
NAUJAS ARGENTINOS PREZIDENTASKalbama Apie Užsienio 
Ministerių  ̂Pasimatymą

Kad Užsienių Reikalų Ministeriai Su
sirinktų Paruoiti “Viršūnių Pasimatymą”; Dar

Aiikinasi, Kas Dalyvautų Paruošiamame Dar- 
_ be; Maskva Užsispyrusiai Siekia Viršūnių

Pereitos savaitės gale So
vietų Rusija sutiko, kad di
džiųjų valstybių vadų pasi
matymą paruoštų užsienių 
reikalų minsteriai. Taip 
rusai painformavo Prancū
zijos, Anglijos, Amerikos 
vyriausybes. Bet dar nėra 
tikrumo, kada užsienių rei
kalų ministeriai susitiktų ir 
kokius klausimus jie ap
svarstytų. Tuo reikalu da
bar eina derybos ir šį pir
madienį prezidentas D. D. 
Eisenhower priėmė Sovietų 
ambasadorių Menšikovą, ku
ris paaiškino paskutinį ru
sų pasiūlymą.

Rusų staigus sutikimas, 
kad užsienių reikalų minis
teriai susitiktų ir pasikalbė
tų apie “viršūnių pasimaty
mą” aiškinama tuo, kadru-

Vasario 23 d. Argcatinos gyventojai naajnoju prezi
dentu išsirinko advokatą Artūro Frondizi, kairiąją ra
dikalą partijos atstovą. Atvaizde jis paduoda savo 
balsą. . k

Jungtinė Arabų
Respublika Didėja

Prie Jungtinės Arabų Re
spublikos, Egipto ir Sirijos, 
pereitą savaitę prisidėjo ir 
Jemen karalystė su 75,0001 
ketvirtainių mylių ploto ir 
4 ar 5 milionais gyventojip.
Apie Jemeno prisidėjimą!’------—--------- ---------------------------- -- ——----- ----------
prie jungtinės valstybės pa- Italijos Teismas Siūlo Amerikai

Pamerkė Vyskupą Draugystės Sutartį
diktatorius Nasseris ir Je-! T, ... " ~ „
meno karaliaus įpėdinis ' vyskupas P. Fior-| Sovietų Rusijos ambasa

delli —— --------- 1 - ♦

Anglų Ekspedicija 
Perkirto Antarldiką

Anglų ekspedicija veda
ma Dr. Vivian Fuchs, sek
madienį kovo 2 d. baigė sa
vo kelionę skersai Antark
tikos kontinentą. Ekspedi
cija pakilo į žygį prieš 99 
dienas iš Shakleton stoties 
ir po ilgos ir labai vargin
gos kelionės pasiekė Scott 
bazę. Ekspedicija keliavo 
per pietų ašigalį.

Iš viso Dr. Fuchs ekspe
dicija padarė 2,150 mylių 
kelio per sniegu ir storu le
du padengtą žemę, ji turėjo 
nugalėti visokias kliūtis, bet 
laimėjo.

Amerikiečiai Scott bazėje 
ekspedicijos dalyviams iš
kėlė šaunų priėmimą su 
šampanu ir alumi.

Daag Bedarbi Jai lieka 
iBe Jalai) Pašalpų

Išėmuaieji Bedarbių Pašalpas, Pasilieka Be 
Nieko; Kas Mėnuo šimtai Tūkstančių Bedarbių

Baigia Išimti Savo Pašalpas; Kongresas lr 
Vyriausybė Svarsto, Ką Daryti, Kad Be

darbiai Neliktų Visai Be Pi

Rūbų Siuvėjai 
Rengiasi Streikuoti

Al-Badr. i nuteistas uz zmomų į dorius Washingtone M.
K* jungtinė respublika. šm<“im» /"mokėti 40,000 i Menšikov, atsakydamas j 

darys su Jemeno karaliumi,« !»<•«”«“ t®“®“ •»- laikraštininkų klausimus, 
pranešimai nesako. Bet už- Vyskupas savo ga- siūlo Amerikai Dasiražvti su
tat bendrame pranešime sa- nytojižkame
koma, kad jungtinė arabų .
valstybė stensis išvaduoti .. .
pietinę Jemeno dalj, kuri* dejelraąs ; ir gyvenaneia»s

___ valdo anglai* kaip "savo kn-8k^1<^,In®OJ® «uS'd°*3»-
pagimdyti naują “Ženevos ionij, (Aden kolonija). teje”. Vyskupo bausme y-

£&* siūlo Amerikai pasirašyti su 
laiške ukm- į Maskva “draugiškumo sū

riems išvadino civiliai vedu- tartį” ir tuo būdu prisidėti 
prie taikos išlaikymo “mū
sų planetoje”.

viešais nusi-

25 Vaikai Nuskendo 
Bušo Nelaimėje

dvasią”, kuri reiškėsi šyp
senomis, bet į valstybių 
santykius neįnesė jokių per
mainų. Be to, rusai Žene
voje padarytus labai aprėž
tus susitarimus greit “už
miršo” ir kai santykiai vėl 
įsitempė, jie pradėjo vėl 
kalbėti apie naują viršūnių 
pasimatymą.

Amerikos vyriausybė jau 
yra pasisakiusi dėl viršūnių 
pasimatymo. Jei didžiųjų 
konferencija bus tinkamai 
paruosta, jei iš anksto bus 
paaiškėję, kad dėl svarsto
mųjų klausimų galima susi 
tarti, Amerika neatsisakys 
dalyvauti ddžiųjų valstybių 
vadų pasimatyme. Bet da 
lyvauti tik tam, kad iš “vir
šūnių” pasitarimų būtų pa
darytas propagandos čir- 
kas, Amerika nesutiks.

ra tik simboliška, nes baus- 
’mės mokėjimas atidėtas 

Laivo Nelaimėje 'penkiems metams ir jei per 
laiką vyskuPas daugiau £>UV0 4VU amonių n€besikolios, jam bausmė

~ v 'bus dovanota.
,Y° 1 d.turkų pakras-juž įžeidimą vienas civi- 

«ų laivas su 450 žmonių Iz- naį vedęs žmogus ir jo žmo- 
rmt. įlankoje staigios audros na reikalavo atlyginimo, 
užtiktas nuskendo jūroje, bet tą klausimą teismas dar 
Is perpildyto laivo išsigel-'svarstys atskirai.*
bėjo tik 39 žmonės. Kol kas j__________________
atrasta - 220 lavonų, bet . » .. rr
daug keleivių lavonų dar tndoneZlįOS KOTUS 
neatrasta.

Laive plaukė daugiausiai 
mokyklų mokiniai, kurie sa- Indonezijos pilietinis ka 
vaitės gale važiavo iš mo-ras dar neįsisiūbavo. Vy- 
kyklų į namus. Ląivas “Us-.riausybė Jakartoje pasiuntė 
kudar” buvo 30 metų senu- savo karo laivus ir karo lėk- 
mo, jis galėjo gabenti tik tuvus prieš Sumatroje susi-

Vyksta Palengva

Siuto Komisionieriui 
Mack Pasitraukti

Atstovų rūmų tyrinėjimo 
komisija, kuri aiškina Fe
deralinės Komunikacijų Ko
misijos veikimą, pereitą sa 
vaitę išklausė komišionie- 
riaus Mack liudijimo ir po 
to komisijos pirmininkas 
Harris sakė, / jog R. A. 
Mack elgesys yra nepateisi
namas ir jis geriausiai pa 
darytų, jeigu trauktųsi iš 
savo pareigų.

F.C.C. komisijos narys 
Mack prisipažino, kad jis 
ėmęs iš savo draugo adv. 
Whiteside visokias dovanas, 
gavęs paskolų, bet sakosi 
balsavęs už to advokato at
stovaujamą firmą (pripa
žįstant jai televizijos stotį) 
pagal savo sąžinę. R. Mack 
žadėjo pagalvoti dėl trau
kimosi iš pareigu

350 keleivių, bet dažnai ga 
bendavo daug daugiau. Lai
vo perpildymas, matomai, 
prisidėjo prie staigaus jo 
nuskendimo.

TEISINASI

Adv. Thurmaz A, White> 
gide iš Miami teisinasi, kad 
jis nedavęs kyšio Federali
nės Komunikacijos Komisi
jos narini Mack, kad šis 
padėtą perleisti televizijos 
stotį jo atstovaujamai ben
drovei ir kad U kaltinimą 
iškėlęs prof. Schwan yra 
melagis. Tyrinėjimas tęsia
mas, tari- soaiškėti, kie
no tiesa.

dariusią “revoliucinę vy
riausybę”, bet kadangi Ja- 
karta mažai karo laivų ir 
lėktuvų teturi, tai kol kas 
Sumatra yra tik užblokuota, 
bet naujos vyriausybės nu
versti nėra pajėgų.

“Revoliucinė vyriausybė” 
irgi negali nieko daryti 
prieš centralinę vyriausybę, 
nes visiškai neturi nėi karo 
laivų, nei lėktuvų.

LENKŲ KOMUNISTAI

Lenkijos komunistų parti
jos centro komitetas daugu
ma balsų pritarė Wl. Go- 
mulkos politikai. “Stalinie- 
čiai” centro komiteto posė
dyje kaltino Gomulką, kad 
jis tolinasi nuo Maskvos, 
skriaudžia darbininkus, pa
taikauja “kulokams” irpan.

Kovo 2 d. naujasis Gvate
malos prezidentas gen. Ydi- 
goras buvo įvesdintas savo 
pareigoms. Priesaiką iš jo 
priėmė Gvatemalos kongre
so pirmininkas J. Prado.

rikos vyriausybei jau seniau 
darė Sovietų Rusijos prem
jeras Bulganinas, bet Ame
rikos vyriausybė atsisakė 
tokį popierių pasirašyti, nes 
tokią draugiškumo, nepuoli
mo ir bendradarbiavimo 
popierių abi valstybės jau

Fenktadienį vienas auto
busas su mokyklos vaikais 
atsidaužė kelyje į sugedusį 
sunkvežimį ir po to nusiri
to nuo kelio į upę= Autobu
se keliavo 38 vaikai ir tik
tai 14 vaikų išsigelbėjo pro 
atsargines duris. Kiti nu
skendo. Nuskendo ir auto
buso šoferis. Autobusas į- 
krito į Big Sandy upę, kuri 
buvo patvinusi ir autobusas 
tik sekmadienį buvo atras
tas.

Nelaimė įvyko prie Pres- 
tonburg, Ky. Kentucky val
stijos vadovybė sako, kad

107,000 siuvyklų darbi- 
dinkų septyniose rytinėse 
valstijose, International La- 
dies Garment Workers U- 
nion narių, rengiasi į didelį 
streiką. Deiybos su darbda
viais dėl darbo sutarties at
naujinimo nutrūko ir unija 
yra nusistačiusi streikuoti, 
bet laikas streiko pradžiai 
dar nėra paskirtas, bet tai 
gali būti paskirta dar šį 
pirmadienį.

Unija negalėjo susitarti 
su darbdaviais dėl darbo 
sąlygų- Unija reikalauja už
darbių pakėlimo 15% ir no
ri, kad butų numatyta prie
monės priversti darbdavius 
laikytis pasirašytos darbp 
sutarties. Darbdaviai sutik

ėtų pakelti uždarbius 5%. 
Be to, unija nori, kad dir
bantieji akordinį darbą (to
kių unijoj yra 80%) gautų 
mokėti “laiką ir pusę” už 
darbą virš 35 valandų per 
savaitę.

yra pasirašiusios Jungtinių yra didžiausia nelaimė 
Tautų čarteryje. Amerika su mokyklų autobusu, koki 
sakė, kad verčiau būtų lai- kada yra ištikusi tą valsti- 
kytis pasirašytų sutarčių,
negu pasirašyti dar vieną

Prezidentas Yra 
Susitaręs Su Nixonu

popierių.

Bus Leidžiami
Nauji Satelitai

Dar šią savaitę bus lei
džiamas naujas žemės pa
lydovas. Jį leis armijos or
ganizacija, kuri paleido 
“Explorer” į aukštybes. Ka
ro laivynas irgi žada daryti 
bandymą iškelti savo “Van- 
guard” į aukštybes. Karo 
laivynas iš dviejų kartų jau 
darė bandymą ir abu kartu 
nepasisekė.

Tikro laiko, kada sateli
tai bus leidžiami, niekas ne
žino. Net ir patys organi
zatoriai nėra tikri, nes daug 
kas pareina nuo oro sąlygų 
ir kitų sunkiai numatomų 
aplinkybių.

ar-

Kunigas Protestuoja

Saukia Protestuoti 
Prieš Jugoslaviją

Socialistų Internacionalas 
kreipėsi į visas prie jo pri
sidėjusias partijas, kad jos 
organizuotų protestus prieš 
Jugoslavijos diktatūrą. Tito 
teismas pasmerkė Jugosla-

Šiuo metu krašte jau yra 
apie 5 milionus bedarbių. 
Didelė dauguma darbininkų 
yra apdrausti nuo nedarbo, 
bet bedarbių pašalpos yra 
mokamos tik aprėžtą laiką. 
Kai kuriose valstijose be
darbiai gauna pašalpas per 
30 savaičių (Pennsylvanijo- 
je), kitur tik per 16 savai
čių (Floridoje). Daugumas 
valstijų moka bedarbių pa
šalpas per pusę metų, o pa
skui bedarbiai palieka vers
tis, kaip jie išmano. Daug 
kur bedarbių pašalpos nete
kusius darbininkus turi 
šelpti labdarybės įstaigos.

šių metų sausio mėnesį 
147,000 darbininkų jau iš
ėmė savo bedarbių pašalpas 
ir liko be jokios paramos, 
o gruodžio mėnesį 110,000 
darbininkų išėmė aavo -pas
kutines pašalpas ir liko be 
paramos. Su kiekvienu mė
nesiu bedarbių be pašalpos 
skaičius eis didyn.

Todėl kyla reikalas rū
pintis netekusiais bedarbių 
pašalpos darbininkais. Kon
grese senatorius Kennedy 
(Massachusetts) ir kongres
monas McCarthy (Minneso
ta) įnešė įstatymo projek
tą, pagal kurį bedarbiams 
mokamos pašalpos būtų 
pratęstos iki 39 savaičių ir 
jos būtų padidintos kai ku
riais atsitikimais iki 40 do
lerių per savaitę. Vyriausy
bė dėl to įstatymo dar nePrezf dentas D. D. Eisen- 

hower pereitą savaitę sakė 
laikraštininkams, kad jis tu
ri “aiškų susipratimą” su 
viceprezidentu Nixonu dėl 
atsitikimo, jei prezidentas 
dėl ligos negalėtų eiti savo 
pareigų. R. Nixon žino, ką 
tokiame atsitikime jam rei
kėtų daryti ir visi preziden 
to bendradarbiai žino, koks 
tas susipratimas esąs.

Dabar kongreso nariai no
ri sužinoti, koks “susiprati
mas” yra tarp prezidento ir 
viceprezidento.

%

NEW YORK, N. Y.

Socialdemokratų 
susirinkit

Kovo 13 d. 7:30 vai. vak. 
šaukiamas LSS 19 kuopos 
susirinkimas. Susirinkimas 
įvyks Lietuvių Atletų Klu
bo svetainėje, Halsey St ir

Paragvajuje, kur viešpa
tauja gen. Stoessner kariš
ka diktatūra, vienas jaunas
kunigas, Ramon Talavera, T . . . n .
iš sakyklos smerki diktato^ mnS Ave' kan,Pas> Brook- 
rišką režimą ir skundėsi dėl ^ILe’ .... .
laisvės nebuvimo krašte. Sus.nnk.me bus nagnne-
Kunigo žodžiai į spaudą ne
pateko dėl cenzūros, bet 
Paragvajaus politiniai emi
grantai mano, kad tai pra
džia gal ir tolimo, bet tikro 
galo diktatoriui Stoessne- 
riui.

jama naujai išleistoji kny
ga “Lietuva Budo,” parašy
ta prof. St Kairio.

Į susirinkimą kviečiami 
risi kuopos nariai r prijau
čiantieji.

Kuopos Valdyba.

rijos socialdemokratų va
dus — Dr. A. Pavlorič 74 j ra pasisakiusi, bet savo pra- 
metų ir B. Krecik, 65 metų nešimuose kongresui vyriau-
—kalėti ilgus metus tik už 
tai, kad jie yra ištikimi de
mokratinio socializmo prin
cipams. Tito teismas juos 
pasmerkė ne už kokius tai 
veiksmus, bet už jų išpa
žįstamas idėjas.

STALINO PĖDOMIS

Chruščiovas karo metu bu
vo politruku ir gavo gene
rolo laipsnį. Čia jį matome 
generolo uniformoj, kai jis 
kalbėjo Sovietą kariuome
nės W0 metą sukakties Iš
kilmėse. Laikraštininkai 
ant jo kritinės suskaičiavo 
17 įvairią ordiną ir ženklą.

sybė siūlė, kad valstijos li
beralizuotų pašalpų mokėji
mą bedarbiams. Kol kas 
valstijos vyriausybės siūly
mą nevykdė gyvenimam

Bedarbių klausimas daro
si gana -opus ir vėliau jis 
bus dar skaudesnis, kai iš
siėmusių pašalpas bedarbių 
skaičius eis didyn.

TUNISO TARPININKAS

Amerikietis diplomatas 
Murphy, kuris tarpininkau
ja prancūzų ginče su Tuni
su, baigė pasikalbėjimus su 
Tuniso vyriausybe ir atvy
ko į Paryžių tęsti derybų su 
prancūzais. Tarpininkas sa
ko, kad jis esąs optimistas. 
Bet stebėtojai mano, kad 
Murphy optimizmas ar tik 
nebus vėju pagrįstas.

GRAIKIJOJ RINKIMAI

Graikijos vyriausybė, prie
šakyje su Karamanlis, pasi
traukė ir vyriausybė pasiū
lė karaliui, kad jis paskelb
tų krašte naujus parlamen- 
o rinkimus.
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Reikalinga reforma
Amenkoje seniai yra pribrendęs reikalas įvesti pri

verstiną draudimą ligos atsitikime. Bet opozicija tokiai 
reikalingai ir seniai pribrendusiai reformai yra didelė 
ir vargu galima tikėtis tokios reformos greit sulaukti. 
Prieš draudimą ligos atsitikime garsiai šaukia gydytojų 
profesija, kuri, rodos, turėtų būti pirmose eilėse ko
votojų už tokią reformą. Deja, gydytojai pasirodo stovų 
dolerių kalėjų pirmose eilėse ir vaikydamiesi doleri jie 
užmiršta paprastą žmoniškumą.

šiuo tarpu kongresan yra įneštas įstatymo suma- 
* nymas, pagal kuri senatvės pensininkai galėtų gauti ne
mokamą gydymą ir ligoninę per 60 dienų viename su
sirgime. šitokia dalinė reforma nekainuotų mokesčių 
mokėtojams nė cento, nes išlaidos būtų padengiamos iš 
padidintų socialinio draudimo įmokėjimų. Bet ir prieš 
šitą reformą dolerį garbinantieji Amerikos gydytojai 
šaukia, kaip prieš “socializuotą mediciną“. Keikia tikė
tis, kad savanaudžių šauksmas nesutrukdys tokio, toli 
gražu neužtenkamo, bet reikalingo įstatymo pravedimą.

Įstatymo sumanymą kongresan įnešė kongresmonas 
Forand iš R. I., ir vos tik įstatymo projektas buvo 
įneštas, prieš jį tuoj prasidėjo siundymas iš “socializuo- 
tos medicinos” priešininkų tarpo. Kodėl bankieriai, pi- 
niguoti gydytojai, pramonės kapitonai ir panašūs žmo
nės, kuriems gydymasis ligoje nėra joki problema, taip 
piktai puola viską, kas eiliniam žmogui galėtų būti 
naudinga? Atsakyti į tai ne taip lengva.

KONSULAI APLEIDŽIA TUNISĄ

Tuniso vyriausybė įsakė Prancūaijaa 
leisti Tunisą.

ufifirfetų, jis vaikščiotų, 
kaip šmėkla žvirbliams bai
dyti ir tada tas nenaudėlis 
nebesiplūstų prieš “tingi
nius**.

Žinoma, kolchoadninkas iš 
299 kliogramų grūdų ir 300 
rublių negali išgyventi,

Kas savaite
1,000 Mažins

Bimba ir tina

Ap ž v a l g a
DVEJOPAS TIKĖJAUS

t y. tikėjimo tiesas ir papil
domomis žiniomis išgauti 

jiaakmimą, ar tai ką tiki-

. . .XA Lenkija nutarė minėti sa- Prezidentas neseniai už-
kaip negalėtų nė tingimų „0 valstybės tūkstantį metų siminė, kad, jei reiks, tai 
neapkenčiąs Bimbagyvavimą. Minėjimas tęsis vyriausybė siūlys ir moksa- 
venti net vienos savaites uz nuo metų iki *1966 me- čius mažinti, kad toku būdu 
visą njetinj kolchozo šeimos ištisus šešius metus! pagreitinus ūkio atsipeikėji- 
uzdarbj. Kolchozmmkai tu- gpauja praneša, kad Len- mą iš prasidėjusios depresi- 

kijos Valstybės Taryba vy- jos. Užteko paminėti taksų 
kins tūkstanties metų minė- mažinimą, kaip tuoj prari
jimą ir tos tarybos pirmi- dėjo spėliojimai, laukimas ir 
ninkas komunistas Zawads- reikalavimai mažint mokes- 
kis jau pasakė ir kalbą a- čių naštą. Daugiausiai rei- 
pie tą minėjimą. Jis išba- kalauja tie, kurie daugiau- 
rė lenkus už tinginiavimą, šiai turi ir mokesčių “naštą” 
girtuokliavimą ir kitokius gal mažiausiai jaučia, 
trūkumus ir išaiškino, kad Bet taip jau yra, kad kas 
iš 1,000 metų gyvavimo tik turi, tam bus ir dar duota, o 
15 metų komunistinės Len- kas neturi, iš to, tur būt, bus 
kijos tikrai yra verti minė- imama ir tas, ką jis turi .. . 
jimo, o viskas kita tai tik Darbininkas, kuris turi 
buvo lyg pasiruošimas pas- tik savo darbo jėgą, dėl de- 
kutiniesiems 15-kai metų... presijos negali .savo raume- 

Su tokia pažiūra į tautos nų ir smegenų jėgos par- 
istoriją Zavvadskis primena duoti, o daug turintieji rė- 
viendienę musėlę, kuriai tik kia, kad juos mokesčių naš
ta diena yra svarbi, kada ta baigia prie žemės pri- 
ji gali ant mėšlyno tupėti lenkti. Kam skauda ir ką

[ri “dasidurti”. Dasiduria 
visaip: turi mažiuką žemės 
sklypelį ir jį dirba, prakai
tu laisto, tręšia, knisa lope
tomis, nes arklio neturi. Bet 
'tome mažame lopinėlyje že
mės užauga bulvių, daržo
vių, gal Įtiek uogų. Kolcho- 
zninkai turi vienas karvę,

Antanas Bimba, lietuvių nei poilsių nereikia! Iš tu 
bolševikų vadas Amerikoje,;su, kam koleboaininkame 
pasiskelbė su dar viena nau- poilsio dienos, jei jie dirba 
ja ypatybe, kurios mes ir Nikitos garbei ir Maskvos 
nežinojome. Jis sako apie i galybei?
save šitaip: Bet ne čia A. Bimbos d>

„džiausiąs suktumas. Ta kd-“Su manim bėda tame, kad 
aš baisiai neapkenčiu tinginių'

Vadinasi, šalia visokių ki- chozninkėo duktė rašo, kati
. j _*.• a d- u jų darbas kolūkyje yra gy- tokių dorybių A. Bimba ga- g^ymas b- Šėrimas,
tavas yra imti bizūną ir vi- Jej ^mba’nežiBO> jam pa. 
siems tinginiams išlupti kai- £akysime kadDARBADffi- 
h, ypač jis norėtų išlupti Ms nžra daroo di
kailį * Lietuvos kolchozų 
baudžiauninkams, kurie, pa
gal Bimbos išmanymą, ne-

tai yra tam tikras atliktas 
darbas ir lyg tyčia ganymas 
gyvulių kolchozuose skaito

mą “Drauge” šių metų sau- gys paliečia Šv. Raštą arįcavo ponams komunistams.šio ir vasario mėn. skyriuje katekizmą, t y. religiją, tai Mu'„s atrodo kad tokie “z vzenąį daibo dieną gyvu- 
“Rimties valandėlei”. Iš jo jis prieštarauja anksčiau jo npaj kaip Bimba, la- !*?
straipsnių turinio matyti, peties teisingai nusakytam baįbūtu dvarponiams3* a badięnio. Todėl no- 
kad yra dvejopas tikėjimo žodžio “tikėjimas” suprati- j “akamonus” ar darbinin- 
jausmąs: 1) žemiškas, pa- mui ir turi galvoj privesti- kų prižiūrėtojus. Juk kai 
saulietinis ii' 2) dangiškas ną, be svarstymo, pnėmi- į kurie dvarų priovaiy-dos taip 
bažnytinis. Nors jis to ne- kitų žmonių tvirtinimų jr vaikščiodavo su bizūnu ir

Įdomūs pasisakymai vys-ma, yra tiesa ar klaida. __ ______ ___
kupo V. Brizgio apie tikėji- Tačiau, kai vysk. V. Briz- ‘užtenkamai stropiai dirba

pasako. • [apie tai, kas yra tiesu, tei-
Vysk. V. Brizgys teisto- ’**»• •“•>>? f" ivai‘

rai paraše: tikėjimas yra tikybų dvasminkųi pa-
laisvas žmogaus pritarimas »««<ynuu: Re*, tikėti 

viską, ko moko mus Ap
reiškimas ir Kristaus palik-tvirtinimui kito žmogaus,

, patikimo bei autoritetingo, 
nors tie jo tvirtnimai būtų 
neaiškūs ir ne visai supran
tami.......... dažnai pasitai
ko, kad tikima net klaidin
tiems tvirtinimam. Išeina, ti
kėjimas yra tokia būklė, ka
da protas neturi, ar nepa
kankamai turi, aiškių bei 
pagrįstų žinių, kada jis sa- 
vinasi kitų nuomones, ku
rios jam atrodo tikėtinos. 

Kada žmogus yra pažinęs

ta Bažnyčia ... tikė
ti todėl, kad tikėjimo tiesos 
yra iš Dievo... Žmogus turi 
būti nusiteikęs priimti tai, 
ką Bažnyčia skelbia, kaip 
tikėliam dalykus.... nusi
kaltimu tikėjimui gali būti 
netinkamu dalykų skaity
mas bendravimas su klys
tančiais, priklausimas tikė
jimą nęgerbiančiom organi
zacijom” . ir tt

Tas “reikia... turi būti... 
kurį daiktą ar Įvykį, jie nie-inU8ikakrtama... tikžtina- 
kad nesako: as tikiu, bet kaip kirviu nukerta laisvę
taria — aš žinau. Ir prie
šingai, kada žmogus turi 
miglotą nuovoką ar nuojau
tą, tada jis sako: aš dar ne
žinau, bet tikiu, veikiausiai 
bus čia tas ir tas arba taip 
ir taip. Tuo jis pareiškia sa
vo netikrumą tuo, ką jie ti-

pritarti ar nepritarti kitų 
žmonių (dvasininkų) tvirti- 

* nimut čia vyskupas skelbia
1 • — yr • > — •• tlabai seną rūšį tikėjimo, ku

ris vadinamas uždaru, aklu. 
Tas dieviškas bažnytinis ti
kėjimas laiko nusikalstamu 
dalyku tyrinėti jieškoti tie

ki, būtent kad jo paimtus iš skaityti kitų tyrinėji
kiui žmonių tvirtinimus ly
di didesnė ar mažesnė abe
jonė, kad jo žinyne yra ne
žinios spragų, paslapčių. 
Taigi tikėjimo einama į pa
žinimą. Tikėjimas atkrinta, 
išnyksta, kai atsiranda įsiti- 
krinimas.

Matyti, turėdamas tokį 
tikėjimo supratimą, vysku
pas skelbia teisingus, visom 
pasaulėžiūrom priimtinus 
dalykus: “Žmogaus natūra
li pareiga lavintis, pažinti 
tikėjimo tiesas ... Tikėjimo 
tiesas tyrinėti ir skaityti ki
tų tyrinėjimus ne tik ne
draudžiama. bet reikalin- 
ga .

Tokis via žemiškas pa- 
saulėtiškas tikėjimas: lais
vas ir atviras tyrinėjimui, 
kritikai ir pažinimui. Tame

mus pav. ar iš tikrųjų tikė
jime tiesos yra iš Dievo? ar 
teisingai suprato ir perdavė 
kitiems Dievo apreiškimą? 
O gal tas apreiškimas buvo 
ne tikro Dievo arba jis bu
vo apreikštas visai ne Die
vo? Iš bažnytinio tikėjimo 
kelias į žinių sritį visuomet 
buvo uždarytas, užantspau
duotas paslaptim ir nuodė
mės grėsme, nes kiekvienos 
tikybos dvasininkai laikė 
savo tvirtinimus neklaidin
ga tiesa.

Iš vysk. V. Brizgio pasi
sakymų matom, kad žmoni
joje yra du tikėjimai. Žmo
giškai pasaulietis tikėjimo 
supratimas griežtai skiriasi 
ir net prieštarauja religiniai 
bažnytiniam tikėjimo su
pratimui. Dėlko tiek kalbo-

kur tik užtikdavo tinginį 
darbininką, jam tvodavo 
per kuprą ar galvą, kad 

jgriešninko kudlos dulkėda
vo. Tiktų toks “tinginių ne- 
apkentėjas” Bimba ir į ko
kios nors senoviškos dirbtu
vėlės formanus, nes su mie
lu noru gainiotų darbinin
kus ir neleistų išdykėliams 
tinginiauti. Bet gana apie 
Bimbos “dorybes”. Pažiūrė
kime, kodėl p. Bimba pra
dėjo girtis savo tomis dory
bėmis. O priežastis ta, kad 
jis pasiskaitę “Keleivyje” 
ištrauką iš vieno laiško iš 
Lietuvos. Rašo kolchozo 
baudžiauninkės duktė ir sa
ko šitaip:

"Mes turime kolūkiui šerti 
50 galvų avių. Vasarą ganėme 
20 jaučių ir 20 avių ir dar 
dirbome kolūkyje. Uždirbome 
200 darbadienių už kuriuos ga
vome 200 kilogramų grūdų ir 
300 rublių”.

Paskaitė tą laišką p. Bim
ba, kuris neapkenčia tingi
nių, ir štai į kokią “akamo- 
nišką” isteriją įpuolė tas 
bolševikų prižiūrėtojas. Jis 
sako:

"Prašau pagalvoti. Keleivio 
‘duktė’ rašo, kad ne ji viena, 
bet visa jos šeima (gal du, gal 
trys. gal keturi, dar gal dau
giau. nežinia) per visas apskri
tus metus padarė tiktai ‘200 
darbadienio, už kuriuos’, girdi, 
gavome 200 kilogramų grūdų ir 
300 rublių!’

"Baisu ar ne? Bet pažiūrėki
me. Sakysime, šeimoje yra du 
darbingi žmonės. Tada jiems 
išeina tik po 100 darbadienių. 
Gi metuose yra 365 dienos. 
Reiškia, jie, ta duktė ir dar 
kas šeimoje dirbo tiktai apie 
tris mėnesius, o likusius devy- 
nius mėnesius nedirbo, tinginia-
yo

tikėjime glūdi pareiga savy- je, tiek spaudoje susidūrus, 
tu mintijimu bei tyrinėjimu tenka klausti, kurį tikėjimą 
patikrinti kitų tvirtinimus, autorius turi galvoje.

Kai reikalas eina apie 
Sovietų kolchozus, A. Bim
ba metuose priskaito net 

(365 darbo dienas, švenčių

rint išdirbti 200 darbadie
nių reikia dirbti 400 dienų! 
Todėl mūsų “tingine” kol- 
ėhozninkės duktė, kuri dar 
yra jauna ir turėtų mokytis, 
o ne kolchozo gyvulius vari
nėti, nėra jau toki didelė 
tinginė. Motina jaunų vai
kų padedama išdirbo 400 
dienų ir už tai gavo 200 ki
logramų grūdų ir 300 rub
lių. Kiek išeina už darbo 
dieną? Ir kiek išeina už 
darbadienį? Ar Bimba mo
ka paskaičiuoti?

Mes padėsime tinginių 
pamokslininkui Bimbai pa
daryti aiškią apyskaitą. Už 
du šimtus darbadienių kol- 
chozininko šeima gavo 200 
kilogramų grūdų ir 300 ru
blių pinigais. Dirbo ta šei
ma ne 200 dienų, bet 400 
dienų, nes “darbadienis” y- 
ra toks pasiutęs padaras, 
kad vieni, poniškesnio dar
bo dvikojai jį padaro labai 
greit, o kiti, vargingesnio 
darbo žmonės, už darbadie
nį turi dirbti net dvi dienas! 
Jeigu išversime 200 kilogra
mų javų (apie 450 ameri
koniškų svarų) į dolerius, 
tai gausime lygiai 18 dole
rių! O jei pridėsime 300 
rublių pinigais, arba išver
tus į dolerius apie 30 dole
rių, tai kolchozminko šei
ma per metus gavo 48 do
lerius. Arba žymiai mažiau, 
negu “tinginių nekenčian
tis” Antanas Bimba gauna 
į savaitę.

Tai taip atrodo Bimbos 
pasipiktinimls dėl kolchoz- 
ninkų tinginiavime. Mes iš
vertėm 300 rublių į 30 do
lerių, bet tikrenybėj 300ru- 
blių gal turi tik dešimties 
dolerių vertę, o gel net ir 
dar mažiau. Ta pati kolcho- 
zninkės duktė rašo, kad 
pas juos už batus reikia mo
kėti 250 rublių, o už kos
tiumą (siutą) reikia mokėti 
net 1,700 rublių! Taigi, vi
sa šeima per metas gavo iš 
kolchozo pinigais vieną kel
nių kišką ir
rankovę... Kad

Įritąs ožką, turi avelę, turi 
kiautą; turi vištų. Pašaro 
Mek tiek gauna iš kolchozo, 
todėl gyvulėlius šiaip ar 

ir dasiduria 
pagrindinio pž- 

darbio. Bet tai yra kurmių 
gyve- 
nėra

vietos ir tik goifuojantis la
tras Bimba gali tuos nelai
mingus žmones pravardžio- 

tinginiai. Jei kas 
t svarstyklių po

ną Bimbą ir kolchozninką 
Lietuvoje ir pasvertų, kuris 
didesnis tinginys, mes visai 
neabejojame, kad Bimba 
pasirodytų rfe tik didesnis 
tinginys, bet ir visas pelų 
maišas.

A. Bimba rašo ir apie ki
tą “dukterį”, kuri parašė 
laišką jam, pačiam Bimbai. 
Tai laiškas jo sesers duk
ters, kolūkietės. Ta jo gimi
naitė sako:

“Dėde, nusipirkom motocik
lą, kurio taip troškome. Dabar 
taip diaaugiaoMs, kur norim 
areit galini nuvažiuoti. Vyras 

brigadininku. Jei 
važiam į Kauną 

šoferiu sakytis. Jam patinka. 
Mūsų kolikifl pasiturintis. Šie
met pastatė gražią kiaulidę....” 

iš to A. Bimba daro iš
vadą:

“Dalykas toks. Lietuvoj kol
ūkiečiai, kurie netingi dirbti, 
gali eoėaai, gražiai gyventi. Tin
giniams senku”.

Baigia savo 
“tinginiams” Bimba 
kiais žodžiais:

“Matote, koka milžiniškas

'gydys? <
“Fair Trade”

Bolševikų “Laisvėje” Elz- Pereit« savaitę dvi dide- 
bieta Grubienė pasakoja a- prietaisų kom-
pie savo kelionę į Argenti- pamjos atsisakė nuo “fauną, kur ji buvo nuvokusi praktikos ir leidžia
Moti savo mirusį br^į. Iš
jos pasakojimo atrodo, kad JV išdirbinių parduo-
Argentinoje eilinių žmonių \amas kainas. Pagal “tei- 
gyvenimas yra gana skur- sin£°s prekybos tvarką ‘ra
dus. Pavyzdžiui, ji sakosi nustato s*™ »dirbi-
ėjusi su savo pažįstamais nįlį paiduodamas kainas ir 
pirkti vyrišką siutą ir už jį Pikliai netun teisės jų pa
turėjo sumokėti 1,250 pesų, Kai kurios kompam-
arba daugiau kaip dviejų
savaičių uždarbį. Tai labai f*.Py™*1 jų 
brangu. j išdirbinius pardavinėtų tik

v kainomis ir.^^“inesiJaikančius tų kainų
gal..n!'? g1.rdya?’ fe4 s°- traukdavo teismai, 
vietinėj LietiAroj už vieną

ir saulėje šildytis. 

Ji

Kaip tik General Electric 
Company ir Sunbeam Cor
poration pereitą savaitę .at
sisakė nuo “fair trade” 
praktikos, kainos elektros 
prietaisu tuoj krito, kai kur 
net 40%! Prasidėjo taip 
vadinamas “kainų karas,” 
kiekviena stambesnė arba ir 
maža krautuvė pati nustato, 
kokiu uždarbiu ji nori pasi
tenkinti, neatsižvelgdama į 
dirbtuvės nustatytas kainas.

Ilgai “kainų karas” gal 
nesitęs, bet šiuo tarpu tai

siutą reikia mokėti 1,400 iki 
1,700 rublių ir vienam sįu- 
tui nusipirkti paprastas dar
bininkas turi dirbti nuo 
dviejų iki trijų mėnesių, jei 
tik ne daugiau. Pagal tą 
paprastą apskaičiavimą iš
eina, kad sovietinėje Lietu
voje gyvenimas yra keturis 

nnmnkda sunkesnis, kaip neia-
r bai riebioje Argentinoje!

Bet E. Grubienė dėl skurdo 
Lietuvoje vargu piktinasi, 
nes kitaip ji nebūtų bolše
vikiškos “Laisvės” bendra
darbė.

Bezerte ir Maskva

šito-

««,

duktem ir Keleivio ‘kolcboznin- 
kės dukters’

Skutamas tikrai didelis. 
Bimbos dukterėčia ant mo
tociklo važinėjasi, o keleivi
nė “duktė” už savo “tingi
nę” puk*vą braido, avis šeria, 
gano ir valgyti vos vos turi 
ko. Bimba | tą mūsų kelei
vinę .vargšę dukterį šauniai 
nuaispianna ir daro išpažin
tį, kad ys baisiai tinginių 
neapkenčia.

Bet A. Bimba užmiršo 
malą dalykėlį pasakyti. Jo 
auKterecns vyras ouvo on- 

aavo rū
kulis kol

chozo laukuose eilinius dar
bininkus varinėja ir skati
na. Brigadininkas yra val
džios žmogus ir kaipo “vož- 
na aaabe” gauna už darbo 
dieną ne vieną, bet mažiau- 

du arba ir tris “darba
dieniui”. Todėl tai nėra 
pavysdys. Forminai, aka- 
monai, vergų prižiūrėtojai, 
meisteriai ir kitokie darbo 
prievaizdos visur stovi aukš
čiau už eilinį darbininką. O 
Sovietyoj jie yra ypatingai 
aukštai vertinami ir gerai 
apmokami, nes jie yra ne 
tik darbdavio “akis” ir “au
tis”, bet ir jo politiniai a- 
gsntai. Jti Bimba to neži
no, tai ką jis iš viso žino?

yra “laiko ženklas”, recesi
jos, —kaip dabar vadina
ma prasidėjusi depresija,— 
padarinys.

Gino padėtis

Kur link krypsta ūkis? Ar 
turėsime didelę depresiją, 
ar gal atsipirksime “maža” 
depresija, kaip 1949 ir 1953 
metais? Tokie klausimai da
bar jau svarstomi ir atsa
kymo niekas .nežino.

Ūkio depresija, jei ji bū
tų sunkesnė ir užsitęstų il-

Tunise arabai bando “iš
prašyti” prancūzus lauk iš 
savo krašto, nors 1956 me
tais pasirašė sutarti, pagal 
kurią prancūzams buvo 
duota teisė laikyti Tunise 
tam tfleras kariuomenės 
skaičius. Dabar Tunisas no
ri, kad prancūzai krausty- 
tųsi ir iš svarbios karo lai
vyno bazės — Bizerte, šiau
riniame Tunise. Arabai siū
lo, kad Bizerte bazė būtų |«esni laik4, būtų didelis įvy
perieista NATO valstybių 
sąjungai...

Į šitą ginčą dabar 
ir Maskva. Rusai pareiškė 
prancūzam, kad perleidi
mas Bizerte kariškos bazės 
NATO kariškai sąjungai 
“būtų nedraugiškas žygis” 
Maskvos akyse. Kitaip sa
kant, Maskva norėtų, kad 
prancūzai arba pasiliktų Bi
zerte bazėje, arba kad jie 
tą bazę užleistų arabams, 
kurie, žinoma, kariškos ba
zės negalėtų išlaikyti ir Bi
zerte, kaip kariška bazė, vi
sai nustotų savo reikšmės.

Atrodo, kad NATO yra 
aštrus dieglys rusų pašonė
je ir jie visokiais būdais 
norėtų tą dieglį iškrapš
tyti. .-

kis pasaulinėj politikoj. La
bai didelis įvykis.

Maskvos propagandistai 
jau seniai, kaip gervės lie
taus, išsižioję laukia ūkiš
kos’ depresijos Amerkoje. 
Jie nenuilstamai pranašau
ja tokią depresiją ir su ja 
riša dideles viltis.

Ūkio sukrėtimas Ameri
koje būtų viso nebolševikiš- 
ko pasaulio nelaimė ir turė
tų didelių pasėkmių visur.

Kas daroma, kad ūkio 
depresija būtų nugalėto? 
Kol kas mažai kas daroma. 
Vyriausybė žada dar šį mė
nesį “persilaužimą” į gerą
ją pusę, o jei ne šį mėnesį, 
tai vidurvasarį . . . Gal tie 
pranašavimai ir išsipildys. 
Bet jei ne? JJk
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TAS DUONOS NEPRAŠO

1$ SAULĖTOS FLORIDOS Lazutįcienė, Hollywood, 
Fla., kap. A. Vaitekūnas, 
Homestead Air Force Base, 
M. Petrilienė, Chicago, III.,ST: PETERSBURC, FLA. , Zigmantas^ C.. Ūselis, . J- . pu r

---------  ‘Juška, Mrs. Anaus ir Mrs. į- *»
‘ Lee.

V. Jomantas $3 . Bo $2:
Viliai, Naginskienė, Osįns- 
kienė, A. VozbųL B. Se

kės minėjimas

Lietuvių Klubas vasario 
15 d. Toffenitti viešbutyje 
surengė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 40 me-

ir J. Kriščiūnai, Chicago, 
III., V. Dirsienė, Rochester, 
N. Y., J. Zaivis, Miami 
Beach, Fla., T. Aleksynas,

maška, S. Petraitis ir M. ; Miami, Fla., N. O. Karosai,
Zakonas. Ft Lauderdale, Fla., A.

------- ------------ Poli: C. Čepuieviėius,S. ^ksis’ West Palm Beach
tų sukakties minėjimų ir} Urban, V. Smithy, P. Kava-MĮckus> Miami, Fla., 
banketų dr. P. Grigaičiui I liūnas, M. Pudens, Mi Uge-^- Liulevičius, West Palm 
pagerbti. nas, G. Zuris, C. Bliza, J. Į Beach, Fla.

Kalbėjo dr. P. Grigaitis ir Kavaliauskas, 0.»Lareon ir Po 6 dol> aukojo: Dr. ir 
dr. D. Jasaitis. Perskaitytas a. Pocevičius. 'P°nia Tamošaičiai, Miami

Rengimo komisija dėko- J Beach, Fla., P. ir S. Alek- 
ja aukotojams, kalbėtojams synal» Miami, Fla. 
dr. Grigaičiui, dr. Jasaičiui/ P° $5: J. Brown, Mel- 
teisėjui J. Zuriui ir visiems, houme, Fla., A. Bartkus, 
kurie šiuo ar tuo padėjo Chicago, III., M. Javaraus-

.gubernatoriaus raštas, ku
riuo Vasario 1'6-jis paskelb
ta Lietuvos diena ir Miami 
Lietuvių Tarybos pirm: A.
D. Kaulakio sveikinimas.

Atstovas iš Jungtinių Tau
tų Organizacijos Schroeder 
sveikindamas klubo narius 
pažymėjo, kad lietuviai yra 
energingi kovotojai už savo 
krašto laisvę. Iš kitų žymes
nių svečių buvo dr, K. Art- 
zibushew iš Tampa, Fla., ir 
inž. V. Sužiedėlis.

Priimta atitinkama rezo
liucija. Programos vedėju 
buvo teisėjas J. Zuris.

Aukas rinko tautiškais 
drabužiais pasipuošusios G.
Šeštokienė, P. Gribienė, F.
Sinkienė ir B. Semoškienė, 
kurios surinko $226. Pini
gai įteikti Alto centro sek
retoriui dr. P. Grigaičiui. Čikagos, III., ir dr. Einoris 

Aukojo: St. Petersburgo su žmona iš Palm Beach,

minėjimų surengti.
F. J. Seitnlrąt 

MIAMI, FLA.

kas, J. Baltramaitis, Wor- 
cester, Mass., A. Noris, Mi
ami, Fla., Mr. & Mrs. W. 
Jankus, Hollywood, Fla., 
M. P. Daubarai, Chicago,

Aukot Lietuvių Teryby IH-, Al. Sawolskis, J. Miški- 
Minint Lietuvos nepri- nis, Detroit, Mich., A. Stut- 

klausomybės 40 metų su- kus, Z. Družilauskienė ir A. 
kakti, viso labo suaukojo Jankūnai, Miami, Fla., P.

Bukis, Miami, Fla., J. ir E. 
Verbalai, Dania, Fla., A. 
Lukošiūnas, Miami, Fla., 
Statkus, Chicago, III., Pi- 
varūnienė, Pittsburgh, Pa.,

$655.25.
Aukojo: A. Navickienė iš

Miami Beach $36, Miami 
Lietuvių Klubas ir Miami 
Moterų Lietuvių Klubas po

Lietuvių Klubas $60, teisė
jas J. Zuris $25.

Po $10: F. ir J. šeštokai, 
dr. D. Jasaitis, dr. K. Art- 
zibushew, inž-. V. Sužiedė
lis ir J. Moskoliūnas.

Po $5: C. Morozas, J.

$35, Miami S.L.A. 44 kp. A. M. Sutkaičiai, Pittsburg, 
$25; M. Zizas ir K. Leonas ;Pa-> W. Zeck, Miami, Fla., 
D.V.M. po $20; Sandaros!W. Buksnis, Miami, Fla., 
52 kp., dr. A. Juozaitis iš'A. J. Alekna, Miami, Fla., 

J. Kurevičius, Cleveland, 
Ohio, A. Noreika, North 
Miami Beach, Fla., kun. V.Fla. po $15.

Po $10 aukojo: Miami vaievicius, Miami, Ha., J.
Lietuvių Choras, J. ir vJBendik, Rodger, Miami, 
Liulevičiai, Chicago, III.,A.!Fla., Ilevičius, P. Sagata, 
ir B. Zalatoriai, Chicago, Hollywood, Fla.
III., A. D, ir 0. Kaulakiai, 
Miami, Fla., V. ir O. Sku-

Šimkai, Ad. Paleckiai, P. peikos, Hollyvvood, Fla., S.

JONUI VAITKEVIČIUI 
mirus,

Jo žmonai, sūnui Mileriui, marčiai ir mažai 
anukutei gilių užuojautų reiškia

Kazimieras ir Marijona Kraučiūnai

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
I kurių paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
į vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus

trečio šimto jvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi; patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketų ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtų ivairiu tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jot kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymui- 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KEiyVIS
•96 E. Broodwa> So. Boston 17. Mom

J. Sharp, Miami, Fla. au
kojo 4 dolerius.

Po 3 dol.: J. Kapčiūnas, 
A. Pikutis, J. Baublys, Mia
mi, Fla., Bulava, Ratkus 
Miami, Fla.

Po 2 dol.: J. ir E. Lukai, 
J. Gerdziūnas, J. N. Vely
kiai, Miami, Fla., J. M. 
Nevis, F. V. Jakavičiai, F. 
Raštikis, J. K. Jackai, B. 
Bukauskas, N. N., P. Leska, 
W. I. Wertelkai, L. Stasiu- 
lis, W. Yabam, N. Gaucius.

Buvo aukojusių ir mažes
nes sumas.

Miami Lietuvių Tarybos 
Miami skyrius dėkoja vi
siems 1 minėjimų atsilankiu
siems ir aukojusiems. Ji 
taipgi prašo tuos tautiečius, 
kurie negalėjo minėjime sa
vo aukos atiduoti, jų pa
siųsti pirm. A. D. Kaulakiui 
(4763 S. W. 82nd St, Mia
mi, Fla., tel. MO 11463) ar
ba ižd. V. SkUpeikai (1309 
N- 24th Avė., Hollywood, 
Fla., tel. WA 2-6068).

KĄ REIKIA ŽINOTI
APIE MOKESČIUS?

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins iš tikrai

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sqo*re, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės Į registruotų vaistinio- 3 
kų Vytautų Skrinskų, “Ideal Pharmacy” savininkų. Čia ii- I 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
/' 71— Mes sianičiaine vaistus VISUR. Tariam «
| specialiniu vaistų nuo
I vaistų ano ankšto krauju
I reumatizmo, nuo širdies irUHK9BL Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit

visais sveikatos
VYTAUTAS SKRINSKĄ B. S.

Jau laikas mokesčius mo
kėti! Laikas pagalvoti, kaip 
užpildyti “ciesoriaus blan
kų” 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 pagalbų? *

Patarimų galima rasti 
naujai išėjusioj knygutėj:

■ai k, 
Kaina 75 cnt

Galima gauti “Keleivyje” 
696 E.

Ir Netory
•7,

JĮ SVyO PAGAVĘ SUKILĖLIAI

Kuboje buvo didelės automobilių lenktynės, Į kurias 
buvo atvykęs iš Argentinos ir tos sporto rūšies čem
pionas Juųn Fango. Sukilėliai, norėdami sutrukdyti 
lenktynes, Fango pagavo ir paleido ji tik po lenktynių, 
čia jį matome dar prieš pagaunant.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEW YORK, N* Y.

CONNECTlCUT KLONIUOSE
NEW BRIlAIN, CONN.

vi»

Pr. Naunčika*

NEW HAVEN, CONN.

i Valstijos gubernatorius 
sako, kad bedarbiams, ku- 
,rių valstijoj jau yra 90,000, 

^ . .. . šelpti reikia $410 milionų,
Bedarbių skaičius Connec-bet valstijos seimelis tam 

ticut valstijoje vis auga. ! priešinasiVasario 6 d. visoje valsti- P “ 
joje buvo 64,075 bedarbiai,' 
iš jų Bridgeporte 11,314,'
Hartforde 14,260, New Ha
ven 6,094, Waterbury 5.473,1 ---------
New- Britain 3,599, Meriden Spaudžia*! ir Relių 

3,325, Stanforde 2,750 ir t.t.! * Relių bendrovė, kurios
Tie skaičiai, žinoma, ro- New Haven, New Yorko ir 

do, tik tuos, kurie gauna Hartfordo dirbtuvėse dirba 
nedarbo pašalpą, o kurie apie 14,000 darbininkų, at
jos negauna neturį teisės leido 800.
jos gauti arba jų jau išėmė, 
tie į tų skaičių neįeina. Tai
gi, bedarbių iš tikrųjų yra 
daugiau.
Pakele plaukų kirpėjų algas

Plaukų kirpėjų (barbenu) 
algos pakelta $6 savaitei. Jų 
algos visuomet buvo ma
žesnės kaip dirbtuvių dar
bininkų. Kirpėjų mieste yra 
virš 800. taigi per metus 
jiems bus sumokėta dau
giau $300,000.

Žinoma, galų gale tų su
mų sumokės miesto gyven
tojai, nes be abejo gausime 
brangiau mokėti už jų pa
tarnavimų.
Organizuoja streiko fondų

Sumanyta oi-ganizuoti 
streiko fondų, iš kurio strei
kuojantiems būtų galima 
mokėti savaitei $35.

Šios unijos susitarė mo
kėti per kovo, balandžio ir 
gegužės mėnesius po $8: 
The Farnnir lokalas 133, 
North & Jud lokalas 1179, 
Skinner Chuck Lodge 1279 
U.A.W. C.I.O. ir Lodge 11- 
37 International Assn. of 
Machinist American Hard- 
ware Co. ir G. E. Prentice 
Mfg.

Tai be galo geras suma
nymas turėti tokį fondų.

Vis daugiau atleidžia
Fafnir Bearing dirbtuvė 

yis dar atleidžia, jau atlei
do ir tokius darbinnkus, ku
rie ten yra dirbę 7 metus.

Fafnir Beanng ir Lend 
Frery & Clark dirbtuvės ga
vo mažus valdinius užsaky
mus, bet tas reikalo nepa
taiso. Nedarbui sumažinti 
reik milioninių užsakymų.

Miestų majorai savo* kon
ferencijoje svarstė nedarbo 
klausimų, bet jie yra bejė
giai nedarbą sumažinti.

Pr. Naunčika*

NASHUA, N. H.

Klubo patalpos padidintos

Sausio 25 d. apie 200 as
menų dalyvavo šv. Kazi
miero Dr-jos patalpų naujo 
priestato atidarymo iškil
mėse. Pristatyta salė su rū
siu, kuriame yra virtuvė ir 
kiti reikalingi naujoviški į- 
rengimai, ir sujungta su se
nuoju pastatu. Salė bus 
naudojama pokyliams, šo
kiams ir susirinkimams.

Pokylio vedėjas L. Veliš- 
ika nupasakojo draugijos is
torijų. Ji įkurta 1899 m. 
spalio 3 d. Iš jos pirmo
sios valdybos gyvųjų tarpe 
jau nebėra nė vieno, bet 
iš narių, išbuvusių 50 metų. 
dar gyvas L. Vaišnys, o iš
buvusių 45 metus M. Lapin
skas, P. Adamonis, M. Lat
vis, M. Zedalis, P. Gaidys, 
K. Nadzeika, A. Karkus, J. 
Mills ir M. Bartis.

Dabartinėj valdyboj yra 
prez. J. Degulis. ižd. J. Ar
lauskas, direktoriais J. Lat
vis, J. Dailey, A. Shacka, 
J. Marchinonis, J. Tubins, 
W. Alukonis.

Svečių tarpe buvo miesto 
majoras Mario J. Vagge, 
teisėjas Bolic Degasis, adv. 
A. J. Raudonis ir kt.

Po vakarienės buvo šo
kiai

DETROIT, MICH.

Mirė R.

Gruodžio 30 d. mirė Ro
zalija Kuliešiutė - Vitkaus
kienė. Velionė 1906 metais 
atvyko iš Leipalingio para
pijos į Lawrence, Mass., čia 
ir ištekėjo už Broniaus Vit
kausko, vėliau persikėlė į 
Detroitu. Liko sūnus Vincas, 
dukterys Genė ir Albina.

Gražiai paminėjo
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 40 m. su
kakties minėjimas New Y or- 
ke turėjo būti vasario 16 d., 
bet dėl blogo oro jis buvo 
nukeltas į vasario 23 d.

Minėjimas įvyko Webs- 
ter Hali. Žmonių prisirinko 
pilna salė ir balkonas. Ja
me dalyvavo nepriklauso
mybės akto pasirašytojas 
prof. St. Kairys, Lietuvos 
generalinis konsulas J. Bud
rys su visu savo įstaigos šta
bu, iš Washingtono atvykęs 
Lietuvos atstovas J. Rajec
kas ir visa eilė kitų žymių 
asmenų.

Minėjimas pradėtas Lie
tuvos ir Amerikos vėliavų 
pagerbimu ir tų valstybių 
himnais. Prie vėliavų gar
bės sargyboje stovėjo skau
tai ir skautės.

Maldų žuvusiems už Lie
tuvos nepriklausomybę su
giedojo operetės choras, in- 
vokacijų skaitė kun. J. Gu- 
rinskas. Atidarymo žodi ta
rė New Yorko Alto pirm. J. 
Tysliava.

Telegramomis sveikino 
valstybės sekretorius Dul
les, Latvijos, Estijos pasiun
tiniai, ukrainiečiai, visa ei
lė senatorių, kongresmonų, 
gubernatorius, majoras, žo
džiu sveikino Laisvės Euro
pos komiteto atstovas.’

Kadangi gubernatorius 
Harriman negalėjo pats da
lyvauti, tai jo kalbų per
skaitė jo atsiųstas atstovas.

Kalbėjo prel. J. Balkūnas 
ir Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas.

Pirm. J. Tysliava pristatė 
minėjimo dalyviams nepri
klausomybės akto pasirašy
tojų prof. S. Kairį, kurį da
lyviai dideliu plojimu pa
sveikino. J. Tysliava pri
minė, kad šiomis dienomis 
išėjo Kairio knyga “Lietu
va budo” ir patarė jų įsi
gyti-

Meninėj daly buvo tauti
niai šokiai, kuriuos šoko 
moksleiviai, J. Matulaitie
nės vadovaujami.

Šokėjai buvo gerai paruo
šti, jų šokiai padarė gilų įs
pūdį. Operetės mišrus cho
ras sudainavo kelias dainas. 
Choiui vadovavo M. Cibas, 
akomponavo A. Mrozins- 
kas.

Aukų surinkta $1,775.85. 
• Minėjime tvarka buvo ge
ra, už tai ačiū Alto skyriui, 
jaunimui ir visiems daly
viams.

J. Klevas

Pavyzdys verslininkams

Norėdamas paskatinti 
mokslus einantį lietuviškąjį 
jaunimų daugiau domėtis 
lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos studijomis dr. J. 
Kazicko ir dr. K. Valiūno 
įsteigtasis “Neries” Stipen
dijų Fondas paskyrė po 
šimtų dolerių dviem Vasa
rio 16-sios Gimnazijos bai
giamosios klasės geriau- 
siems lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos mokiniams. 
Mokinius parinks tų dalykų 
mokytojai Vasario 16 Gim
nazijos Mokytojų Tarybai 
pritarus.

Daktarų Kazicko ir Va
liūno pavyzdžiu galėtų pa
sekti ir kiti lietuviai versli
ninkai.

Lynn Kottler galerijoje 
kilęs gaisras sunaikino 
daug lietuvaitės Natalijos 
Jasukynaitės ir kitų daili
ninkų kūrinių, kurie ten bu
vo išstatyti. Gaisro priežas
tis neišaiškinta.

Čia gausite “Lietuva budo”

L.S.S. Literatūros Fondas 
praneša, kad New Yorko, 
Brooklyno, N. Y. ir jų apy
linkėse gyvenantieji lietu
viai Fondo išleistų Stepono 
Kairio “Lietuva budo” kny
gų gali užsisakyti paštu, 
jungiant prie laiško $5.50 
čekį ar money orderį. Ra
šyti šiais adresais:

1) J. Buivydas, 8620 75tb 
St, Woodbaven, N. Y.

2) A. Žilinskas, 741 Mack 
Donougk St, Brooklyn 33, 
N. Y,

3) K. Bielinis, 51 East 
97tk St., Apt 6-E,.. New 
York 29. N. Y.

Užsisakiusieji knygas gau
site paštu.
Visokiomis progomis geriausia 
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 
jį savo draugui, pažįstamų) 
vardinių, gimimo, švenčiu ir 
kitomis

Naujausios knygos
DIEVŲ MIŠKAS, rašytojo Ba

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

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 
romanas, parašė Marius Kati
liškis. Tai ištisa Aukštaitijos 
kaimo tipų galerija. Knyga tu
ri 514 psl., gražiu kietu virše

liui, Kaina ........................ $5.00

įGINTARĖLĖ, legenda, parašė 
J. Narūne, gražios Vlados < 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina .................................. 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. {domus roma
nas ii 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.(M>

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl..................... .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis.* Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tų. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina............................. $4.00

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Pnocūūįoj, prie Italijos šie- 
,nos. i-a aalis 453 psl. . - .$4.50.

£EM£ DEGA, antroji dalis,
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
jų, kaina $4-50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 pst, kaina.............$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
sutašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 

$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

696 E. Broadvvay 
Sa. Bestom 27,

i
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Darbininkai išnaudojami t Yra, žinoma, tokių kolcho-
, ... . ... zų, kuriuose tas uždarbis y-
Ir hetuviskosios Maskvos didesnis, 

davatkos kaip šarkos ant Wdelė parama Ue že- 
tvoros atsitūpusios, kiekvie- mės sklypeliai, į kuriuos 
na proga plepa apie įvestą kolchozininkai įdeda visą 
socializmą Sovietijoje, taigi gavo sieją jr stengiasi is jų 
ir Lietuvoje, apie tai, kad jdek galima daugiau nau- 
ten panaikintos klases ir dog turgtį 
darbininkų išnaudojimas. Bendrai jų gyvenimas yra 

“keleivis kartkartėmis }akaį sunkus ir jie laukia 
yra ^p’venimo faktais pro- ja SVės, kaip žuvelė šviežio 
dęs, kad tos bolševikų kai- vandens. 
bos^ yra gryniausias melas. Miestu atstatvmai silpnai 
O štai žiūrėkite, ką patys vvkdomi. Šakiuose atstaty-

'i ir lygybę. Už panaikinimą
---------  'esamos diskriminacijos ar

1957 m. birželio 10 d. mokesčių, ar darbo, ar ki- 
Kanados gyventojai iššlavė tose gyvenimo srityse, 
iš valdžios viršūnių jau 22! Prisiminkite visi, kokia 
metus' ten sėdėjusius libe- neteisybė veikia, ypač Qųe- 
ralus. Pastariesiems pralai- bec’o provineijoje mokesti- 
mėjimas buvo didelė staig- nėję santvarkoje. Prisimin- 
mena, kaip staigmena bu- kitę, kad mažiau uždirban- 
vo ir tos dienos laimėto- tieji moka mokesčių žy- 
jams konservatoriams. Ta- miai daugiau, neužmirškite, 
čiau nors rinkimus liberalai kad jūsų mokesčių didumą 
ir pra aimėjo, bet konservą- nusprendžia jūsų religija, 
tonai aiškios daugumos ne- arba įsitikinimai, 
gavo. O jos neturint negali- Neužmirškite ir to, kad 
ma ilgiau ir krašto valdyti. Jūsų sunkiai uždirbtas, me-

KĄ RINKSIME?

dentėmis pasivadinusios ir, 
prašo žurnalą paremti pre
numerata ar auka. Atsisa-. 
kiurius tai padaryti prašo 
duoti pavardę, - jei jos iš 
anksto nežino. Esą, “vietos 
Bendruomenė nori turėti są
rašą asmenų, kurie šio žur
nalo neremia”. .,

įdomu- ar tikrai Bendruo
menė veda tokią “apyskai
tą” ar tos panos taip sako
norėdamos pabauginti.

J. Valeika

TORONTO, ONT.

bolševikai

Lietuvi* vėl kandidatas
Pereituose rinkimuose

"S““ “ 7“"” kandidatavo mūsų tautietisTo dėl jie nutarė paskelbti tų metais taupymas, prakai-,. „*ako *Mesnieji ti tik o gražūs pastatai, o naujus rinkimus kovo mėn. tu laistytas turtas liberalų ir
' Kaune sausio pradžioj bu- S’SSS.tSS*™’!® d. šiuose rinkimuose tu- konservatorių nėra apsaugo-
vo komunistu barti ios kon- ^.ūkininkų trobesiai. !rfe batj nuĮemras tolimes-jamaa. Tik pažiūrėkite į ne- 
\o komunistu partijos aon Kudirkos Naumiesty pa- „i. iin krašto 
fereneija. Joje buvo sako- stat4 namai Ma. Xui
ma, kad štai tokioj įmonėj (dabar Kapsukas), va,ravlma&Nors trumpai, žvilgterė

kime į tris pagrindines par
tijas, kurios įungsis šiuose 
rinkimuose dėl krašto val
džios.

darbininkai dažnai verčia- Vilkaviškis, Jurbarkas irkt 
mi du-bti viršvalandžius ir atrodo blogai 
už tai jiems nieko nemoka- Kaune d
ma. Kitur administracija ne- ba Uctuviškaij o Vilniuje 
pasirūpina kuro ir dai bo pa- daugiausia rusiškai. Vilnius,
SnSciMe leSlS iŠ * >U Liberatai

laikini ir to dėl nuolat gre- . 
šia gaisro pavojus, žodžiu Tie pety* valdys 
nėra jokios darbo patalpų Komunistinėje tvarkoje dy™° laikotarpis laimingai 
priežiūros, . to dėl dažnai ministeriai tėra antraeilės atkutimo, o vė-
darbininkai dėl tos priezas- figūros. Tikroji valdžia yra 
ties suserga arba yra sužei- komunistu partijos vadovy- 
džiami. beje.

Vienas kalbėtojas primi- Ka tik pasibaigęs partijos tys ir nebuvo. Bet pastarai 
ne, kad tvatino vatos fabn* m tąsi s suvažiavimas metais žiemos mene*
ke, kuriame dulkių ypatin- centro sekretoriais paliko isiais bedarbių jau buvo la- 
gai daug, ventiliatoriai taip ?eniau buvusius: Sniečkų, bai didelis skaičius. Libe- 
įtaisyti, kad jie dulkes trau- šarkovą, Niunką, Maniušį ir!ia^ krašto ekonominiam 
kia ne laukan, bet vidun. Barauską. * . gyvenimui pertvarkyti, chro

Yra ten ir unijos, prof esi- Be ju partijos vadovybėje mškam nedarbui pašalinti
nės sąjungos, tik joms rūpi y,^ dar K. Liaudis, E. O-'nesiėmė apčiuopiamų ^prie- 
ne darbininkų reikalai, bet zarskis, J. Paleckis, M. Šu-; IIIui“4- Vyreamu anaiSlS, 
vyriausybės įsakymų stro- mauskas, Bieliauskas ir Zi- peršokusiems 30 metų ribą, 
pus vykdamas, nors t e įsa- manas. 'darėsi vis sunkiau darbą

didesnėse ir geriau 
apmokamose įmonėse. Kra-

Jie kraštą valdė net 22 
metus be pertraukos. Jų val-

liau ir karą metu, todėl 
krašto ekonominiame gyve
nime didesnio sukrykimo

SENIAU KATEDRA, DABAR MUZUUS

ar. Pranas Ancevičius. Ko
vo 31 d. jis ir vėl kandida
tuoja toje pačioje Trinity 
rinkiminėj apygardoje ii'
tos pačios C.C.F. darbinžn- ________________________
S* iŠ? “ta™ fr visuomenės mok-

Truuty rinkiminėje apygar- .
doie, prašomi balsuoti uz u r ... , .
dar ir dėl te, kad jis yra tams’ '^lna kas tiys.mene-
lietuvis ir kaip toks mokės f.',aL . Uzs.lsak?s S1 zu™ak»
mūsų lietuvių ir pavergtų tlkral nesiga 1^.
tautų reikalus geriau ginti, Liudvika*
nei koks anglas ar prancū- Susituokė V. Paikovičiu*
zas. Tad visi lietuviai pa- su V. Aperavičiute
dėkime rinkiminėje kampa-
niojje mūsų tautiečiui: žo- Vasario 8 d. buvo gražios 
džiu, darbu ir doleriu. Vidos Aperavičiutės ir Vito
S.L.A. kuopa auga

gyvenimo laimę ištikusius, sunkiau su 
sirgusius, ilgiau be darbo 
pabuvusius, kaip jo ilgų me
tų taupymo vaisius — tur
tas tiipsta, lyg pavasario 
saulutei žiemos šaltąjį snie
gą palietus. To neužmirški
te kovo 31 d. Apsauga* nuo 
nedarbo, nelaimingo atsiti
kimo, ligos, senatvės ir jū
sų sunkiai uždirbto turto y- 
ra tik C.C.F. —Socialdemo
kratų garantuojama.

Prieš rinkimus liberalai 
vėl žadės kalnus gėrybių, 
vėl kels pensijų, senatvės, 
nedarbo pašalpų ir kitus 
darbo žmonėms opius rei
kalus, bet žinokite, kad 
tiek jiems, tiek konservato
riams tas tėra tik rinkimi
nė propaganda. ,

Kovo 31 d. visos Kanados 
lietuviai piliečiai, turėdami

lfraštn nLaniuiii . ... ~~~
sluogsnių ir savo reikalų ap
saugą vieningai balsuoja už 
C.C.F. — Socialdemokratų 
kandidatus, o Ontario pro
vincijoje Trinity distrikte 
už lietuvį dr. Praną Ance- 
vičių, kuriam ir praeituose 
rinkimuose nedaug balsų 
betrūko būti išrinktam.

J. Valeika

k v mai ir butų darbininkams 
žalingi. A- Pur«“ui 75 nu

Kauno politechnikos insti- *to ūkio gyvenime vis dau- 
tuto profesoriui Antanui! g;au lėmė užsienio kap.ta- 
Furėnui vasario 28 d. su-!las, plieno pramonės jau 

Neseniai iš Lietuvos išw- ^nka 75 metai. buvo jo kontroliuoja-
kęs asmuo lašo: ■ Prof- A. Purenąs yra žy-;ma. o automobilių net -

“Paprasto darbininko vi- mokslininkas - chemi- HM)/,. Nedarbo pašalpos 
autinis mėnesinis uždarbis -as. geras mokytojas, iš- aklinai buvo sumažintos,
400 rublių, o vieno asmens mokslinu didelį būrį jaunų pora pragyvemmas žymiai 
maistui £r mėnesi išeina chemikų, inžinierių. Nuo pabrango, sočia mis drau- 
C00 rbl. Drabužis brangus: jaunu dienų prof. A. Purė-nepajud>ntas .s vm- 
darbiniai drabužiai 120 rbl., ras dalyvavo visuomemnia- «»• Priimtasis liberalų so- 
darbiniai pusbačiai 100 rbl., da'be, įsijungęs į sočiai- , oralinio draudimo jstaty-
špianvai 9no 400 rbl demokratu eiles, daug rašės mas, kaip šiandienine prak-seig.n,ai .00-400 ĮSI., kos- ■= yfc, lodo, buvo tik rinkimi-

tiumas oCO-2,000 rbl., balt,- |ais propig^dos arkliukas.
n-a> viršutiniai lOO-loO r., ?. Eu-.ų *1, gyv.. : ?ena^ ,iko ma.
t alt:n’ai apatiniai 30-50 r„ ..... • ža navanrėlio išmalda Tai
r’viraHs S00-700 mb iu Žymus te’smmkas, visuo- za pavargeno įsmaiua. iai ...c uiat.s oOO 4.0 lub.ių. < fari Uotoias TeLksas toks> kad ir trumpai pavaiz- «>• Vyresnio amžiaus at

varomųjų dalykų kainos ‘ aų škis; iškentė visokiu dvetaą^buvo liberalų’valdy- leistieji nebeturi vilties kur
kilogramui (2 svaru): svie- , a<!iškentę visokiu ’i J
vto 95 r w;niu ”5-30 r oet ų, tebegyvena Vilniuje, mo .aiKotarpis Prasto gy-.. 7. -9-50 1., ventojų pagrindinei daliai

Laukia- laisvė* kaip 
iuvelė vandens

MONTREAL, P. Q.

Bedarbių skaičių* vi*
didėja

Atleidžia dalį darbininkų 
net didelės įmonės, kurios 
anksčiau nieko neatleisda- 
vo. Net išdirbę toj pačioj 
vietoj 10 metų netenka dar-

kiaulienos 12-18 r., cukraus 
<-10 r., duonos 1.50 r.

Kokhozininkai gauna že-t 
nes sklypeli ir gali laikyti 1 lioniečių koncertą* 
kaivę, 2 avis, paukščiu, bet . ..
ro k pačiam pasiiūpinti ga-L V?5ar:0 22,d- '"T C,.ur' 
rykla. pašaru, to dėl tas pa-i1'.0"10 cho,'° kon«*‘aa- ku’

CHICAGO, ILL

tojų pagrindinei 
— ūkininkams ir darbinin- 
;ams.

i on*crvatoriai
Ekonominėje srityje jie 

ia dar didesni laisvojo ka
iėg'ama“tik "tems "įimoms ! 'io Pas klausyti prisirinko nitalo rėmėjai. Jiems ūki- jeg ama uk toms šeimoms, pilna Marijos njnk|} jr darbininklJ reikalai

salė. dalis norinčiųjų gavo .įerūpi. 
pįžti namo, nes salėje ne- Taigi abi šios partijos ne
bebuvo vietos. ra krašto gyventojų plačių

Choras gerai išlavintas, jų sluoksnių reikalų gynė-

kuriose yra geru darbo ran
kų.

Atlyginimą gauna už nu
statyta darbo norma —dar-i

j• • * . . - , yi'ciu uoviav ivicvuiai" j
dėl jei skaitote, kad tas ar tvtės ir Aldonos Stempu- Socialj»tai 
kitas uždirbo 209 darbadie- ,,tnėS balsai
nijl j!sk,a’ kad _AS Koncertą rengė Balfo Či
tedirbo 20 ) dienų. Gal būtijjj^g^ apskrities valdyba.

J. J. P.kad jis dirbo ir 300 dienų. 
Tik labai stiprūs darbi

ninkai darbadieni atlieka' 
resugaišdami ištisos dienos,! 
to dėl jie gali kartais net 
iki 300-400 darbadienių iš
valyti.

O ir tie darbadieniai nėra 
vienodai nustatyti. Vieno 
darbo normos yra didesnės, 
kito mažesnės. Kas per 
“malonę” pakliūva prie ge
resnio darbo, tas daugiau 
darbadienių išvaro.

Vidutiniškai už darbadie
nį gauna gručių 1.5-2 kilo
gramų ir 3-2 rbl. pinigais.

WINNEK. THimtNTM AAA TRAFFIC 
SAFCTY FOSTH CONTCST

C.C.F. arba Quebec’o pro
vincijoje Socialdemokratų 
Partija stovi aiškiai vi»ų 

j dirbančiųjų interesų gyni
mo pirmose linijose. Jos šū
kis: “Kanada visų tėvynė ir 
motina”, jos gerovės vaisiai 
turi tekti visiems krašto gy
ventojams. Ji stovi už so
cialinį teisingumą, už parū
pinamą žmogui užtikrinto 
rytojaus, apsaugos nuo ne
laimingų atsitikimų, nedar
bo, ligos, senatvės. Už ap
rūpinimą nuosavais ir tei
singa kaina gyvenamais na
mais. Už aprūpinimą ne
mokamu ir visiems prieina
mu mokslu. Už toleranciją

:itur darbo gauti.
)*roma “p&žanf*”

1956 metais mieste buvo 
177 apiplėšimai, pagrobta 
'97,615, o 1957 metais jų 
būta 316 ir pagrobta $317,- 
00. Plėšikai išaiškinta 

;54 atvejais.
Turėsime zoologijos sodą

Angrignon parke 1960 
metais bus įrengtas zoologi
jos sodas. Jo statyba dėl 
:iemos šalčių sustabdyta.

Vvkdartt miesto pertvar
kymą Bonsecours prekyvie
tę numatoma paversti par
ku.
Kur gauti Lietuva budo?

Stepono Kairio knygą 
‘Lietuva budo” Montrealy 
alite gauti pas J. Bakana- 

vičių (689 Beatty Avė., tel. 
PO 8-6818); Pt. Šimelaitį 
(1271 Allard Avė., tel. PO 
8-2859) ir “Neprk. Lietu
vos” administracijoje.

Knyga labai vertinga. Pa
tartina ją įsigyti. Kaina 
$5.50.
MAidai” ir

Savotišku būdu čia plati
namas vienuolių pranciško
nų leidžiamas “Aidų” žur
nalas. J namus vaikšto sto

Vilniaus katedra, pastatyta 1778 actais pagal 
architekto Stokos - Gucevičiaus projektą. Dabar ji pa

versta mažėju.

būti po vandeniu panėrusi 
iki 10 minučių, o banginis 
net iki pusės valandos, o 
blogiausiu atveju net iki 
valandos.

Bet ir jis tėra šiltakrau
jų čempionas.

Daug ilgiau nealsavę ga
li išbūti ropliai. Vartės turi 
bent kas 20 minučių iškišti 
galvą iš vandens, o vėžliai 
gali išbūti panėrę iki va-

Paškovičiaus vestuvės. Abu 7ando!5 
jaunieji vra naujieji atei- Tačiau čempiono vardas

Sausio 9 d. Suvienijimo fk"« ^j“^

Lietuvių Amenkoje, 236 . gali išbūti iki 3 arba net
kuopos susirinkime įstojo J : iki 4 ¥alandų.
14 naujų nanu. Minėta or- u •• i •_____________________
ganizacija yra' savišalpos ir -chemijos skyrių, o.
apdraudos organizacija. dlrba lr m°kosl- ’ HAVERHILL, MASS.
Lietuviai gerai daro, kad .1 yestuves suvažiavo daug, ---------
savo sveikatą draudžia lie- gm»nių ir pazĮstamjp buvoiNep.n.irio»e to. dieno, 

tuviskoje įstaigoje, nes Ji ;r Hartfordo ° -»™
daugiau duoda lietuviams vestuviniu vaišiu jau-1 nepriklausomy-
negu svetimtaučiai. A? vestuvinių vaisių jau paskelbimo 40-ia su-

& nieji medaus menesio įsva- , ® J . _.
Platina “Lietuva budo” žiavo i Montreali. jkaktj mes paminėjome va-

Tik ka iš snaudos išėio Jauniesiems Paškovičiams s®00 į3 . Atsilankė ne-
liK Ką is spaucios išėjo .. iim’a»Km iw i<umin daug žmonių gal dėl to,ir knygų rinkoje pasirodė “nklIPe ilgiausių n laimin- j snįfiO 

pirmas tomas “UETUVA:S'aus»i n’1et'! . „

BUDO”. Šią nepaprastai į-1 e-?2a* ^atal,,a
Stilsonai,
Antana* ir Lilija 
Šateiko*

domią knyga parašė visuo
menininkas, politikas, pat- 
, įjotas, revoliucionierius, • 
covotojas už Nepriklauso- Į 
mos demokratinės Lietuvos; 
atstatymą, Vasario 16 d. { 
akto autorius ir signatorius 
prof. STEPAS KAIRYS. 
Dokumentuota, įdomi kny
ga iš lietuvių kovu dėl lais-

KROKO~ILAS-
ČEMPI9NAS

Pamėgink nealsuoti. Kiek, 
Igai galėsi ištverti. Arba 

kiek ilgai galėsi išbūti pa
ves Carizmolaikais. Kny-1 lėrcs vandeny. Tik reti at
ga turi 416 puslapių ir ilius-i eta’ legali išbūti iki 3 mi-ga tun 41 b puslapių 
truota anų laikų veikėjų 
nuotraukomis. Kiekvienam 
lietuviui reikėtų tą knygą 
įsigyti, perskaityti ir paly
ginti, kaip buvo kovojama 
anais carizmo laikais ir da
bar.* Knyga “Lietuva budo” 
Toronte galima gauti pa* J. 
Novogrodską, 703 Winder- 
mere Avė., Toronto, Ont., 
'ei. ROS - 8846. Atsiuntu
siems iš provincijos ar kitų 
Kanados vietų $5.50 knyga

Bažnytinis choras sudai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, pagrindinę kalbą 
pasakė K. Valukonis iš 
Lawrence, be to dar kalbė
jo kun. Ą. Baltrušaitis ir P. 
Jankauskš^.

Programai vadovavo A. 
Suokis.

Aukų viso labo surinkta 
$48.75. Aukojo po $5: Kun. 
A. Baltrušaitis, Savukinaiir 
P. Svirskis.

Po $2: P. Jankauskas, J.nuc.ų. .
Ne didesni čempionai yral?.aYa.ckas’ M. Vencus, Am- 

r gyvuliai. Štai .katė panė-.^’cJab Jerosovičius ir M. 
rusi vandenv tegali išbūti ’^i^onienė.
vos kelias sekundes, nedaug! Po $1: J. Savukinas, J. 
laugiau ir šuo. (Šilanskas, J. Vitkauskas, M.

Paukščiai išbūna ilgiau. Valiukevičienė, O. Svirskai- 
elikar.as, pavyzdžiui, gali tė, A. Aidukienė, J. Bels- 

par.ėręs išbūti daugiau ne kienė, K. Zemienė, B. Jur- 
30 sekundžių, jūrų paukštis kevičienė, A. Suokis, S. Pa- 
ki 6 minučių, antys ir kiti plausk;enė, A. Marčiulionis, 

paukščiai tarp minėtų kraš- U* Jurkevičienė, H. Hardi- 
Lutinumų. mon, J. Belkus, M. Dege-

bus išsiųsta paštu. Be to ją ^et delfinas, tas tikras siūnienė, V. Bakanauskas,
gą .ima gauti Lietuvių Na
muose, Augustino Kuolo 
knygyne ir pas P. Januše- 
vičių, 49 Oakmount Rd.

Kas domisi demokratinio 
socializmo klausimais pas J. 
Novogrodską gaiima gauti 
dar sekančios literatūros:

“Dėl Laisvos Lietuvos” 
(Lietuvos sociademokratų 
raštai dėl bolševikų okupa
cijos ir teroro Lietuvoje), 
kaina 25 centai; “Demokra
tinio socializmo pradai” 50 
cnt; “Socialdemokratija ir 
bolševizmas” 25 cnt.; “Ta
vo kelias į socializmą” 25c.; 
“Lietuvos Socialdemokratų 
partijos programinės gai
rės” 25c. Kitais klausimais: 
“Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją” 50c. ir “Nulis ir be
galybė” kaina $1.00.

Taip pat. užsakomas ir 
atnaujinamas žurnalas 
“Darbas”. “Darbas” vra

žandena sutvėrimas, tegali P* Virbickienė. Kiti auko-
suląikyti alsavimą 30 se- j° mažiau.
kundžių. Jūrų karvė gali iš- M. Matonienė

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES g
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti ! 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; S 
Darbininku fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kaliforniios:
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; J 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; J 
p->« mormowu«5: jo tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; *
Neišmatuoti Texas valstijos turtai; 

j Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
5 Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; S 
■ Upė po žeme; žuvys be akių.. . {
J Ir daug, daug kitų įdomybių! S« gražiais paveikslai*. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.

Proletariato diktatūra 
Raudonmedžių imperija; J 
Kaip lietuvis vyną daro; į

<jrxjMUunsui
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Britai stato naujus 'Miestus
Kai Darbo Partija Angli- “žalieji” ; plotai - parkai, 

joje laimžjo po karo rinki- medžiais ir gėlėmis deko- 
mus ir paėmė valdyti kraš- ru“'°s aikštės.
U. be kitų plačių užstotoji- Pa™ka« naujam miestu, 
mų pertvarkyti anglų tau- f » išplanavus, vy
tos gyvenimų buvo iškelta nausybės organai renka gy- 
nauja ir nepaprasta mintis, ventojų tarpe norinčius kel- 
Buvo nusistatyta stabdyti 1 mu» vletą' Lygmgre- 
didžhjjų miesteaugimų ir čiai ieškoma, pi amonininkų 
gyventojų dalį kelti į nau- “ btzn‘° zmonlll.
jai statytinus miestus. Dar- kune noretW kurtl nauJ°Je 
biečių Ganymas susilaukė « “*^.sav0. »n,0"iM 
visuomenėje tiek šilto pri- si steigti naujas, kel-
tarimo, kad ministerio pir- prekyba »r kūno ver- 
mininko Atties metais pra- įstaigas. *9“. Paaiškėjo 
dėta naujų miestų statyba 8taty.b<)s P^ziai reikalui- 
nebuvo sustabdyta ir da- gss >r gyventojų, n steigti- 
bartinės konservatorių vy-,a^ fabrikų skaičius, prade- 
riausybės. Šiandien Britui^"13 ,v<stl va tetybes leso- 
salose (Anglijoj ir Škoti- nus «atve8> klotl vandentie-

SUMUŠTAS FAŠISTAS

Naujyjų fašistu Italijos parlamento atstovas Giovani 
Detotto buvo užpultas ir sumuštas, kai jis dalyvavo 
Romoje kare žuvusiųjų pagerbimo iškilmėse prie pa
minklo nežinomajam kariui. Užpuolikas pabėgo.joj) jau statoma 14 naujų 

miestų.
Kas pažadino tą naują, 

dar niekur Europoje negi
musią mintį? Atsakymas 
nesunkus — gyvenimo di
džiuose miestuose nesveiku
mas, nepatogumas ir psichi
nis abuojumas. Kai Londo
no gyventojų skaičius išau-

kio ir dujų vamzdžiai, sta
tyti kanalai, rengti gatvės 
ir gatvių apšvietimas ir tie
sti telefonų kabeliai. Jau 
po to pradedama statyti ir 
namai. Norintiems statytis 
suteikiama paskola 60 metų 
laikui ir už neaukštą pro
centą. Statybą atlieka spe- 
cialės bendrovės, bet namo 
projektą pasirenka būsima-

SEATTLE, WASH.

Kaip mes minėjome 
Vasario 16-tąją

salės papuošimo ir kitų dar
bų ponios: Žitkienė, Čepu- 
tienė, Valiulienė ir kiti pri
sidėjo savo darbu prie pa
rengimo tik grynai Vasario

—Vactumaru, Maik! Ko 
tu taip žiūri j mane?

—Žiūriu, kad nc^is purvi
na. Gal nesiprausei šian
dien?

—Tai ne tavo biznis.
—Tėve, kodėl toks pik

tas? ;*<i
—O kam tu sakai, kad 

mano nosis dortina. Aš tau 
pasakysiu, kad tai nę dor-

—O kur buvo Asirija?
—Asirija buvo Mažojoj 

Azijoj, apie Tigro upę, kur

Kiekvienais metais arti- i^-sios dvasios vedamos, 
nantis Vasai 10 16-jai čia kad b. pjdž. Kunigaikščio Igrla klausimas kaip sureng- Gedimirio draugijo/ gautas

... o u n r r---------- ---------- minėjimą, nes čia lie- peinas ypa įr jų nuopelnas
go iki 9 milionų, nebetilp-:sis namo 83^^^ ,tuviskoji visuomene visai ir be abejonės jos norėtų
damas senojo miesto nbose, j šiuo metu jau statomi aš-'neorganizuota. Išskyrus D. matyti kad nore dalis to 

« . . ,. , _. tuoni'miestai Londono apy-'L. K. Gedimino vardo savi- jno paskirta Lietu-
miauaoje apylinkėje visa linkėję, apie 45 km. nuo šalpos draugiją, kurios ak- vos laisvinimo reikalams, 
pnemiescių grandine. Nau- sostinės; du miestai Škoti-'tyvių narių yra belikę vos Kaip jau te draugijos 
ja statyba, nevisuomet pla- joje> vienas prie Edinburgo 'tik keletas, jokios kitos or- vardas rodo, iniciatoriai ir

tuc ulo nplpnuijz^sv-as^ra.o
—Ar buvai į pelenų bač

ką jlindęs?
—Ne į pelenų bačką, ale 

bažnyčion buvau nuėjęs. Ąr 
nežinai, kad buvo Popel- 
čiaus Diena?

—Nežinau, ką tokia die
na reiškia, tėve.

—Popelčius reiškia 
džią gavėnios, Maiki. 
reiškia, kad . dabar turim 
pasninkauti. Taigi porciap- 
sų dabar nevalgyk. Ar su
pranti?

—Ne, nesuprantu.
—Ko nesupranti?
—Nesuprantu, kodėl ga 

vėnios pradžią tėvas* vadini 
“Popelčium?”

—Todėl, kad tą dieną ku
nigas bažnyčioje pabarsto 
pelenais žmonių galvas. 
Taip mes tą dieną vadin
davom Lietuvoj.

—Dabar žinau, kodėl tė
vas turi pelenuotą nosį.

—Reikėtų ir tau pelenų.
—Kodėl?
—Taip Kristus liepė.
—O kada ir kam jis tokį 

paliepimą davė?
—Paskaityk šventraštį, 

tai žinosi.
—Kodėl tėvas jo- nepa- 

skaitai?

pra-
Tai

Pieslakiutė su Lietuvos vė
liavėle. Chorui sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, gražias kalbas pasakė 
kongr. Thomas Jr Lane, 
šen. William X Wall ir 
miesto majoras John J. 
Buckley.

Lietuviškai kalbėjo Tau
tinės parapijos klebonas 
kun. Albinas E. Bakūnas ir 
Petras Viščinis, Laisvės 
Varpo vedėjas/ kuris buvo 
pagrindinis kalbėtojas. Jo 
kalba buvo įspūdinga.

Meninėj daly dainavo 
kvartetas (Rose Rotando, 
A. černauskaitė, J. Navas 
ir C. Volungė), jam akom- 
ponavo Stanice Vidunienė; 
piano grojo Gerimantas 
Griauzdė iš Nashua, solo 
dainavo C. Volunge, Jr.ir 
ir piccolo grojo jauna mer
gaitė Julianna Wells.

Vėliau buvo vakarienė, 
kurioje dalyvavo apie 100 
asmenų. Minėjime -t tebuvo 
apie 150 asmenų, nes buvo 
šalta ir slydus kelias.

Buvo atvykusių ir iš to
liau. Iš Lowell buvo W. 
Pieslakas su žmona ir duk
ra, J. Gukis su žmona ir V. 
Ramanauskas. Iš Nashua 
Griauzdė su žmona, sūnų 
Gerimantu ir S. Augenis.

Lietuvos laisvinimo reika
lams aukojo: A. K. Balčius, 
P'. Viščinis ir J. ir E. Savu- 
lionis po $5. A. ir M. Pil
velis, K. Kriaučiūnas, W. 
Pieslak su žmona ir M. ir 
A, Stonie po $2. P. Shimo- 
nis, J. Gurskis, J. Stundza,

dabar yra Irakas. Asirų r ___ _ _______ o ,.............................. ... ......,....... ,
tauta buvo semitų rasės ir ninga ir iš anksto apgalvo- ir vienas prie Glasgovo; gamzacijos lietuviai čia ne- ^os draugijos steigėjai prieš

to, plito kilometrų kilomet- vienas Wales. provincijoje turi. Tuo tarpu, yra gyvas 50 metų> turėj0 kilnių tiks_
rais į visas nuo miesto pu- Rardiffo miesto apylinkėse, reikalas turėti tokią organi- j bet laikui bėgant drau-,nis , llU1^Kls , ^Lunnza. 
sės. Bet, kai pnemiescių vienas prie Lęįčesterio ir du faciją, kuri atstovautų lie- t vadovybė pateko į ™’ mkevi^us N PenKJ
gyventojų dauguma tun miestai anglies kasyklų ra- tuviskus reikalus. Labai rankas fkain ir žian. ” ’ t
darbo pačiam miesto cent- jone angliakasiams.

gimininga babiloniečiams. 
Vienu laiku ji buvo pasta- 
įųjų valdoma, bet vėliau 
nusikratė jų jungo ir pati 
juos pavergė; asirai buvo 
taip įsigalėję, kad užkaria
vo dar Palestina ir užėmė — ■ w 
net Egiptą. Jų sostinė Ni- 
nėva tais laikais buvo pui
kiausias miestas pasaulyje. 
Bet neilgai šita Asirijos di
dybė tęsėsi, nes vietoj vie
no valdono atsirado keli, 
kurie pradėjo tarp savęs 
peštis, valstybę suskaldė ir 
buvusią jos sostinę užėmė 
kiti. Asirų imperija pasi
baigė apie 600 metų jfrieš 
Kristaus gimimą.

—Tai sakai, jie barstyda
vo sau galvas pelenais ir 
pasninkaudavo taip, kaip ir 
mes?

—Taip, tėve. Likę užrašai 
verčia manyti, kad mūsiš
kis tikėjimas yra paskolin
tas iš asirų. Juk mūsų baž
nyčios yra pilnos visokių 
molinių ir medinių šventų
jų, kuriems mes meldžia
mės. Panašius stabus gar
bindavo ir asirai. Jie dary
davo juos iš medžio, lipdy
davo iš molio ir skaptuoda
vo iš minkšto akmens. Tų 
stabų garbei jie ir pasnin
kaudavo. O jeigu ištikdavo 
kokia nelaimė, jie visai ne
valgydavo, šliaužiodavo ke
liais ir kitokiais būdais sa
ve kankindavo, kad dievai 
susimylėtų. Tokio kankini-

re — tokių dabar yra apie To milžiniško darbo pra- 
2 mil. žmonių— tenka va- džia nėra /lengva. Žmo- 
landas gaišti, kad pasiek- nėms reikią ryžto keltis iš 
tum darbovietę ar iš jos “nutupėtų” vietų į naujas ir 
grįžtum namo po darbo. Ir dar plynas... Nemaža rūpes- 
vis tik nebūsi pabėgęs iš čio ir pradinių: nepatogumų 
miesto. Dabar jei kuris lon-! sudaro naujos. [Statybos. Nu- 
doniečių panori pamatyti traukiama senos pažintys ir
žaliuojančias pievas, miške
lius, kalnelius, karves gany
klose ir paklausyti paukščių

„ . , i - » j mosi ir pasninkavimo laiku-O kas tau sake, kad ne- kunjgai b^ty^o
skaitau?

—Jeigu skaitytum, tai 
nesakytum, kad Kristus lie-1 
l>ė pelenais galvas barstyti.

pelenų ant galvų. Sustoda
vo visi darbai ir užsiemi-

rankas (kaip yra ir šian- 
grazrai čia susiorganizavę dien) nesUsipratusių ir Va- 
latviai ir estai. Dažnai-' jie sarį0 I6_sios dvasiai nepa
norėtų turėti lietuvįy atsto- ]ankių žmonių.
vus ar tai santykiuose sū a-( Verti didelio pasmerkimo j įįį7 jlr& I Mahonv B Am-
menkomskomis organizaci--.--: nauiakuriai inteH-i-’ A’- • ‘iomis artai ^antvkiuose • t ™ J • J? siejus, Vincia Ciicius, F. jonus, ai lai santykiuose gentai. Jeigu jie dalyvautų'R,Ofinryc a Rilla T
tarp pabaltiecių. Neturėda- visuomeninėi veikloi tai ir • t —u ml tinkamom ^vo-nrrrani7a-“ rmkevicius, C. Brazauskas, mi unKamos savo oiganiza Vasario 16-sios minėjimai f*b Andrevvs O Stundzie- eiios lietuv ai neturi ne sa- v...... J ^naieus. U. fctunazie-

E. Kukienė, N. Jodka, J. 
Jurkštas, A. Tataronis, J. 
Suslin, J. Pieslak, S. Auge- 

GiinirzdA. P. Milu.nis_ Mi——

cijos lietuviai neturi nei sa- įbdtu kitokį, 
santykiai gyventose vietose vo atstovų.

Kaip kitais metai^taip ir _____
šiemet keli tautiečia’i išmal
davo iš ’D. L K. Gediniipo

ir mezgamos naujos. Tenka 
l prisitaikyti prie naujų gy-

čiulbėjimo, turi važiuoti' venimo sąlygų^ ir pradžioje 
bent porą valandų, jei turi 
iš ko ir su kuo. Bet daugu
mą gyvenimo dienų tenka 
rūgti pasenusiuose, nesvei
kuose mūruose, kvėpuoti 
dulkėtu, benzino nuodija
mu oru. Negu nueitum 
kvėptelėti grynesnių oru į 
Hyde parką.

Statant naujų miestų kū
rimo reikalą kaipo praktiš
ką uždavinį, buvo norima 
senuosius “išparceliuoti”, 
bent apstobdyti tolimesnį jų 
augimą ir sudaryti naujuo
se naujas ir žmoniškas są
lygas gyventi ir dirbti. Bu
vo nusistatyta kurti nedide
lius, kelių desimtų tūkstan
čių gyventojų naujus mies
tus, perkeliant į juos ir ati
tinkamą pramonės įmonių 
bei kitokių, bižnių skaičių, 
kad visiems naujo miesto 
gyventojams užtektų darbo 
vietoje. Augant jniestui, tu
rėjo stiprėti ir vietos pra
monė. Vieta miestams sta
tyti parenkama sveika gy 
venti, su gražiu vietovaiz

nevisuomet galima naudotis’draugijos, kad ji sutiktų 
pilnai viešųjų'įrengimų pa-j leisti jos vardu paskelbti

• - » ' -n_n. ? ?? n_-- XT« j-.1ru J-LT-VA u-k 4-

LAVVRENCE, MASS.

Minėjome nepriklauso
mybės sukaktį

įnė, A. Stundzaitė, J. Zaut- 
ra, B. Balevičius, M. Legu- 
nienė, T. Skusevičius, G. 
Majauskas, O. Lapinskienė, 
J. Grigaliūnas, B. Pacevi- 
čius. J. Gobush, S. Pajers- 
kas, O. Baliukonienė, J. 
Urbonas, O. Lenčiauskienė,logumais, nevisuomet iš minėjimą. Niekuomet ciaį ...................... .,,.,.,11^ «» 1 it-nt-

karto nusistatė ir uždarbia- nėra buvę tinkamo minėji- Alto skyriaus ir Lietuvių paulekak J Stravinskas’ 
vimo sąlygos. Kad tą viską I mo, kuriame jaustųsi tikra Piliečių Klubo pastangomis j ' Raškausk* r Pieslak’ 
įveiktum, reikalinga ryžto/Vasario 16-tos dvasia, ošiu vasario 9 d. buvo paminėta -pauiauskas’ g. Kundrt>
jaunuoliško veržlumo, ir ne metų minėjime ypatingai Lietuvos nepriklausomybes & Yukno__uo$l Vi-
Riekvienas jo savyje susi- trūko tos dvasios. paskelbimo 40 metų sukak- gu gmulkiaig surjnkta
randa. Tai yra kad ir nela- D.L.K. Gedimino draugi-.tls* ... A1. . $76.55, kurie bus pasiųsti
bai baisus, bet vis tik “šuo- ja, sutikusi leisti panaudoti Minėjimą pradėjo Alto ir cenblli
iis į nežinomybę”. Įjos vardą, kitame susirinki- Klubo pirm. John A. Stun- * Stonie

Bet kas išdrįsta šokti, re- me svarstė, ar leisti prakai- ^za trumpa kalba ir pra-'______________ ___
tas vėliau pasigaili savo bininkams kalbėti laike mi- nesė># ^ad miesto majoras
žygio. Pabėgęs iš tvankaus nėjimo. Buvę visokių pasiū- vasano 16 d. paskelbė Lie- - 1
didmiesčio ir iš tvankios lymų. Vieni siūlę visai ne- Įuvos diena. Ta proklamaci- Abraomas skambina Mejeriui. 
žmonių aplinkos į naujas leisti kalbėti, kiti siūlę leis- JaUY?. lsspaųsdmta vietos Kai tas atsiliepė, Abraomas sa- 
gyvenvietes daug laimi ne ti kalbėti, bet labai trum- laikraščiuose. Joje be ko ko:
tik fiziniai, bet ir dvasiniai, pai. Nutarimo tuo reikalu pažymėto, kad daugiau Ar tu čia, Mejeri? 
priartėja prie gamtos, pasi- nebuvę padalyta. kalP lietuvių, miesto —Taip, as.
laisvina iš žmonių skruzdė-; į minėjimą‘pradedant pu- gyventojų yra daug pnsi- 1 ‘į d „eg
lyno, lengviau randa laiko blikai rinktis, D.L.K. Gedi- deJ? .m.iesto l)ra.' b^s"
sau ir savo artimiesiems, mino draugijos pirmininkė monei prekybai išvystyti. _TU(rai aš kalbu k o
Randa dažnesnių progų pa- pareiškė, kad kalbų nebus. Po pirmininko kalbos į ko tu nori?
kelti galvą ir žvilkterėti į Kaž kam pareiškus nusiste- sceną išėjo Tautinės para- _aš.norėjau pasiskolinti iš
saulę ir dangų. Noras pa- bėjimą ir priminus, kad. Va- pijos choras, kuriam vado- tavęs penkius dolerius,
bėgti iš miestų nėra savas sario 16-tos minėjimas kaip vauja J. Nanas, ir 2 mer- —Gerai, kai Mejeris pareis 
vien britams. Žmonės bėga tik ir yra tam, kad kalbėti, gaitės — Susan Paulauskai- namo. aš jam pasakysiu, kad 
iš didmiesčių ir Amerikoje, pirmininkė susimylėjo ir tė su Amerikos, o Nancy tu skambinai.
Kai amerikiečių laimei čia leido kalbėti, bet su^sąlyga,
visur dar pilna laisvų stoty- kad bus kalbama labai 
tis vietų, nauji priemiesčiai trumpai. Aišku, tokiai at- 
ir naujos gyvenvietės digs- mosferai esant kalbėtojų 
ta ir čia bematant, tik gal neatsiraito. Draugijos sek-<

mai, nutildavo visi triukš
mai, o vyrai ir moterys, se- džiu, patogi sukanalizuoti 

—Tai iš kur gi tokia ma- nį įr maži, visi suklaupę/1* i«ngti vandentiekį, prie' 
da atsirado? šaukdavosi į visagalį dievą geležinkelio, jei galima ir _

—Šita mada, tėve, yra Asni-a ir io narelhininkus i prie vandens. Pate statyti-nevisuomet pagal taip per- rotorius, taręs kelius žo

sario 16-tos “minėjimas’’Stabų garbinimas, pelenų u d riauąybės įstaigos, bankai, šalys.
barstymas ir pasninkai bu- Tllk :r ndipn paštas, teatrai, bibliotekos, Jei artimuosius parlamen- ' Draugija, matyti, biznio

oje pas seno-!d * nPunnnt« pnrsu»« bažnyčios, krautuvės, vieš-to rinkimus ir vėl laimėtų sumetimais sutiko, kad mi- 
• jęs “ bučiai—pačiam miesto cen- darbiečiai, didžiųjų miestų nėjimas būtų padarytas jos

tre: oramonės imonės —“išoarceliavimas” ir nauiu vardu. Kiek draugija pada-

vo labai madoje pas
vės asirus, kuomet pasaulis mo pasižiūrėk į veidrodį ir 
dar nieko nežinojo nei a- nors utj p^Kok. 
pie Knstų,. nei apie knks- _Maiki? jeigu dabar ne.
cionybę. ‘būtų jšventa gavėnia, tai už

—O kur asirų tauta gy- tokią šnektą gautum per
vena? marmūzę.

Asirų tauta dabar yra jau;-----------------------------------

JAU IŠSPAUSDINTAS

KELEIVIO KALENDORIUS
195Sinetanis%

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

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

Nežiūrint kad viskas brangsta. “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi-tre; pramonės įmonės —“išparceliavimas” ir naujų vardu. Kiek draugija pada

miesto kraite ir pavėjuinuo. statyba vyktų Anglijoj daug rė pcrno, sunku žinoti, bet | “ i'/pinl/s prašome siųsti šiuo
miesto; gyvenamųjų namų sparčiau. /s gausaus publikos atsilan-
kvartalai, mokyklos, ligoni- J. K. kymo galima spręsti,

_ padarė.
Prieš 75 metus nebuvo tino- Nėra abejonės, kad daug

nės, vaikų darželiai — ra
mesniuose kvartaluose, to-

kad | adresu:

mirus, tėve. Ji gyveno Asi-' Ant. smėlio rūmus tik vai- 
rijoj. kai stato.

liau nuo didžiųjų kelių; mi apie 80'* »ių dienų mūsų padėjusios prie valgių pa- į
___•____a. _ ___ •____ -_________________ _______________ ‘ nrontini ii« įra iiutiuK'imn i -3imieste planingai išdėstomi ūkio piminiu [gaminimo ii jo patiekimo,

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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Būkime gražios iš vidaus
Ar mūsų stalas bus gra

žus, jei mes mėginsime tik 
jo viršų nublizginti, o vi
sur kitur paliksime dulkes 
ir purvą. Aišku, kad ne. Ta 
pati taisyklė tinka ir mūsų 
pačių pagražinimui.

Asmuo negali būti žavin
gas iš viršaus, jei jis yra 
biąurus iš vidaus. Prieš pra
dedant valyti, švelninti, 
puošti paviršių, mes turime 
susirūpinti kas yra po tuo 
paviršiu.

Jūsų mintys yra jūsų gro
žio pagrindas. Jūsų mintys 
gali jus padaryti žavingas 
arba atstumiančias.

Jei norite būti žavingos ir 
tokios malonios, kokiomis 
nori būti kiekviena, turite 
sekti šias taisykles:

Jaustis patenkinta, laimin
ga. Laimė — tai jūsų svei
kata.

Būti meilia ir malonia. 
Tas palengvins jūsų rūpes
čius.

Mėgti juoką ir būti links
ma. Tas, taip sakyti, paska
nins gyvenimą-ir padės lai
mėti daug draugų.

Būti kantria. Tada būsi 
rami ir tuo būdu padėsi ir 
kitiems nusiraminti.

Turėti koki nors tikslą, 
nes be jo nėra gyvenimo.

Tikėti. Pats gyvenimas y- 
ra tikėjimas. Be to esi nie
kas.

Būti drąsia. Tas iškels 
aikštėn kas jumyse yra ge
riausia.

Pasitikėti savimi. Tas ap
saugos nuo beviltingumo. 

Nepeikti kitų. Kartok a-
pie žmones tik gražius daly
kus.

Būti dėkinga. Tegu žmo
nės žino, kad moki vertinti 
ir mažus jų teikiamo dėme
sio veiksmus.

Jei tas geras taisykles 
seksime, dėsime žavingos 
asmenybės pagrindus. Taip 
darydamos pamatysime, 
kad nedaug kas bereikės iš
orei gražinti. Išorę bus len
gva nublizginti, kai jūsų vi
dus jau žibės.

SEIMNINKŽM

n DINGO KAIP I VANDENI

Josepb Rialo verkia, nos jo 
dieną New Yorke. išvažiavę. į 
nosipįrfcM ir. dingtų kaip > L vandenį 
byvo, sukeiU į kojas visa Rficija.

sužadėtinė sutuoktuvių 
greumą. krautuvę kažko 

nors jai surasti

rmmii Mmfthiii. OlVMUfBlf £WUltr |KtUl<KJIX J1111VI Iu4g

Dar sylq Kąjifarnijoj

s.
(Tęsinys)

mūsų. stovyklos maisto pra
šyti. Joms labai patiko sa- 

Kalifomijoj esame buvę lotų lapai ir arbūzo žievės. 
1955 metais, bet norėjome Ant galo ožiai dar pade- 

' pamatyti ją dar sykį. Ap- monstravo ir savo ragus:
! lankėme seną draugą J. A- susirėmė lyg akėčiomis 
leksą, kuris tenai veda vie
ną vyno daryklą, ir pralei
dome 3 dienas San Fran- 
cisco mieste ; čia yra daug 
ko pamatyti. Labai įdomus 
yra Golden Gate botanikos 
sodas, mokslo 'akademija,

u*
pradėjo viens kitą stumdyt 
prieš mūsų langus, — bet 
ne iš piktumo, tik žaisdami, 
atsargiai, viens kito nera
gaudami. Tai buvo jau va
karui temstant ir pertamsu 
buvo juos filmuoti. Paruo-

1 užsakantiems knygas 
PRAŠOME TURĖTI GALVOJE, KAD KNYGAS

SIUNČIAME TIK TADA* KADA GAUNAME PINIGUS. 
SKOLON. NESIUNČiAME.

skaitykite

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ; SIAURUOJU TAKELIU, pa-

868 psL, redagavo V. Baravy
kas, pigiausias ir naajoviškiau- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na |4.

BARABAS, Paer uagerkvista 
istorinė apsaka iš pirmųjų 
krikščionybės laikų Romoje, Pa
lestinoje ir Kipre, knyga, lai- 
B ėjusi Nobelio premiją.
Kana .................. ............... $2.25.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 
tinis, 15 Įvairių trumpų pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.
ŽEMAITIS RĄSTAI. Gamom 

mūsų rašytojos pirmojo karo meta
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ..........................................   ..t80c

MILTINO r A UNKSME. Balio Sruo- 
foa trilogiška istorijos kronika,

17S-; pusk, didelis formatas, gera 
popiera Raina .............................*2AQ
CEZARIS, Mirko Jeiusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina .........................82
CEZARIS, Mirko Jeiusič’o romanas, 

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

CEZARIS. Mirko Jetultt’o romanas, 
vertė A. R. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ........................ 52.

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

Miškinis. 290 pusk Kaina... .83.25
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ..........................................84
UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinu 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.

PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... 22.20.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kištais 
apdarais. Kaina .........................28Ą0
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
Miškini, Tuma, Savickį, Giras ir kt 
248 pusi. Kaina .............................22J0
BENAS KAREIVIS MATulUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastų žemaitį, kuria 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
aepadare vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... 88.

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū
tas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 

.......................................... 81-50-

dė “Naujienos”. PisL 178. Kal
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 grįžus Lietu
von ir dabartinį savo gyveni
mą Amerikoje.
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ..........................................25c
aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina 51-20
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

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

RU5IJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai.

t KISS TN THE DARK. J. Jazmi
no anglų kalba sodrus vaizdeliai,

'50 pusi. Kaina kietais viršeliais 82, 
ninkštais viršeliais ....................21.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai

<akn mokslas. Kaina ....................2fc
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tu- 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokio įvairinome kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ?
Kaina ............................................... 21.00
IJ5NGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- 
lodantiems angliškai mokytis; duoda 
įtarimų, angliškus pasikalbėjimus.
Kaina ....................................................78t
•OPIEM Al IR LIETUVA. Kunigo 

M Valadkos parašyta knyga, 250
•usl. Kain* ..........  52.56

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 

Kaina .......................................lOe

SOCIALIZMO TEORIJA, 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi ri-

santvarka ir kodėl ji dai

^AUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
rhelMonienės parašyta; 250 įvairių 

eceptų, 132 pusi. Kaina ....21.25
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... 23.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumaa. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 28c.

KODEL Aš NETIKIU I DIEVĄ.
Pilna argumentų, kurie visiems 

tdomūz. Kaina . ............................20c

TUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

vus Rusijos diktatorių. Kaina . .25c

Bandelės su kmynais
Imti stiklinę pieno, 20 

uncijų miltų, vieną unciją 
mielių, tiek pat cukraus, 2-3 
kiaušinius, 2 uncijas mar
garino, tiek pat sviesto, un
ciją kmynų, šaukštelį drus
kos.

Tešlą pagaminti kaip pa
gerintam pyragui, sudedant 
i vidų tik 2 uncijas marga
rino. Kai tešla pakils, da
lyti apskritas baudeles ir 
kiekvienos bandelės patį 
viršų aštriu peiliu kryžmai 
Įpiauti. Prieš kepant- bande
les aptepti kiaušiniu, ant 
kiekvienos bandelės vidurio 
(kur įpiauta) uždėti gaba
lėlį sviesto ir pabarstyti 
kmynais. Kepti 15-20 minu
čių, krosnyje duodant garų.

Tą pačią tešlą galima 
iškočioti plonesniais kaip 
pusė colio lakštais ir stik
line išspausti skritulėlius. 
Vieno skritulėlio viduiį pa
tepti baltymu ir ant jo už
dėti kitą. skritulėlį. Vidury
je išspausti duobelę, į kurią 
įdėti sviesto gabaliuką ir 
pabarstyti kmynais. Pavir
šių aptepti kiaušiniu. Iš
keptos, bandelės atrodo kaip 
gėlės, nes apatinė bandelės 
dalis kyla atskirai nuo vir
šutinės.

MOTERYS 
: . POLICININKES

Neseniai Italijoje primtas 
įstatymas, kuriuo policijos 
tarnybą. eiti leidžiama ir 
moterims. Tuo būdu to kra
što moterys galės pasireikš
ti naujose srityse.

Balsuoti Italijos moterims 
teleista tik po paskutiniojo 
karo, teisėjų vietas užimti 
teleista tik prieš metus. Di
plomatinė tarnyba joms dar 
užginta, jos negali užimti ir 
kai kurių kitų valdinių vie
tų.

Dar neparuoštos moterų 
{Milicijos tarnybos taisyklės, 
bet vidaus reikalų ministe
ris pareiškė, kad joms ne
bus duota teisė areštuoti vy
lus arba vyrams vadovauti, 
nes, girdi, dėl to gali būti 
visokių nesusipratimų. Iš jų 
bus reikalaujama universi
teto diplomo. Moterys poli
cininkės tyrinės moterų ir 
mažamečių nusikaltimus, 
dalyvaus kartu su vyrais 
policininkais ką nors sui- 
mant arba tardant kalines. 

BRANCH, MIOH.

W£X5UMUfiSB

PGGA.• • »
Žiema atrišo savo maišą 
Ir beria sniegą iš dangaus,
Ir pūga. viską taip sumaišo,
Kad negali atskirt žmogaus - 
Nuo arklio. Ir neveik atskirti, 
Geriau, iš viso, nematyti.
Kaip bėga juokdamies į mirtį 
Ir žmonės, ir arkliai, mergyt!

Henrika* Radauskas

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:'
KELEIVIS

So. Bostoa 27, Mae*.

Sergame

St Labanauskienę buvo 
ištikęs širdies smūgis, ’ K. 
Virkšnienei padaryta tul
žies operacija, D. Misteikie- 
nei ir J. Bundzienei pada
ryta akies operacija.

Visoms linkiu greitai pa 
sveikti.
Mirštame

Pernai mūsų kampe mirė 
J. Kurklietis, J. Šutinis, P. 
Pagojis, A. Stanaitis, Kibei- 
dienė, Sutinienė. R. Lazaus-

akvariumas ir kiti kultūros šėm, aparatus rytojui, bet iš 
paminklai. Visus juos ap
lankėm ir padarėm nema
ža nuotraukų.

ryto stirnos jau nepasirodė.

__  Leidžiamės šikšnosparnių
Dar sykį nuvykome Moja-j P***“*“1 

ve dykimon pažiūrai Mir-. K Kalifornijos nuvykome 
ties Klona. Km sustoję nu-|j New Mexlc0 Karlgbado 
sipirkti gazolino pasakėm v (Carlsbad Cavems)
pilstytuvės vyrui, kad va
žiuojame į tą klonį, jis nu
sijuokė ir tarė: “Važiuokit. 
Kartais verta pamatyti daug 
nieko”—“a lot of nothing”.

Bet ne visų akys mato 
viską. Žmogui, kuris daž
nai į Mirties Klonį pažiūri, 
tenai matosi “daug nieko”; 
man gi šita dykuma pasako 
daug įdomių dalykų. Juk

pažiūrėti. Tai yra viena į- 
domiausių vietų, kokią 
mums teko matyti visoje 
mūsų kelionėje po Ameriką. 
Nusileidus elevatorium 750* 
pėdų po žeme, prieš mūsų 
akis atsiskleidė erdvi salė, 
kur buvo jau apie 150 žmo
nių. Vieni jų sėdėjo prie 
stalų ir gurkšnio jo kavą, už
kandžiavo, o kiti pirkosi 
suvenyrų, literatūros, atvi
rukų ir rašė juos savo na-? 
miškiams. čia pat po žeme 
yra ir paštas, kuris tuos at
virukus priima ir siunčia 
kur reikia. Kiti vaikščioja, 
aplinkui ir žiūrinėja gam
tos stebuklų, nes tas-kam-, 
barys ne žmogaus rankomis 
iškaltas, bet gamtos jėaru iš- 

° raustas. Jo ilgis turi apie 
4,000 pėdų, plotis apie 625 
pėdas ir apie 348 pėdų 
aukštis. Žmogaus rankomis 
čia įrengtas tiktai restora
nas, stalai su suolais, virtu
vė ir kiti biznio bei patar
navimo dalykai.

Kai atėjo paskirta valan
da, garsiakalbis paskelbė,. 
kad dabar visi turi susirink-

: prieš milionus metų čia bu- 
Pastaba. šitą eilėraštį pakartojame, nes praeitame vo didelis' druskos ežeras, o 

numery per klaidą buvo išleista viena eilutė. dabar tik vėjo pustomas
__ x__ -_______ ______ smėlis ir kur ne kur bal-
n”**' apoopiiovyr tuoja dar druskos bei bo-

kienė ir, O. Ulbaitė, o siais giausia beraščiai, nemokan- plotai. Yra ir borak-
metais K. Viganuskiutė. ti vietos kalbos, kaip jie so kasyklą, Ežero būta gi- 

viską nugalėjo, sukūre šei- nes likę jo krantai, su- 
1 išmokslino savo vaikus vjrusios uolienos, stovi ap-

Žiemą ir iš’mūsų važiuo- dabar džiaugiasi laimiu- jjnkuj j^p mūrai, vietomis 
ja į “šiltus kraštus”. Kali- g/jeramu. ^R^ejo ^©= iki 5370 pėdų aukščio, o 
fornijoje buvo A. Andruli©- !enl ^Įu ijgmusių metų dugnas guli 280 pėdų že- 
nė, Brazienė, J. Bender, da- Jr Prasė dažniau tokius po- mjau iygio. Klonis tu-
bar Floridoje šildosi su sa-VįĮJ8 SU5e”gt?’, K . . ri iš viso 140 mylių ilgio,
vo žmonomis'J- Rimkus, B.; Piymubne klubo pirmi- Mirties Kloniu jis vadina- 
Stakionis, Lu. Mickevičius, Mary Zautnenė pa- mas dėl to, kad 1849 me-
ten yra A. Linkienė, O. Ar- Pasakojo, kaip 18 narių su- vjen^ aukso ieškotojų
dinavičienė ir B. Noreikie- ^.siut1vėr|. ,^ip s^n.‘ ekspediciją čia ištiko kata-
nė. Netrukus žada vykti i į“ <?ko dirbti ir džiaugėsi, Btrofa.
Vaivadienė. > « darbas nenuėjom^. žemfe istorijos tyrinėto-

Žadėjo važiuoti ir M. Ku- ,ls', .. . . j'ams, geologams, Mirties
bilienė su F. Kavaliauskie-,,. -a^arJ,ne pirmininke Nei- Klonyje slypi didelė amžių-,. . .u~ M,„„e kurias turėjo nuvežti lie Penkus> kuri P“** paslaptis: tokios buvo prie? ‘
Kavaliauskienės sūnus, bet gas. ,?!na . astto>tus metus, žastys ar aplinkybės, kurio- „ rilumon Kelionė to
ji ištiko nelaimė: automo-; pasmaugė tokiu gausingu se tas ežeras buvo atsira- 'STvIkinctoi Vada^ 
toliams susidūrus, jam nu. pobuvm ir dėkojo visiems. dęs? Ir kokios buvo prie- 'Tf
laužė koją. Aišku, atkritoir , Kalbėję, n- miesto majoras žast diI kurių jis išnyko?!^
jo planas vykti į Floridą. Buckley.

Rajter Spurgis J. U.
Šis klausimas kol kas 
nėra atsakytas.

dar giuotu taku, po du greta. 
Vietomis takas kyla aukš-

LAVVRENCĘ, MASS.
ATSIUNTĖ PAMINĖTI Būdami Kalifornijoje ap- vietomis krinta žemyn, 

lankėme dar Seųuoia irYo-j bet keKas gerai apšviestas
Pajamų mokesčių klausi- semite parkus, kurių anks- • elektros žiburiais ir stiprūs 

__ai ir atsakymai, redagavo, čiau nebuvome matę. Pir- prožektoriai' apšviečia fan- 
Pranas šulas, išleido Sūdą- niasis yra įdomus milžiniš- tastiškas uolų formacijas 
va, kaina 75 centai. kais seęuoių medžiais, ku- šonuose. Nuo varvančios iš

Moterų Klubo sidabrinės j Ką reikia žinoti namu* paprastoje žmonių kai- viršaus kalkinio vandens y- 
sukakties pokylis buvo va- perkant, paruošė P. F. Šu- boję. vadinami “raudonmė- susiformavusios keisčiau- 

ic Svečių buvo las, išleido Sūdava, kaina įdžiais”, nors iš tikrųjų jie siog figūros, čia kabo palu- 
.................. nėra raudoni. Jie įdomūs

nepaprastu savo storumu, 
tiesumu ir amžium. Medis 
pavadintas “Gen. Granto”

Gražu* Moterų Klubo 
sukaktuvini* pokyli*

sario 15 d. 
pilna didžioji - klubo salė. 50 centų. 
Visos klubo narės buvo pa-1 
sipuošusios gėlėmis.

Vakaro vedėja Emilija 
Stundzaitė sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnus, o 
vėliau paprašė mirusias na
res pagerbti atsistojimu.

Po gardžios vakarienės 
buvo pasakyta kelios kal
bos. ,

Visų pirma kalbėjo Lietu
vių Piliečių Klubo pirm. Jo
nas Stundza, kuris linkėjo 
Moterų Klubui sėkmės ir į 
priminė, kaip moterys ko
vojo dėl lygių teisių.

Advokatė Jennie Puido
kas - Pollack pirma anglų, 
o vėliau lietuvių kalba pa
sidžiaugė Lietuvių Moterų 
Klubo veikla, jo pažanga, 
iškėlė senųjų nuopelnus, dė
kojo mūsų visų tėveliams, 
kad jie rūpinosi savo duk
ras ir sūnus apšviesti ir 
kvietė visas moteris, kurios 
klubui nepriklauso, prisidė
ti.

Jonas Urbonas prisiminė: 
senuosius laikus^ Uip lietu-! 
viai į šią šalį ptaukė, dau-1

KAIP MAI8AS

Tai Anglijos sostinėj rode- 
Silkinės šaknelės

vardu turi 129 pėdų storu
mo, imant aplinkui. Nuo 
žemės iki pirmutinės, šakos 
yra 123 pėdos. Jo amžius 
{spėjamas apie 4,000 metų. 
Visame pasaulyje nėra kito 
taip seno gyvo daikto, kaip 
tie medžiai. “The Practical 
Encyclopedia” sako, kad 
pavertus tokį medį lentomis, 
būtų galima pastatyti apie 
400 namų po 5 kambarius. 
Sustoję prie “Gen. Granto” 
visi nusifotografavome, tai 
nuotraukose atrodo lyg kad 
stovėtume prie kokios dide
lės daržinės sienos. Medis 
“Gen. Sherman” dar senes
nis; jo amžius apie 50 šimt
mečių.

Yra tokių medžių ir Yose- 
mite parke, bet čia yra ir 
kitokių įdomybių — tai ne
apsakomai gražūs Sierra

bėję milžiniškas balzganas 
kandeliabras, čia stūkso lyg 
ir katedros bokštas, o čia 
matosi lyg ir į beždžionę 
panašus vaizdas. Ir visa tai 
iš kalkių bei gipso. Bet 
daugiausia yra visokio pa
vidalo varveklių, kurie ka
bo iš viršaus, ir visokių žva
kių, išaugusių iš apačios. 
Vienos jų dar mažutės, ki
tos gi kaip milžiniški stul
pai. Visa tai yra sukrauta 
vandens, kuris varvėdamas 
lašas po lašo per amžius iš 
viršaus padaro varveklį, o 
krisdamas žemyn, sukrauna 
žvakę. Tos žvakės yra va
dinamos “stalagmitais”, o 
varvekliai — “stalaktitais”. 

(Bus daugiau)

KNYGŲ MĖGĖJAS

Senosios kartos ateivis K. 
Kodis iš Donville, UI., pra- 

Nevada kalnai bei kloniai, tęsdamas “Keleivio” prenu-
Vieną naktį čia nakvojome 
ir turėjome įdomią stirnų 
parodą. Jos susirinko prie

meratą užsisakė knygų 
$11, tame skaičiuje ir St. 
Kairio “Lietuva budo”.

t
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Konsulato jieškamiep
MteiuUenė, Rozalija, Kazio d. ^Metelių parap., Alytaus apskr. :

BE KOVOS NERA LAISVES

Pindžioa, Kostas, ir Pundžiutė, 
Petronėlė, Kazio vaikai.

Krakauskaitė, 
d., vyras 
iš Mažei

kių ap.
Stankevičiūtė, Bronė, kitaip 
Smith, Anna, iš Liepojos. 
Stapenaitieaš - Kuisaitė, Petro
nėlė, iž šeputeičių k., Naumies-

Jedzevičienė, Elzbieta, Antano

Kestys, Jonas, Jono sūnus, iž prikiAUSOmyb^ ... ,
Mažeikių ap. i40 metM sukakti minėjo ko-
Kiraiiis, Raimondas, Petro sūn. v0 2 d., nes vasario 16 d. 
KrUeštanavičiuš, Dominika*, numatytąjį minėjimą 80- 
Antano sūn., ir žmona Radavi- trugdė baisi pūga.- Sis mi- 
čiūtė. 'nėjimas nebuvo toks gau-
Kuprevičienė-Dautartaitė, Sko- sus, koką turėjo ir galėjo 
lastika, Antano duktė. : būti, bet jis skyrėsi tt gnka.

čio v„ Tauragės ap., vyras Sta- Ieškomieji arba apie juos ži- čiau buvusiųjų savo nuotši- 
ponaitis, Antanas. nantieji maloniai prašomi atsi-ka ir nrocrama.Albinas ir Algirdas, liepti: Į , m’įXnito <UHnfako
Danieliaus sūnūs, iž Skuodo v.; Consufete Gen. of Lithuania J uuiuuuv
Banaitytė - Sibitienė, Magdale

Bostoniečiai Lietuves ne
atkūrimo

na, ir vyras Sibitis, Jonas. 
Borttoeričiūtė - Denis, Emilė. 
Budrys, Pranas, iž Palangos. 

..Buinauskas, Petras, Petro sūn. 
Bulkaitytė, Alė, mokėsi Pilviž- 
kių progimnazijoje.
Čepulis, Lionginas, Antano s., 
iž Smilgių vals.
-Cibulskas, Kazys, iž Onuškio, 
/bakų ap.
mučiulka, Antanas, čiučiulkie- 
nė, Ona, čiučiulka, Pranas, ir 
čiučiulkaitės, Anelė ir Aloyza. 
Galbuogis, Antanas, Prano sūn. 
Kragas, 'Albinas, Kazio ir Ago
tos Grigaliūnaitės sūnus. 
Kraupiesė, Sofija.
Kručas, Napoleonas, Adomo s., 
iž Gegužinių k., Šimonių vai. 
Lažauskas, Kazys, Jono sūn., 
iž Juškų k., Paežerėlių vai, Sa
kių ap.
Maksvytat, Berta.
Malinauskas, Prano sūnus, iž 
Onuškio, Tarkų ap.
Matutienė - ViHcevičiūtė, ir jos 
sesuo Zajančauskienė, Stasė. 
Mikalauskas, Juozas, iž Pašla- 
vančio k., Marijampolės ap. 
Ordinas, Vladas, Dzidoriaus s., 
kilęs iž Jegeliškių km., Kriūkų 
yala., Sakių ap.
Pakinkis, Antanas, ir jo sūnūs 
Antanas ir Vincas, iž Sakių ap. 
Petrauskas, Juozas, 
Martišiūtės sūnus.
Rakauskas, Jonas, Juozo sūn., 
gim. 1925 m., Ručkūnų kaimo, 
Vilkijos vai.
Raugelienė, Veronika, Mateušo 
d., ir jos sesuo Valaitienė, Elz
bieta. •
Sakalauskas, Rimas, iž Onuš
kio, Trakų apskrities.
Sibitienė - Banaitytė, Magdale
na, ir vyras Sibitis, Jonas. 
Stražnickas, Juozas, Adomo s., 
IŽ Lačionių k., Butrimonių vai, 
Alytaus ap.

'Viktoro Andriuko rankų 
vyčiu papuoštą sceną Ame
rikos vėliavas įnešė su ati
tinkamomis apeigomis Da-

______ 'riaus posto legionieriai. Po
Inž. Eugenijaus ir Irenos *'“"- ?• Virmauskio akaity- 

Manomaičiu sūnus Rimas f08, “vokacųos ir himnų, 
laimėjo dienraščio Globė k<™»os pagneže muzikas J. 
“Senior High Gold Key” Kaanskas, gražų kalbapa- 
varžybas. Tas laikraštis «arbes k?n'
skelbia jau dešimtus metus SV*"S Ą- s\el*<mo
visų Massachusetts vidun- "etos la‘TI« kolonijos at- 
niųjų mokyklų mokinių dai- stovas idv. V. Lambergs ir 
lės kūrinių varžybas, šiemet okraimecių S.Petnv, ras-
buvo gauta apie 6,000 kuri- sv.edSn« ?en"
nių, iš kurių buvo atrinkta Saltonstall, Atstovų
500 ir išstatyti New Eng- *?”“» demokratų vadas Mc- 
land Mutual Hali. Iš jų 200 Cormaek ir miesto majoro,
buvo premijuoti, jų tipe ir k“P? 5^ vardu
Rimo kūrinys. Rimas yra sekr' McCusker. 
taipgi geras akordionistas. i Pagrindinę kalbą pasakė 

Be to laikrašty paskelb- buv^s Vliko pirm. prel. M. 
tame sąraše dar yra viena Kurpavičius. Jo svarbiau- 
lietuviška pavardė —Vilnis i šia mintis: Einant šių dienų 
Bebrekarklis. i žūtbūtinei kovai tarp komu-

-------------------------- inizmo ir demokratinio pa-
NORWOOD, MASS. šaulio tėra du keliu: Nieko

--------- I nedaryti ir laukti, kol būsi
Minėjo auksinę sukaktį sunaikintas, ar kovoti dėl 

Jonas ir Jieva Vizgirdos,;Savo h* laisvės ir gra- 
gyvenantieji 27 DesmStaj?08 “t®“*“- Sąmoningam 
kovo 2 d. savo šeimos tar- ^g“1 ner? aunku pasinnk- 

Vinco ir pe minėjo vedybinio gyve-:11’ Ratru? RCUU eiu uk 
nimo 50 metų sukakti. pastaruoju, nes tik jis teve- 

Jonas Vizgirda, suvalkie-” a I laimėjimą. ( 
tis, Griškabūdžio parapijos į Šiandien reik ne didvy- 
sūnus, į Ameriką atvyko 19-riškų mirčių, bet didvyriškų 
01 metais, o jo dabartinė darbų, reik būti vienin- 
žmona Vilniaus padangę, igiems, reik visais būdais sti- 
Valkininkų parapiją aplei- printi lietuvybę, kad ne tik 
do 1907 m. Jie susituokė mes, bet ir mūsų vaikai iš- 
Lynn, Mass. ir prieš 49 me- liktų veiklūs lietuviai, reik 
tus apsigyveno Nonvoode. visaip — morališkai ir me-

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

■R. Manomaitis laimėjo

Vizgirdos užaugino 2 sū- 
**inus: Francis, kuris baigė

_ t ___ mechanikos inžinieriaus ir
*** ™ksl- * Nonvoode

Valaitienė, Elzbieta, Mateuio verčiasi advokato praktika.
Antrasis sūnus John yra 

farmacininkas ir gyvena 
Brocktone, Mass. Sūnūs yra 
vedę lietuvaites ir visi kal
ba lietuviškai. Jie turi 5 
vaikus.

Taigi, nors Vizgirdos į šį 
kraštą atvyko patys neišėję 
aukštų mokslų, bet buvo iš
mintingi, suprato mokslo 
reikšmę ir to dėl stengėsi 
savo vaikus išmokslinti.

Vizgirdos yra seni Kelei
vio skaitytojai. Linkime

džiagiškai remti mūsų vy
riausias įstaigas, kurios va
dovauja kovai už Lietuvos

išlaisvinimąVliką ir Al
tą.

M. Krupavičiui baigus 
kalbą, Dariaus posto legio
nieriai į salę atlydėjo gu
bernatoriaus padėjėją Ro
bert Murphy (gubernato
rius Fureolo, išvykęs į Wa- 
riiingtoną, susirgo ir nepa
sveiko, to dėl negalėjo da
lyvauti).

Adv. J. J. Grigalui jį pri
stačius, Murpry pasakė tu
riningą kalbą. Pažymėtina, 
kad jau daug metų, kai pa
našiuose minėjimuose bebu
vome matę valstijos vyriau
sią šeimininką.

Adv. A. Young perskai
čius rezoliuciją, byvo rink
liava. Ji šiemet vykdyta 
nauju būdu —vokeliais, ku
rie buvo išdalinti įeinant į 
salę. Jų surinkimas ėjo grei
tai. Surinkta $2,025.19,be
veik $300 daugiau kaip per
nai. Smulkus sąrašas bus 
paskelbtas vėliau.

Skyrėsi šiemet ir meninė 
dalis tuo, kad joje dalyva
vo ypač daug jaunimo, mū
sų ateities atstovų. Sės. M. 
Imeldos paruoštą vaizdelį 
“Vilties spinduliai” gražiai 
atliko parapijos mokyklos 
mokiniai.

Bostono tautinių šokių 
grupės vedėja Ona Ivaškie- 
nė gerai žino, kur kokią 
programą paruošti. Ir šį kar
tą jos 8 poros mergaičių 
pašoko įspūdingą Sadutės 
šokį. Pianu pritarė J. Ka
činskas ir smuiku H. Stro- 
lia.

Miela dainininkė Stase 
Daugėlienė net iš kitos val
stijos atvyko ir kaip visuo
met gražiai padaipavo, o 
jai pianu pritarė jos duk
relė Rūta. ų ,

Meninę dalį nuotaikingai 
baigė Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamas mišrus para
pijos choras.

Minėjimui gerai vadova
vo Alto skyriaus pirm. K. 
Mockus.

IŠĖJO "DARBAS
DOVANŲ

Sugzdos iš Dorchesterio 
užsakė “Keleivį” Joe Belek 
jo gimtadienio proga.

J ieškojimai
Jonas Užas, Lietuvoje, paieško sa

vo sesers Sofijos Užaitės-Sležienės 
ir brolių Prano ir Kazimiero Užu. 
Jie gyveno Chicagoje. Jie patys ar 

; juos žinantieji prašom rašyti adresu: 
Mrs. Barbora Sasnauskas 

31 Mercer Street,
So. Boston 27, Mass. (11

PENSININKAS 
Pensininkas, kurks mieste

pragyventi, o nori gyventi fermoje, 
netoli ežerų, gražioje vietoje. Rašy
kit:

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

Vedybos

duktė, ir jos sesuo Raugelienė, 
Veronika.
Zajenčauskienė - Vitkevičiūtė, 
Stasė ir joe sesuo Matutienė. 
Baltrūnas, Tadas, iž Debeikių 
parapijos.
Butėnas, Titas, Juozo sūnus. 
Danielius, Antanas, Jono sūn. 
Dautartaitė, Ona, .Antano dūk., 
ir jos seserys Ručinskienė, Mar
tiną ir Kuprevičienė, Skolasti- 
ka. «'l«
Eidrikevičienė - Danielytė, Sta
sė, iž Kėdainių ap.
Gabrėnas, Povilas, Lauryno s.
Gutauskas, Bronius ir Juozas, jiems dar ilgų laimingų me- 
Juozo sūn., iž Mookonių km. J tų.

■EMHaHHnMHEV

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Junste Netartas bendram lietuvižkam darbui, auklėja 
tautini aottdaraaią, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko-

dM Lietavm laisvos ateities.

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 

»una pilnų apdraudos sumų. 
ų apdrauda—rimtas aprūpinimas atei*

20

ŪM.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

pnžalpoe iki $325 j mėnesi.
UGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 

RASTINA. SLA narto galima būti nuo gimimo dienos iki

SLA darbas ir apdraudas galite cau- 
yraYiaoM žymesnėse lietuvių ko* 

kmijoee Ir SLA Centro- Rąžykite tokia adresą:

BU M. X VINKAS
Ne* Y«k 1, N. T.

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsiniams) 

Karia Darė Piki*?
Adomas buvo teisiamas tiesa,—vi

sa tiesa, kuri lietė Dievo valią ir 
kurią jis turėjo žinoti. Adomo pa
smerkimas atėjo dėlto, kad jis nu
tarė eiti prieš jam apreikštąją tiesą. 
Jo nepaklusnumas užtraukė ant jo 
ne tiktai mirti, ket jis taipgi pra
rado supratimą, arba išmanymą. Ap- 
tmnimaa taeae dalykuose, kurie lietė 
Dievą ir jo valią,* buvo neišvengiama 
jo “uuottmo” sėkmė; ir kadangi Ado
mo-. ainija dalyvauja jo mirties pa
smerkime, todėl ir jie paveldėjimo 
keliu pateko į tamsybę.” Izajas api
budina šį visuotiną pasaulio 
sakydamas: “Nes štai tamsybė den 
gia žemę ir didis tamsumas tautas.” 
—Iza. «0s2.

Bet Dievas nesiliovė mylėjęs sa
ve žaogjaius sutvėrimus. Ištikrųjų 
jis ‘taip mylėjo pasaulį,” kad siuntė 
savo mylimiausį Sūnų atpirkti Ado-1 
mą ir jo ainiją nuo mirties. Jis taip-' 
gi pasirengė per Kristų apšviesti vi
są pasaulį. Todėl Izajas parašęs 
apie “didį žmonių tamsumą,” dar pa-

; Paieškau Andrių Adomavičių. Jis il- 
!gus metus gyveno Benton, III., vėliau 
persikėlė į Frankfort, III. Jo ieško 
sesuo iš Lietuvos. Jie pats ar kas jį 
ar apie jį žino prašom parašyti man: 

Jos Gidžiūnas
Box 401 
Vestaburg, Pa.

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

Lithuanian Athletic Club 
1332 Halsey St.
Brooklyn 27, N. Y.

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

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

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

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

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

Mrs. Alice Show 
Wilkeson, Wasb.

K* • i ' O

Ieškomas Juozas BELEVICIUS, ki- 
. lęs iš Smalininkų kaimo, Varėnos 

vals. anksčiau gyveno Philadelphijoj, 
aen* Pa. Jo ieško iš Lietuvos iš Smalinin

kų. Jis pats ar jį žinantieji prašom
atsiliepti adresu:

Jonas Taraila 
20 Octon St.
Worcester 4, Mass. (10

Dievo Karalystė
Ar žinai ką gausime Dievo Kara

lystėje? Vieni džiaugsis, kiti veika, 
reiškė: “Ant tavęs gi užteka Vieš-j"* ,^akau’ bet WW»j* «ko!
pats ir jo garbę pasirodo tavyje. I Jez‘ 6&J13-1A*
Tautos vaikščios tavo šviesoje ir 
karaliai tavo užtekėjusiame skaistu
me.”—Iza. 00^, 2. -

įvykindamas šitą Izajo pranašys
tę Jėzus pasakė: “Aš pasaulio švie
sa.” (Jono 8:12) Mes turime dar ki
tą pareiškimą, kad Jėzus yra “tikroji 
šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmo- 
gij ateinantį į pasaulį” (Jono 1:9) 
Tiesa, kiekvienas žmogus dar nebuvo 
apšviestas Evangelija, kuri šviečia 
nuo Jėzaus Kristaus veido. Via* 
žmonijos didžiuma dar tebesielgia 
taip, kaip Jono pasakyta: “šviesa 
šviečia tamsybėje, bot tamsybė jos 
neapėmė.”—Jono 1:5.

(Bus daugiau)
Reikalaukite veltui duodamos lite

ratūros, gausite nemokamai. Rašyti: 
’LBSA %AAA S litnoniA. luo !3444 S. Lituanica Avė. 

8, IU.

Alik Armin 
3444 Mass. St. 
Gary, Ind.

TIKTAI GRAMERCY
Licensed and Bonded by 

N. J. Banking Commission 
PASIŪLO JUMS 

SIUOS PATARNAVIMUS 
PINIGAI J LIETUVĄ 

' Per 2 savaites—pakvitavimas j 
patikrinamas 
100 RUBLIŲ —>10

F Mokestis |5 iki $50 saam 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

'Reikalaukit mūsų 16 puslapiui 
i katalogą ir vaistų kainoraštį.* 
Mūsą 15-ti metai.

pateakiatą klijeatą.
Į GRAMERCY — Saite ttSį 
)744 Broad SL, Nevark. N. J.

(10-8
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SIŲSKIT JŪSŲ GIMINĖMS SPECIALINi 
VELYKŲ SIUNTINI
40 SVARŲ

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

------571.40
1 svaras šokolado
1 sv. 1 unc. pipirų
2 sv. 2 unc. maišytų vaisių

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

arba bet kuru kitų iš mūsų 26 Express maisto siuntinių 
Mes taip pat rekomenduojame:

1 sv. 2 unc. sviesto pyragėlių 
20 buljono kubikų
1 sv. 1 unc. kriaušių
2 sv. 2 unc. kenuoto sviesto 
1 sv. 2 unc. medaus

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

IZ
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ŠVENTRAŠČIO TIKROVE 

Parašė J.T. KUČINSKAS
Pažinosite, Dievas sutvėrė 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
leistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t. 
t šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama

pas T. J. KUČINSKAS 
740 W. 34tb Street, Chicago 16, IU.

Ar Nori Bėri Sveikas
irDrūtaš?^"!

Jei Tamsta nori sulaukti ilgų ir naudingų 
amžių, tai Tamsta turi turėti gerų kraujų ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
lr Mineralų kapsules, j kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslų, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vienų kapsulę per die

nų reikia imti. Vaistų vardas vra Ideal Ultrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sų, Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

MEDUS
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oran
čių medaus €6 cen
tai už bonkų; Span
guolių medus 75

centai už bonkų; Liepos žiedų 
medus $1.25 už bonkų; Kubos 
medus, kuris turėtų būti iš vi
sų geriausias 52.00 už bonkų. 
Trejankos pakelis 51.00.
Medaus per paštų nesiunčiam. 

A. Mizara 
AM W. Braadway 
So. Bastau, Mass. 

Užeikite į senų Alexanderis 
vietų.

ŽODYNAS
A. LALIO

1256 Poslapiai
dvigubos špaltos

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
E. Broadsray

So. Boston 27, Man.

............ .. ■ ■■■
Kad Jūsų giminės ir artimieji gantą sinntiaj — Savana VKLYKOM8, jj būtinai išsiųskite neatidė

liotinai. šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA.

Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios-ir skubios firmos

GENERALPARCEL AND TRAVELCO., INC.
įsa W. 1«* St, NEW YORK U, N. Y, TU. CM M»

Ideanzad bT USSR
Pagal sutartį, sudarytą an Inturistu, firma teisėta siųsti siuntiniai į visas U8SR respublikas ir j Lia-
tuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čįa mūsų firmoje. -Siųsti galima tik aanjaa 
Pristatymas garantuotos. Siuntinius galimu utariti asmeniakui arba atsiųsti pešta. Klijentni atsiun- 
tusieji siuntinius paštu, noatidėHojant gauna atoiųstųjų daiktą sąrašą ir pranešimą, kiek persiunti
mas atsieis. Po kėlių dienų siuntėjas gausa Amerikos pašto kvitą, o siuntini pristačius— asmenišką 
adresato pakvitavimą. Įstaigoje Alelis pasirinkimas prekių.

KttKVIBNAS SIUNTINYS APDRAUSTAS 
Atitarta fcradtaM mo 9 vot ryto fci • vd. rak. AtaraMi-izis iki 4 rahotas.

Mūsų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:
Mt Utarory RA 1IM9 Jao. Caonoo <31 W. Giraril Avc.-

CLEVBLAND U, OM* DBTMNT 12, Nfak. PmLADGLPHIA 23, Pa. 
TA Tferar 1-M61 TU TOmsiil 9-3M1 TU WAtaot 5-M78

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

ĮVAIRIŲ VAISTŲ SIUNTIMAS MŪSŲ SPECIALYBfi ,
TaztA of London

51 Reaervoir St. CAMBRIDGE, Mm. Tel: KI 7-9706
Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusų.

*********** ea »a*»ąmassąsąąšą»»šą*ą*»»»*šūąą>eą*ąa*a$ 
************** ********************* ******** *********

KAS 61A 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, nn 
£ myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 31Lpsl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku. 
£ rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
e vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... <3.00. 
e ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- 

dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (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 53.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK U£ 55.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
> ar 3 knygų, tai už 1 tik <2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
. DR. ALG. MARGERIS, 3325 S*. Hatttad SU fhieage 8, IR 

minimu»eąąąeęęąąeųweeeeeeeeeveT»vvi i ii n 11 n>y

KĖS ATUEKAK . >.

rtsoiavs spaudos darbus
Jei

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

"KeleMo” apenstovi padarys tamstoms ffakg 
ir nnatųo greičiu ir pigiau, nagu kuri non 
kita apaustuvč. ftaioma kreiptis Kuo adresu:

27,

-e »
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KOVO 16-JI ČIA PAT. KUR EISI TĄ DIENĄ?

Globė Parcel Service 
naujoje vietoje

Išvyko į Floridą

Kam ir klausi. Juk tą dieną Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėj bus L.S.S. 60 kuopos metinis banketas, ku
riame bus galima gardžiai užkąsti, išgerti, pašokti, 
padainuoti, pasikalbėti su draugais ir pažįstamais, kurių 
seniai nebematėme. Kur geriau, įdomiau ir nudoniau 
tą vakarą begalima praleisti? To dėl kovo 16 d. visi 
ateikite į Lietuvių Piliečių Dr-jo* salę. Banketo rengė
jai ir šeimininkės lauks jūsų pasiruošę nuoširdžiai 
priimti. ' s-

Banketo metu bus iškilmingai įteikta Lietuvos So
cialdemokratų Partijos ilgamečio vadovo, Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo paskelbimo pasirašytojo prof. 
Stepono Kairio neseniai išąjusi knyga “Lietuva budo” 
tiems Bostono ir jo apylinkėse gyvenantiems asmenims, 
kurie prieš jos išleidimą L-S.S. Literatūros Fondui au
kojo ne mažiau kaip knygos kaina.

Pradžia 6 vad. vak...Iki pasimatymo!

Rengėjai

Siuntinių persiuntimo įs
taiga Globė Parcel Service, 
klijentų patogumui persike
lia į naują vietą, 390 West 
Broadway, So. Bostone. Tai 
yra skersai gatvę nuo seno
sios vietos. Naujoj vietoj įs
taiga pradeda dirbti nuo šio 
penktadienio ,kovo - March 
7 dienos. Nauja vieta yra 
pirmame aukšte, todėl su 
paketais nereikės vargti 
laiptais.

Edmundas Brazaitis išvy
ko į Floridą dviejų savai
čių atostogų. Gero poilsio!

Darykite
Dabar!!

Lankėsi J. Krasinskas Pranešama, kad Amerikos
_ x »------w 'Lietuvių Taut S-gos Bos-li...Buvo atvykęs musų Wor- 4g4 E

Msteno korespondentas J. 4th ^,„0.,^
Krasinskas su savo draugu TO0jim0 (pokyliams, susirin- 
D. Mažeika. . kimams ir kitokiems paren-

i gimams j reikalais reikia
{kreiptis į Antaną Vilėniškį, 
gyv. 5 Adams St., Dorches
ter, Mass., tel. AV 2-4093.

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

SEARS, ROEBUCK A COMPANY 
641 Belmont Street, Brockton, Mass.

Pašaukite Lietuvį Atstovą POVILĄ LAPENĄ 
Telefonas: JU 3-3546

NMMMMSU
ODOS ir PADAI

vitpadiių ta

(1<
AN CO.

SS Sueik Straąt, Baatmu 
(Kampas Eaaex ir South gatvių)

>4

Viktoras Vadeiša

ATVIRAS LAIŠKAS

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos Vadovybei

Gerbiamieji!
Gavau Jūsų 1957 mt. apy- 

skaitini pranešimą. Šiaip 
atrodo viskas tvarkoje. Išti
sas pranešimas parašytas 
angliškai, išskyrus konstitu
cinius pranešimus, kurie pa
rašyti lietuviškai su klaido
mis. Jei tokias klaidas pa
dalytų mokinys, supranta
ma koki pažymi jam už tai 
mokytojas pažymėtų. Tad 
susidaro Įspūdis, kad vado
vybė arba lietuvių kalbos 
taisyklingai nemoka, arba 
galvoja, kad lietuvių kalba 
galima oficialiuose raštuose 
darkyti, kaip kas išmano, 
arba sąmoningai ją norima 
nuvertinti. Tai priemena a- 
nuos lenkų ponų lietuviams 
uždėtus baudžiavos laikus.
Tada ponų kalba buvo len
kų ir kiekvienas stengda
vosi taisiklingai ją vartoti, 
o mužikų kalba — lietuviš
koji, kurią būdavo galima 
darkyti ir niekinti. Ponas 
gėdinosi tada lietuviškai 
kalbėti, o jei jis nusižemin
davo ir su mužiku kalbėda
vo lietuviškai, tai būtinai 
kalbėdavo darkyta, pilna 
lenkiškų priemaišų vad. lie
tuviška kalba. Aš nejieškau 
tame analogijos, bet tokios 
mintys kyla skaitant Jūsų 
pranešimą, o su tuo kyla ir 
klausimai: Ar gali būti šio
je organizacijoje tokių nuo
monių. kad lietuvių kalba 
galima oficialiuose raštuose 
rašyti su klaidomis? Ar gali 
būti. kad lietuviškos organi
zacijos nariai nebenori kal
bėti savo tėvų kalba? Argi 
lietuviškų organizacijų pra
nešimai negali būti rašomi 
lietuvių kalba arba bent a-
biem kalbomis? Kodėl?

Juk. leiskime, kad toks
formalus pranešimas būti,, 
su klaidomis parašytas ang
liškai. Kokia gėda, ir toks 
pareigūnas nebepaliktų sa
vo vietoj. O kad blogai lie
tuviškai, — nesvarbu. O juk 
tai negerbimas savęs ir viso 
to, dėl ko lietuviai sielojasi 
ir dėl ko ši organizacija su
kulta.

šioje vietoje atsimintina, 
kad šią ir kitas lietuviškas 
organizacijas Įkūrė ir sukū
rė ne išlepę, viskuo pertekę, 
darbo nežinantys berneliai, 
bet sunkiai ir po 12 valan
dų per dieną dirbę Į ŠĮ kraš
tu atvykę Lietuvos sūnūs ir 
dukros. Tai vi a mūsų tėvai 
ir seneliai. Jie tas organi
zacijas kūrė iieškodami lie
tuviško bendravimo savo
tautos papročiams savo kul- knygų.

turai palaikyti, pasilikti tuo, 
kas jie yra, ir su visu tuo 
turtu įsijungti į šio krašto 
kūrybinį procesą. Ar šian
dien jau visa tai galima pa
miršti ir išmesti?

Jie žinojo, kad šiame 
krašte kiekviena tautybė tu
ri savo vietą. Jie žinojo, kad 
Amerikos gyvenime kiekvie
na tautybė yra priimama su 
visu savo kultūros lobiu ir 
aikomas didelis įnašas į šį

Mūsų įstaigoje lankėsi 
Viktoras Vadeiša, mūsų 
kaimynas nuo Aštuntos gat
vės (173 numeris). Jis jau 
7 metai turi batsiuvio dirb
tuvę ir sakosi turįs nemažą 
atsargą odų ir padų siunti
niams į Lietuvą. Sutarėme, 
kad jis pasigarsins ir kitiem 
mūsų laikraščio skaityto
jams. Savo amato p. Vadei
ša išmoko dar Europoje, o 
čia sakosi gerai patyręs, 
kaip atskirti gerą odą nuo 
visokių erzacų ir dirbtinių 
odos pakaitalų.

Bendruomenė išrinko 
atstovu*

BUTAS .NEMOKAMAI 
Moteris ar vyras, arba ir vedusi

pora gali gauti pirmame aukšte bu
tą So. Bostone ‘G* gatvėje, bet rei- 

• kės kai kada vairuoti auomobilj ir 
' gaminti vienam žmogui valgi tris 
I kartus per dieną. Butas su visais 
, įtaisymais. Dėl sąlygų susitarsime. 
! Kreiptis j “Keleivio” ofisą.

'parduodu gerą automobili
1 Dėl susidėjusių aplinkybių puduo- 

tiu greit Chevrolet gerame stovy už 
$125. Kreiptis 9 Ernus Rd., Roxbu- 
ry. Tel. JA 2-0297.

1NC0ME TAX
blankus: Federal ir State mokesčiams, užpildo naudojant visus 
taupymo metodus

V. STELMOKAS Boston Homes Co.
389 W. Broadway, So. Boston Tek AN-6030

GERA BIZNIO PROGA
So. Bostone parduodamas tuoj pat 
restoranas - kafeterija. Dabar ada
ra 6 dienas po 12 valandų, gali būti 
adara 7 dienas po 24 valandas. Gali
ma daryti gerą pragyvenimą, labai 
geras pirkinys tinkamam pirkėjui. 
Telefonuokit j namus vakarais tarp 
8-10 vai. AL 4-4124. (11

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

Dr. B. ffaftdtonu '

PLEKĄVIČIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge | 

j S t., Cambridge, KEPĖJAI

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

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
^Parduodu pirmos rūšies odą, au- £
4 lėlius, padus, vitpadžius siunti
niams į užjūrius nupiginta kaina.* 
į Atlieka visus batsiuvio darbusF 
ų greit, sąžiningai ir duodu patari- ► 
4 mus apie odas. Adresas: ►
4173 Eighth SU So. Boston £
ų nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- £ 
į rus trečiadienius ir sekmadienius. ►

Telefonas: AN 8-0055 t

DR. D. PILKA
Ofto Valandas: aus S « 4 

fenas? «•

546 BR0ADWAY 
sa BOSTON, MASSL 
Telefonas AN 8-1820

Kovo 1 d. buvo Bendruo? 
menės apylinkės narių susi
rinkimas, kuriame valdybos 
pirm. St Vaitkevičius ap
žvelgė pernai metų apylin 
kės darbus, dr. J. Girnius 
skaitė paskaitą ir buvo iš- 

Bendruo-auną kraštą. Todėl visi A*|jį”įV 
merikos pnlMtari ir valsty-1 Apygardos suvožia- 
lės vyrai visokiomis progo
mis tai pabrėžia, duoda lai
svę veikti ir palaiko. Bet,
žinoma, kada atsiranda to
rių, kurie patys ima slaps

tytis svetimomis ar iškrai
pytomis pavardėmis, kai 
nebemoka savo kalbos, kai 
visą tautiškumą vertina tik 
tiek, kiek biznio iš to pa
daro, tai tokia tautinė gru
pė pasmerkta žūti.

Kalba gal kam atrodo 
menkas dalykas, bet tai y 
ra visos mūsų tautinės gru
pės pagrindas. Atsakykime 
arba niekinkime ją, tuo pa
čiu ir patys niekais virsda
mi.

Todėl siūlyčiau tokius 
pranešimus, siutinėjamus sa
vo nariams, siuntinėti a- 
biem kalbomis, jei tai būti
na, ir, žinoma, tik taisyklin
ga gražia lietuvių kalba — 
tokia, kolcia ji iš tiesų ir 
yra.

. B. K.

Matysim vedybine* apeigas

mą, Kuns bus kovu 16 u. 2 
vai. po pietų So. Bostone 
Tautinės S-gos namuose.

Atstovais išrinkti: O. 
Ivaškienė, J. Vaičaitis, dr. 
B. Kalvaitis, J. Gimbutas, I. 
Končius, S. Leimonas, A. 
Matjoska ir O. Vilėniškis. 
Pirmininkavo St. Vaitkevi
čius, sekretoriavo S. Jurge
levičius.

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

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

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

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

382a W. BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nno 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyros šventadienius, ir sekmad-

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)
Lietuvi* Plumberi*

! Atlieka visokius “plumbing”— 
Jaliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
t ir taisymo darbus. Kainos priei- 
J narnos. Pirm negu ką darote, pas- i 
jkambinkit, paklauskit mūsų kainų.
J -Telefonas CO 5-5839

I «12 Mt. Vernon, Dorshester, Mi

Tri. AT

Dr. John Repshis
UEIUVIS GYDYTOJAS

Valaados: S-4 tr S-S 
NadiUomia ir švautadM dat

1

Adv. šalnienė 
vyksta Bermudon

Adv. Suzana Šalnienė, 
kuri siaučiant sniego pūgai, 
paslydo ir sunkiai susižeidė 
koją, iki šiol vaikščiojo laz
dele pasiremdama. Dabar 
kojai kiek pagerėjus, ji 
vyksta Bermudon pasilsėti 
ir saulėje pasikaitinti.

Linkime smagių atostogų.

Daug sergančių

PATOGI VIETA PARENGIMAMS :
ČOUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, } 

yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky- • 
klų iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugu iš- * 
važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga- { 
Įima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už- ‘ 
sisakyti. lšnuomuojame su laisniū degtinei pardavinėti.

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

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

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WINDOWS)

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas

pagal susitarimą

496 Columbia Romi 
Arti Upfc4»*š Cuemr

TeL AN 8-2712 irto B14-M1S

hr. J. C. Seymour
(LANDŪIUB) .

jmutun a s sai

Tarptautinio Instituto pa
talpose (190 Beacon St) 
šį ketvirtadienį, kovo 6 d., 
nuo antros iki 8 valandos 
vakaro bus pavaizduojamos 
šešiolikos tautų, jų tarpe ir 
lietuvių, vedybinės apeigos.

Mūsų senovės Vestuvinius 
papročius pavaizduoti rūpi
nasi Irena Manomaitienė ir 
ir Irena Galinienė.

Visi kviečiami ateiti pa
žiūrėti. s
Viešnios iš toli

Daug kas serga slogomis, 
jų tarpe poetas S. Santva
ras, E. Santvarienė, A. Juk
nevičius, A. Andriulionis, S. 
Jakutis ir kt

Turėsime gražų koncertą

Balandžio 20 d. Thomas 
Park mokyklos salėj Balfas 
rengia mūsų žymiojo smui
kininko Izidoriaus Vasyliū- 
no koncertą. Bostono ir a- 
pylinkės lietuviai turės pro
gos pasigerėti aukšto lygio 
smuikininko menu.

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)

Žemas,
ŽEMOS
KAINOS

■

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADUTAT
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.

Tel.: AN 8-7031 
o kitu laiku; Tel. G8 6-2887

«nvn mRranmm

i įveikė

Mus aplankė Barbora Še
štokienė iš Wanconda, III., 
su giminaite Stella Rozek is 
Chicagos, kurios į Bostono 
padangę atvyko aplankyti 
save giminių Petkų Brock
tone ir kitų. Jas atlydėjo 
M. pratėnieftė iš So. Bosto
no.

B. Šeštokienė sumokėjo 
prenumeratą,

Kovo 2 d. Brooklyne įvy
kusias Rytų Apygardos šach 
matų rungtynes laimėjo Bo
stono klubas, kuriam atsto
vavo K. Merkis, A. Ketura
kis, G. Šveikauskas, J. Sta- 
rinskas ir R. Karosas. Jis 
įveikė Brooklyno Atletų 
Klubo komandą.

L.D.D, 21 kuopos veiklus 
narys J. Taurinskas gydosi 
Mattapan džiovininkų ligo- 

ir nusipirko ninėje. Linkime jam greit 
' pasveikti.
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

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

Persiančiam* Jūsų sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR maitą apmoka siuntėjas.

Vaistu* ir medžiagą galim* užsakyti pigia* šioje įstai
goje. Prašykit* katalogą.

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laiku.
Dabar galim* siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tei 

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

(STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITtS LIETUVIŠKAI 
Visi siautėjai įsitikino, kad mūsa įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siaut tarias. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien ano 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais ano! 
"9 iki 7 vaL vak. ir šeštadieniai* amt N iki 2 vai. po pieta.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame tingu
liais ; sutaisome pijazua ir 
dengiant bei taisom stogu*. 
Prašom kreiptis:

Jobą Petru*

14 Gartfamd Street 
Jamaica Plain,

TeL: JA4-4*71

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRON1S KONTRIM 
Jastiee of the 

598 E.
Se. Boston 27,

Tei. AN 8-1741 lr AN 8-248^

Vartoja
X-RAT 
Pritaiko

VALANDOS: ano S-4, aao*T-0 
*34 BROADUTAY

SOUTH BOSTON.


