Tokiu būdu Tunisas bus vi-; v .. . nerolo buvimas nrezidento
vų gynėsi tik kulkosvaidžių:jau seniau norėjo pavaryti saj įkirtas nUO Alžyro iri Koher’W.ls'’,?le.?ey 'vietoje nieko nereiškia ir 
usnimi, nes kitokiu Dabok- kapitonų Rickover iš tamy- Alžyro sukilėliai iš anksto ”a nepaprastas streikas jau krašto sau-u-

bos ir du kartu norėjo jį traukiasi, j Tuniso žem? V° mo
apeiti ir neduoti jam admi- kad paskui netektų pasilik- Streikuoja Kohler dirbtuves Stevenson kalti
no laipsnio. Tada kongre- a vfeam laikui prancūzų darbininkai organizuoti y AdlaKE btevenson kak 
so spaudimas privertė karo vaidomo1e ^1,1. ’ automobilių darbininkų uni-”° ™P"?“aonųjiartiją,Kau
laivyno viršininkus nusi- J W 'jos skyrių. Kohler dirbtu- •>'. suvedžioja krastų ir kiek-

vės savininkas Kohler su™"* ,mu8« Pntiaunejimą 
užsieniuose aiškina, kaip 
Amerikos laimėjimą. Vai-

ugmmi, nes kitokių pabūk 
lų apsigynimui neturi. Pa
dang vyriausybė sako, kad 
Sukamo valdžia atakuojan
ti ir šiaurinės Celebes salos 
sukilėlius.

1924 metais visa Ameri
ka buvo sujaudinta nepa
prastos žmogžudystės Chi
cagoje. Du turtingi jaunik
liai, Nathan Leopold ir Ri- 
chard Loeb, nužudė 14 me
tų turtingų tėvų berniuką 
Bobby Franks. Visus stebi
no tas, kad nužudymas bu
vo padarytas be jokios pra
smės ir be jokio pateisini-' 
mo, iš gryno išdykumo. Kai- i 
tininkai buvo nuteisti kalėti 
iki gyvos galvos. Vienas 
kaltininkas kalėjime buvo 
užmuštas, o kitas, Nathan 
Leopold, pereitą savaitę pa
leistas iš kalėjimo po 33 su 
puse metų dėjimo kalėji
me

Egiptas Ir Sirija 
Pritarė Vienybei

Egipte ir Sirijoje pereitą 
šeštadienį buvo balsavimas 
dėl tų kraštų susijungimo į 
vieną valstybę. Egipte už 
susijungimą balsavo 6,102,- 
128 žmonės, o prieš susijun
gimą tik 247, Sirijoje už su
sijungimą paduota 1,312,- 
759 balsai ir prieš — 39. 
Beveik tokia pat dauguma 
Egipto diktatorius Nasser 
išrinktas jungtinės valsty
bės prezidentu su absoliuti
ne valdžia pereinamajam 
laikotarpiui.

Kartu su balsavimu Egip
to ir Sirijos miestuose vyko 
minių demonstracijos už 
“arabų tautos vienybę”.

laivyno _________________

pagalba dirba
LIETUVA BUS LAISVA strciko nepaiso. Seniau 

’prie dirbtuvės
admirolus dar tebespėlioja- 
ma. buvo daug'j“3 apgaudinėjo žmones

New Yorko valstijos gu- susikirtimų, bet dabar iridėl Amerikos kariško pasi- 
bernatorius A. Harriman gtreikieriai ir streiklaužiai S ruošimo, dėl komunizmo

Nasseris Savinasi į pasveikino lietuvius sekma- aprįmo įr streikas pasidarė stiprumo, dėl Amerikos po-
bt i > n f į dienį vasario 23 d. minint 
Nebūtas Pergales New Yorke Lietuvos nepri-

--------- klausomybės dieną. Guber-
Egipto ir Sirijos diktato- natoriaus raštą perskaitė jo 

rius Nasseris, kalbėdamas vienas padėjėjas. Jamegub. 
po pereito šeštadienio bal-; Harriman sako, jog didėja 
savimo, kuris patvirtina i viltis, kad Lietuva vėl at- 
dviejų valstybių sujungimą gaus savo nepriklausomybę, 
į’vieną, gyrėsi, kad arabų Savo tvirtinimą gubernato- 
tautos ryžtingas pasiprieši- rius remia tuo, kad Stalino 
nimas ir arabų vienybė “su- įpėdiniai susiduria su vis 
muso priešą”, kuris veržėsi naujais sunkumais ir ypač 
į Port Said 1956 m. ir iš-'su kylančiu žmonėse lais- 
varė tą priešą lauk iš arabų įvės noru. Griežtais žodžiais 
žemės. gubernatorius smerkė sovie-
... „ .. . tišką vergiją Lietuvoje.

Apie Amenkos, Rusijos ir'

zicijos pasaulyje... 
Republikonų partija į de

mokratų kritiką atsiliepė,
Senato komisiia. kuri tv- JOg administracija imsis Senato Komisija, Kun ty priemonių> jei ūkiška krizė

eis didyn. Administracijos 
šalininkai žada net mokes
čių sumažinimą, jei būtų 
toks reikalas.

nuolatinis reiškinys. Daug 
buvusių Kohler darbininkų 
gavo darbus kitur.

rinėja unijas, nutarė ištirti 
to streiko priežastis. Pirmas 
liudininkas bus automobilių 
darbininkų unijos pirminin
kas W. Reuther.

KORĖJOS KOMUNISTAI 
NEDUODA LĖKTUVO

Jungtnių Tautų organizaci
jos pastangas “išvaryti” tąKUBOS MAISTININKAI

PAGAVO SVEČIĄ i priešą iš arabų žemės Nas
seris kukliai nutylėjo. Kaip

AR ITALŲ VYSKUPAS
GAUS KALĖJIMO?

Italijoj, Florencijos mies
te, eina įdomi byla teisme. 
Kaltinamųjų suole sėdi ka
talikų vyskupas Pietro Fior- 
delli ir klebonas D. Aiazzi. 
Juos apskundė pilietis M. 
Bellandi už tai, kad vysku
pas viešai jį ir jo žmoną 
apšmeižė, išvadino juos 
“viešais nusidėjėliais”, gy
venančiais “skandalingame 
suguloviškume”.

M. Bellandi vedė žmoną 
kurs

Korėjos komunistai atsi
sako atiduoti pas juos nu
skridusi lėktuvą su 34 žmo
nėmis. Lėktuvas skido į 
Seoul, bet keli komunistų 
agentai tarp keleivių pri
vertė lėktuvo vairuotoją 
skristi į šiaurinę Korėją.
Korėjos komunistai reika
lauja, kad pietinė Korėja 
ir J.T. kariškų pajėgų va
das tartųsi su jais dėl iš-! pagal italų įstatymą, 
traukimo svetimos kariuo- leidžia civiles vedybas, bet

___ ____ ____  menės iš Korėjos, tada jie vyskupas tokias vedybas
didatūrą į Kalifornijos gu- sutiktų kalbėti apie lėktuvo'pravardžioja. Teismas tu- 
bematoriaus vieta ir galima 'grąžinimą. . j rėš pasakyti, ar vyskupui
tikėtis, kad 1960 metais jis> Ginčas dėl pagauto lėk- leidžiama dergti žmones tik 
statys savo kandidatūrą į tuvo ir rūpesnis dėl keleivių už tai, kad jie tuokiasi pa- 
nrezidento vietą likimo yra galvosūkis. ‘gal Italijos Įstatymus

ŠEN. KNOWLAND
REMTŲ NDCONĄ

žinoma, anglų ir prancūzų . Senatorius Wm. Know 
kariuomenė buvo atitraukta land- reP«blikonų vadas se-

Kubos maištininkai Hava
noje miesto centre pagavo ____ ____ ____ v _____
iš vieno viešbučio aigenti- i- K^into no to k^ Arnpril nate’ ka(1 Jis 1960 me° 
nietį Juan ^3n^,°; ka bendrai su Maskva vv* i — -J- J• ■ -

sispyrusiai reikalavo tą ka 
riuomenę ištraukti.

automobilių lenktynių čem 
pioną. Maištininkai jį kur 
tai išsivedė ir visa Havanos 
policija dabar ieško pagau
tojo ir jo grobikų. Kubos

Nasserio kalba po susi
jungimo buvo išpusta, pom-

Nixono kandidatūrą į pre
zidentus, jei jis pats nebus 
kandidatu. Šį rudenį šen. 
Knowland stato savo kan-

maištininkai skelbia, kad į pastiška, kaip kadaise Mus- 
jie vykdys krašte sabotažą, solinio ar Hitlerio kalbos, 
iki kariškas diktatorius Ba- kai tie diktatoriai ką nors 
tista trauksis iš savo vietos pasigrobdavo.
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Šaltajam karai 10 metų
Prieš dešimti metų bolševikai padarė perversmą 

Čekoslovakijoj ir nuo to laiko Rytų-Vakarų santykiuose 
prasidėjo taip vadinamas šaltasis karas, kuris su mažais 
ženevinių veidmainiškų šypsenų protarpiais ir dabai* 
yra būdingas “dviejų pasaulių” santykiams. Čekoslova
kijos Įjungimas i sovietišką bloką Vakarų valstybėms ir 
ypač Amerikai buvo žiaurus smūgis Į veidą. Tai buvo 
staliniškas pažadinimas iš miego visų tų valstybės vyrų, 
kurie saldžiai miegojo, kada rusiškas mėsininkas žiau
riai mėsinėjo Rytų Europos tautas.

Čekoslovakija, gudrių amerikiečių išmanymu, buvo 
ne Rylų Europos tauta, bet demokratija, kokią prakti
kuoja visos Vakarų tautos. Čekoslovakijos užgrobimas 
priminė gudraujantiems bolševikiškų šlykštybių neutra- 
liškiems stebėtojanis, kad “ir su mumis gali tas pats at
sitikti.” Pavojus buvo suprastas, nors iš to supratimo jo
kių išvadų nebuvo padaryta, bet pokarinis pasitikėjimas 
“dėdės Juozo” taikingumu išgaravo. Pajutus pavojų vė
liau teko galvoti apie gynimąsi ir, po Berlyno blokados, 
buvo prieita prie NATO kūrimo. Vėliau bolševizmas dar 
parodė savo nagus Kinijoj, paskui Korėjoj, Indokinijoj, 
bet iš Europos laisvųjų tautų, po Čekoslovakijos prariji
mo, nė viena nebepateko po komunistinės meškos letena. 
Nuo to jas saugojo Šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjunga 
(NATO). Ta apsauga ir dabar veikia.

Čekoslovakijos įjungimas Į Stalino imperiją Įvy
ko vidaus perversmu, našų kariuomenei stebint prie Če
koslovakijos sienų. Čekų demokratijos vadai nuo perver
smo nesigynė, gal todėl, kad nesitikėjo jokios paramos iš 
Vakarų demokratijų, o gal ii* todėl, kad jų nugarkaulis 
po Mueneheno judošystės ir nacių vergijos dar nebuvo 
atsitiesęs. Mueneheno judošystės paveikti, Čekoslovaki
jos vadai dėjo visas išsilaikymo viltis į Sovietų Rusiją 
ir ėjo taip toli, kad Sovietų agentus komunistus įsileido 
į vyriausybę ir net pavedė jiems tvarkyti policiją. Tas 
davė progos bolševikams pasiruošti perversmui ir pačia
me perversme rasti atramos policijoj. Taip žlugo Čekoslo
vakijos demokratija. Žlugo negarbingai, be kovos.

Vakarų pasaulis po Čekoslovakijos pasidarė šiek 
tiek gudresnis, bet, deja, ne drąsesnis. Prieš plėšių Mas
kvos imperializmą buvo suprastas reikalas gintis, bet 
tam imperializmui aplaužyti dantis niekas nesiryžo ir net 
nedrįso gaivoti, iki vieną gražią dieną protingi žmonės 
paskelbė, kad jau “per vėlu.”

Dabar, po 10 metų šaltojo karo, jėgų lygsvara yra 
toki, kad valstybės vadų visa išmintis susiveda prie klau
simo, kaip gelbėsime taiką? Taikos gelbėjimu serga ri
si, o Maskvos grobikai ir iš to taikos troškimo daro pui
kų biznį—kalba nepailsdami apie nusiginklavimą, siū
lo “uždrausti” atominių ginklų naudojimą, sugalvoja siū
lyti “neutralias zonas,” bet apie pastovią ir teisingą tai
ką net ir negalvoja. Maskvos valdovai nepasikeitė, nors 
ir neteko savo kruvinojo įkvėpėjo ii* valdovo Stalino. Ne
pasikeitė nė Vakarų pasaulis: jis ir dabar tik galvoja, 
kaip apsaugoti tą, ką turi, bet neišdrįsta pagalvoti, kaip 
varžytis su bolšovikiška tironija idėjinėj kovoj ir neturi 
jokios programos ateičiai, kaip bolševizmo smurtu pa
jungtoms tautoms padėti išsilaisvinti iš kruvinos prie
spaudos. Vakarų taikingą beidėjiškumą parodė Vengri
jos ir Lenkijos įvykiai, jį i*odo ir dabartinės derybos dėl 
“viršūnių konferencijos.” Kiek popieriaus prirašyta, kiek 
Bulganino veidmainiškų laiškų perskaityta ir visa tai iš 
anksto žinant, kad prie jokio padoraus ir tikresnio susi
tarimo su Maskvos diktatoriais nebus prieita, arba bus 
tik paperėta dar viena “Ženevos dvasia,” kuinai tikresnis 
vardas būtų šmėkla.

Maskvai būtų labai svarbu, jei ji galėtų popieriniais 
pažadais užmigdyti Vakarų valstybių vadus, įkvėpti juo
se pasitikėjimą Maskvos taikingumu ir palikti pasaulį 
laikinai “status quo” padėtyje, iki Maskva pasitemps 
ir sustiprės ekonomiškai ir pasiruoš ieškoti pasaulyje nau
jų čekoslovakijų. Gera būtų sumažinti ir išlaidas ginkla
vimuisi, ypač jei pasisektų išardyti NATO, kuris Mas
kvos valdovams vra nemalonus kaulas gerklėje. Bet ką 
gautų Vakarai iš naujų šypsenų ir Ženevos dvasių? Gau
tų laikiną apsiraminimą, gal mokesčių sumažinimą, bet 
čia ir pasibaigtų tie “laimėjimai,” nes po kurio laiko tek
tų vėl pabusti ir jau sunkesnėse sąlygose tęsti tą, ką da
bar kalbama, jog reikia daryti, bet ne taip jau labai sku
binama daryli.

Apie didžiųjų vadų konferenciją dabar daug kalba
ma ir galimas daiktas, kad tą rusų peršama konferencija 
įvyks, nors jos beprasmiškumas ir nereikalingumas Va ka
lų vadams savaime yra aiškūs. Jei toki konferencija nors 
kiek užmigdys Vakarų valstybių visuomenės budrumą, 
įusams ji bus naudinga, o Vakarams bus kenksminga.

Šaltojo karo dešimtmetis, susilaukus “sputnikų” ir 
tarpkontinentinių i-aketų gadynės, aiškiai rodo, kas tame 
“kare” buvo laimėtojas ir kas, pražiopsojęs daug progų, 
dairosi ir nežino, ką toliau daiyti.

AIŠKINA ŠMUGELĮ

Prof. dr. Bernard Schwartz. kuris atstovą rūmą tyri
nėjimo komisijos buvo pakviestas vyriausiu tyrinėtoju 
ir jos atleistas, nes išsigando, kad jis perdaug kur 
nosį kiša ir to dėl gali iškasti visokią dalyką, kurią 
komisija nenori matyti.

IŠ tolimųjų hawąjų
Lawrenciilcių laiškas 
ii Floridos

šaulio kamputyje.
“Jūs gal mumis ir pamir-

Gavom įdomų laiškutį iš sot^’ JV8 “ekad ne
senų lawrenciečių. kurie da- 2al‘me P®”"??’ "“.dažnai 
bar gyvena Floridoje. Ma- matome .Keleivy jūs gra-

bai sunku ir ilgu jo sulauk
ti.

Manome, kad lawrenciš- '
Kas savaite

tams ir tos apylinkės lie- lndoDelijoj .. . Bet santykiai tarp Tuniso
t“*“™? b?8 (domu pasi- .... ir Prancūzijos pereitą savai-
skaityti apie Grokevičiųbu-; Indonezųos respublika geryn. Tuniso Bur-
klę, nes savu laiku jie buvo tūri jau dvi vyriausybes. Su- viešai trvrėsi kad tis 
žymūs žmonės, Lawrence, matros saloje, Pabang mies- «“• Alžjm®^2,imo £ 
Mass. Be to laiško autore te, susidarė nauja vynausy- - -, . . Z ,itik^ kokia 
liečia du labai opius klau- bė, kuri skelbiasi atstovau-
Simus. Jinai parodo didelę janti “vis, Indoneziją.” Se-
meilę muaj pintiniam kra-noji vynausybe Javos salo- priešus vjgaig
stui ir deda dideles pastan- je, su prezidentu „Sokemo žviIgsniaiSi ti£ nežaudž .. .

g . • • »«. «• . : vBot Burpba užmiršo pri-Antra, tai jos meile lietu-ti naujosios vyriausybes daį Tunj M 4 
viskos spaudos ir noras, kad narius, bet tas areštas yra . evventoiu k. ka tik iš Porinis,.nes pirma ne- Jukšto išgirit^ n^riklau. 
a, bent dažniau lankytųsi, gu areštuoti k, nors reikia Jei
Totae klausimai verčia pa- )j| pagauti ... nykštukas nori vesti dide-
sisakyti. . . Dvi vyriausybės vienai lės valstybės politiką, nėra

Sumoku virs tiijų tuks- respublikai yra perdaug. Iš- dyvo, kad jis kartais skau- 
tancių dolerių vien tik uz vada gali būti tik arba pilie- džiai gauna per nosį. 
persiuntimus ir muitams, tinis karas, ar susitaiky- Pereitą savaitę Tunisas 
tai baisiai didelė suma pi- mas> suradus kokį nors uždarė 4 prancūzų konsula- 
nigų. Aišku, tie tūkstančiai kompromisą. Prie maišaties tus ir konsulus su policija 
aukota tikslu sušelpti savis- jr prie dviejų vyriausybių atvarė į Tunisą, esą konsu- 

privedė perdaug didelė “sa- btai “šnipinėja,” kaip Tū
lų respublikos” centrąliga- nisas remia Alžyro sukilė- 

. . ja ir paskutiniu laiku pre- Įius . . ., o Amerikos žurna- 
vargingam gyvenime. Deja, zjdento Sukamo įvesta abe- listai stebėjo Alžyro sukilė- 
tie tūkstančiai teko d,augu- jotino konstitucingumo “di- uniformuotus ir rinkluo- 

tėviškės bude- jriguojama d m.o kratija,” t-us būrius 100 mylių nuo 
liams, o vargstantiems teko kurioje ir komunistams už- Alžyro sienos Tuniso gilu- 
tik maža dalis. Klausimas, leidžiama vieta vyriausybėj, moję.
iš viso, ar verta nors ir ne- Kili* knk krypg 85 milio- Tunisas daro viską, kad 
tiesioginiai remti tuos mas- Indonezijos gyventojų? išprovokuotų prancūzų re- 

J taiką ir demokratiją? Į pi- prerijas, o kai prancūzai at
siteisia, tai Burgiba bėga su

kius, nubraukti jiems aša
ras ir padaryti nors vieną 
skaistesnę valandžiukę jų

kvinius Lietuvos siurbėles?
rijona ir Jonas Grinkevi- 21us.. aprašymus tai tą pir- Mes norim ir trokštam pi-čiai, kuine seniau gyveno muciausiai skaitome ir vėl ,„”? “.JJSTP®, i ketau karą n-kanską dikta

Mais dirhn tZiT Jaukiame “Keleivio” atei- art“nB®8IUS’ turą? Į bolševizmą ir smur- skundais pas “Dėdę Šamą”
fahrih.^, rorein "®n‘, tik niekaip negalime , ™°S Atsakymą j tuos klausi- jr gal greit bėgs ir pas Ni-kas neišeina, nes mūs arti-SSJ’Stafc io sulaukti ir dažnai įamis- .7“? mus duos pats gyvenimas, kitą galingąjį. Tikslas tų

linam, kodėl “Keleivis  ̂ . .7 pXokTc^ra “intenia?
namus, vertėsi Įvairiausiais **:***“*’ 0 mirtini priešai gauna a

• būdais, kukliai gyvendami en ?'į’ k p gh^merikoniškus dolerius.
susitaupė išteklių ii* sulau- ki laikraščiai? JAU ______ , __
kę giažios senatvės apsigy-j “Jau seniai norėjau jums gtebėti spaudoje, kai kurie tinių Tautu organizacijai,
veno saulėtoj Floridoj. ! musu laikraštininkai. voač kad kaimyniškas ir arabiš-

MarijOna Grinkevičienė z,i“s api«symUS, ircvUT
jau peržengusi 75 gyvenimo

o jos gyvenimo 
draugas Jonas jau verčia 
85-tą gyvenimo lapą ir abu

cionalizuoti” Alžyro klausi-
o j , ... . -r mą- Ar pasiseks?

Retkarčiais jau tenka pa- Sudanas skundžiasi Jung- _ <
ibėti spaudoje, kai kurie tinių Tautu organizacijai, r, 

mūsų laikraštininkai, ypač kad kaimyniškas ir arabiš- n n r-
TT Tlh ZZZ i iatmesnieii. kelia šį taip kai “broliškas” Egiptas jį Presdentes D, D. Eisen-
jau adreso tai jsidrasmus Įd^j™ ir nore „e- nori pastverti už gerklės ir įowe'„s?™“* te
parašiau keleivieciams ir raintį, atimti dalį jo teritorijų. ke j N. Bulganino paakuti-

Egiptas ir Sudanas

gavau adresą, tai net nusi- i, . >-> ..j-. , . kad mes senuomene dėl te-
«.p, „ ^mu^au^ir dabar jau ga- ivffik& į. 3^^ meįlėsne- nori atsiimti, kas jam ptū £“?“ SS"“*“ "T’g" 

dar gana gerai laikosi. Da- 1,u 3ums parašyti- sąmoningai lemiame oku- klauso — būtent einčiiama:<hntl P<>P,«na’'s savo lam-bar leiskime tekalba p. j “Gyvenam Floridoje jaui^į fiu, j, teritoriją prie NU? ir ?ri! f“**8’ ,B pe*.’?1®?
Grinkevičienė: |11 metų u- jau gerokai pa- j į. dar Ia. Raudonosios jūros. ^^1)0 ^10 ir be krašto rašinėta

| "Aš Maiijona Gnnkevi- senę. bet dar vis kiapsto- biau Uetuvą Tokis Iki ?ękus ir malti ta patj ma-
įčienė su savo šeima sveiki-įmes, kaip tabalai; ~ tunmįnrieltaištąs baisiai skaudus, teritorija buvo Sudano val-i *”1'. . . , .
nu jumis Naujų Metų pro- • geroką gabalą žemes, tai ar jjg pagrindo? doma ii* Egiptas dėl to visai į ^ei- 1^lsal J10” dep^ų, jie

iga ir nuoširdžiai linkime,Itaip sau ir knaisiojamės it: . 1„ 'nesiiaudino Dabai- mato-,gah Jas vestl P*1- diplomah-
ikad jūsų gyvenimas šiais’kurmiai po velėna. Viena ’^^2 ™^J®į*d mai. Nasseris nori “Sudano"?®8 kunoe tam
metais būtų kuo laimingiau-; duktė, kuri dar neistekejusi.sykl 1J»vai<ęitodektad ne- klausj „ jš ^n.,iryra. Jie, kai non susikal
siąs tame taip tolimam pa-gyvena su mumis, dirba fe dų ir pradeda silpnesVdkai- ?,plomatl,U-,). atstovy*
---------------------------------- Įvokatų rastinėje, tai jmaiir :®di dienraščiu, ai bent lan- i * bių kelią puikiai žino.

yra visas mūsų gaspadorius. kyta mus dažniau. Mūsų _ . , ? ’ . ... Jei nišai nori didžiųjų
O antra duktė gyvena už i’®^«ktwiai ir visi spaudos Tmp d vi neva tai brolis- įbogų pasimatymo, Ameri- 
120 mylių nuo mūs, turi 28 darbininkai gauna mizemi- kos valstybes demonstruoja'ka į. su sutinka, paruo- 

” M algas, jie nepavydėti- broliškumą. Sudhnas anksto dirvą. Tai
i it- frvunno n rlimho <nm_ ll*gl VTa SFabU ValdomSS. i

EriDtas sako kad iis tiki”’ laišką ir tnnBP®i drūčiai tgipias šašo, Kad jis uk pataria Bulganinui nebega-

Prakeikti bukite, 
vienuetiai...

patalpų viešbutį (“motel”)»l—— <—v-----... . f— — -------  —-r- —
Aukštai Kaukazo kalnuo- labai graži vieta ir daro nai ir gyvenam o dirba sun- *]??„,vaWc>mas, |koks reikalas “piškinti” vie

še- nelaimingos Gruzijos že- grazų pragyvenimą.

TAI NE MOŠŲ ŠALTIS dutinė metinė temperatūra
” r • buvo laipsniai žemiau Peniai pietų ašigalio sn- nujjo

tyje pati žemiausia tempe- j-u • »ra t ura buvo 120 Farengeito \is <ielto genau Bostone 
laipsnių žemiau nulio, o vi- 31 1 a?0Je-

kiai. Lietuviškų laikraščių nors tenykščiai arabai yraį^Ųg laiškus ir vis varyti tą 
redaktoriai, susilaukę žilo ^psesni, o, be to, Sudane 
plauko ir nedarbingo am- saha arabų gyvena veik tiek žiaus, negalės bažtf bent P* negrų, kurie dar nėra 
taiTsevTgyveirimS saulė- Versti į Magometo tikėji- 
feidį. kaip 41, Grinkevičiai ™«* Egiptas mano, kad vi
ii* daugelis kitų senesnių. 888 Sudanas turėtų būti tik TailStf yra Zudi ties£ Iggipto dalis ir tuo tikslu »- 

. laiko Sudane sau prielankią 
Šiandien mums kalbėti a- “unijistinę” partija, kuri ve- 

pie dienraštį jau pervėlu, da propagandą už susivie- 
bet turim ir privalom būdė- nijimą su Egiptu, 
ti, kad “Keleivis” mus lan- To,,*.,

m®

, • i -i • j i i - i i*edaktoriai, sustiauke žilo tamsesni, o, be to, Sudanemeje, buvo senais laikais “Be gerų dalykų tunme žali* an»hii vai V tuv
šventos Ninos garsus vie- ir blogų. Prieš du metus
nuolynas. Jis buvo garsus 
savo stebuklais ir savo tur
tais. Bet dabar iš to vienuo
lyno nieko neliko, o apie 
tą vietą, kur vienuolynas 
stovėjo, matosi akmeninės 
stovylos, lyg sustingę žmo
nės . . Tai prakeikti vie
nuoliai, kurie auksą labiau 
mylėjo, negu savo kraštą,

mūs du anūkučiai (sūnaus 
vaikai), vienas 21, kitas 22 
metų amžiaus pačiam jau
nystės žydėjime žuvo auto- 
mobiliaus nelaimėje, tai 
mums buvo didžiausias 
smūgis ir neapsakoma nuo
skauda, ko niekaip negali
me pamiršti ir nusiraminti. 
Atleiskite, kad apie tai kaL

kurie dėl prakeikto metalo bame, bet kai išsikalbam, 
užmiršo savo brolių kančias, tai lyg pasidaro lengviau

Apie suakmenėjusius vie
nuolius “Keleivio” kalendo
riuje rasite šiurpulingą A. 
Žukausko rašinį, Kaukazo 
legendą. Verta su ja susipa
žinti.

“Keleivio” kalendoriuje 
1958 metams yra daug viso
kių skaitymų, eilių, juokų, 
informacijų, yra ameriko
niškų ir metriškų mastų pa
lygimas ir daug kitų daly
kų. Kalendorių dai* galima 
užsisakyti. Kaina 50 centų.

Užsakymus ir pinigus 
prašom siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
638 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Jei tavo draagas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio’" 
rink ifeiraftyti. 
tams tik 14.

ant širdies.
“Mes gauname labai daug

laiškų iš visų Lietuvos kam
pų. ten turime ir sesutę, ku
ri turi didelę šeimą, kol 
buvo galima panešioti dra
bužiai siųsti, tai jau esu pa
siuntus virs 75 siuntinių ir 
vien tik už persiuntimą iš
mokėjus virs trijų tūkstan
čių dolerių, o kiek visko da- 
pirkus ir pasiuntus, tai nė 
pati negaliu atminti. O kai 
gauname tuos laiškus, tai 
nei skaityti negalima, nes 
jie parašyti kruvinomis aša
romis ir mes verkiam skai
tydami. Gaila, kartu pikta 
darosi ir niekaip negalima 
išsivaizduoti, kaip šventa že
mė tokį komunistinį brOdą 
dai* nešioja ant savo kūno.

“Sudiev ir dabar jaa 
lauksime “Keleivio”,

savo spaudai, o gal ir per- 
mažai turėjom išteklių, tai 
nors dabar, kiek išgalėda

girdi broliai pabando pirma 
tiesioginėmis derybomis sa
vo ginčą išspręsti. Gal Nas- 
sriui ir pavyks Sudano

pačią įkyrią, melagingą ir 
nesąžiningą propagandą?

Gerbūvis už kampo . . .
Buvęs prezidentas H. 

Hoover pereitą šeštadienį 
kalbėjo Valley Forge, Pa., 
h* ta proga pakartojo savo 
vieną kalbą, pasakytą prieš 
27 metus. Kaip anais jau se
nais laikais, taip ir dabar 
H. Hoover dėjosi optimistu 
ir sakė, kad po sunkumų vėl 
ateis geri laikai ir tautos 
progresas žengs pirmyn.

Dabar visiems kelia rū
pesnio prasidėjusi ūkio de
presija, kuri iki šiol jau 5 
milionus darbininkų išmetė 
iš dirbtuvių į gatvę. Savo 
laiku, kai čia siautė didžio
ji depresija, H. Hoover ra
mino kraštą, jog gerbūvis 
esąs už kampo ir greit vėl 
sugrįš. Tokią pat raminimo 
giesmelę H. Hoover gieda ir 
dabar. Jis net nerado reika-

rai remkime savo spaudą. ~
Dar vienas dalykas: šio- čius, magometonis ir pago- 

mis dienomis tik ką išėjo iš nis, susidėti į savo maišą, 
spaudos labai įdomi knyga Po Sirijos tai būtų didelis 
“Lietuva budo”, patartina žingsnis pirmyn arabųvieni- 
kiekvieaam, ypač senesnės jimo ir imperialistiškų lai- 
kartos lietuviui įsigyti tą mėjimų kelyje, 
knygą, kurioje ras labai *
daug savo šiidžiai surami- Tuniso politika

Tuniso pryeradentas Bur- Jo savojsraraofono plokšte-
simins tas vietas, basom ko- f63 s^į«. k?d .Tu"»» P®' 
jom pramintus takučius, kur 088 su Prancūzija šiuo tar- 
gimėm, augom ir savo gra- P“ ?®būt? svaratomas JT 
Sos jauajalėe dienas pra- organizacijoj Bus bado- 

čiai,” Amerikai ir Anglijai
leidom. Kaina $5.50, šiais 
laikais, tai nėra brangi, ga
lima gauti ‘Keleivy”, siųsk 
užsakymą šiandien.

lės keisti. . . .
Nėra abejonės, kad kraš

tas žengs pirmyn, bet ar 
progresui reikia, kad nulio- 
nai žmonių karts nuo kaito 
būtų metami į gatvę? At-

tarpininkaujant Iš Ameri-sab™o i ^Įaugimą Hoov- 
koe pusės vyriausio “meao- «• «f atsiperka aky
tojo” darbas teko žinomam stu plepalėliu. 
diplomatui R. Murphy. . A «»

f
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas IAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

rius Paul Douglas. Vliko 
pirm. dr. A. Trimakas, at- 
wlf<*H iš Ne\v

tarpo sveikino E. Mikužiūtė Yorko dalyvauti šventėje, ir 
—— į ir dr. P. Grigaitis. pagrindinę kalbą pasakė

A. ir J. Valaičių pagerbimas Taip pat buvo gauta svei- Altoonos vyskupas Howard 
Vasario 8 d. Lietuvių Au- k?nin]4 iš ,tolimesnių vieto- j. Carrol, buvęš generalinis 

ditorijoje buvo pagerbti ži- Y,11* A’ ž,!^sko» ®r?oky;» sekretorius National Catho- 
nomi Lietuvos pedagogai Y., gT»žite sveikinimai J. lic Welfare Conference, 
ANTANINA ir JONAS VA- Vilkaičio is Thonuurton, daug prisidėjęs prie lietu- 
LAIČIAI jų 70 metų am- Conn. ir J Liūdžia^ iš Cle- vių tremtinių »lpos ir tal
žiau* sukakties proga. ir-K- ^ — gracijos į J.A.V.

Abu jubilejatai visa savo ,. ^įlejatai, reikia pnmm- Rezohucijas skaitė dr An-
amžiu nraleido auklėdami tl’ kaip Pavyzd> kitiems, ir tanas Rudokas, o po oficia amžių praleido auklėdami dabaf dalyvauja mūsų ,iog dalieg m£inė dfl_

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
CHICAGO, ILL.

ir mokydami Lietuvos jau-
nimą ir šimtai ju mokiniu ™ ? U?a,g% ^vangeikų
iš Marijampolės reaHnės ^^ina ^‘8° Anso Trakio maldx;
gimnazijos, Klaipėdos ir „PTL™' -> ° sunnkta. 5’*K3
Vo„nn ;& “J Chicagos 4-tos kuopos dol. ir is įžangos mokesnioKauno gimnazijų gavo is nart Jonas Va, aitis * i
jų mokslo zimu ir su jomis , c v,inn„c • iv , J? • u ♦ • ... -ėjo į tolimesnį gyvenimą £p ^i^^eTuvių

išauk?ėjęenivo šeima ^apsi- Tarybos valdyboje protoko- siunčia aukas minėjimo me- 
™^goįe prie duk- ^^vffi^^Tautinės

Todėl buvusių jų mokinių m%bilejatams „uo^aiail^“1^^ 
grupes sumanymu ir buvo ,inkiu gJeriausios ^1^^ auren~ j Ue.

Jubl lejaus pa‘ ištvermės ir ilgiausių metų tuvos konsulas buvo sukvie- 
T „o,, sn bei sulaukti laisvos, nepri- tęs daugeli Chicagoje esan-f pobūvį atvyko per 50 klausomos, demokratinės čių svetimų konsulų. Ten, 

asmenų buvusiu jų aukleU- jJetuvos. • Ij^yvavo į? Alto vieepirmi-
Mrarss? <£• j-«- '-S-«"

cagoje ir turi progos su Va-

įs

BUČKIS, IŠĖJUS Iš KALĖJIMO

Buvęs Kubos prezidentas Carlos Prio Socarras dabar 
gyvena Miami, Fla. Jis už neutraliteto sulaužymą ir 
ginklų bei šaudpterių siuntimą Kubos sukilėliams buvo 
suimtas ir Miami kalėjime išbuvo 2 dienas, kol už 
$3,000 užstato paleistas. Jo žmona bučiuoja ji, išėjus 
iš kalėjimo.

WORCESTER1O NAUJIENOS

KAS NAUJO BROOKLYNE

Pūgai nevyko sutrukdyti 
šventės

Lietuvai Remti Dr-jos 1- 
jo skyriaus rengtas Lietu- 

i vos nepriklausomybės 40 
metu sukakties minėjimas 
pavyko neblogiausiai. Snie
gas. pusnys, vėjas, šaltis, 
neišbrendami keliai sulaikė 
daug geni lietuviu namuo
se, bet netrūko ir drąsuolių, 
kur»e atėjo.'

Trimitų ir būgnų orkes
tras sugrojo himnus ir kit
ką, karo veteranai įnešė vė
liavas, gražios lietuvaitės, 
Vizbaraitės ir Marcinkevi
čiūtės vadovaujamos, šoko 
tautinius šokius. Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viš
činis pasakė Įspūdingą kal
bą.

Lietuvos laisvinimui au
kojo : Lietuvai Remti Dr-jos 
centras ir jos pirmasis sky
rius po $200; Lietuviu Pi-

niškis, Ona Daugininkienė, 
Juozas Pucilauskas, Olga 
Karaliūtė Rauch.

J. Krasinskas

MIAMI, FLA.

Mirė Frank Drake

Neilgai sirgęs vasario 5 d. 
mirė 69 metų amžiaus Fr. 
Drake, gyvenęs 242 N. E. 
32 gatvėje.

Velionis prieš 14 metų at
vyko čia iš Worcesterio, 
Mass., vertėsi batsiuvio a- 
matu. Jis priklausė Lietuvių 
Klubui, Čikagos Lietuvių 
Draugijai, buvo Balfo 39 
skyriaus vicepirmininkas. 
“Keleivis” neteko uolaus 
skaitytojo.

Liko liūdinti žmona Emi
lija, sūnus Vitas, 2 dukte
rys ir seserys. Jiems visiems 
reiškiu gilią užuojautą.

C. K. Braze

'Jis buvo skelbtas, kad da
lyvaus ir atvyks Į bendrą 
•visų lietuvių minėjimą, ta-i

Socialdemokratų
susirinkimaslaičiais bendrauti bei susi- Nepriklausomybė*

tikti. Prie bendros vakarie- !'amraep~’ 'čiau čia neatvyko bet da-'
nės buvo keletas kalbėtojų, Lietuvos Nepriklausomy- tautininkus Tas
kurie prisiminė Valaičių nu- bės 40 metų ^minėjimas da
veiktus darbus. įvyko, vasano 16 d. po piet nevienodai SUnrantamos

Pobūvį vedė buvęs jubi- Marijos Aukštesniosios Mo- . , . , , p T. rinkimui nirmininkavo adv 'a> vii-
lejatų mokinys Mariiamno- kyklos salėje. Nežiūrint la- XT^intao ™^lu^ " P ~ ~ ' New Ya* T,mes *p,e
lės realinėje gimnazijoje M. bai šaltos dienos, minėji-;
Gudelis, kuris pirmas pla- man atvyko vos į salę su- Mirė kun. Urba
ciau apiDŪaino jubilejatų telpąs žmonių skaičius virs

liečiu Klubas $100, Lietu- Gyvuliai dvesia
--------  jviu Karo Veteranų Postas.' ... , , , ~
rovės direktoriaus Lapėno, Sandaros 16-ji kp. ir S.LA. ™ a . .
prel.. kun. Olšausko, lašinių 57 kuopa poJSO: Senųj^— M-

Vasario 13 d. Atletų Klu-' 
bo patalpose Įvyko sočiai-' 
demokratų kuopos nariųi 
metinis susirinkimas. Susi-i

: skutimo ir kitas.
Svečias

NEW YORK. N. Y.

veiklą ir jų pasišventimą 1500. I Yasario ,15 A.P*? m!rė
jaunuomenės auklėjimui. Minėjimo programai va- seniausios ir turtingiausios 
Bė to, kalbėjo buvę ju mo- dovavo Chicagrei Uetuvių “ehmų Sv. Jurgio pampi-, 
kiniai inž. Paviičius, A. Zu- Tarybos pirmininkas PY J03. Bndgeporte klebonas 
jus, Mažosios Lietuvos dr- Gaučys. Atlikus vėliavų ir P™*“?, P°lys U*U’A> 64' 
jos vardu sveikino ir įteikė pamaldos ceremonija^ bu- klebonavęs toje para
dovaną M. Kujus, Mažosios vo perskaitytas Nepriklau-
Lietuvos moterų draugijos somybės aktas ir pagerbti

Bredis. Apyskaitinius pra- 
' nešimus padarė iždo sekre
torius A. Žilinskas ir sekre- 

i torius r . Lavinskas. Prane-

Žmonių Dr-ja $15, J. Sala-1... , . . .... . • tz * i. ; iškarpą. kunoie matvti su-viejus ir K. Žurhs po $10. ' , I .. L / _, J . (šalusios gulinčios karves.
D. Šermukšnis, Moterų Pi- Laikraštis rašo, kad jei šal- 

. liečiu Klubas, M. Žemaitai- tjs užsitęs, tai dėl jo gali 
tis. J. Lendraitienė. J. Dva- nudvėsti apie 80% galvijų.
rėčkas, J. Leonavičius, K. T-r_-r--i_-ūl-...._......... ------------
Vaitėkus, V. Mitrikas, J.
Taraila, E. ir P. Kalvynai, fiaujaUSlOlt knygos

Lietuvą

(LAIC)—Vasario 17 d. (A. Ivanauskas- J. Palubec-
|New York Times vieną iš,kis. S, Marcinkevičius, J. dievV MIŠKAS. rašytojo Ka

simai buvo priimti vienu savo vedamųjų straipsnių Matijošaitis ir J. Zdanele- lio Sruogos vaizdus stutthofo 
balsu. Lietuvos laisvinimo skiria Lietuvai—“When Li-ličius po $5. koncentracijos stovyklos baise-

pijoje apie 6 metus. 
Bendrai Chicagoje bai-

vardu sveikino Albrechtie-atsistojimu žuvę už IJetu-*^nVs *957 metams ir pra- 
nė ir Įteikė dovaną gražų vos laisvę. Aktą skaitė Sa- bedant 1958 metais buvo 
gyvą fikuso mede'4, sveiki- vanorių Sąjungos Chicagos
no buv. Klaipėdos komerci- skyriaus pirmininkas A. 
jos’instituto mokytojas M. Juodka. Po to sekė kalbos.
Purvinas fceikt. Iš senesnės Kalbėjo Lietuvos Konsulas^??
Amerikos lietuvių ateivijos dr. P. Daužvardis, senano- 
jeWWWWWVWWWVVWWTWWWWVWVWWVWWWWW;

reikalams — Altui .paskirta 
$25. 1958 m. valdybon iš
rinkti: J. Pakalka pirminin
ku, Br. Spūdienė pirminin
ko pavaduotoju, A. Mačio- 
nis sekretorium ir A. Žilins
kas iždo sekretorium.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria 
vedėja M. Micbelsonienė. Knygoje sudėta apie p 
trecio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairia
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti į 

. rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso*- 
t kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
t vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 

Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausią valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 

J $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. (Jžsakym 
j ir pinigus prašome shįsti šiuo adresu: 
r KEiyvis
L

BM E.
4

So Boston 27. Mam

v

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintus vaistinės

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sąn*re, Worcester, Mase.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės f registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, "ideal Pharmacy“ savininką. 6ia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos 
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuniėiame vaistus VISUR. Turime į 
sperialinių vaistų nuo džiovos 
vaistų ano aukšto kraujo sf 
reumatizmo, nuo širdies Ir 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit m 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm.

gausu mirimų, ypač “dipu
kų” tarpe: 1957 m. gruo
džio 29 d. mirė sulaukęs 36 
metų mūsų tautosakos rin
kėjas J. Būga, Sausio 1— 
buv. advokatas Telšiuose A. 
Kleckauskas, gruodžio 28 
d. staiga mirė sulaukęs 54 
m. gydytojas - chirurgas A. 
Alekna, gruodžio 24 d. — 
Ona Čameckienė, sausio 2 
d.—žinomas knygų leidėjas 
J. Rinkevičius, sausio 12 d. 
buvo atvežtas čia laidoti 
staiga Floridoje miręs P. 
Družilauskas, neseniai mirė 
Treigytė - Paskevičienė, tai 
vis naujieji lietuviai.

Iš senųj’ų vasario 15 d. pa
laidotas buvęs veikėjas ir 
“Tėvynės” redaktorius Vin
cas Jakubynas. Taigi, gil
tinė turėjo ir tebeturi gero
kai darbo.

Mirė J. Mikalauskas

Mirė Juozas Mikalauskas, 
nesulaukęs nė pusės šimto 
metų. Velionis buvo kilęs iš 
Ved rių km., Kaltinėnų vals. 
Į Ameriką atvyko tik prieš 
8 metus pas savo draugą J. 
Malinauską, gyv. Camden, 
N. J., o vėliau išvažiavo į 
Čikagą ir ten pastoviai įsi
kūrė. Mirė širdies smūgiui 
ištikus.

M.

Susirinkusieji kiek pla
čiau šnektelėjo apie St. 
Kairio išėjusius 
mus “Lietuva budo”. Visų 
tos knygos pasirodymas su
tiktas su dideliu pasitenki
nimu ir visi ryžtasi dėtis 
prie tos knygos platinimo. 
Norima, kad toji knyga 
taip teisingai ir vaizdžiai 
nušvietusi mūsų netolimą 
praeitį pasiektų plačiausius

thuania was Free”. Straips-1 p Račiukaitis, D. Mažei- ^- bi“ aprašymas, 483 psl.
nyje iškeliama Lietuvos Ne-, ka, \. Palubeckas ir ,T. Pup- Kafna ................. ......... *5-
priklausomybės atstatymo ka po §3. j MIŠKAIS ATEINA RUDUO,
40 metų sukaktis ir vėliau Į v Ilgūnas p Matutig> j 'romanas, parašė Marius Kati-
Sovietų Są jungos Įvykdytas t pubickas, J. Kolesnikovas. Iiškis. Tai ištisa Aukštaitijos
bratalus Lietuvos pavergt- j. Savickas, P. skliutas, j kaimo tipų galerija. Knyga tu-
mas. Skeliama, kad Lietu- 'Svi‘k|a, j Krasinskas/ s™*'“ Metu virte.
vos išsilaisvinimo pastan- Zvinevičius, A. šermukšnis,1”' Ka“a ...................

uie ot f08. ^alsvVlV prastų negali | Babrauskas, M. Pajaujis GINTARėlė, legenda, parašė
atsimini- butl P?™“*0?kad, L.,etu-iir Norkevičius po $2. k Narūne, gražios Vladosatsimini >ya vėJ bug laisva kai su_, K

gidus komunizmo sostai. 
Straipsnis baigiamas gra

žiais žodžiais:

Stančikjiitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ............................... 95c.

luose. Kreipkite*

(2S
ir Notary

UM>

MIAMI, FLA.
Serga V. Valaitis

Sunkiai serga Vincas Va
laitis, atvykęs iš Filadelfi
jos, kur jis turi automobilių 
taisymo įmonę.

Bičiuliai linki jam grei
čiau pasveikti.

Kaimyne

K. Vaškevičiutė, O. Šau
lienė, J. Babrauskas, B.
Kuolas, A. Jaziukevičius. J.
Valeckas, Z. Janulevičius, Į NEMUNO SONūS. parašė An- 

Vlluckas. (domus roma- 
1935 metų Suvalkijos 

linskas, A. Bushmanas, A. sukilimo. Įdomiai at-
l ileikis. A. Jasiūnas. Z. tas p-ykio, apie kofį
Eaulakis. A. Urbonas, K.l*5“
Chinis, O. Tiškienė, J, Ka-d,l,a -80 psL kaln’ ' ' ' *s w 
mendulis, V. Mačys, P. Mi
liauskas. J. Dranginis, A.
Okleiteris, A. Bagušinskas.
A. Raudonis, F. Boilev, J.

“Mes pagerbiame juos npmikis K *alavėiienė <Hos (lietuvius) už iu praeities ir į’ Salavejiene,
J- Vizbaras, Meilius, A.ži- »ateities laimėjimus”. 

Minėjimas buvo atidėtas
Lietuvos nepriklausomy-skaitytojų sluogsnitK. Pąve-'^ minėjima nepaprsį

sta naujai išrinktai valdy
bai suruošti tos knygos išė
jimo proga viešą kolektyvinį 
diskusijų pranešimą.

Turimomis žiniomis “Lie
tuva budo” sparčiai perka
ma. T

Be eilės kitų klausimų iš
kilo ir adv. K. Michelsono 
klausimas. Jis, visų dide
liam nusistebėjimui. įsivėlė 
i gemblininkų darbą ir į- 
klimpo. Dabar už užstatą 
yra paleistas iš suėmimo ir 
laukia teismo. Kadangi to
ji byla dar nėra galutinai 
išryškėjusi ir teismas dar 
nėra taręs savo žodžio, tai 
sunku kas tikro pasakyti, 
bet K. Michelsoną kaipo 
kuopos narį, nutarta su
spenduoti.

Kaip kas iš liet. spaudos 
jau pradėjo ta proga sočiai

tos pūgos teko iš vasario 16 
dienos nukelti Į vasario 22 
dieną.

CAMDEN, N. J.

NEMUNO SCNCS antroji <1a- 
!is, 426 psl.............. ... .f4.00.

Sugrįžo iš Floridos

Ona ir Juozas Malinaus
kai sugrąžo iš Floridos. Jie 
kartu su Emilija Urboniene 
iš Palmyra, N. J., ir Adele 
Olsevičiene - Warren apva
žinėjo visas Įdomesnes Flo
ridos vietas ir aplankė daug 
savo giminių ir pažįstamų. 
Be kitų aplankė Malinaus
kienės, pusbrolį Juozapą 
Jarvis ir jo žmoną Eleono
rą. kurie Sebringe turi 10 
hektaru apelsinu sodą Mia
mi lankėsi pas Anelę ir Sta
sį Urbenus, kurie iš Cam
den atvykę nusipirko gra- 

, . ... ižius namus, apsodintus me-
demokratų šmeižimo kam-lūžiais ir gėlėmis^ ir Veroni- 
pamją, jos organizacijos ir Vincą Valaičius, Filą-
vardo žeminimą. Nutarta 
surinkti visą tą spaudą, ku
ri drabsto socialdemokratų 
organizaciją purvais ir vė
liau iš to padaryti atitinka
mas- išvadas. Visiems tiems 
šmeižikams galima primin
ti buvusias garsias bylas 
Lietuvoje — Maisto bend-

delfijos biznierius.
K. M.

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

Zaleckas, M. Žemaitaitienė, 
O. Joslin, J. Pumeris, B. 
Bakutis, A. šakūnas ir V. 
Da’lida po $1.

Buvo ir mažiau aukoju
siu. Viso labo aukų sudėta 
$843.10.

Vakaro vietos veikė jos M. 
Žemaitaitienė. M. Mitrikie- 
nė. O. .Joslin’ienė, J. Len
draitienė suruošė šeimyninį 
pobūvi, kuriame dalyvavo 
nemažas būrys. Gražias kal
bas pasakė J. Vizbaras, J. 
Sviklas, J. Šalaviejus, J. 
Dvareckas, J. Krasinskas, J. 
Pupka, K. Zurlis, V. Mitri
kas, M. Pajaujis ir M. Pa
jaujis.

Minėjimui ir šiam pobū
viui vadovavo M. Žemaitai
tis ir J. Palubeckis.

Kitos naujienos
Kovo 1 d. D. Mažeikai su

kas 60 metų amžiaus. Lin
kiu jam geros sveikatos, 
sėkmės ir ilgiausių metų!

šiomis dienomis mirė A- 
domas Korsakas* Jonas Vi
šniauskas, Domicėlė Sker-

DANTYS. Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina...........................S4.00
ĮĖMĖ DEGA, parašė Jurgis Sa
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
1945 metų. kuriuos autorius, 
ąlytojas ir diplomatas, pralei- 
lo PFK|k*ūzUoj, prie Italijos sie
nos. i-a crnffs 453 psl. . . .$4.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją. kaina $4.50.
PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............$2.50.
JŪRININKO S1NDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
įprašyti knygoje “Tūkstantis 
e vietų naktis”. Iliustruota, 
paiki dovana jaunimui, psl 108, 
kafha ..............................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Kalaivis”
8M E. Broadvvay

So. Boeton Tf,
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Mokykis arba mirk!
Kiniu “aUtovua”

Kovo 16 d. Sovietų Są
jungoj bus renkama Aukš
čiausioji Taryba ir Tauty
bių Taryba. Iš Lietuvos j 
piimąją renkama 10 atsto-

miliono metrų, arba 12.2 
procento daugiau kaip per
nai, lininių audinių 6.7 mi
liono metrų, arba 6.6% 
daugiau, šilko 9.86 miliono 
metrų, arba 4% daugiau, 
odinės avalynės 5.3 miliono

vų, o i antrąją 25 atstovai. porų, arba 12.4% daugiau 
lr Lietuvoje pagal įsaky-Į Cukraus būsią pagaminto 

mą iš aukščiau seniau kan- 50,000 tonų, elektra įvesto
didatais buvo statomi Stali-’ 123 kolūkiuose, 
nas, Berija, Molotovas irki-j . ,
ti tų dienų Maskvos bosai. Šimtamečiai dar 
Dabar buvo pastatyti Chru
ščiovas, Vorošilovas ir kiti, 
bet vasario 9 d. Vilniaus 
radijas pranešė, kad Chruš
čiovas ir jo kompanija pa
prašė partijos centro komi
tetą nurodyti jiems, kuriose 
apygardose jie turi statyti 
savo kandidatūras. Mat,

gano bandą

Vilniaus radijas

Dabar daug kalbama a-' pabaigti studijas. Bet dabar 
pie švietimąsi, auklėjimą, jau nevienam tremtiniui, 
Pradėta rūpestingai skai-pradėjus nuo viduriniosios 
čiuoti kiek Rusija išleidžia mokyklos pirmojo skyriaus 
inžinierių, mokytojų, dak- mokslas netaip lengvai duo- 
tarų. Kartais atrodo, kad dasi, ypač norint keletą vai- 
daugiau čionai rūpinamasi kų pastūmėti mokslan. De- 
Rusijos švietimu, mokslu, ra pastebėti, kad mokslas 
negu patys rusai - bolševi* Amerikoje palyginti gana 
kai. brangus. O į daktarus, pav.,

Šalis, kuri noromis ar ne- net nekiekvienas gali moky- 
noromis atsistojo pasaulio tis, nes geresni universite- 
vadovavimo priešakyje, at- tai nepriima be rekomen- 
rodo, griebiasi mokslo tik daeijų.
todėl, kad ruskis šoko mo-i Yra gana mūsų jaunimo, 

saus10! Rytis. Vėlgi, ar tik dabar kuris nori siekti mokslo, bet
18 d. pranešė, kad 108 me- Amerikai lemta suprasti, 
tų amžiaus Mykolas Alek- mokslas, auklėjimas

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS STATYBA

Tai Kūno Kultūros Rūmai Kaune, pastatyti 1934 metais 
pagal arch. V. Žemkalnio planą.
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mer, Alton, Mieh.; C. Platakia,
Ctoveland, Ohio; J. P. Petronis, 
So. Boston, 'Mass.; Mrs. A 
Stelmock, St. Louis, Mo.; A 
Ufaavičius, London, Ont., Gan.; 
J. Burch, Ctoveland, Ohio; A 
Brasūnas, Tuacarora, Pa.; Mrs. 
A Kalashnikov,.Hartford, Con- 

' neetieut; P. Krugelis, Waterbu- 
Jry, Conn.; J. Ambromis, Mont

real, Can.; V. Mickus, Montreal, 
Can.; A. Barkauskas, Kulp- 
mont, Pa.; V. Willis, Benld, 111.; 
S. Šidlauskienė, Baltimore, Md.; 
I. Pranckas, Chicago, 111.; S. 
VVeaver, Bridgeport, Conn.

Po 50 centų: A. Vaicekaus
kas, E. St. Louis. III.; A. Ko- 
zakeviz, P. Que., Canada; R. 

ĮBuches, Denver, Colorado; M. 
VVaitkus, Indian Hills, Colora
do; C. Petrauskas, Roslindale, 
Mass.
Dapšys, So. Boston, Mass.; M.

sąlygos neleidžia: tėvai ne
išgali, keletas vaikų. Man_o__,_____ ____ ________ Posėdyje nutarta paskirti Lipskis, Mexico, Maine.
teko kalbėtis su Philadel- pagalbą - stipendiją vienam Fo $L25: J. Monkevičius, Pea-’Haefile, Philadelphia, -Pa.; A-

valio rajono kolūkyje dar momentą žmogaus pažan-phijos žydų komiteto nariu, žurnalistiką studijuojam Ai„knnis s«
bernai vanes banda. Kaimv- gėjįmo gtynfae kurą psstĄojo, kad žydai čirnn studentu!. Boston? Mass.A. Radzeiičias', Po 26 «tus: W. 2?vis, Eart-

Juo toliau, juo daugiau seniai tun didelius fondus tarta paskirti antrą negrą-IAlnstcrdanl> N Y . K. MikoUi. hampto„, Mass.; B. Bakas. Ga-
būsim reikalingi išmoksim- moksleiviams remti. Tie zmamą stipendiją vienam tis Toronto, canada; Mrs. R.

sandravičius viename Pas-

niniame kolūkyje gyvenanti 
10? metų Barbora Karpavi
ėienė. Saločių kolūky gyve
nąs 1Q6 metų Jonas Murau
skas, kitame kolūky seniau-

nulemia paskutinį lenktynių

kandidatas tegali būti į- 
tiauktas tik i vienos apy
gardos kandidatų sąrašą.
Chruščiovas eis Kalinino a-sias esąs Jonas Katilius, 
pyg., Mikojanas Armenijo- 105 metų.

Iš vietos kandidatų pir- kurortas vokiąs
moję eilėje eina senoji “ uu* metu>

tų visokių specialistų. Nebe- fondai ne mažėja, bet au- studentui lituanistui Colum- ghertik, So. Boston, Mass.; Mrs. 
toli laikai, kai fabrike ne- ga — jau išsimokslinę grą- bijos, Fordhamo arba Phi— - •• • - ~ —1  JI • 1  J 1«Hftl 1 tTAVOliAOAbus eilinių darbininkų. Kad žiną skolas su kaupu. ladelphijos imiversitetuose.
ir siauros užduoties darbui Šaukiam “pasaulinius lie- Taip pat papildytas anksty- 
dirbs komplikuotos maši- tuvių seimus7’ nugertam ir vesnis, pr. m. lapkričio mėn. 
nos, vadovaujamos specia- užkandam jau daug metų 17 d. nutarimas, kuriuo ta- 
listų. Tolydžio ilgiau moky- ‘politikuodami tėvynės va- da skirtoji lituanistikos stu- 
klos suole turės sėdėti stu-davimo kovoje, bet seniai dentui stipendija būtų taip

B. Tuynell, Los Angeles, Calif.; 
Baranowski, Viking, Altą, Ca
nada; Mrs. B. Guzauskas, Broo-

ry, Ind.; V. Piecaitis, Balti
more, Md.; ^Blazaitis, Wood- 
haven, New York.; J. Neumą- 
nas, Omaha, Nebraska; J. Mac- 
kūnas, Darby. Pa.; M. Pleskus,

klyn. N. Y.; Mrs P. Sabalis,1 Maspeth, LI., N. Y.; J. Ka- 
Richmond Hill, N. Y.; J. Joc- sulis, Crandon, Wis.; J. Yarli
kus. Montreal, Canada; Mrs. pjsevičius, Easthampton, Mass.; 
Masiaaskas, Hamtramck, Mich.; B*. Urbonas, Pawtudtet, R. I.

Visiems nuoširdus ačių.
Administracija

rinitų binuai agiiatuiių akmenų, iuu kutic jų aiva- j charakteriai bangomis plūs- pav., Bostono, Chicagos ar banke visuomenes suauko- nada; O. Lukaševičienė, Akron, 
pluša visuose kampuose, žiavę net iš Irkutsko, Novo- ^avo, pasiruošę visokioms Clevelando turėtų sukviesti tos sumos. Studentus litua- Ohio. 
nors iš anksto žinoma kas sibirsko (Sibiro). mnkvtniu visnnmonininVn nistus. kuriems bus tos sti-
fcus išrinktas. Spauda ir ra-
bijąs taipgi daug kalba a-
pie rinkimus. J -------

Darbininkai ta proga va- Minėjo Vasario 16-ją 
romi j lenktynes darbo na- T- o,WQu™ sta,den-
sumui pakelti, dirbti virs
normos. “Vasario 16 vyksiu į Sei-
Viengungių mokestis nūs ir Punską ir ten kartu

... susirinkę paminėsime tąViengungiai vyrai nuo 20 men?> kuri mųms ri.
i metų ir mo . ry s °°° jiems labai brangi”.
LO įki 45 metų turi moketl___________ ______
atskilą mokesti- Jį moka ir SKAITYTOJAI RAŠO
nctunntieji vaikų vedę vy- ______
lai ir ištekėjusios moterys.

LENKIJA

DETROIT, MICH.

rengiasi pokyliui

Amerikos Lietuvių Vete- 
_ __ _ ranų moterys stropiai ren-

specialybėms. Hitleris, Mu- mokytojų, visuomenininkų nistus, kuriems bus tos sti- i Po 75 centus: J. Jukoms, giasi savo trečiam pokyliui,
solinis kaip dievų saujomis pasitarimą ir aptarti moks- pendijos įteiktos, parinks Montreal, Canada; Mrs. Anna j kuris bus kovo 2 d. St Cle-
papylė mokslininkų, meni- leivių stipendijų paramos Lietuvių Studentų Sąjungos Vėčius, Chicago, III.; K. Dudo-:ment Hali (2950 25th St,
ninku, valstybininkų, muzi-;reikalus. Kaip Balfas gavo J.A.V. Centro Valdyba. i ms^ Philadelphia, Pa. (arti Michigan). Pradžia 3
1__m* i____  _ • • __ _ '/KsIaIa T A 17 A

padedama vokiečių ir italų, gauti paramos ir iš Ameri- mokslus gražiai atsiskaitė 
Didieji mūsų gadynės ste- kos iždo. Yra visoki fon- grąžindami gautas sumas ir 

buklai atomai ir satelitai y- dai, palikimai, kurie ateitų tuo būdu suteikia .galimy- 
ra didžia dalimi pasiekti 1 paramą. bės turimais pinigais pasi
tik erio ir kitų diktatorių Spaudoje dažnai parašo- naudoti kitiems, 
atvytų mokslininkų pagak ma, kur, kaip, koks studen- Taigi per penkerius me- 
ba. Gal būt istorija_ įvy- tas mokosi, turime visą ei- tus, Fondas įstengė nerie
biai kada nors vai__________le studentu, moksleiviu sa- nam besimokančiam jau-

Kvadus, Windsor, Conn.; J. Ma- vautl- MūsV tikslas kaip 
siokas, Toronto, Canada; Mrs. nors įsigyti savas patalpas, 
V. Jackeuicz, Cambridge,Mass.; kokias kitų tautybių vetera- 
J. Silks, New Haven, Conn.; V. nai jau seniai turi.
Visocki, Shenandoah, Pa.; e , « - .John Gainor, Cleveland. Ohio; S L-A- 382

P. Einoris, Bridgeport, Conn.; SLA 352 kuopa kovo 8 d. 
Mrs. M. Remench, Brooklyn, 5:30 vai. vak. rengia nepa-..Acru. reuaKtoriau, kiai kada nors vėl pažers studentų, moksleivių są ................. ...... --------- -------- r

i remi jos menininkams .Mums miela skaityti, kad i tokių dovanų, bet tenka da- Juhgų, draugijų, sambūrių, nuoliui ateiti į pagalbą, dė- N. Y.; J Shopis, Rumford,Me.; pj^gtą pobūvį ukrainiečių
. J. Tamsta taip gerai atkertate tai 1 bar galvoti mums patiems Kai skaitai, girdi, atrodo, visuomenės, nuoširdžiai 5 Ts’, ’ S°n' klubo patalpose (3464 Ci-

tSiekdama paskatinti dra- Kanados “delegacijai”, kuri kaip pasigaminti pakanka- kad visas lietuviškasis jau- ši reikalą supratusiai ir sa-
mai savų mokslininkų, me- nimas mokosi. Tai miela, vo aukomis padėjusiai stu- 
nininkų ir kitokių specialis- tet apgaulinga svajonė, dentijai. 
tų—kūrėjų. Daug daugiau yra jaunimo,' Vienok tam kilniam rei-

Atrodo, nebus persūrus kuris nesimoko, nors nore- kalui aukos yra labai lėtos
tarimas: Mokykis arba __*¥ ir gabumų. Apie nedidelės* dėl ko neįsten-
mirk, nes išlikimo šioj pla-^tuos> žinoma, labai mažai giama sukurti pajėgesnio 
netoj ar kitose planetose žinom, rašom. !rondo. Gi kad ir nedidelė-
klausimas priklausys nuo Dauš KerW» puikių idėjų, mis sumomis, bet visiems 
geriausiai iimolulintų sme- sumanymų jr darbų žadam remiant, lietuviai galėtų pa-

rb. redaktoriau,

maturgus, poetus, kompozi- lankėsi Lietuvoje, kad sumuša 
tonus ir clioieografus, ku-' « JM melus, kuriuos jie sklei- 
nancius repertuarą meninei jiižia srjžę.
saviveiklai, ministerių tary- Juk is Xisų. Lietuvos kamPM
ba įsteigė metines premijas f-b,auku* la»s*^l» k«rto by ojaa- 

.‘•i--* 'pic dabartini skurdą Lietuvoje.1OK.11S kmmnis. £et (ie jo neinat4.
Bonso Dauguviečio vaido u ma., raio

picmijos di amatui garns UZ j. jenoj pirkioj gyvena 12 asme- 
pj'-Sts saviveiklai bus 5,000, j i0< ju tas “rūmas” kiauru sto-

jO ir 2,000 rublių dydžio, j jU, jį reikia dengti, bet, girdi,; genų.
..našio Šimkaus vardo pre- 
j.ujos poetams ir kompozi- 
toi.aihs to paties dydžio, 
».aip pat ir premijos už su-

tevynės labui, vadavimui, aaiyti pajėgų Fondą sava-
siaudais dabar nėra mados yuo tarpu, atrodo* dau- žr nebus geriau* jeigu Jai stųaentijai mokslinti, 
dengti, nes šiaudais reik šerti gjau kalbama dėl mokslo lietuviškojo jaunimo sme-i Pinigai nežūsta, tik duo- 
;vvuln;s. Stogo uždengimas paskatinimo negu daroma. 8®nys ir charakteriai bus dama studentui beprocenti- 
.ainuosiąs 7,700 rublių. O kur’' <penka prisiminti praėju- apdovanoti vertybe, kurios nė paskola, kuri mokslą 

..tinus ir pastatytus liaudies ..so, tiek pinigo gauti. šiam rudenį kongrese tik va8ys* okupantai . neišvogs, baigus, giąžinama. Prašy-
iain.iiue.nl tie, kūne tun d ma atmp .įtiys nesuės. Ta dovąna— mai ir pagalbos reikalingų

- * ’ [Vis didėja. Tad nepamirški-
jme savųjų studentų, atei
ties lietuvių šviesuomenės,

.OliiUS.

Menininkai nelinkę 
-.uniunizmo dvasiai

Valstybinės konservatori
jos partinės organizacijos 
sekretorė Girdzijauskienė ir 
operos ir baleto teatro -par
tinės org. sekretorius Kuna- 
vičius nusiskundė* kad ide
ologiniame darbe vis dar 
esą daug tiūkumų, ypač dar 
nepavykę išauginti komu
nistų kompozicijos, choro 
dirigentų, liaudies instru
mentų katedrose.
Gamyba padidėjusi

Pasak komunistų spaudos, 
pernai pramonė įvykdžiusi 
plano 109'* ir pagaminusi 
už 8,875 mil. rublių.

Palyginus su 1956 metais 
pieno gamyba kolūkiuose 
padidėjusi 54'*, mėsos 
64%, o kiaulienos net pus
ketvirto karto. Kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose gal
vijų padidėję beveik 42,000, 
o kiaulių 198*000.

Šiemet numatyta pagamin-

engia ‘ iš čia aUiųsUis drabu- stą mokyklų statybos bilių. mokslas, 
.ais (aš pati siuntiniams išlei- Dabar gal bus kiek pasiju-:
.au virš $3.000), bet negi visi dinta pagelbėti neišgalin- 
uri čia artimų giminių, kurie į tiems aukštąjį mokslą siek 
ali kuo padėti?

Prašau atsiųsti A. Jenkinso 
iciresą. Mes ilgus metus gyve- 
ome Lawrence. jį gerai p&žįs- 
ame. Norėčiau jam padėkoti 
iž jo gražius straipsnius, ku- 
iuos jis rašo “Keleiviui”.

Marijona Grinkevičienė

L. J. Girinis

■tiems auitsuiii moKsia sieK- Rcd’ _K?liamas i ateities kovotojų dėl mūsų
tiems austąjį m°Ksią siea svarous reikalas. Tunme or- ^u^g reįkalu 
U, bet didelių vilčių, bent įkurios rūpmasiĮ Lietuvių studentų šalpos
tuo tarpu, vargu ar vertėtų 
sudėti.
Savi marškiniai 
arčiau širdies

Man čia rūpi, kaip sako
ma, sava kertė. Senieji lie-

ierb. redaktoriau, tuviai ateiviai nevisada
Skaitau Jūsų laikraštį jau j pajėgė mokyti savo vaikus 

.croką laiką. Dažnai randu ja-į dėl sunkių sąlygų, dėl tos 
žodį “režimas

patalpose (3464
ii

Jame daly-
neetieut; A. Jankauskas, Bue
nos Aires. Argentina; Chas. . T. . .
Daniels, Chicago, III.; M. Gren- ir k,y€,2lols). 
da, Hyde Park, Mass.; J. Ra- vaus » SLA prezidentas Po- 
monas, Gilbertville, Mass.; A. vilas Dargis ir pasakys kal- 
Bendzunas, Exeter Boro Pa.; bą. Bus graži meninė pro- 
A. Lukas, Detroit, Mich.; B. grama ir vaišės, to dėl pra- 
Shivok, Detroit, Mich.; Geo. šome lietuvius gausiai atsi- 
Ruskys, othon, Sask., Canada; lankyti ir maloniai su SLA 
J. Januškis, stoughton. Mass.; nariais ir jų prezidentu lai- 
p. Klem, Coldwater Mich.; R. ką praleisti. Iki malonaus 
Kolbert Scotia, N. Y.; L. Ston- pasimatymo! 
kus, Chester, Pa.; Jos. Gudas, _ „ , . .
Kewanna, Ind.; A. Kačergis, "• Keblaitiene
Montreal, Canada; A. Stanke- • -• • «.« «♦ _
vičius, Chicago, III. r L Shalt- Jauc,ame neuaroą
man, Hartford, Conn.; Mrs. A. Didelės ir mažos dirbtu- 
Raskauskas, Canton, iii.; P. vės paleidžia darbininkus, 
Vizbar, Montreal. Canada; Pr. Rur eini kur važiuoji, matai
Meskunas, Montreal, Canada; tuščių patalpų, krautuvės ir 

. Amsky, Lawrence. Mass.; T V- *

cotte Avė., netoli Michigan 
daly-

besimokantiems pagalbą su- fondo adresas yra toks: 
teikti (Studentų Šalpos Fon- Lithu>nian Sluden, We| 

fare Kund, c o Chicagodas, Žiburėlio Dr-ją), bet 
visuomenė mažai jas remia.

STUDENTŲ SALPOS 
FONDO VEIKLA

___ __ _______ m' 881,810 24 d. Lietu-
Kam jis visuotinės mūsiškės tamsos,' vių Studentų Šalpos Fonde 

artojamas? Juk turime lietu- kuri buvo užgulusi šimtme- sekretorės p. E. Kučiūnie- 
iškus žodžius “viešpatavimas”, čius, visokių cesorių, sek- n®s bute . įvyko to Fondo 
'santvarka”. Tie žodžiai lenir- L «...  x i—valdvhns nnšėdis. kuriam

Savings and Loan Asm. 
6245 So. We«tem Avė. 
Chicago 36, Illinois 

O. T—ė

MAIKIO KRAITIS

Kartu su prenumerata at
siuntė aukų: S. Naujalis, Edin- 
boro, Pa., $5.25. Pr. Balčaitis, 
Australija, 1 australu svarą. P. 
Mankus. Blackstone, Mass.,

santvarka”. Tie žodžiai tens- ^antų. ypač katalikų, gyvai valdybos posėdis, kuriam 
iau kimba prie lietuviško lie-! palaikoma. Bet ir senieji pirmininkavo dr. Jonas Va- 

ŽU Ke^ “^^ikipsnelyi. ^Posėdyje ąvarttyta įvai-
1-er.iaudravta.," buvo rtki- mote^ N^ja rūs studentė taip,!. £ *±?°: ’ CM

lamas vienas kaikunų mėgsta- v.»«.iboloi tond, Wis.; J. Mickunas, Chi-—D. P.— tremtiniai atkak- liečiantieji reikalai. Savo

M
J. Urbonas. Lawrence, Mass.;___  . • . *
O. Stankienė, Linden, N. J.; P. yenam,lM patalpų įsnuomo-
Spurgis, Branch, Mich.; T. Su- J8”11!’ .
bačius, Montreal, Canada; W. laukiame geresnių laikų, 
Shimonis, Phila., Pa.; A. Skirs- bet kada jie ateis? 
kis, Bridgeport, Conn.; M. Ko- M. L. B.

Twiwiiwi»«ane«aniw«iniiiiiinnm*i

smuklės pustuštės, daug gy-

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyt* S. MICHELSONO vaiioojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; ' 
Įspūdžiai iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yel1owstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; J 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis; ____
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslato. 

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

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

cago. Iii.; S. Kondrat. Eliza
beth, N. J.; J. Jablonskas, 
Broekton, Mass.; F. Shanta,

mas vartoti neteisingas posa- ------- -------- ,—,
Ar nebūt, d.ugi.u nZ ryžtasi mokyti vaikus, paskirtimi Fondas yra ben-

aaiškinti tokios, kaip čia ma- ■ nes nevieno vaikai gavoge- dras, nepolitinis, kurio tiks- . .................
io minėtas, svetimus įterpimus, tą mokslo pradžią ar tai suteikti stipedijas pasko- vvestville, III.

jy—ma, šakočius pačioje tėvynėje, ar tai sto- formoje kiekvienam auk-Į Po $2.50: J. Petniūnas, Broo-
Jrand Rapids, Mich. vykiose Vokietijoje ir ki-štąjį mokslą einančiam ir klyn. N. Y.
------------- - tuose kraštuose. Nevenam pagalbos reikalingam stu- Po $2.00: N. Leita, Brooklyn,

tremtinio vaikui teliko tik dentui. N* '•* T- Miksys, SHho, Iii.;

as

$

i
ti medvilninių audinių 15.11 Akyse šilkas, o už akiu vilkas.

_/■

iain.iiue.nl


KELOVBI SO. BOSTONNaft Vasario 26, 1968

Dangaus priemenėje: pabuvus
Gavo 25 uždavinius. Pakilo 19 mylių. Neregėtas 

iš žemes. Kokia iš to nauda?

Praėjusiųjų metų rugpiū- igo j visas puses neapmatuo- 
čio mėn. 19 dieną, ryto 9'jami debesų plotai, įvai- 
valandą ir 20 minučių išgriausiu formų ir dydžio, de* 
milžiniškos duobės ties Cro- ■ besu kalnai- ir pakalnės vis 
sby miestu Minnesotos vai- saulės spindulių pasemti ir 
stybėje (toj vietoj buvo ka-{šviesūs. Ir tik kur nekur 
samos metalų rūdos) paki- juodomis dėmėmis riogsojo 
lo j orą didžiulis sidabro!audros debesys. Tuos tam- 
spalvos balionas ir paleng-'siuosius debesis vis ir vis 
va pradėjo kopti j dangų, skrodė žaibų blikstelėjimai. 
Baliono apačioje parištas j£aį saulė sėsdama pradė- 
lopšys, pagamintas iš aliu- j0 nusileisti už žemės hori- 
mimjo ir visai sandarus, tik zonto, skaisčios mėlynės 
palengva siūbavo ore, vėjo dugne, jos paskutiniai spin- 
papučiamas. Balioną kėlė į dūliai nudažė debesų viršu- 
aukšt) j j pripildžiusios, už tinį vainiką nežemiško gro- 
orą lengvesnės heliumo du- žio rausvų spalvų deriniu- 
jos, ir jų buvo balione 85,- kuris virpėjo, liepsnomis
000 kubinių metrų. 

Baliono lopšyje, aklinai
uždarytam, sėdėjo visokių 
aparatų suspaustas lakūnas 
dr. Dovidas Simons, pats 
nejudėdamas ir kvėpuoda
mas dirbtiniu oru iš deguo
nies ir heliumo mišinio. Ne

kito ir čia pat geso. Ir po 
trumpos valandos vėl vis
kas buvo jau kitaip. Patam
sėjus) dangaus skliautą nu
bėrė artimų ir tolimų žvaig
ždžių milionai, vienos švie
sesnės, kitos mažiau ryš
kios, bet iš visų jų skriejo

tik kabinos sienos, bet ir;pastovi, nemirganti šviesa
pats lakūnas buvo apkabin 
tas aparatais ir dėvėjo spe-

Taip žvaigždėto dangaus 
mes žemėje niekuomet ne

—Alou, Maiki! Ar žinai, i siųsti pinigų. Nepasako tik- 
ko aš tavęs prašysiu?

—Nežinau- tėve.
—Pažięyk man doleriuką.
—O kam? Ar jau neturi 

už ką gerti?
—Ne, Maiki, ne ant gėri

mo. Galiu pasibažyt, kad 
ne. jj-

—Tai kam?
—Noriu gauti atlaidų.
—O kas yra atlaidai?
—Tas nelengva išvirozyt, 

vaike. Vot, sakysim, tu iš- 
mušei kam nors langą ar 
kitokią šunybę padarei. Už 
tokį darbą po smerties rei- 

’ kės atkertėti.' Bet" šventas 
tėvas gali toki grieką at
leisti, jeigu tu sukalbėsi po
terius ant jo garbės ir pa
aukosi kokj dolerį.

—Bet aš niekam lango 
neišmušiau, tėve.

—Nu, aš ir nesakau, kad 
išmušei; aš nurodžiau tik
tai tokį priklodą, kad tau 
būtų lengviau suprasti, ką 
raiškia atlaidai.

—Tėve, atlaidų pardavi
nėjimas yra labai negražus 
biznis. Dėl šitokio biznio 
16-tame šimtmetyje prieš 
popiežių sukilo daugybė ka
taliku. Sukilimas )>asibaigė 
Romos katalikų bažnyčios 
iškilimu ir po visą Europą 
pradėjo kurtis protestantų 
bažnyčios. Iš to kilo tarp 
tikinčiųjų žiaurios skerdy
nės. Prancūzijoje per šv. 
Baltramiejaus naktį katali
kai išskerdė apie 20,000 
miegančių protestantų. Vie
name mieste 2,000 protes
tantų buvo pakarta. Nema
ža jų žuvo Lietuvoje ir ki
tur. Bet nežiūrint visų sker
dynių ir karų, popiežius 
protestantų nesunaikino, ir 
šiandien jų skaičius pasau
lyje siekia 205,000-000.

—Bet protestantai, Maiki, 
vistiek nėra šliuptamiai. 
Jie tiki į Dievą

dalų kostiumą tinkamam į matOme. Nepaprastai tur- 
spaudimui kūne palaikyti, tingomis spalvomis pasipuo- 
Vienas aparatų- prie širdies čg patekanti Aušrinė. Jos 
pritaisytas, radijo siųstuvu per išgaubtą oro atmosferą 
telefonavo žemėn Simonso Simonui siunčiami spindu-

rai kiek reikia, tik sako, at
siųsk auką $........žinoma,
čia jau pats turi suprasti, 
kad tokiąm reikalui negali- pulso tvaksėjimą; panašus jįai iš> karto švietė skaidriai 
ma duoti mažiau kaip do-kitas tą patį darė su jo ai- geltonai, po to žydriai ža- 
lennę. Vra pridėta ir mai- savimu. Dviejose stotyse įja spalva rr pagaliau rau
dele į šv. Juozapą. Jeigu žemėje sekę skridimą Si-dona; visos—žemėje nema- 

monso, jo draugai kiekvie- tyto grožio, ir čia pat vie
nu momentu žinojo kaip na po kitos nyko. Tokius 
jam ten sekėsi. i pat spalvų žaidimus Simons

Kai lakūnas—jis yra ir <raiėjo stebėtTir saulei te- 
gydytojas—pro lopšio stik-jkant. 
linį dugną pažiūrėjo žemyn,

kasdien ją sukalbėsi ir pri
dursi dar Amen, tai kasdien 
gausi po 300 atlaidų. Beje, 
ar tu žinai- ką reiškia žo
dis “Amen”?

—Žinau.
—Nu, tai pasakyk.
—“Amen” yra žydų kal

bos žodis, tėve.. Jis raiškia: 
Tebūnie taip”.

miškai, laukai, pievos ir 
trobesiai bematant nyko jo 
akyse, netekdami spalvų ir 
formų ir virto pilkšvai žaliu

—A, matai, kaip gerai iš-{beveidžiu kilimu. Tik iš to, 
eina! Jei paprašysi, kad šv.ikaip sparčiai viskas jo aky- 
Juozapas duotų tau 300 keitėsi, Simons galėjo 
dienų atlaidų, tai taip ir numatyti, kaip sparčiai kilo 
bus. Bet 300 dienų tai dar ; dangų jis pats. Daktaras 
ne viskas, Maiki. Gali gau
ti ir zupelnų atlaidų, tik 
reikia biskį daugiau pasi
tursint; reikia sukalbėti po
terius ant švento tėvo inten
cijos, pridėti Amen. ir zu- 
pelni atlaidai bus kaip iš 
pypkės.

—Ir tėvas tam tiki?
—Kaip čia netikėti, Mai

ki, kad viskas taip davad- 
lyvai surašyta ir ličbom pa
tvirtinta? Taigi tu nesakyk, 
kad atlaidų pardavinėjimas 
yra negražus biznis.

—Tėve, nemanyk, kad aš

tikėjosi pakilti į orą tiek 
aukštai, kaip iki šiol dar 
niekas ir turėjo atlikti 25 
uždavinius. Tuos uždavi
nius jam sukrovė astrono
mai, oro tyrinėtojai, augš- 
tųjų atmosferos sluogsnių 
tyrinėtojai- gydytojai, lakū
nai ir jis pats sau. Kaip ten 
yra ir kaip viskas atrodo 
dangaus prieangyje? Sau 
padėjėjais Simons turėjo 
vien aparatus.

Po kelių valandų balionas 
pakilo iki 19 su puse mylių 
(31,000 metrų) virš žemės.

tik vienas taip sakau. Pir- ^os karališkos augštybės 
mutinis taip pasakė pnes simons savo akimis galėjo 

aprėpti neišmatuojamus plo-500 metų Martinas Liuteris,* 
o šiandien taip sako 206 
milionai dievobaimingų pro
testantų.

—Tai tu nori pasakyt, kad 
ta marijonų gromata yra 
apgavystė?

—Tėvas turi savo galvą ir 
gali pats pagalvoti, ko ji 
verta.

—Bet aš tau nesakiau.
Maiki, kad už $........auką
tėvai marijonai prižada ir

tus 660 kilometrų spindu
liu ir stebėti dar pirmą kar
tą žmogaus matomus vaiz
dus, Buvo dienos vidurys, 
daugaus skliautą gobė dar 
neregėto skaistumo ir gro
žio mėlynė, “neteršiama” o- 
ro ir dulkių, ir didinga sau- 

M lė, skaisčiais karstais spin
duliais kaitindama baliono 
dujas, vis dar augštyn nešė 
patį balioną. Apačioje, kiek 
tik siekė žmogaus akis, bė-kitokių šv. Juozapo geradė- 

—Tas ir svarbu, tėve, kad jysčių. Jeigu nusiusi ne- 
jie tiki į Dievą; jie geri į šlėktą auką ir sukalbėsi tą
krikščionys, ir vis dėl to jie maldelę, tai šv. Juozapas —Aš parašysiu taip Jeigu
netiki, kad popiežius gale- duos: 
tų atleisti kam nors nuode- Pasaulio 
mes. Jie sako, kad atlaidų 
pardavinėjimas yra nešva
rus biznis, stačiai tamsių) 
žmonių apgaudinėjimas. Ir 
dėl to jie nuo popiežiaus 
atsimetė.

—Bet aš. Maiki, turiu nuo 
tėvų marijonų gromatą iš!

taiką,
Laisvą Lietuvą,
Gerą darbą,
Laimingą smertį, 
Pakajų šeimynoj, 
Bedievių atsivertimą, 
Mergai gerą vyrą,
Ir kitokių vigadų.

jie tiki, kad už maldelės su
kalbėjimą šv. Juozapas ga
li duoti Lietuvai laisvę, pa
sauliui taiką, bedarbiui ge
rą darbą, o merginai gerą 
vyrą, tai tegul jie patys su-

SUJUNGĖ DVI KARALYSTES

Paveiksle matome Irako karalių Faisal (kairėj, civiliai 
apsivilkęs) ir jo pusbrolį Hussein, Jordanijos karalių 
(kario uniformoj), žygiuojančius Jordanijos sostinėje 
paskelbti, kad Irakas ir Jordanija susijungia į Arabų 
Federaciją, kurios vadu bus karalius FaisaL

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q. mėgti.

--------- ' “Neužtenka šią dieną a-
Didžioji šventė teiti į minėjimą .... bet jei-

Lietuvos nepriklausomy- «u. ,mūs« šeštadieninių mo-
bės atkūrimo sukakti vie- I?okl.nl,i ska,c‘us ma;
tos lietuviai paminėjo vasa- ?es’. musų spauda, *uz 
rio 16 d. Plateau salėje. Tą kur>«. kįyg!'esl?‘

Lietuvių bankas

Montrealyje veikia lietu
vių kredito draugija, arba, 

j kaip pagal įstatus ji vadi
nama “Montrealio Lietuvių 

i Kredito Unija LITAS”. Si 
draugija—bankas gana gra
žiai veikia ir daro didelę 
pažangą. Auga ne tik narių 
skaičius, bet ir indėlių bei 
suteikiamų paskolų suma.

Pinigai apdrausti valdžios 
apdraudos įstaigose. Indė
lių išmokėjimas garantuo
tas kiekvienu pareikalavi
mu, o nuošimčiai mokami 

jžvmiai aukštesni nei kitur, 
j Už suteiktas paskolas tei- 
( kiamos įvairios lengvatos. 
Be to, šiais metais skolinin
kams jau yra grąžinta dalis 
sumokėtų nuošimčių.

Ši kredito įstaiga pačių 
lietuvių vadovaujama- pro
vincijos valdžios atitinka
mų pareigūnų prižiūrima ne 
tik verta susidomėjimo, bet 
ir palaikymo, dedant jon 
savo sutaupąs, arba, reika
lui esant, skolinantis pini
gus. Nepirkime didesnių 
daiktų kreditan ir nemokė
kime prekybininkams dide
lių dividentų, o skolinkimės 
liteuvių banke ir mokėkime 
“cash”.

J. Valeika

Gilinasi sąskaityboje
Pr. šimelaitis labai gerai 

baigė mėsos sąskaitybos
,. • .-j-],- - . aukojo, Sibirą kaulais nu- kursą ir toliau gilinasi tosdie", siautė didele pūga.to a" ki.isrities moksle. jo ten
de pu h os nedaug tęsusi- tQ laikraščiai užsidarys, jei: mokosi dar vienas lietuvis
rinko.

Pagrindinę kalbą pasakė- lietuviškai knygai kelias į i V. Dušeris. Sėkmes!
bus uždary- K—is

Per visą tą jaiką Simons 
nebuvo vienas. Jo žygius 
pastoviai., sejkjb. priiminėjo 
jo siunčiama^tąjjųaą, tikrino 
jo sveikatos stįvį ir jam pa
tarinėjo bei reikale drąsino 
jo žemėje pasilikę draugai 
ir bendradarbiai iš dviejų 
stočių. Kalbėjosi tarp savęs 
per radijo aparatus, kaip 
mes telefonais. Draugų rū
pestingumas Simonsui labai 
pravertė. Kai pirmąją nak
tį dėl kabinoje kritusios 
temperatūros nustojo vei
kęs priėtaisas Simonso iš
kvėpuojamai angliarūgščiai 
pašalinti ir jis pradėjo ap
sinuodijęs alpti, iš žemės į- 
sakytas jis užsidėjo deguo- 
nio kaukę ir iš jos kvėpuo
damas tuojau atsigavo. Die
nai išaušus ir orui kabinoje 
vėl sušilus, viskas savaime 
susitvarkė. Antras didelis 
Simonsui pavojus pradėjo 
grėsti tą pačią * naktį, kai 
dėl atšalusio oro susitraukė 
baliono heliumo dujos, ir jis 
pradėjo vis žemyn kristi, 
artėdamas prie tamsiųjų, e- 
lektra pritvinkusių debesų. 
Jei balionas būtų į juos pa
sinėręs, žaibas galėjo trenk
ti į metalinį lopšį, kuriame 
be to dar buvo deguonies 
rezervuaras, ir Simonso li
kimas būtų nulemtas. Iš že
mės patariamas, jis kaskart 
laisvino balioną nuo jame 
buvusio balasto ir tuo būdu 
sugebėjo išsilaikyti virš de
besų iki patekėjusi saulutė 
sušildė heliumą baliono ap- 
valkoje ir vėl jį pakėlė net 
tris mylias augštyn.

Simons jau daugiau kaip

literatūros daktaras Henri- musU namus 
kas Nagys. Ji buvo puiki ir 
joje pareikštos mintys ture- neseJas- 
tų visiems giliai į širdį įs-i dieną dalykime sa-j

vo, kaip Lietuvos žemės vai-i
kai, sąžipės sąskaitą... šią jautusiems, aplankiusiems ir 

tik pusvalandžiais prami- gventę turime švęsti viehin- - apdovanojusiems, Montrea- 
orps nusilups miisn nakalnės. gai> nesusiskaldę”... lio Lietuvių Darbininkų Dr-

jos 35 kuopos nariams nuo- 
mestas balastas, suvartota , - širdžiai tanu lietuvišką aciu.
elektros bei deguonio atsar- i' !? . , .. į .
gų žymi dalis, bet išleista -
iš‘baliono žymi heliumo da- i Meninėje dalyje gražiai 
lis; uždaviniu dauguma jau pasirodė tautinių šokių šo- 
buvo atlikta? Simons nuU-'kėjai, dramos aktoriai ir ...
rė leistis žemėn dar dienos niekados nepailstanti ope- Ur. Pr. Anceviciaus ir kitų 

metu. Ne iš karto pavyko, ros solistė E. Kardelienė, i
Saulė, tartum pamylusi že- Prie Įėjimo aukas rinko Kovo 2 d. 3 vai. po piet 
mės svečią, nenorėjo jo pa- tautininkų partija ir kampi- Lietuviu namuose, Kanados 
leisti: kiek kartų Simons ninko rolėje pastatytas Lietuvių Socialdemokratų 
išleisdavo iš baliono heliu- Tautos Fondas. Tik ener- Sąjungos Toronto Skyrius 
mo dalį ir pradėdavo leistis gingos Br. Lukoševičienės rengia priešrinkiminę pa- 
žemyn, saulė vėl pakaitin- dėka jis buvo surandamas, skaitą. Paskaitos tema: 
davo balione likusį ir vėl šfe mjnėjįmas parodė, kas ‘ Kanados politinės partijos 
kele jj augštyn. tautininkams yra brangiau- rinkimai ir lietuviai , Kai-

tas... kas bus”, klausė pra-
PADĖKA

YTorjzi noluimoc mptll 11 Ž-

Jurgis Mačionis

TORONTO, ONT.

Po kelių pakartotų bandy-;g5-a. j» partija ar visiems lie- ^ės liberalų, konservatorių 
mų Simons pagaliau prasi- tuvįamg bendri reikalai. ir C.C.F. partijų atstovai, 
mušė pro debesų užtvanką ’ Vyriausiu kalbėtoju bus dr.
ir palengva slinko vis že- .Musų nepriklausomybes pr Ancevičius. Tai pirma 
myn. Tą pačią dieną 5 va- ; minėjimui e neparodė tinka- toųja politinė paskaita, ir 
landą 32 minutės po pietų,”10 dėmesio ir vietos spau- ^ėl to šis susirinkimas bus 
kiek papliuškusio baliono oa- Nl® , nepadėjo ne Jo- įdomus. Kartoju tas
lopšys atsimušė žemės Pie- n? Lukoševičiaus daiyti zy- jdornus susirinkimas įvyks 
tų Dakotos valstybėje. Len- §lal*„ Didysis Montreal sekmadienį, koVo 2 d. 3 vai. 
gvas vėjelis dar kaitą truk- ,.^ar vos keliolikos eilučių pjeĮa Lietuvių Namuose, 
telėjo baliono maišą, lop- zinu^ teįdėjo. Dalyvaukime skaitlingai, nes
šys šoktelėjo šešetą jardų { Kai prie minėjimo rengi- tokio kito susirinkimo greit 
pirmyn ir momentui nuri- mo tilpdavo ne tik “ponai”, nebus.
mo. Simons paspaudė mig-j vaisiai būdavo didesni, mie- J. Liudvikas
:uką, atšokdė lopšio dang- sto majoras šventės proga 
tį, ir lakūnas keturiomis iš- ”
ropojo oran.

—Labas vakaras — pa
sveikino iš dangaus grįžusį 
Simoną raitas iš artimiausio ’ 
ūkio farmeris, jau kurį lai-' 
ką stebėjęs besileidžianti 
balioną. Ir tinko tik kelios) 
minutės, kai taip pat iš Į

išleisdavo proklamaciją. Akiplėša per akis meluoja.
5XXK^XXXXX>3O0OOC4 X i. XXXU XX XXXXX»UX4MMMM

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių

pat rūpestingai sekę balio- 
25 valandas kabojo tarp no kelionę. Stipriai paspau- 
žemės ir dangaus, vis že-)dė viens kitam rankas—Si-

dangaus helikopteris nusi
leido Simonso draugai, taip £ skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra Įvairių i r. formacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo-mėn pranešinėdamas jo ste-monso surinkti duomenys
kalba tą maldelę ir papra- bimus duomenis, nusileis- dvidešimties mvliu augštu- x . , . ,. , . -A * n. - - - •
žo, kad iv. Juozapas duotų damas kiek žemyn ir vėl pa- moję, iki šiol mažai kieno g
jiems dolerių.

—Maik, tu verčiau para
šyk jiems tokią gromatą sa
vo vardu. Aš nenoriu, kad

—Vistiek tėve, aš tokiems 
Ulinojaus, kur juodu ant monams dolerio neskolin- 
halto išdrukuota, kad pas siu, Bet aš galiu parašyti 
juos galima nusipirkti 300 jiems laišką nuo tėvo. jie mane bedieviu apšauk 
dienų atlaidi)* tik reikia nu-i —O ką tu jiems rašysi? i tų.

kildamas. Trumpu laiku pasiektoje, paturtins žinias
pergyveno tiek nepaprastų apie mūsų planetą, šiais 
įspūdžių bei pavojų, stebė- metais viso pasaulio moksli- - 
damas eilę mokslininkams ninku visur ypatingai stro- 
dar nežinomų gamtos reiš- piai telkiamas.

sakyti. 
x adresu:X

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo

kiniu, kad jautėsi pavargęs,, J. K.

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadway 
So. Boston 27. Mass.
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"V1; jome, vaidinimas buvo pra- 
4 sidėjęs, bet tuoj trenkė per- 
3 į kūnas, vėjas nupešė visą 

būdą su stulpais ir žmonė- 
j mis ir viskuo, kas jam po 

kojų pasipainiojo. Mane su
suko su kažkuo storu. Juo
kiuos, ' krapštaus, čiupinėju 
tą storą daiktą, manydama, 
kad tai mano sesuo. Žaibuo- i 
ja. lietus pila kaip iš kibi- į 

Nežinau, ar mane kas be- nekasdienini gamtos prajo- .">• I

. ‘.ri -<*-moterį; skyrius
- raammsmauattssca .■Sta.

Jai ašaros, o man juokas
ti, tik dai* kojos susuktos. 
Pasilenkiu aš jų išlaisvinti, 
staiga vėl didelis žaibas.

staraisiais keleliais meteis Gyvenau Riverside, N. J. 
veik nieko neberašiau — Apie mvlia nuo mūsų ame- , ysveikata susilpnėjo, o ir tų rikiečiaii rengė karnavalą, o; I * dJ?
darbų namuose negaliu ap- žemaitiškai tariant mugę. Į ’
spėti.

atsimena? Seniau dažnai va — viesulą, kurio auka 
parašydavau Bemokslės, vė- ir aš buvau prieš 33 ar 34 
liau Varniškės vardu. Pa- metus.

meteis Gyvenau Riverside, N. J.

r v tt ivyro, gal virs 300 svaini sve-Mano sesuo Emilija Urbo- r *.6 ~ . ... . , . J i -x • I nancio. O as visa slapiaMan labai gaiia kad Nau- nienė, kuri gyveno kitoje^ „
jienose moterų skyrius veik gatves puseje pakvietė nu-iištraukta> drabužiai prie kū-

NUGALĖTOJA pasikaso {domu pamatyti Ameriką
Ražo S. Michelsonaa i

Kanados prerijose ir kalnuoto

su Maryte Jurgelioniene mi- važiuoti Į tą karnavalą 
rė. Gerai dar, kad Keleivio Tik spėjome nuvažiuoti ir 
moterų skyrius tebėra gy- apsižvalgyti, kai užėjo toks 
vas. Teisybė, ir jame jau juodas kaip smala debesis, 
daugelis senųjų neberašo, žmonės pradėjo bėgti i au- 

Nebebūčiau prisiruošusi ir tomobilius ir šiaip kur slėp- 
aš parašyti, bet ką tik praū- tis. Emilija sako, važiuoki- 
žusi nepaprasta pūga pa- me namo, o aš atsakau, kad 
skatino imtis plunksnos ir jau per vėlu, geriau eina- 
parašvti apie kitos rūšies me Į palapinę. Kai i ją iė-

U2SAKANT1EMS KNYGAS 
PRAŠOME TURĖTI GALVOJE, KAD KNYGAS

SIUNČIAME TIK TADA, KADA GAUNAME PINIGUS. 
SKOLON NESIUNČIAME.

SKAITYKITE

VERTINGAS KNYGAS
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ SIAURUOJU TAKELIU, pa

- -4ž-_ t__* -SOUYSiAS, apie zv.wu zoazių. rase rk. c. itnauciuiian. opau 
368 psl., redagavo V. Baravy- dė “Naujienos”. Psl. 178. Rai
kąs, pigiausias ir naujoviškiau- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na $4.

BARABAS, Paer uagerkvisto 
istorinė apsaka iš pirmųjų 
krikščionybės laikų Romoje, Pa- j 
’estinoje ir Kipre, knyga lai- į 
n ėjusi Nobelio premija. .
Ke na ................................ *2.25.1"* A“enkoje

’ ia $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 grižus Lietu
von ir dabartinį savo gyveni-

SUžAbĖTINĖ, parašė J. Il
tinis, 15 įvairių trumpų pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.
tEMAITCS RASTAI. Guviosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo meto
Amerikoje parašyti vaizdeliui sa ra
šytojos
kaina

šiaurės iki Meksikos, ir iš
vengti jų nėra kaip. Iki 
pasiekėm Yeltowstone par
ką iš šiaurės važiuodami, 
turėjom užkopti 14,300 pė
dų aukštyn į Shoshone kal
nyną. Jo viršukalnis plokš
čias ir platus ir vietomis y- 
ra ežerėlių, pasidariusių iš 
tirpstančio sniego. Susto
jom pažiūrėti, ar nėra juose 
žuvų. Bet nėra nieko; van
duo tyras kaip kristalas. 
Kiek žemiau, po mūsų ko
jomis, kalnas apsuptas de
besimis. Žiūrim ir juokau
jam, kad užvažiavom už de
besių. Bet mūsų balsai kaž
kaip lūžta, užkimo. Ausys 
pradėjo braškėti ir krūtinei 
sunku alsuoti; mat, tokioje 
aukštumoje oras jau skys
tas, nėra pakankamai de
guonies. Kapočius sutelkė 
krūvą sniego ir pradėjo lip
dyti “bobą”.

Taip mums tenai bebū
nant. oras pradėjo temti ir 
tuoj ėmė skraidyti snaigės. 
Mus apsupo sniego debesis. 
Pakilo vėjas ir pasidarė ti
kra sniego pūga. Važiuoti 
nuo kalno buvo jau pavo
jinga, nes nesimatė kelio. 
Teko laukti iki pasidarė 
šviesiau. Išvažiuoti iš snie
go debesių truko apie va
landą laiko.

Nusileidę j gražią miškin
gą tarpukalnę, radome jau 
truputį civilizacijos, mažutį 
miesčiuką su keliais mote
liais. Čia pernakvojom ir 
rytojaus dieną pasiekėm 
Yellowstone parką, kur no
rėjome išbandyti savo meš
keres žuvinguose to parko 
vandenyse. Išbuvom čia tris 
paras ir pagavom vieną u- 
pėtakį (troutą). Tiesa, ne 
visi mes1 iš upės jį traukėm 
—tas malonumas teko tik 
vienam Kapočiui, bet visi jį 
valgėm; ir buvo gera va
karienė.

Apie Yellowstone parko 
meškas, apie jo verdančio 
vandens šaltinius ir kitas

Mlrusiems indėnų vadams 
yra pastatytų paminklų ir 
ant tam tikrų lentų yra pa
rašytos trumpos jų biogra
fijos. Važiuojant Rt. 2 vie
škeliu teko matyti keletas 
tokių kapų. Vienoj vietoj 
palaidotas viršininkas Rau
donasis Varnas, kuris pasi
rašė taikos sutartį su baltais 
žmonėmis. Ten pat ilsisi ir 
jo paveldėjas Apkirptaau- 
sis Raudonasis Vilkas. Kiek 
atokiau nuo vieškelio ma
tosi tvarkingai pastatytas 
indėnų kaimelis. Nameliai 
mediniai, paprasti, bet visi 
nudažyti, sveiki, nors jų 
gyventojai suvargę.

Galų gale pasiekėm Cal- 
gary. Tai 185,000 gyvento
jų miestas, su nemaža lie
tuvių kolonija, kurioj yra ir 

, “Keleivio” skaitytojų. Čia 
pasilsėję ir pasistiprinę, pa
darėm dar 103 mylių šuolį 
iki Lake Louise, kuris yra 
Kanados Uoliakalniuose 
(Rocky Mountains). Tas 
kalnynas prasideda Alias
kos šiaurėje ir tęsiasi be
veik nepertraukiama gran
dine per 2,200 mylių visu 
Kanados ir Jungtinių Vals
tybių vakariniu pakraščiu 
iki Meksikos ir per Meksi-

1 . 7 . A.. ka. Aukščiausias tos gran-
kiek eismo aukų vien tik f]lnfe vj^ainig jungtinė-

dėl to, kad nesilaikoma ne

ištraukta, drabužiai prie kū
no prikibę. Gėda.

Vėl kitas žaibas ir girdžiu 
sesers skausmo ir išgąsčio 
širdį veriantj balsą. Aš šau
kiu, kur ji. Ji capt man už 
rankos ir vis verkia, o aš 
juokiuos. Ji barasi, o aš ne
nustoju juoktis. Sakau, tu 
verk, o aš juoksiuos, bus 
koncertas.

Ji jau ir Dievą pradėjo 
šaukstis, o aš jai sakau, 
kam ji dar vargina Ji, juk 
matai, kad Jis ir taip jau 
piktas.

J

Vėl didelis žaibas nušvie
tė padangę. Mano ranką 
kažkas taip suspaudė, kad 
nagai sulindo Į mano odą. 
Žiūriu, tai mažo negriuko 
ranka. Norėjau stumti, bet 
tuoj atsiminiau, kad aš 4 
vaikų motina, kenčiu. Vėl 
žaibas, visi trys lipame su
sikibę per palapinės stulpus, 
elektros laidus ir kt. Galų 
gale išėjome i vieškeli’. Ne
griukas vis laiko suspaudęs 
mano ranką. Klausiu, kur 
jis gyvena. Sako, River- 
sidėj. Prašau jj paleisti ma
no ranką. Jis pažvelgė į 
mane ir paleido. Aš paė
miau jj už rankutės ir pa
lengva slinkome. Riversidės 
link. Kai priėjome mokyk
lą, negriukas sako, aš jau 
OK. Dar paklausiau jj, ar 
tikrai jis jau žino kur eiti, 

Tada
paleidau jj, ir mudvi nuėjo
me i savo namus.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol

ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................25c
aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- iie atsakė. kad t a i n 
rašė kun. M. Valadka. Svarba J1S alsaKe’ Kaa mlP-

kiekvienam perskaitytu Kaina $1.20
paveikslu. 128 puslapiai, DEjIOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga
MI14UNO PAUNKSMĖ. Balio Sruo-' dien*’ kUusimams

gos trilogiška istorijos kronika,1 ........................................
173 pust.. didelis formatas, gera TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU
popiera. Kaina ...........................$2.50
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 

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

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
$11 psl. Kaina ........................... $2

CEZARIS. Mirko Jesuliė’o romanas, 
vertė A. X. Puida. Trečioji dalis,

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

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

Miškinis. 290 pusL Kaina... .$3.25
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ........«••...«.••..$4
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 

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

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ........................$3.50
APIE LAIKĄ IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai anie Binkį,
Miškinį, Tuma, Savickį, Giras ir kt 
249 pust. Kama ,$2J$4
SENAS KAREIVIS MATUtUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji 
mas apie nepaprastų žemaitį, kure 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
••padare vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.

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

........................................ $1.50.

KU3IJ4, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo uraktika. La
bai daug medžiagos. puslapiai
kaina ...................................................50e
l KISS IN THE DARK. J. Jazmi 

no anglu 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 ....................25e
SOCIALDEMOKRATIJA ir bol

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

BINO SENOVE-IE. Dievų yra vi 
-okin įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ? 
Kaina ..............................................$1.00
LENGVAS KODAS IŠMOKTI ANG

LĮSK A T. Gerinusias vadovėlis pra 
’ednntiems angliškai mokytis; duoda 
itarimų, angliškus pasikalbėjimus 

iCaina ...................................................75c
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunige

M Valadkos parašyta knyga, 250 
•nsl. Kaine ....................... J2.5O

<OCTATTZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardil

>as. Kaina .....................................10c

4AUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi 
chelsonienės parašyta: 250 įvairiu

eceptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
UPELIS, parašė Pulgis Andriušis,

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c

Pravėrusi duris pamačiau 
nusigandusi Bernardą. Pil
nas kambarys vandens. Sa
ko, kai labai sutemo, atida
riau duris pažiūrėti, kas 
lauke dedasi, o tuo tarpu 
vėjas pagriebė iš rankų du
ris ir nežinojau kas daryti. 
Ir vėl juokas: Nagi reikėjo 
uždaryti duris. Bet tas ma
no pamokymas nebebuvo 
reikalingas.

Varniškė

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

Momenės santvarka ir kodėl ji dai

KODĖL
Pilna

įdomūs.

AS NETIKIU I DIEV4. 
argumentų, kurie visiems
Kaina ...............................20c

IŲO7.AS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo razbaininksa buvo paaida- 

Kaina ..25cketais. Kaina ............................... 25c rus Rusijos diktatorių

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

06 East Broedwa? So. Botton 27, Maaa.

JAPONIŠKA MADA

Tai Japonijos sostinėj ma
dą parodoj rodytas naujos 
suknelės modelis.

Carol Heiss iš Ozone Park, N. Y., čiuožimo nugalėtoja, 
Paryžiuje pasirašo vienam iš jos gerbėju. Carol nuga
lėjo austrę Ingrid Wendle, kuriai teko antroji vieta.

TOGA

Žiema atrišo savo maišą 
Ir beria sniegą iš dangaus,
Ir pūga viską taip sumaišo,
Nuo arklio. Ir nereik atskirti,
Geriau, iš viso, nematyti.
Kaip bėga juokdamies i mirti \
Ir žmonės, ir arkliai, mergyt!

Henrikas Radauskas

ŠtilMlMNKEM ŠESIOS TAISYKLĖS

Trapus tortas
se .Valstybėse yra Colorado-

6-8 kiaušinius, ketvirtį sva- ka Dataria Automobilininku • Pe*-’ 14»42? Pj?
ro miltinio nukraus \vara r? 1 •- AUtomo DiumnKų d aukSCiau JUTOS lygio. Is
miltu 2.1 TLtfEtottaUta P™®* -Re va'raOl°Jams> viso Coloradoie yra dau- 
miItų, Kal C1U,JU migaoių. pėstiesiems:

1. Eik per gatvę tik san 
kryžose.

2. Nelisk

Imti pusę svaro sviesto, mažiausio atsargumo! Štai

giau kaip 40 kalnų po 14,- 
000 pėdų aukščio. Gi Alias
koje McKinley kalnas turi

Migdolus nulupti ir su
malti mašinėle. Paskui vi-
^tSuTd&T- , 2: Nelisk Į gatv? iš už net 20,300 pėdų. au^ip. 
ba ant lentos ir šaltame stovinčio automobilio nes Visi tie kalnai jema | Roc- 
kambarvje skubiai sumin- į!*?8 važiuojantis automo- ky Mountains grandinę, 
kyti. Po pusvalandžio su- ?lhs _tav«s "epastebeti Garsaus grožio Lake Lou- 
stingusią tešla padalyti j 3 ,r ®UV5Z!. , ise taipgi yra apsuptas Roc-
dalis. Iš kiekvieno gabalo Sankryžose lauk ženk- ky Mountains kalnais. Ta 
iškočioti po apskritą paplo- .» o jei- kur^ ženklų sritis yra žinoma Banff
tj, išbadyti šakutėmis ir iš- n®ra» ^i palauk važiuojan- vardo parku, kuris apima 
kepti jį skardoje ar tortinė- automobilių pertraukos. 2.560 keturkampių mylių 
je formoje. Kepdama tešla 4- Visada lipdamas nuo plotą.
susitraukia, to dėl reikia ko- šalygatvio žvilgterėk j kai- 
čioti didesnius lakštus, ne- r? dešinę. Ypač saugokis_ ____ I__a___ a - > - nin oiifntiozv

Terenas labai kal
nuotas. Kalnų šonai apau
gę žaliuojančiais medžiais, 
o viršukalniai blizga ledy- y
nais arba baltuoja sniego įdomybes čia nekartosiu, 
kepurėmis. Iš tų viršukal- ne® plačiai apie tai buvau 

po nosimi, neuždeng mato- ni« bėga per uolas krokda- raš«« pirmiau ir visa tai tel- 
mumo. Jei turi skietį, tai mi ir putodami upokšniai ir Pa knygoj Amenkos Jdo-

kampus lenkiančių automo
bilių.

Nežiūrėk vien tik sau

gu norime turėti tortą.
Atšalusius papločius sto

rai pertepti čokoladiniu kre
mu. Paviršių aptepti tuo pa
čiu kremu arba glajumi ir 
papuošti.

Šokoladinis kremas gami
namas šitaip.

Imti 4 uncijas šokolado, 2 jbūtumi geriau matomas, 
šaukštus sviesto, 3 šaukštus i žiemą kaip važiuotiems,

5.

laikyk ji aukštai.
6. Naktį apsivilk baltai ar

neškis ką' nors. baltą, kad

cukraus, 3 šaukštus grieti- (taip ir pėstiems reik būti 
I)ČxČS»

Sutrintą šokoladą supilti 
į puodelį kartu su sviestu, 
cukrum ir grietinėle. Nuo
lat maišant, kad neprisviltų, 
pavirinti 5-10 minučių. Dar 
šilta mase pertepti torto vi
dų. Šis kremas tinka ir tor
tų paviršiui aptepti.

labiau atsargiems.

KĄ REIKIA ŽINOTI
APIE MOKESČIUS?

Jau laikas mokesčius mo
kėti! įtaikąs pagalvoti, kaip 
užpildyti “ciesoriaus blan
ką” ir paskaičiuoti, kiek 
turime mokėti “Dėdei Ša
mui,” o gal jis turi mums 
mokėti, tai kiek iš jo gausi
me?.

Mokesčių mokėtojai turi 
daug visokių galvosūkių, 
kai ateina atsiskaitymo die
na. Kur gauti pagalbą?

Patarimų galima rasti 
naujai išėjusio} .kny^j: 
“Pajamų Mokesčių 

mai ir
Kaina 75 cnt.

Galima gauti “Keleivyje” 
636 E. Broadsray 

So. Boston 27, Maaa.

REIKALAUJA $11.000

Colleen O’Grady, kurią Ai
rijoj esantieji Amerikos 
kariai išrinko grožio kara
liene, Ix»s Angeles teisme 
užvedė bylą prieš restora
no savininką Louis Capret- 
te. žadėjusį ją vesti.

mybės”, kurią galima gau
ti “Keleivio” knygyne.

Michelsonienė laimėjo 
banką, bet...

Važiuodami iš šiaurės į 
pietus, nutarėm sustoti kal
nuotoj ir mažai apgyventoj 
Nevadoj, kur svečiams la
bai lengvai duodami divor- 
sai. Žinoma, divorsų mes 
neieškojom, bet mūsų mo
terys norėjo pabandyti ki
tokios laimės — išlošti pini
gų. Matote, Nevada neturi 
beveik jokios pramonės, tai 
svarbiausia jos “industrija” 
yra divorsų rašymas ir loši
mas pinigais. Miestuose yra 
įrengti milioniniai klubai ir 
viešbučiai, kurie niekad ne
užsidaro — dieną ir naktį 
eina lošimas. Ir sekmadie
niais žmonės čia ne bažny
čiose meldžiasi, bet tuose 
klubuose ir viešbučiuose pi
nigais lošia. Lošia iki vis
ką pralošia, tada nosis nu
leidę važiuoja namo. Nie
kas negirdėjo, kad čia kas 
pralobtų, tačiau kiekvienas 
tikisi, kad jam gali pasi
taikyti laimė.

Lošimo automatų pilna 
visur, net valgomųjų daiktų 
krautuvėse, kirpyklose, sa- 

^anaaun m,,,u,iūnuose gazolino stotyse, 
dclius kalnus. Tokiais kal- ^,^,,,w 
nais ir iš tenai grįžome, nes į
jie tęsiasi nuo Aliaskos l

savo melsvu vandeniu suda
ro Louisos ežerą, kurio pa

di žalių kalnų aplinka. Vai
zdas labai malonus. Aukš
tesnieji šitų kalnų pavadin
ti garsių žmonių vardais: 
“Hector”, “Victoria”, “Ei- 
senhower” ir panašiai.

Atgal į Ameriką
Pamatę Lake Louise ir 

kitas Kanados įdomybes, 
apsisukom ir grįžom atgal į 

; Jungtines Valstybes. Nors 
Kanadą pamatyti buvo įdo
mu ir malonu, nes žmonės 

Utenai svetingi ir mandagūs, 
mandagesni negu čia — vis 
dėlto pervažiavus sieną į 
šią pusę tuoj padvelkė lyg 
ir lengvesnis oras. Pasiju- 
tom ant savos žemės. Nors 
iš tikrųjų nežinia kam ji 
priklauso, vis dėlto žmogus 
jautiesi kaip namie už pe
čiaus. Rodos, čia jau viskas 
sava, viskas žinoma ir sau
gu. Teisingai anglų yra sa
koma: “There is no place 
likę home”.

AutomobiKum per 
sniego debesis

Kaip sakiau, važiuojant 
Kanadon teko kopti per di-

moteliuose ir Lt Ir visur 
(Nukelta į 7-tą psl.)
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KELEIVIS, Sa BOSTON

medaliu buvo apdovanoti Bus 
šie šachmatininkai: K.Mer
kis, A. Keturakis, P. Kon- 

sachmatininkų tautas, E. Spkauakaą, J. €i Bostono
siela K. Merkis papasakojo Šveikauskas, G. Kuodis, S 
apie Bostono Lietuvių šach- Vaičaitis, o komandos ka-

Lietuvių Mokytojų Są
jungos Bostono skyrius ir 
N. Anglijos Apygardos val
dyba, kurios pirmininku 
yra K. Mockus, vicepirm.Praeitas šeštadienis ir matininkų Klubą, kuris nuo. pitonas A. Ivaška gavo star, j (A Klemui išl

8«kB«dieDŪ buvo didelės 1919 imtų dalyvauja varžy- tūlą. Medalius ir štatui* pa- <Z®'*?11“ £
dieass Bostono, šacbmati- bute ir yra įžengęs j Ame- rūpiuo Lietuvių PHiečiątt-- . Darejeas) sekr. V. Va- 
ninkams ir jų bičiuliams. rikos šachmatininkų gerų- ja, o prisegė juos dr. A. r s »

šeštadienj j Massachu- jų klubų eiles, šiemet jis iš- Kapochy 
setts Valstijos Šachmatinin- kovojo antrąją vietą ir tuo

pareigas) 
kauza ir nariu O. Griniuvie-

išeiz j gyvenimų. Visi gi kiti išeis i i 
“prisikėlimą į teismą,” kitaip sakant,

._______ _ tai bus jų teismo diena. Po jų pabu-
Aš, Stasė Lapienė, paieškau Domi* dinimo iš mirties miego bus galuti- 

nyko ir Ignaco LAPIŲ. abu *r Mala- nai nutarta ar jie bus verti amžinojo 
gių km., Veviržėnų vis., Kretingos gyvenimo.
apskr. Ignacas buvo kunigas. Jie pa-, Busimoji tūkstantmetinė ištyrimo 
tys ar juos žinantieji atsiliepkite ad- gadynė pasaulio žmonijai bus lyg 
res«: ' kad antrasis teismas, nes jų pirmas

Stasė Lapienė (9 nuteisimas buvo Rojaus Darže. Tai
Malagių km., Priekulės rajonas buvo teismd diena mūsų pirmuti- 

Veviueėnų peštas, Lietuvos TSR niams gimdytojams ir to teismo sek-
- — ■ — -------- - j mėse dalyvauja visa žslonija. Sita-

Ada Grigaitė Lietuvoje paieško me ištyrime arba išmėginime Ado- 
savo dėdžių Jono ir Juozo SAVICKŲ, mas pasirodė nepaklusnus dievišką- 
gyvenančių New Yorke ar kur kitur, jam įstatymui ir dėlto buvo pas-

Poslapis Htptfotsi
IŠĖJO “DARBAS’

liejo nauja* “Darbe” 
60 pust, d»-

o, įvairu* tu
riniu, gausiai iliustruota*. 
Atskiro numerio kaina $1. 
Jj galima gauti ir 
administracijoje.

kų Dr-jos metinį susirinki- būdu kelia lietuvių vardą 
mą buvo atvykęs Kanados svetimųjų tarpe. Jis prista- 
šaehmatininkų čempionas, tė ii* Povilą Yaitonį, daug j 
tarptautinis šachmatų meis- laurų nuskynusį šachmatų Steponas ir Valentina 
teris Povilas Vaitonis (ame- srityje, antrą kartą laimė ju- Minkai, seniausių radijo 
rikiečių dienraštis Globė jį'sį Kanados šachmatų čem- programų Naujojoj .Angli- 
pavadino tos dienos Mas-'niono vardą. - joj vedėjai, nuoširdžiai dė-
sachusetts Dr-jos susirinki-* Svečią sveikino Lietuvos koja visiems atsilanlnų- 

m.o žvaigžde) ir žaidė vie-'garbės konsulas adv. A. siems j jų surengtą 24 metų 
nas prieš 41 žaidėją. Jų':$hallna, Lietuviu Piliečių radijo programų sukaktuvių 
tarpe buvo ir šie Hetuviai: | Dr-jos, kuri šachmatininkus Talentų popietį vasario 9 d. 
A. Keturakis, P. Kontautas,1 globoja, pirm. inž. A. Cha- Dėkoja So. Bostono Lietu- 
J. Starinskas, S. Vaičaitis,'plikas, Dainavos sporto Klu- vių Piliečių Klubui už jo 
S. Kazlauskas, E. Spiraus- ; bo pirm. V. Vakauzas, jtei- didžią paramą, biznieriams 
kas ir A. Makaitis. Vaitonis kęs dovanų gražų albumą, už duotus skelbimus prog- 
pralošė 8 partijas, 3 baigė Massachusetts šachmatinin- ramos knygai, laikraščiam 
lygiomis ir išlošė 30 partijų, kų Dr-jos pirm. Joseph Hur- ir visiems geraširdžiams 
Pralojusiųjų tarpe yra ne vfec ir tos dr-jos valdybos darbininkams, šių progra- 
tik visi lietuviai, bet ir N. 1 narys James Burgeas. Pas- mų ilgų metų prieteliam už

maslnitfvmainme nnuėrhri P*tys ,r *“* Ju<* Praiom merktas mirtyn. Paveldėjimo keliu
paSKuvr- ■ injaulC PySCtiyj rašyti: ... • jo vaikai dalyvauja mirties bausmėje.

Ada Grigaitė (9, Apie tai apaštalas Povilas rašo:
Dūkšto rajonas, Salako paštas: “Nes kaip per vieno nuodėmę pas- 
Leleckų lcaim. Lithuania LTSR• merkimas atėjo visiems žmonėms.”

—Rom. 5:16, 18.

Anglijos čempionas. Jei R 
Vaitonis būtų pasilsėjęs iš 
kelionės, tai, aišku, būtų 
buvę dar mažesnis skaičius
laimingųjų, kurie džiaugtų- -ziastai.

kutinieji pažymėjo, kad lie- jų triūsą ir darbą. Dėkoja 
tuvių klubas yra pavyzdys tlalentams, jų mokytojam^ 
kitiems, kad lietuviai šach- ir talentų rinkėjams, 
matininkai yra dideli entu- Talentų rinkėjai išrinko

šešius talentus: sesutes San-
si įveikę Kanados čempio- Svečias visiems dėkojo už dra ir Eleanor . Sanda už 
ną. -gražų priėmimą ir pabrė- paskambinimą pianu duetą,

Sekmadienį Lietuvių šach- žė, kad jis savo laimėjimų šokikę Paula Baracewicz,
------------- galėjo pasiekti tik turėda- pianistą Viktorą Adomavi-

mas didelę moralinę ir kar- čių, akordeonistą Alfonsą 
tais materialinę savo tautie- Baiką, pianistę Rūtą Dačin- 
čių paramą. skaitę ir deklamatorių Ed-

Pokylio metu specialiu vardą Prakapą.
--------------------------------- Už šokius dovanas laimė

jo: Alice Savage iš So. Bo
stono ir Joseph Russell iš 
Pawtucket, R. L, (polka); 
Blanche ir Julius Tamulis

matininkų Klubas surengė 
pokylį svečiui pagerbti. Klu
bo pirm. dr. A. Kapochy 
programos vedėju pakvietė 
dr. B. Kalvaitį.

nutarė šį pavasarį sukviesti 
lietuviu mokytojų ir seserų 
vienuolių mokytojų konfe
renciją Brocktauf ir moky
tojų konferenciją Bostone. 
Paskutinioji numatyta kovo 
29 čL Tautinės Bros namuo
se. Tikimasi, kad į ją atvyks 
ir rašytojas 4c. H. Nagys, 
kuris yra Montrealio litua
nistinių kursų lektorius ir 
vedėjas.

Suinteresuotieji konferen
cijos ir kitais Mokytojų Są
jungos reikalais kreipiasi į 
valdybos narius.

Metropolitan Transit Au- 
thority, kurios žinioje yra 
Bostono ir apylinkių miestų 
ir miestelių susisiekimas 
traukiniais, autobusais ir 
troleibusas pernai turėjo 
$11,414,813 nuostolių. Iš 
tos sumos Bostono miestui 
teks padengti apie 7 su pu
se milionų dolerių.

GARDNER, MASS.

ai-i-t—s.[icivinid

Vedybos

Giminės iš Lietuvos paieško Antano,; Dievas painformavo Adomą apie 
Prano ir Kazimiero BERNECKIŲ,. savo Mę arba įstatymą, sakyda- 
Ignaeo sūnų, arba jų vaikų. Jie kilę imas: “medžio žinojimo gero ir pik
is Janapolės, seniai gyvena Ameri 
koje. Jų ieško Emilijos Berneckaitės- 
Grigalienėe duktė Pranė Beleckienė. 
Ieškomieji ar juos žinantieji prašom 
parašyti šiuo adresu:

Mas. Josepfcine Budrecki 
218 W. 9th Street 
So. Boston 27, Mass. (9

Ieškoma. Tamara Arlauskaitė, duktė 
Jurgio, gyvenusi Tauragėje. Ištekė
jusios pavardė nežinoma. Ji pati ar 
J* žinantieji atsiliepkite šiuo adresu: 

Lithuanian Athletic Club 
1392 Halsey St.
Brookiyn 27, N. Y.

Ieškomas Juozas BELEV1CIUS, ki
lęs iš Smalininkų kaimo, Varėnos 
vals. anksčiau gyveno Philadelphijoj, 
Pa. Jo ieško iš Lietuvos iš Smalinin
kų. Jis pats ąr jį žinantieji prašom 
ateiiiepti adreso:

Jonas Taraila
20 Octon St. •
Woree6ter 4, Mass. (10

to nevalgyk.” (1 Moz. 2:17) Tai bu
vo gana aiškus ir suprantamas įsta
tymas. Tasai pareiškimas buvo len
gvai suprantamas, žmogui buvo pa
sakyta svarbi tiesa, parodanti ko 

' Dievas reikalauja iš savo žmogiš
kų sutvėrimų, būtent, paklusnumo 
tik tada, kai jie žino ir supranta jo 
valią.

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos lite

ratūros, gausite nemokamai. Rašyti: 
LBSA 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago 8, Ilk

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

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

Ieškau gyvenimo draugą apie 60 ar 
vyresnio amžiaus. Daugiau žinių su
teiksiu laišku. Prašau rašyti šiuo 

: adresu: >
Mrs. Alice Show 

YViike.-;on, Wash.

(domu pamatyti...

Kiekvienas toks aparatas iš So. Bostono (valsAs). Už 
turi iš priešakio stiklinį lan= tango dovanas gavo dvi po 

apie tas mašinas stovi bū- gelį, per kurį matosi jo vi- ros: pereitų metų “Miss Li- 
duje elektros apšviestas pil- thuania of N. E.” Irena An- 
nas pinigų “bankas”. Nors drunas iš Hyde Park ir Bob

(Atkelta iš 6-to pusi.)

riai žmonių ir kiša į juos 
savo pinigus. Tų “skylių 
yra visokiom monetom: 5c labai retai, tačiau pašilai- Avery iš Malden ir Irena
10c., 25c., 50c., $1.00 ir tt. ’ ko, kad patraukus aparato Bartašiūnaitė iš So. Bostono 
Pinigai čia visi sidabriniai. '■ rankeną, iš to “banko” iš- ir Ben Gustas iš Stoughtono. 
Jei kas iš kitų valstybių at- bira sauja pinigų. Todėl Dėkoja ir mielam daini- 
siveža popierinių, jam tuo- kiekvienas lošėjas tikisi ninkui Jonui Tamulionui iš
jau iškeičia juos į sidabri- gauti “banką Nashua, N. H., už jo links
nius dolerius—ir go ahead, j Mes sustojom Reno mies- mas daineles, kurios gerai
lošk! te. kur nieko daugiau nėra, nuteikė klausytojus.

Lošiama visokiais būdais kaip tik viešbučiai ir loši-;

Vasario 1 d. eismo nelai
mėj buvo užmuštas Albert 
Urban, tą dieną minėjęs 26 
metų sukaktį. Paliko liūdin
ti motina Barbora Klimans- 
kaitė - Urbonienė ir sesuo.

1942 metais velionio bro- 
lys Kazys buvo užmuštas 
ant geležinio tilto.

Ilgai sirgusi vasario 3 d. 
mirė Juzefą Tomkevičienė. 
72 metų. Ji buvo kilusi iš 
Kaltinėnų parapijos, Rasei
nių apskr. Ūko sūnus Bill, 
dukterys Laimikienė ir Re- 
midienė.

Vasario 13 d. mirė Emili
ja Bankauskienė, 74 metų, 
kilusi iš Troškūnų par., Pa
nevėžio apskr. Ūko 3 duk-

• • x i 4. Ant Jauny pečių senos gai-iterys ir 2 broliai,ir priemonėm: nuolat veikia mų įstaigos. Musų moterys Į vos neužd€si 
“laimės ratas”, “roletė”, nusistatė čia pasidatyti pi-į 
“pokeris”, “einakis” ir tt. nigų. Iškeitė porą dolerių
Bet daugiausia automatų, “nikeliais” — ir tuoj prie 
Tai tokie aparatai, kur lo- aparatų. Ir, lyg tyčia, Mi- 
šėjas įkiša pinigą, sakysim chelsonienei pasitaikė “lai- 
25 centus ir patraukia ran- mė”. Įdėjus tris ar keturius 
keną, manydamas, kad jam penktukus, suskambėjo 
gali išsiristi keletas ar ke- “banko” mechanizmas ir 
liolika “kvoterių”. Kartais subirėjo į duobenį visas 
žmogus sukiša kelis dole- “banko” kapitalas —$7.50!

Entuziazmas neapsakomas!
Paimtas visas “bankas”!
Kelios saujos “nikelių”.

Bet naudos iš to buvo ne
daug, nes atsirado noro lai

dus, ir neišsirita nei sudi
lęs “kvoteriukas”. Jis nusi
gauna ir piktas eina prie 
kito panašaus aparato, ku
rį taip pat liuobia savo si-,
dabru. Pasitaiko, kad kar-mėti daugiau ir pralaimėta 
tais išsirita jam keli “kvo- beveik visas laimėjimas, 
teriai”, bet labai retai. (Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Jungta Metamus bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tsuttaf sotidtnuną rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

ir dvicMtaučiai metą ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
SO metų apaidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda paialpoe iki >825 į mėnesį.

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

Daugiau tmią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti Mf-Ą kuopuose, kurtei yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rūkykite tokiu

DU M. X VINIKAS
Nuw Yuefc 1« N. Y.

aonaaneananeanoTene
PENSININKAS

Pensininkas, kuris mieste negali 
pragyventi, o nori gyventi farmoje, 
netoli ežeru, gražioje vietoje. Rašy
kit:

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

Dievą Karalystė
Aš, Pranas Kulinckas, paieškau savo . žjn v- M ^®.U8‘roe. K»*a-
giminių gyvenančių Amerikoje. Gi- Lyst^e \ Jz,a.u<’s,^2!!? vc’**.
minės ir ypač patėvį prašau atsilięp- 
šiuo adresu:

Pranas Kulinckas 
Kazlų Rudos raj., Veiverių paštas 

Lietuvos STR. Lithuania

ne aš tai rakau, bet Biblija sako! 
Jez. 65:13-14.

Alik Armin 
3444 Mass. St.
Gary, Ind. (10-8 ‘

TIKTAI GRAMERCY
Licensed and Bonded by

N. J. Banking Commission 
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI | LIETUVĄ

Per 2 savaites—pakvitavimas^ 
patikrinama^
100 RUBLIŲ -416

kibtis 15 iki $50 MM 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

'Reikalaukit mūsų 16 puslapių <
alogą h- vaistų kainoraštį.!

Misų 15«ti metai, takataačiaij 
patenkintų kiiįentų.

lGRAMEMCY — Saite 9]
amd. SU Nenark. N. JĮ. ’

HMHHHMMMMMHHHHį

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE
Parašė J.T. KUČINSKAS 

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

pas T. J. KUČINSKAS
746 W. 34th Street, Chicago M, M.

rrtrtssnagi

Ar Nori Eiti Sve&as ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

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

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Meni Ultrabev Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester, Mass.
V. G. Skrinska (savininkas)

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsinimas)

Korte Barė Piktą?
Jėzus užtikrina mus, kad prisi

kėlimas nėra vien del tų, kurie “darė 
geną,” nes jis sako, kad visi, kurie 
yra kapuose, išgirs jo bala* >r išeis. 
(Jono 5:28) Bet sekanti eilė sako, 
kad į prisikėlimą “į gyvenimą” išeis 
tik tie, kurie darė gerą, kiti gi, kurie 
darė piktą”, bus “prikelti į teismą.”

Žodis “teismas” yra išverstas iš 
graikų žodžio krisis ir reiškia tardy
mą, ištyrimo laikų arba patyrimą. 
Žibąs aštrus krikščionių ištyrimas 
įvyks šiame gyvenime, ir jei jie pa- 
sėkmingai išlaikys, tai prisikėlime >

S4ŲSK1T JŪSŲ GIMINĖMS SFECIALMiį 
VELYKŲ SIUNTINI 
46 SVARU------ >71.46

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. orenčiu konfitur.;

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

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 d

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

Nr. 24: Specialus Siuntinys Sveikstantiems---- -  >26.46
1 sv. 2 unc. sviesto pyragėlių i 1 sv. 1 unc. sald. kond. pieno ’
20 buljono kubikų
1 sv. 1 unc. kriaušių
2 sv. 2 unc. kenuoto sviesto 
1 sv. 2 unc. medaus

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

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

ĮVAIRIŲ VAISTŲ SIUNTIMAS MOŠŲ SPECIALYBft
Tozofr e/ London

51 Reservoir SL CAMBRIDGE, Mass. Tel: Kl 7-9705
Nuo liarvard Sq. imti Huron autobusą.

medus >1.25 už bonką; Kubos i San aaaaaaaaaaaa aaaeaaaaa a a a a aaa aaei
medus, kuris turėtų būti iš vi-: 
sų geriausias >2.00 už bonką.
Trejankos pakelis >1.00.
Medaus per paątą nesiunčiam.

A.
444 W,
So. Boston, Mass.

Užeikite į seną Alesęander’s 
vietą.

centai už bonką; Liepos žiedu

lOH^I

ŽODYNAS
A. LALIO

1256 Poslapiai
dvigubos špaltos

Kaina $14 

Pinigus kartu au

Or. D. PILKA
546 E.

Sa. Boaton 27,

Kad Jūsų giminė* ir artimieji gaatų ftiaatiaj — devaną VRLYKOM8, jį būtinai išriųnkite neatidė
liotinai. šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA.

Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
13S W. Mth St, NEW YORK 11, N. Y, T«l CH 3-2MS

Licensed |>y USSR
Pagal sutartį, sudaryt* su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius i visas U88R respublikas ir į Lie
tuva. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje. 8iųsti galima tik aaajus Salktus. 
Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. Klijentai atsiun- 
tusieji siuntinius paštu, neatidėliojant gauna atsiimtųjų daiktų aųraša M pranešima, kiek persiunti
mas atsieis. Po kelių dienų siuntėjas gauns Amerikos pešto kvitų, o siuntinį pristačius— asmeniškų 
adresato pakvitavimų. įstaigoje didelis pasirinkimas prekių.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
AtMarta kasdtoo ma » vaL ryto Ri 6vaL vak. Salnaadtaatata iki 4 rabatas.

Mūsų klijentų patogumui mos atidsršms okyvim šiuose miestuose:
966 LMerary M. 11339 Jes. Caamaa >32 W. Girard Are.

CLEVELAND 13, OMe DETROIT 12, Mtek. PR1LADELPHIA 23, Pa. 
TsL T0wer 1-1461 M TOwaastal MRI K WAbat 54378■mS

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

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik >8.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku-* 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... >3.00.

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

ŠL1UPTARN1AI (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. AIA;. MARGERIS, .3.335 So. Halsted St., Chicago 8, ID

MES ATLIEKAM . 

VISOKIUS SPAUl

Jei

>S DARBUS

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

••Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms vbkR 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri aoas 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

896 East 8roadway, South
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Vietinės Žinios
KUR EISIME KOVO 16?

Aišku, į Piliečių Klubo 
nes ten bus L.S.S.

Uždare- Fordo dirbtuvę

KOVO 2 D. MINĖSIME LIETUVOS SUKAKTI

Pasižymėkime tų kad 
nieku nesukliudytų ten bū
ti.

Nepaprasta pūga sutrukdė Lietuvos nepriklausomy* 
bės atkūrimo 40 metų sukaktį paminėti vasario 16 d.

Todėl Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyrius 
minėjimų ruošia .

Šį SEKMADIENĮ, KOVO 2 D. 2 VAL. PO PIETŲ 
Thomas Park mokyklos salėje. Programa palieka ta pati.

Minėjime laukiamas gubernatorius Foster Furcolo, 
majoras J. B. Hynes ir kitų tautų atstovai. Vėliavas įneš 
St. Dariaus posto legionieriai, kalbės garbės konsulas A. 
O. Shallna, prelatas M. Krupavičius. Meninėj daly maty
sime parapijos mokyklos mokinių vaizdelį “Vilties Spin
duliai,” ir Onos Ivaškienė* tautinių šokių grupės šokamų 
“Sadutę,” girdėsime dainininkę solistę Stasę Daugėlienę 
ir kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko vadovaujamų miš
ru parapijos chorų.

Visi Bostono lietuviai kviečiami minėjime dalyvauti, 
paskirtu laiku susirinkti ir būti dosnūs Lietuvos laisvini
mo reikalams. Ateikime ir parodykime savo pasiryžimų 
nenurimti, kol Lietuva bus vėl laisva.

ės V. Putvinskio 
mirties sukaktį

Neseniai įsikūręs Šaulių 
S-gos būrys kovo 9 d. 3 vai. 
popiet Tautinės S-gos salėj 
rengia Lietuvos Šaulių Są
jungos įkūrėjo Vlado Put
vinskio mirties 35 metų su
kakties minėjimą. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Būrio vadovybės sumany
mu. tame minėjime bus pri
imamos aukos rūbais, ava
lyne, knygomis ir pinigais 
Lenkijoje gyvenantiems lie
tuviams sušelpti.

Istorijos klastotojai

Nuo kovo 14 d. uždaroma 
Fordo dirbtuvė Somerville, 
Mase. Be darbo palieka virš 
tūkstančio darbininkų, bet 
jų dalis jau gali gauti senat
vės pensiją.

Dirbtuvė buvo įsteigta 
1927 metais, per dieną ji su
statydavo 160 automobilių, 
o per visą savo gyvavimą 
diribtuvė yra sustačiusi net 
1,338,652 automobilus.__  a
Sudegė dr. Pilkos garažas

Sudegė dr. D. Pilkos ga
ražas ir apdegė jo namas 
Dorchestery (37 Mill St). 
Gaisro priežastis dar nėra 
išaiškinta.

Matysime belotų

Kovo 15 d. 8 vai. vak.

Ir rankas spausti nelengva

I
Nuo 1884 metų Massa*1 

Hancock salėje Tatjanos chusetts gubernatorius kas-Į 
Babuškinaitės - Vasiliaus- met Washingtono Dienų 
kienės baleto studija šoks (vasario 22 d.) vėliavų sa- 
Coppelia. Įėję iškilmingai priima vi

sus, kas tik ateina jį svei
kinti ir kiekvienam spau
džia ranką. Pernai jis ir jo 
žmona sveikinosi su 11,867 
asmenimis.

Tos iškilmės buvo ir pra
eitą šeštadienį, bet guber- 

Kitame numery išspaus- natorius F. Furcolo Wash- 
dinsime B. K. atvirą laišką angtone susirgo ir jį pava

duoti gavo jo padėjėjas 
Murphy. Iškilmėse dalyva
vo ir gubernatoriaus žmona 
su sūnumis.

Jie paspaudė 4302 ran
kas.

Orkestrui, kurio koncert
meisteriu yra L Vasyliūnas, 
diriguoja M. Marijošius.

Atviras laiikas Piliečių 
Draugijai

South Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos vadovybei.

Akių pasiklausk — nosis pa
rodys.

PLEKAVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
Į St., Cambridge, K EPEJA I

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

Bus pagerbtas P. Vaičiūnas Bendruomenės susirinkimas

0006 Ir PADAI 
>dM. pėdą, ritpsdiių ir ;

Mtukų viriams geriausios rū- > 
gausite pus (11 [

JEKBMIAH BEBMAN CO.
SŽ Spulh Strest. Bastaus 

|( Kampas Csssz ir South gatvių) J

PAMALDOS LIBTUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadieni, 1:00 P. M„ 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

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

Dr. B. Matulionis

Jau 4 metus veikianti 
“Laisvės Varpo” radijo pro
grama yra skilia mūsų kul
tūriniams ir tautiniams rei
kalams, ji yra išlaikoma vi
suomenės lėšomis.

Žymiausias tos progra
mos rėmėjas yra Petras Vai
čiūnas. kuris yra jau paau
kojęs “Laisvės Varpui” 500 
dolerių ir kasmet apmoka 
Lietuvos nepriklausomybės 
—Vasario 16-os — šventės 
išlaidas. Jis yra pasižadėjęs 
ir ateityje reguliariai remti 
“L. V.” programą.

“L. V.” vadovybė už gau
sias aukas suteikė P. Vai
čiūnui mecenato vardą ir ta 
proga kovo 2 d. 5 vai. vak. 
Tautinės S-gos name 484 E 
Fourth St., rengia jam pa
gerbimo banketą.

Visuomenė kviečiame ta
me bankete gausiai daly
vauti. <£

Rengimo Komisija

Lietuvių Piliečių Dr-ja 
turėjo gražaus pelno

Lietuvių Piliečių Draugi
ja išsiuntinėjo savo nariams 
tik anglų kalba spausdintą

J.A.V. Lietuvių Bendruo
menės Bostono Apylinkė 
šaukia visuotinį narių susi
rinkimą kovo 1 dieną 7 vai. 
vak. Lietuvių Tautinės Są
jungos namuose (484 E. 4th 
Street, South Boston).

Darbotvarkė:
1) Valdybos pranešimas,

2) dr. Girniaus paskaita,
3) organizacijų atstovų pa
sisakymas. 4) Atstovų į A- 
pygardos suvažiavimą rin
kimas, 5) einamieji reika
lai.

Nariai ir nenariai kviečia
mi šiame susirinkime daly
vauti.

Lietuvos vėliava prie 
konsulato patalpų

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klubo vasario 22 d. su
sirinkime Enciklopedijos re
daktorius Pranas Čepėnas 
kalbėjo apie istorijos klas
totojus.

Tokių yra visur, bet jis 
pasirinko tuos, kurie visą 
mūsų praeitį atvaizduoja 
aukštyn kojomis, kurie isto
riją rašo pagal dienos rei
kalavimus, iš jos visai iš
braukia, kas jiems nepatin
ka, ne tik faktus kitaip aiš
kina, bet ir juos iškreipia.

Tokia istorija yra bolše- 
vikijoje.

Lietuvoj didžiausiu “isto
riku” tapo J. Žiugžda, nors 
savo pasiruošimu nėra isto 
rikas. Pagal jo aiškinimą, 
lietuviams viskas buvo nau
dinga, ką rusai darė, jei ne 
“vyresnieji broliai” rusai, 
nebūtų buvę nei Lietuvos 
valstybės, nei ji būtų galė
jusi nuo priešų apsiginti. Ir 
tie “brolaii” daugiausia 
“malonės suteikė” 1940 mt

S. Bostone, kaip žinoma, 
yra Lietuvos garbės konsulo 
raštinė. Pats konsulas adv.
A. Shallna gyvena Camb-,.. , . , „
ridge. Vasario 16 d. jis pa-1 Įjungdami Lietuvą Tarybų
prastai atvyksta į konsulato 
patalpas, ir iškeliama Lietu
vos vėliava.

Sąjungos šeimon.
Pranešėjas davė daug pa

vyzdžių, kaip bolševikai ap-

si pūga, bet konsulas vis. 
dėlto vargais negalais pajė- 

, .x •- gė atvykti į So. Bostoną ir 
l.iot metų apyskaitą, ^mėgino iškelti mūsų trispal- 
kurios matyti, kad pernai vf ,auke> stiprus vžjas 
.................. trukdė tai padaryti. Tadaturėjo bi-utto
360.43. išlaidų $62,779.09, 
taigi gryno pelno liko $18,- 
581,34.* ’*!<

Didžiausios išlaidos: tar
nautojų algos— $30,163.93, i 
orkestras — §6,984.00, mo
kesčiai — §5,974.81 ir t.t 

Draugijos inventorius kny-

Šiemet tą dieną buvo bai- verčia įvykius aukštyn ko-

vėliava buvo pakabinta iš 
vidaus ant lango ir praei
viai galėjo matyti, kad kon
sulatas švenčia savo šventę.

Įsteigtas šaulių S-gos būrys

Vasario 8 d. įvyko Lietu- 
gose Įkainuotas $7.996.67,'vos Šaulių Sąjungos Trom
bą Idai ir Įrengimai §20,- tyje būrio steigiamasis susi-
318.77, namai $175,871.43.

Bankuose dr-ja turi $71,- 
190.89. <

Per metus mirė 13 narių.

Dumšaitės į Vak. Indiją

Mūsų laikraščio skaityto
jo P. Dumšos dukterys Al
dona ii- Eilutė atostogų iš
skrido i Vakarinės Indijos 
(West Indies) salas.

Aldona Dumšaitė
operacine slauge Memorial 
ligoninėj, o jos sesutė Biru-

rinkimas, kuriame dalyvavo 
ir centro valdybos pirmi
ninkas A. Mantautas. cent
ro moterų vadė Putvytė - 
Mantautienė ir centro val
dybos narys J. Vaičaitis.

Susirinkimą atidarė ir 
jam vadovavo Albertas Pu- 
skepalaitis, sekretoriavo Šle
žienė.

Valdybon išrinkti: Pirmi
ninku kap. Albinas Šležas,

jom ir, žinoma, jie tada vi 
sai kitaip atrodo.

Diskusijų metu buvo iš
kelta mintis, kad pirmon 
galvon Istorikų ir Profeso
rių Dr-jos turėtų, kiek iš- 
galėdamos, visokių rūšių 
praeities klastotojams kau
kę nuimti.

Arbatėlės metu pirm. inž. 
J. Gimbutas priminė vykdo
mą rinkliavą knygų ir 
pinigų lietuviškosios mo
kyklos knygynui, kuris vė
liau gal virs visos Bostono 
visuomenės knygynu, ir pa
ragino Klubo narius dėtis 
talkon. Nariai sumetė $21.
* ' y j. i ' _____________________________

Atsiliepkite kam reikia

duba sekr. I. Vilėniškis, ižd. Jie- 
va Kavaliauskienė.

Būrys pavadintas Jonp 
tė dirba Mass. General ligo-Vanagaičio vardu. Būrio 
ninfc laboratorijoj. Gero adr.: Mr. A. šie-

žas, 24 Prospect St., Hyde 
Park, Mass., tel. HY 3-

poilsio!

Padėka

Pianas Baranauskas, gy
venęs 212 Athens St., So. 
Bostone, yra miręs. Jis, pa
gal pasakojimą, yra daug 
kam palikęs skolingas. Tei
smas dabar aiškina jo pali
kimą. Kas turėjo su velioniu 
neišlygintų reikalų daugiau 
žinių gali gauti pas daktarą 
D, Pilką (546 Broadway, 
So. Bostone).

Lietuviai televizijoje

3975.
Nuoširdžiai dėkoju L.S.S. j - -------------

71 kuopos nariams, kurie Gerai painformavo
atsiminė mane mano am- ------
žiaus 75 metų sukakties Plačiai skaitomas “The 
proga, ačiū Onai ir Jonui Christian Science Monitor” 
Andriukaičiams. Paulinai ir dienraštis išspausdino Bro- 
Antanui Valeikoms, Karo- niaus Mikonio straipsnį, ku
liui Banevičiui. Vinciūnams name trumpai, bet aiškiai 
ir J. Sondai už vaišes ii do-Į nupasakota Lietuvos valsty- j 
vanas. Petras Čepas b»*s istorija.

Onos Ivaškienes tautinių 
šokių šokėjai kovo 9 dieną 
11-12 vai. šoks televizijos 
programoje (WBZ, Chan- 
nel 4).

Klubo banke**

Klubo metinis banketas 
bus kovo 23 d., pradžia 5 
vai. vak.

The Apothecary
■ Lietuviška Tikra Vaistinė

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

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraicio, 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

NAUJIENA

Stepono Kairio knygų “Lie

tuva budo” galite gauti Ke

leivio administracijoj. Kai

na $5.50.

AK8H88B&Bn8HBHB8B8BBHBBB9
DU KAMBARIAI NUOMAI

i Vienas $5, o kitas $7. nuomos sa- 
Įvaitei, šilti, yra šiltas vanduo, iš- 
nomuojami vyrams. Kreiptis 153 
Dorchester St., So. Bostone bet ka
da.

PATOGI VIETA PARENGIMAMS

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-3839 
12 M L Vernon, Dorshester, Mai

SZZlZlsU
COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, » 

yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, mešky- • 
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- ♦ įiš stoties WLYN, 1360 ki 
sisakyti. lsnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti. * < ’

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

Telefonu: TAUNTON 2-3830 arka rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Lietuvių Radio programa

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WINDOWS)

Žemos,
ŽEMOS

KAINOS

! lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. * Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Įdėjimas pagal susitarimą 
Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės
* Sutaupyk tarpininko komisą
* Trijų dalų langas
* Vienas iš mūsų daugelio pui- 
kių langų.

ROYAL ALUMINUM MFG. CO.
621 East Ist Street, South Boston, Mass. 

Klauskite Mike (Maikel)

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
ELL1S BUILDING, Room 10 Telefonu AN AA764 

409 West Broadvray-------- :-------- So. Boston 27, Mas*.

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius ( LIETUVĄ lr VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis 

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje. Prašykite katalogų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. 
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus- Mes, 
siuntinį perpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.

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

daiktai telpa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paš
tu galima siųsti iki 22 svarų siuntinius.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, DEL INFORMACIJŲ KREIPKITftS 

LIETUVIŠKAI. VEDĖJAS J. ADOMONIS.
Visi siuntėjai įsitikino, lead mūsų įstaiga greičiausiai 

patarnauja ir persiunčia siuntiniu*. Siuntiniai apdrausti.
/

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie- 
eisis nūn 0 Iki 7 vak. in feštmlienfoi* nnr 8 <11 *> vsl. po pintu.

Tek AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: U ir M 
Nedabmie ir fvmtuiBmlate:

pagal ■uąitarinų

4B5 Columbia 
Arti <7ph4rt Cemer

^Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-901S I

Dr. J. C. Seymour

Vartoja

(LANDSIUB) 
Ir

X-RAY Aparatą

VALANDOS: m H to M 
534 BKOADUAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tol.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

^nmnnnnnnanm

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

14 Gartfamd Street 
Jamaica Plain,

TsL: JA4-4676

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ. IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jesticc of the

598 B.

h
So. Boston 27,

AN 8-1761 ir AN 8-24M|

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki «

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL IBTATB « IN8UKANCB 

409 W.
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL AN 8-0948
Ka. 17 ORIOLI STKKKT 

Mest Basbary.
TeL FA S-Ull

KETVIRTIS 
—JEWEL1

a ca

twdni DaDUoftalua271 W?^R&ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TsL AN 8-4640

FLOOD 5QUARE 
HARDWARE CO.


