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54-TIEJI METAI

Senatoriai Susirūpinę 
Dėl Vyriausybės Neveiklumo
Berlyno Krizė Aitrėja, Bet Vyriausybė Rodo Kietumą 

Tiktai Žodžiais; Kai Kurie Senatoriai Siūlo Imtis 
Griežtesnių Priemonių Amerikos Nusistatymui

Parodyti? Siūlo Stiprinti Karo Pajėgas.

Prezidentas d. d. Eisen- Amerika Iškratė
hower pereita savaitę pa- r*,. a • r •

brėžė, kad Amerika nenusi-“ RUSU ZvCJlį Palvą
leis “nė colio” Berlyno gin-j . -------—
če ir neatsisakys nuo savoj Pereitų savaitę vienas A- 
teisių tame mieste. Tam merikos karo laivas iškratė 
prezidento nusistatymui pri-'rusų žvejų laivų netoli New- 
taria ir kraštas ir kongresas. Įfoudland. Karo laivas “Ha- 
Bet senate visa eilė senato-jie” gavo įsakymų patikrinti, 
riu mano, kad neužtenka ro-Įar rusų žvejų laivas nenu- 
dyti mūsų kietų nusistatymų traukė povandeninių telefo- 
žodžiais, bet reikia ir rimte
sni įspėjimų Sovietų Rusi
jai.

Seratirius Dodd pereitų 
savaitę siūlė stiprinti pas
kubom šalies kariškas jėgas, 
kad per dar likusius 3 mė
nesius būtų pasiruošta Ber

rio ir telegrafų kabelių At
lanto vandenyne.

Vienas karininkas ir 4 jū
rininkai apžiūrėjo rusų žve
jų laivų, bet nerado nieko į- 
tartino. Vėliau vienas kari
ninkas sakė, jog rusų žvejų 
laivai greičiausiai ir nutrau-

ANGLIJOS VADAI ŽVALG rS’ SC 1ETŲ SĄJUNGOJE

£arliament, London. The Kremlin. heart of Comintuiism, Moscou-.
Anglijos ministeris pirmininkas Haroid Ma i&ihian so užsienin reikalų ministerių Sel- 
wya Lio;,d fcuvo nuvykę į Sovietų Sąjungų pasižvalgyti ir iš pirmųjų šaltinių patirti 
tikrąsias Maskvos viešpačių nuotaikas. Jie ten imtuvo 19 dienų, ką patyrė sužinosime 
vėliau. Apačioj kairėj Anglijos parlamento r finai, o dešinėj Kremlius — komunizmo 
širdi« Mas!.voje.

Anglų Vadų Vaišes Maskvoje 
ChruščiovasSuraugino

Anglų Ministeriai Maskvoje Jaučiasi Kaip Išmaudyti;
Chruščiovas Grubiai Priminė Jiems, Kad Jo Ultima

tumas Nebus Keičiamas; Rusai Atmeta Keturių 
Didžiųjų Ministerių Pasitarimus.

krizę pasitikti. Savai- kė 5 povandeninius kabe
les gale daugiau senatorių iiius, bet dar nėra 'aišku, ar 
pasisakė tuo pat reikalu ir'Jis tų padarė tyčia, ar per 
vienas iš senatorių, H. M.'neatsar8um^ vilkdamas žu- 
Jackson, demokratas iš Wa-,vlltin^lus.jiiros dugnu’

lyno __ n____ j.u rajūnas Dtcn 
Smarkiai Nubaustas

naujos vaiazia Kipras Ramus

Makarios Grįžo
Kaip Didvyris

Kovo 1 d. Kipro salos ar
kivyskupas Makarios grįžo 
į salų po 3 metų ištrėmimo 
ir gyventojai jį pasitiko, 
kaip didžiausių didvyrį. Ar
kivyskupui vadovaujant Ki
pro salos gyventojai vedė 
kovą prieš Angliją dėl Kip
ro salos gyventojų apsis
prendimo teisės.

Dabar kai Kipro sala 
gauna nepri klausomybę, 
Makarios susidurs su kitos 
rūšies sunkumais. Žymi da
lis Kipro salos giaikų kovo
jo už “nepriklausomybe”

Gavo Pritarimą Malta Triukšmauja

— - /cs
hingtono valstijos, siūlė pa-j Maskvai buvo pranešta, mininkas Davė feeck

Kipro saloje, po susitari-s" 1a* 1*Buvgs vežikų unijos pir-. j Naujoji Italijos ^yriausy-___ _
•)v.'?a^cvai ?uv<? pranešta, mininkas Davė feeck buvo bė, vedama Antonio Segni, i mo Londone duoti salai ne

šaukti į aktingų tarnybų pa-|Ra”I vienas 2°s, , lvJi< , ° griežtai nubaustas Tacome, Įgavo parlamento pritarimą, priklausomybę, viešpatauja 
> ipatiknntas. Kol kas Maskva Wash., teismo už nesumokė- Už vyriausvbę balsavo ne ramumas. Visipildomas penkias divizijas, 

kad krizei atėjus būtų gali-idar neatsiuntė protesto, bet
ma remtis ne tiktai žod
žiais, bet ir karo jėga. Pana
šiai ir eilė kitų senatorių

neabejojama, 
protestuos.

kad Maskva

pabrėžė reikalą pasiruošti ir!J Foster Dulles • 
neatsidėti tik griežtais zod- ~ .. . Z,

Sveikata Gėrėjaziais.
Ryšium su Berlyno kri

ze jau pradedama užsiminti 
ir karo galimybė. Jei Ame
rika yra nusistačiusi rimtai 
neužleisti “nė colio” savo 
teisių Berlyne, tai savo tei
sėms ten ginti reikia paruoš
ti kariškų jėgų, kad rusai 
neturėtų jokių abejonių, jog 
dėl Berlyno gali kilti karas, 
jei jie norės savo ultimatu
mą įgyvendinti ir Vakarų 
karo pajėgas išvaryti iš to 
miesto.

Kol kas rusai nenusileido 
irgi “nė colio” nuo savo ul
timatumo, patiekto vaka
rams pernai lapkričio 27 d.

Prašo Susilaikyti 
Nuo Patarimų

a

Senatorius J. Wz Ful
bright, senato užsienių rei
kalų komisijos pirmininkas, 
pataria senatoriams susilai
kyti nuo davimo daugybės 
patarimų vyriausybei dėl 
Berlyno krizės. Šen. Ful
bright mano, kad perdaug 
didelis patarimų skaičius tik 
temdo reikalų. Prezidentas 
veda užsienių politikų ir 
prezidentas jau yra pasisa
kęs dėl Berlyno, todėl kėli
mas naujų sumanymų gali 
tik įnešti netikrumų į visų 
tą reikalų.

Šen. Fulbright sako, kad 
jo vedama senato komisija 
visada yra pasiruošusi duoti 
vyriausybei patarimų, jei 
vyriausybė jų nori, bet ne
tinka. kai kiekvienas sena
torius skaito savo pareiga i- 
Šeiti viešumon su savo užsie
nių politikos planais.

V a 1 stybės sekretoriaus 
John Foster Dulles sveikata 
eina geryn. Jam padaryta 
sėkminga trūkio operacija ir 
jis gydomas X spinduliais 
nuo vėžio. Dar nežinoma, 
kiek ilgai vėžio gydymas už
sitęs ir kaip seksis ligų nu
galėti, bet šiuo tarpu ligo
nis stiprėja ir jau turėjo pa
sitarimų su savo bendradar
biais dėl užsienio politikos 
ir ypač dėl Berlyno aštrė
jančios krizės.

Gydytojai sako, kad ligo
nis stiprėja ir labai gerai at
laiko gydymų X spinduliais.

PO 36 M. LAISVAS

Guido Grasai. 78 metą. ap
leidžia W a I la Walla 
(Wash.) kalėjimą, tebuvęs 
ten 36 metus. Jis buvo nu
teistas pakarti už žmogaus 
užmušimą, bet pripažintas 
nesveiku ir todėl mirties 
bausmė buvo pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos. 
Vėliau jis buvo pripažintas 
sveiku ir te kalėjimo paleis
tas. Jis išvyksta j Italiją.

vyriausybę balsavo ne ramumas. Visi politiniai ka- 
jimų valdžiai mokeščių nuo ; tiktai krikščionys demokra- liniai iš stovyklų jau paleis- 
savo pajamų. Jam duota!tai, bet mcnarchistai, “neo”,ti. Bet Maltos saloje perei- 
bausmė kalėti 5 metus ir už- -fašistai ir liberalai. Tiktai tos savaitės gale kilo riau- 

visos kairiosios grupės, nuo j sės prieš anglus. Maltos sa- 
komunistų iki socialdemo-: los gyventojai dar nekelia 

užmokėti nesumokėtus nio- į kratų ir republikenų, baisa-: nepriklausomybės reikalavi- 
kesčius ir teismo išlaidas. į vo prieš. įmo, bet ir apie tai jau kal-
Viso jam gali tekti sumokėti Į naująją Italijos vyriau-j bama

sybę įeina tiktai krikščionys Maltos sala ne taip se- 
demokratai, bet dešiniosios;-iai buvo prašiusi arčiau 
gi upės tą vyriausybę.remia,
nes tikisi kad ji ves joms

simokėti pabaudos 60,000 
dolerių. Be to, D. Beck turi

virš 300,000 dolerių.
Kol kas Beck yra laisvas

užstatęs apie 70,000 dolerių 
kaucijos. Beck apeliuoja į 
aukštesnį teismą ir tik aukš- i priimtiną politiką.
tesniam teismui pasisakiusi • ------------------ ----------
jam gai reikės pasikasyti. NEW YORK, N. Y.

Teisėjas priminė unijos ---------
buvusiam vadui, kad jis iš-1 Labai įdomi paskaito 
kilo iš nieko i aukštybes ir į A *. . .. rparodė “nepasotinamą gob- Dak'.ra. Ž.yagolr Nobe- 
^uma” li° 19o8 m. literatūros pre-
4_______________Imijos laureatas B. Pasterna-

ika» bus temos diskusijom, 
kurios numatomos po rašy-

susijungti su Anglija, bet 
dėl nepatenkinimo maltie
čių ekonominių .reikalavi
mų tos salos gyventojai pra- 
idėjo protestuoti ir dabar 
įgali pasidaryti toks pat 
!skaudulys, koks iki šiolei 
ibuvo Kipras.

Demokratai Sauks 
Konvenciją Kalif-joj

Satelitas Iškilo 
Ir Dingo Padangėj

Anglijos ministerių pir
mininkas MacMillan ir už
sienių reikalų ministeris 
Lloyd baigia savo vaišes ir 
pasitarimus Maskvoje ir 
grįžta namo. Pirmomis die
nomis anglai buvo pasitikti 
lyg ir širdingai, jie buvo 
vaišinami ir vežiojami po 
įvairias Sovietijos vietas. 
Jie aplankė Dubnų, kur yra 
rusų atominiai įrengimai, 
paskui Kijevu ir Leningra
du.

Kai anglų ministeriai bu
vo išvykę į Dubnų, Sovietų 
diktatorius Chruščiovas pa
sakė “rinkiminę” kalbų ir 
joje atmetė visus Vakarų 
valstybių pasiūlymus dėl 
“keturių didžiųjų” ministe- 
rių konferencijos ir pasakė,

Demokratų partijos na
cionalinis komitetas perei
tos savaitės gale nubalsavo 
71 balsu prieš 35 šaukti a- 
teinančiais metais savo par
tijos konvenciją kandida
tams prezidento ir vicepre
zidento vietoms nominuoti 
Los Angeles mieste, Kali
fornijoj.

Republikonų partija link
sta pasisakyti už konvencijų 
Philadelphijos mieste. Var
žytinės ėjo tarp Chicagos, 
Philadelphijos ir Los Ange
les mietų.

, DEL TIRŠTŲ ROKŲ 
/SUSIDŪRĖ LAIVAI

Prie New Yorko uosto dėl 
tirštaus rūko šeštadienio 
vakare susidūrė du laivai. 
Amerikos keleivinis laivas 
Constitution įvažiavo į nor
vegų tankerį Jalanta ir ats- 
kėlė nuo norvegų laivo ne
mažų jo dalį. Nelaimėje au
kų nebuvo, bet abudu laivai 
turės būti taisomi. Abu lai
vai buvo ką tik pataisyti.

tojo J. Petrėno paskaitos — 
Daktaras Živago — kovo 7 
d. 7 v. v. Baltų Laisvės Na* 
muose 131 E. 70th St. New 
York.

I paskaitą ir diskusijas 
kviečiame atsilankyti visus 
— ypač rašytojus, meninin
kus, žurnalistus o 
jaunimą visų organizacijų ir 
neorganizuotų. Paskaita ža
da būti aktuaii, nes bus ap
kalbamos ir lietuviško gy
venimo problemos čia ir 
Lietuvoje.

Tad visi į B. Laisvės Na
mus kovo 7 d. 7 v. v.

DD Talka

Maskvos įtakoje ir tie grai
kai dabar susidurs su Ma
karios šalininkais. Kaip ar- 

lUvyskupui seksis su, jais su,
Sa^omyba^S neP" ?ut?rV.su,gli’

J ne Vokietija ir tokiu budu
Berlyno kiausi mas bus iš- 
spięstas taip, kaip rusai no
ri.

Chruščiovas tyčia kalbėjo 
taip griežtai anglų svečiams 
besilankant ir besitariant 
apie derybas dėl Berlyno ir 
kitų klausimų. Tai buvo są
moningas antausis svečiams. 
Po to pasikalbėjimai tarp 
anglų ir rusų pasidarė “šal
ti” ir tik paskutinėmis vai
šių dienomis rusai vėl kiek 
“pašildę” santykius ir kal
bėjosi su anglais, kaip su 
svečiais.

Anglų svečiai ir po Chruš
čiovo kalbos priminė ru
sams, kad jie žaidžia pavo
jingų žaidimų Berlyne ir sa
kė, kad tik derybos gali iš
spręsti ginčijamus klausi
mus, o ne vienšališki ulti
matumai ir nenuolaidumas.

RUSŲ “NUOLAIDOS” 
NIEKO NEDŽIUGINA

HARTFORD, CONN.

Fereitą šeštadienį Ameri
kos mokslininkai paleido iš 
Kalifornijos raketų bandy
mo lauko dirbtinį žemės pa
lydovą “Discoverer”. Sate
litas iškiio į aukštį, kaip bu
vo numatyta, bet vėliau 

taipgi mokslininkai nebegalėjo jo 
‘ sekti, nes radijo aparatas 

dėl kokios ten priežasties 
nutilo. Spėjama, kad sateli
tas keliauja aplink žemę per 
abu poliusu, bet kol kas ne
pasisekė jo pamatyti per te
leskopus, o kadangi jo radi
jas tyli, tai nėra tikrumo, 
ar jis yra padangėj ar nusi
daužė kur kitur į erdvę.

Šiomis dienomis Ameri
kos mokslininkai . bandys 
vėl leisti raketų ir į mėnulį, 
bet laikas nepranešamas.

KINIJA “KARIAUS”

Liuteronų pamaldos

Kovo 8 d. 4 vai. popiet 
bus lietuvių liuteronų evan
gelikų pamaldos su šventa
vakariene Crist Luteran ---------
bažnyčioje Broad ir Madi- ’ Kinų komunistų vyriausy- 
son gatvių kampe. Pamal- bė skelbia, kad ir ji kariau- 
das laikys* kur.. J. Stanaitis tų prieš “imperialistus”, jei- 
iš Čikagos. gu dėl Berlyno kiltų karas.

Visi lietuviai liuteronai Kinai sako, kad jie laikysis 
kviečiami atsilankyti. Y’aršuvos pakto ištikimai.

Sovietų diktatorius Chru
ščiovas pereitą savaitę vie
šai pasisakė prieš keturių 
užsienių reikalų ministerių 
konferencijų, o šį pirmadie
nį jis pasiuntė Vakarams 
atsakymą į jų notų ir neva 
sutinka su ministerių konfe
rencija, bet reikalauja, kad 
abi Vokietijos, Lenkija ir 
Čechoslovakija dalyvautų 
toje konferencijoj, o jeigu 
iš užs. reikalų konferencijos 
nieko neišeis, tai kad tuoj 
pat būtų šaukiama “viršū
nių konferencija”, kurių 
Chruščiovas seniai siūlo.

Vakarai dabar tą Chruš
čiovo “nuolaidų” svarsto ir 
abejoja, ar verta dėl tokios 
nuolaidos džiaugtis.

Tarp Vakarų valstybių 
dabar eis pasitarimai, kų at
sakyti į šitokį rusų mažai 
džiuginantį atsakymų.

NETEKO PILIETYBES

New Yorko taismas nutarė 
atimti iš gangsterių kara
liai* Frank Costello. 68 
melų, Amerikos pilietybę 
už nuslėpimą, gannant pi
lietybę. kad jis buvo baus
tas už degtinės varymą. 
Costello dabar sėdi kalėji
me už mokesčių sukčiavi
mą

Šią savaitę Chruščiovas 
lankosi rytinėj Vokietijoj, 
neva tai lanko Leipcigo mu
gę, bet tikrenybėj tarsis su 
rytinės Vokietijos komunis
tų vadais dėl politikos sude
rinimo ir dėl “taikos sutar
ties” su rytine Vokietija su
rašymo.

Šios savaitės pradžioje ru
sai atsakė į Vakarų siūly
mų, kad susirinktų “keturi 
didieji” ministeriai. Bet ru
sai reikalauja, kad tuoj po 
ministerių susirinktų vyriau
sybių galvos — “viršūnės”, 
o ministerių pasitarime turi 
dalyvauti Lenkija, Čechos
lovakija ir abi Vokietijos.

Anglų ministeriai tuoj 
po Maskvos “vaišių” lanky
sis Prancūzijoj ir Vokieti
joj ir painformuos tų šalių 
vadus apie savo pasikalbėji
mus Meskvoje. Spėliojama, 
kad gal angių ministerių 
pirmininkas atvyks ir į Wa- 
shingtonų pasikalbėti su 

•Amerikos vadais.



Puslapis Antras No. 9, Kovo 4, 1959

Neatsakyti klausiniai
Bostone minint Vasario 16-os sukaktuves, šiemet 

kalbėjo p. Julius Smetona iš Clevelando, buvusio Lietu
vos diktatoriaus Antano .Smetonos sūnus.* — -.

Lietuvos gyvenime.1jaunasis Smetona neturėjo progos 
pasireikšti, o politinėj emigracijoj jis irgi niekuo nėra 
užsirekomendavęs: Jei jis buvo kviečiamas kalbėti, tai tik 
dėl jo pavardės, o ne dėl kokių norš jo nuopelnų ar dir
bamų darbų Lietuvos vadavimo srityje. Ir kalbėjo jis kaip 
paprastai kalba "užkietėję” tautininkai, kuriem "diplo
matinės tarnybos” likučiai, ar keli užsilikę valdininkai at
rodo svarbesnis veiksnys Lietuvos vadavimo‘darbe, negu 
mūsų visuomenės organizacijos. Visuomenei vadistinio 
režimo buvę valdininkai. skiria tik pagelbini vaidmenį 
mūsų kovoje, o vadovavimą jie “pripažįsta” tik buvu
siems valdininkams, ypač iš diplomatinės tarnybos.

šita tautininkų pažiūra nėra nauja ir visai nėra įdo
mi. Todėl apie ją nėra reikalo nė plačiau kalbėti. Kad 
J. Smetona kalbėjo toje dvasioje, yra visai suprantama, 
o kad jis Bostone nieko, išskyrus savo šalininkus tauti
ninkus, neįtikino, tai irgi yra suprantama.

Ne apie p. J. Smetonos politines pažiūras norėjome 
kalbėti, bet apie kitką. P. J. Smetona yra savo tėvo tei
sinis įpėdinis ne politikos srityje, bet tėvo turėto turto 
atžvilgiu ir čia kaip tik yra klausimų, kurie iki šiolei 
mūsų visuomenei nėra paaiškinti, bet kurie turi būti iš
aiškinti pirma negu J-. Smetona dar pasirodys kur nore 
viešumoje ir kalbės apie patriotizmą ir panašius dalykus.

Reikalas toks: Antanas Smetona, traukdamasis iš dėjimas

KELEIVIS, SO. BOSTON

ISSMtENDfi KIPRO LIKIMĄ

Anglijos ministeris pirmininkas Harold MacMiilian 
(kairėj) spaudžia ranką graikę ministeriui pirmininkui 
(onstantine Karamanlis (dešinėj), pasirašius sutartį, 
kuria Kipro salai pripažįstama nepriklausomybė. Cen
tre Turkijos užsieniu reikalų ministeris Fatin Zoriu.

Kas savaite
būna.

Į 2. Raštinių mergaitės jau- 
Įčiasi aukštesnio luomo su- 
vėrimai, išmokslintos, daug 
supranta ir todėl joms nede
ra dėtis su paprastais darbi-, — ...
ninkais, jos bendrauja su “Nė colio ...” ri jas perleisti kam kitam,
darbdaviais ir jų klientais, į krfzž brėsta. An. k'aUsi™ P^ ^k^
joms perzema draugauti su , • • . - cal Kongiese, uen ir
paprastais mėlynkalnieriais, f \ te spaudoje-
Įjos labai džiaugiasi ir neap- lank?» ju Prezidentas D. D. Eisen-
sakomai būna patenkinto^ la.nka irimai hower ?inčus. aPtildė .Pai
kai žieminių švenčių proga s YL . rbmččinvn^ ii savaitę. Jis pasakė, kad 
gauna menkos vertės dova- aDie valstybės sekretoriaus pasi-
nėlę, nužertą nuo išnaudo- > T - .- ni-n nni»tik J*;r ūkimas pareigose pareis 
tojo stalo, vietoj didesnės turinuo to’ kaip ** SVeiks *
algos ir progos pačiai isigy- pas*fakp’ Kad ^aia* tu kaiP J*8 galės eiti 8470 pa' 
ti vertesnių gyvenimui daly- ^ysieistl del e.s reigas. Jei sveikata neleis,
kų. Jos ^XiM?sk'.a"rano sav° pozl-prezidentas žada jį pakeisti,
žiais. ielJOfc keistL I bet jei sveikata pasitaisys,

3. Tikrumoje raštinių dar-l, Vadin*į’ d?fybas b^v?s: tai prezidentas keta jį ir to- 
hininkės neturi* aukšto spe- damas Chruseiovas viešai bau pajįkti savo pareigose, 
cialybės išsilavinimo ii- to-P3^3^,’J\s .jem^?od?Z Prezidentas pabrėžė, kad 
dėl jos nuolatos kenčia bai- Joklų nuolaldM- Pastate valstybės sekretoriaus pa
inę nustoti darbo; jos teisin- keitimas yra jo reikalas.

Neišsprendžiamas klausimas
A. JENKINS

gai jaučia, jei sieks unijos, kada Vakarai turi išnykti iš 
unijinės algos, žmoniškes- Beriyno ir baigtas knu- 
nių darbo sąlygų ir apsau- 1S ‘ ‘ ’
gos, gali netekti darbo pir-; Anglų MacMilIan viešai 
miau, negu unija ateis. O u- nieko nesakė dėl gauto ant- 
nija pati neateina, reik ri- ausio. Jei taip senais laikais prašo Amerikos ekonomi- 
zikuoti ir kovoti už unijos būtų buvę, tai Anglijos nės pagalbos ir derybos tuo 

‘pripažinimą. Bet iš mažens premjeras būtų pasiėmęs sa-;reikalu šiomis dienomis
14_ i_____ -- - i____ ~ i- is

Šiuo tarpu klausimą gali
ma skaityti išaiškintą.
Derybos su lenkais

Iš trečio kaito Lenkija

Amerikos darbininku iu- kaiP P6^^^ me^is!jos kovai nėra paruoštos, vo avino kailio kepurę ir iš-'p ras ideda Washingtone.
Hmas susidūrėsu jriera tureJ<?’ bet darbo un,JOS pradinėse, vidurinėse ir važiavęs namo, bet dabar Jau du metai iš eilės Go-

. . x . . . , - junas susiuure su viena smunka. J -• »—____ ■ ’’ 4 i---— *—: —'—..n,™ t ;s
Lietuvos, pagal jo paties atsiminimuose padarytą pareis- problema, kurios niekaip
kimą, išvežė iš Lietuvos nemažai valstybės pinigų. Jis negali išspręsti. Tai raštinių jyg ant 
tuos pinigus paėmė iš Lietuvos Banko ir išsigabeno į už- (baltakalnierių) organiza- pėjįmą, kad dienos sūs-
sienį. A. Smetona sakosi gavęs iš Lietuvos Banko direk- vimo klausimas. Fabrikų kaitytos ir sakyte sako su- bin*nkbl neturi nė mažiau
toriaus “vidutinio dydžio lagaminą” prikrautą ameriko- ’mėlynkalnieriai) ir įvairių organizuokite raštininkus, suprj*timo apie darbo u . Ran ir clalc
nisku dolerių, švediškų kronų ir kitų valstybių pinigu, aarouuiiKai jau arba trumpoj ateity jau ne- 4 unijos gan auo ♦ v;t«i« Voiko ‘eali rauti aoie 80 milionų
V- L‘ it Ll- tfjui-i sukūrę ir išugdę gana kad iiis at tk Jos nors ir jaučiasi dide- taiP ar kltalP kalba> Amen-ga“ Fauu apie ©uklek P‘",gų A-,Sme‘ona 18 Uėtuvos. Ir kur t.egalite ^kjlt tod jus at jo išmoks,iniį ka neman0 daiyti nė colio dotenų vertes žemes ūkto
pinigą, dabar yra? - viai ivelBtiJ rimtai jo_ f“ jX kaiP ne«a!i “P"8* kaip nuolaidų ir nuosavo teisių produktų m apie 15 milionų

Teisėtas Smetonos Įpėdinis yra J. Smetona, kuns mis skaitytis. gio krašto ga. Hįda?_JUm' tokio “aukšto luomo šutvė- Berlyno
bostoniečiams pasakojo apie patriotizmo reikšmę ir Lozo- mintojų įvairiose darbo uni- ® Suorganizuoti^ labai len- rimai”? kaip laikraščių re- įsakyti 
raičio svarba. A. Smetonos ninigus, išvežtus iš Lietuvos incz» rn-ickaitnma ar»i<» 19 ® - . . rni-tpriai orlaiviu Taio-    — ~ -----------------  X---- 9  7     "  --- .   waa»»» — - —— — - —- - “ —-      — ——
ir paimtus iš Letuvos Banko, galėjo paveldėti ir p. Sofi- milionų unijistų, gi iš viso 
ja Smetonienė. Bet nei J. Smetona, nei S. Smetonienė nie- tos lūšies rankpelnių bend 
kada nėra pareiškę, kiek Jie iš Lietuvos
nigų paveldėjo ir kur jie tuos pinigus padėjo, ar laiko ^^ai, o įvairiose Kance- tt&stančių dolerių ~ , . -v~, “ Bet ii visgi leidžia lenkamspadėję. ;hanjose knygyedžių ir tar- tam beį4pasekmių , Darbdaviai labai gerai Vakarai laikysis dabar u- len^

Pinigai, sukrauti į “vidutinio dydžio lagaminą” bu- Jaa Pakaitoma virs pegauta n- sud^gį cen. supranta savo baltakalme- zimtos pozicijos?
vo Lietuvos valstybės pinigai ir nevalia jų užmiršti. Ne-Be menkiausio išsisuki- - ‘ Pao!į J,Pe?U1ze! dar .T?'‘kva. T

prooiema, Kurios meKaip šitie faktai rodo uniioms |bendra^ krašto mokyklo- Anglijos vadas turi gautą mulkos Lenki jais Amerikos 
Jhnerali išsnresti Tai raštiniu - Slt e faktai iod? uniJon}s> se jaunuolių kovai neruošia, antausi “nuryti ir sypsotis ukiskos pagalbos —žemes 
Ji- negali isspręsti. lai i artimų lyg uzrasyU is,t Dauffumas dar Rusijos diktatoriui. ’ūkio produktų pertekliaus ir

i.-5_r?UgUrIias.1^tin^dai-| Užtat Amerikos prezi-kreditų maždaug po 90 mi- 
dentas atsiliepė aiškiai. Jis'Honų dolerių. Numatoma, 

Chruščiovas kad ir šiais metais lenkaiaroa trumpoj ateuv jau ne- ;;-v ~ 7-“?™.?“? “7“-__ ^nrusciovas

st°vaujate šio krašto darbi- ,n??'
Berlvno mieste nemano at- 'kreditų mašinoms ir kito^ 

Akiems reikmenims pirkti, 
rtovivmn Amerikos duodama Len-lrnl lrac.

gva pasakyti, Dėt netaip jau r-.- — --*’ r*1“*:“* ~~ ^VJ“^ kiiai narama nėra užtenka-aso lengva nadarvti Tūkstanti jai’ net kmo lr televizijos klausimas ir tvinksta, bręs- Kljaia { užtenka 
1 s. Smetoniene nie- ios rusies raruipeuuų oend- v:„na ;vk; "huvo bandvta a^tol'*ab jok irgi baltokai- to, skaudulys auga ir įdomu, Jnal 18 e; ?a.s Banko paimtu pi-™ apskaičiavimu tėra 25 .^’tiniSt^ o.įanlzuott nieriai> ^t turi stiprias uni- kaip jis pratrūks. Kas da-ukiskos pn- 
« nadėioP ar toike miiionai, o įvairiose kance-. ‘ ’ “fc, 2jas. rys nuolaidas, jei Nikita ir .?]£ Maskvoj

su jų "globėja” Mas- 
Tai savo rūšies nepri-valstybės pinigai ir nevaim jų uzmireu. įve-flkvje ^^,„^,5 jau ‘.^^umrTad ir "oolatos gioja

leistina, kad vieno asmens išvežti pinigai liktų kur nore dauffiau negu mėlvnkalnie- dūdukę: — KaiL
paslėpti ar kieno nors globojami pagal globotojų nuo-Hų darbininkų, bet ta did- darbininfe pasiekti pradėsit sapnuoti apie uni- i-uose pradėti Rėkauti, kad Yankus — Revere
žiūrą. Viešas Smetonų šeimos pasiaiškinimas tuo reikalu žiuma, su menka išimtimi,; . . . . ' .jų, tuoj jums darbo nėra, dėl Berlyno “neverta muš-
yra būtinas. unijos neturi. Jų darbo iri ?*Paus‘al ‘a™‘Į 0,£an>- galėsit sau vaikščioti pikieto tis”. Bet kad jie toip rėkaus,

sąlygos nepavy- i_ ______ - „„ unijose, kaip kokie valkatos abejonės mažai tėra.
su užrašais ant krūtinės ir

_ . tą pačią dėl gal dar per anksti ir i v- a- - -dūdukę: - Kaip tik jūs “taikos gelbėtojams“ Vaka-klaUSOmybes P^P'ammas.

Mes nestatome klausimo, kas A. Smetonos išvežtus gyvenimo 
Lietuvos valstybės pinigus turi globoti ir ką su jais reikia Sėtinos. patyrimu, —ršių žodžių au

torius irgi turi virš 35 metųdaryli. Mes tik pabrėžiame, kad nei J. Smetona, nei S. Būtinai reikia organizuoti tos specialybės patyrimą,__  nugaros, jūsų vietoje bus
i rUnimic nnti.n‘ irvUnc- j,. aSzv .-i raštiniu darbininkus, bet —i— ižu.—iJ ..i geresni darbininkai.

Šaltas karas ir Ženevoj

Michigano farmeris Stan
ley Yankus, 40 metų am
žiaus, pereitą savaitę papa- 

i šakojo kongreso vienai ko-

Smetonienė į tuos pinigus neturi jokios teisės ir jie turi raštinių darbininkus, bet pakartotinai, yra išbandę vi-
dėl tu pinigų pasiaiškinti visuomenei, kad nebevaikšti- kaip? Tai pirmaeilis klau

simas visoms darbo uni
Ligi šiol visokiausi tik _ __

suorganizuoti tos yra kO(įėl taip sunku ir tie- 
hinmkus nedavė negalima prieiti prie ayiUVO-

nėtų nereikalingos kalbos apie tų pinigų paslaptingą din
gimą to ar kito asmens kišenėje. Jei Smetonų šeima nore- ^a^idvrna? 
tų pasielgti korektiškai,Ji.turėtų tėvo išvežtiems iš Lie- ri^ie’mdįrbininkus nedav4

Publika jau beveik ir už-|™«^
■i- To ir užtenka, darbininkė miršo, kad Ženevoj eina de-IVT-T 1̂- d|k S?,“ST vtn tu°j ir mat0’ kad mokiai >'.vbos dėl atominių ginklų ^ 1,'.dar ™Ps‘mc‘u8 ^.tal' 
Jus, bet pasekmes - vien už namclį nemokėti *ebus bandymų sustabdymo ir da? J!s "Klause valdžios 

r*Z -tomobiiiaus, neteks ir šal- kokios tai kitoj Deiyb*
eina tarp Amerikos, Angli-f? T v tP 7 ? P
jos ir Sov. Rusijos. Deiybos £®; Janku* bu™ tos,,na°- 

5luIIlm “eina”, bet vis vietoje, o pe- ? J “
darbininkus iš fabrikų, se- įeitą savaitę jau buvo kilęs «>įdas nustatinėti, kiek jis 
nas uniias i kanns -Tpi hont klausimas ar hevorta tr,ox» . . 11 miežių Sėja, JUO la-

nusivv

tuvos Banko Lietuvos vkistybės pinigams paskirti globė-menkiausių pasekmių, o ralfinėT^daridninku’ Tam - Kokia išvada? 20-tas am- jos ir Sov. Rusijos. Derybosimon- ,, . va)dxioB
jus, kuriems visuomenė galėtų^pąsitjk^i ir kurie būtų at- pavojus su kiekviena dįe*a a dauff Driežaščiu keletą ?Uį-atomų Kadynė stumia “^ina”, bet vis vietoje, o pe- U a d
sakomingi už tų pinigų leidimą, arba jų saugojimą, 'Iki jdidėja ir tiesiog gresia mir- ju įja suminėsime. darbininkus iš fakrit-,, r«ita ca vaito ia« v;i~,
jie galės būti grąžinti į Lietuvos valstybės iždą. Tik tylos timi senoms unijoms
politika yra visai neleistina ir J. Smetona, advokatas ir 
politikas, turėtų tą reikalą pats suprasti ir tik viešai atsis
kaitęs iš Lietuvos valstybės pinigų turėtų surasti savyje 
drąsos eiti į visuomenę ir aiškinti aukų svarbą Lietuvos 
vadavimo darbui.

1 Daueuma baltakalnie- ?aS Unijas kapus* Jei bent klausimas? ar beverte tose 
metų riu ' moters. Dauguma jųPer paskutinius 10 

šalies ūkyje specialistų dar- dirba tik todėl, kad pagel-
hininb,, ___________ •__ x

suorganizuoti 25 milio- rasai užsispyrė neprileisti
bininkų ir įvairių technikų betų savo vyrai pateikti di- "“į'?Štinių. <Ja.-bininkų jokios rimtos kontrolės ir
skaičius paaugo 60 nuošim- dėsnį kąsnį duonos ant šei- P*7,vak>lne P™>Pa- Y!8?8 k.alb?s atrodo tlk tU8

štiviinb,, . « f ..... .. ., . Zinil “ - - -

A p ž v a lg

PONAS BIMBA 
NEMIEGOJO

be

Bimba susijaudino. Jis 
gavo iš Vilniaus žurnalą 
“Moksleivis” ir jame per
skaitė vaizdelį ar gal daug 
maž ir tikrą aprašymą, kaip 
“banditai” 1947 metais iš
šaudę ar sudeginę viename 
kaime nemažai žmonių. 
Bimba sako, kad

"pei-skaitęs tą straipsnį 
per visą naktį nebegalėjau 
užmigti”.

Iš rašymo būdo išeitų, 
kad Bimba miegojo, pąskui 
miegodamas?) perskaitė tą

tėrių kalbėtojas paliko 
miego.

Tuo tarpu Antenas Bim
ba užmiršo parašyti, kad da
bar, pagal A. Sniečkaus pa
sigyrimą Lietuvos komparti
jos suvažiavime, komunistai 
Lietuvoje rado reikalo vėl 
kelti iš netolimos praeities 
visokių baisenybių aprašy
mus ir, žinoma, perstatant 
rusų samdinius komunistus 
idealistais, o Lietuvos nepri
klausomybės šalininkus bai
dyklėmis ir žmogėdromis. 
Tuo būdu, pagal Sniečkų, 
geriau sekasi kovoti prieš 

buržuazinį nacionalizmą”,
straipsnį ir jau po to nebe- kuris, kaip koki pabaisa, negalėjęs užmigti visą naktį.Vargšas. Nors imk ir pareišk užuojautą Maskvos agentui dėl nemiegotos nakties. O kodėl jis nebegalėjo užmigti? Nagi, žiaurių įvykių aprašymas sudrumstė jo

duoda rusiškiems okupan
tams, Lietuvoje ramiai mie
goti. Taigi, Sniečkaus užsa
kytas darbas sujaukė Mas
kvos agentui Bimbai vienos 
nakties poilsį, jeigu, žino
ma, sujaukė, nes visai gali-

biau, kad jis savo suimtus 
kviečius ir miežius naudojo 
tik savo vištoms lesinti . . .

S. Yankus aiškino, kad 
jis gina laisvę ir save prily
gino prie Paul Revere, kuris 
savo laiku isoėjo Bostono

ir aiškiai pasisakyti, čiažodžiavimas.
tos organi-! Maskvos vai

gi fabrikuose paprastų rank- nai tik kol vvras raus al- za^01*a^ ravo daug metų į- ka žodžiais, kad atominių' .pP??° J^®stono^inių tik 4 nSSS Au- Z’^ėlimą.’STkouS na-metode ir būdais ginklų bandymų uždraudi" 

tomatinės mašinos stumia mai; tiv' k. 0 neatsieks, čia dalbas

čių, raštininkų ir knygved- mos stalo ir giliai įsitikinu- £7 " a-1SK1į“ Pasakyti, ciazoaziavimas
žiu paaugo 22 nuošimčiai, sios, kad jos dirba tik laiki- s kartos or?anl' . M.askY0Y valdovai sutin-

mašinos stumia mėlį bus skola išmokėte, tik ^7/ mas turi būti kontroliuoja-
laukan paprastus darbinin- kol baigs mokėti už automo-P" choIo^1Jos specialistams, mas. Bet kada tik kyla klau-
kus, o gamyba kyla, kyla ir bilį, už šaldytuvą, už rakan- Trečia, kaip masinės ga- simas, kaip tą kontrolę vyk-
korporacijiį pelnai. Numa- dus ir virš visko, kol nauja- ^Pyb^ darbininkams neata- dyti, Maskva tuoj šaukia,
tomą, kad šiais meteis ap- gimis ateis. O ’ nevedusios tiko amatU pasiskirstymo u- kad Vakarai nori “šnipinėti
lamai korporacijos turės 48 mergaitės svajoja, kaip bus foima, taip lygiai ras- sovietiškas paslaptis . Ir
bilionus dolerių pelnų, 30 gera gyventi po sutuoktu- tinių dai bininkams netinka kaip tu žmogus kontroliuosi
nuošimčių gryno pelno dau- vių. Bet gyvenime taip ne- ^and*e^mė unijos forma, nešnipinėjęs?

Tam turi būt pritaikinta ki- Taip tei šalto karo fron- 
tflH nrn-nni.., , f___ x_i XI___ a._____ __ .toki organizacijosir apie savo nemiegot, naktį sai, tad jie ir paveda savoji atoriktų"}u“kikai™i-’^stin« ‘Zdę’^fuk

^boUeXJ„,S ™e±a'SamdiniaT1 juodin« Li?‘a-mams, jų norais Sr psichė ^‘Zrio S, k«f ato 
ap»e bolševizmo malonu—vos nepriklausomybes sah-;iolHiai Lnminc 07
mus. Iš to samdyto melagio {rinkus ir į tą darbą yra įkin-j Ketvirta hoto-i bo • n r t ti’ • ***
galima visokių krokodiliaus kyti tarybiniai Lietuvos ra-unijų finansinės naralhic ” S”'S ” 08 8 eis ’ 
ašanj sutonkti. šytojai Jie dirba T>> darbo "^atM*

Bimba ragina ir "Keleivi vaisiai tun Įtikinti Lietuvos, iin4s pa! anios tie darbinin.
jaunąją kartą, kad tik “ban-,kai nebus suoi.ganizuoti ų.perakaityti tą vaizdelį, kuris 

jam atėmęs miegą ir sako, 
kad “Moksleivio” rašinys 
padės mums atidalyti akis.

Ką gi, už patarimą ačiū, 
o kad neliktume skolingi, iš 
savo pusės patariame Bim
bai perskaityti “Dr. Živago” 
ir paskui mums raportuoti 
savo įspūdžius. Okei?

Šiuo tarpu verte priminti, 
kad “istoriją rašo pergalėto-

įkaitins.

Valstybės sekretorius

jauirią sielą ir Maskvos po- mas daiktas, kad A. Bimba jai”. Lietuvoje pergalėjo ru- mn

ditai” kovoin už Lietuvos m- Žemaičiai sako, kad jei-
•11 v j mja» tei ne grabas, iš po gu nori būti seras tei turinepriklausomybę, o padorus nakties nat« cavoimo n zi u” 131

žmonės t.-odfo kaH moai i"aKU.es pats sa\aime nedyg-,išeiti arba numirti. Amen- 
okunuotu Uetnva ir in vai J- tam re’k’a ketaus, kos valstybės sekretoriaus 
dra? U ArItikiL’ J? ' Pradz,al da'bo reik finansi- atsitikime užteko, kad Jonn

Galimi aUioti ar įtikins ;n,es.(P?lamn8> k.“ri «k gali Foster Dulles rimtai susir- 
oanma abejoti, ar Įtikins. |ate,t la ^nų kag jr tuoj pasjd#irž daug
Mūsų i,n,»;ėiimo vaisiai "Ores ismesti šimtus tūks- kam geras, kas jį prieš 

tancių be menkiausos kon- tei griežtai kritikuodavo.
Taigi galvosūkis j Bet geras ar blogas, liga

didelis, reikalauja greito, pagavo žmogų ir dabar ky- 
atsakymo ir klausimas turijia klausimas, ar jis gali pa- 

silikti pareįgoąe ąt tu-

vaisiai
matyt juk be abejojimo. Vie

nok koki būtų vaisiai, kad 

mums nepritrūktų dviejų pa
grindiniu dalykų: būdo tvirtu

mo ir vienybės viešame darbe.

Yiacae Kudaba išspręstas.,»!i „i..!,:

siančio pavojaus laisvei iš 
besiartinančių anglų.

S. Yankus sakosi pasi- 
šlykštėjęs laisvės stoka ir 
nutaręs vykti į Australiją, 
kur tikisi rasti laisvę augin
ti kviečius ir jais lesinti viš
čiukus be biurokratų prie
žiūros.

Nevaržoma ūkiška laisvė, 
klasiškas laissez-faire, da
bar ir kapitalistinėj Ameri
koj yra tik prisimimas.

Gyvenimo tikrovėj patys 
farmeriai nubalsuoja priim
ti iš valdžios jų produktų 
kainų palaikymą, o mainais 
sutinka aprėžti savo gamy
bą, o ta> reiškia priimti biu
rokratų kontrolę sėjamiems 
plotams. Jei kas iš tokios 
kontrolės nori išsilaužti ir 
pasipelnyti, susiduria su pa
baudomis, kurias teismai 
patvirtina. Dėkis Paul Rev
ere arba ir pačiu Jurgiu 
Washingtonu, nieko nepa
gelbės. Nepagelbės nė Au
stralija, nes ten biurokra
tiškos globos dar daugiau 
yra Migli čia^ ....4*

<
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TONIŠKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu aūi'SKAITO. KAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

IORCESTERIO NAUJIENOS
Sudegė lietuvė

Vasario 17 d. gaisrui iš
tikus sudegė lietuvė Mari
jona Savickaitė - Donnelly, 
50 metų amž. Ji rūkydama 
cigaretę užmigo, cigaretė iš
krito iš rankų, užsidegė lo
vos baltiniai, o vėliau kilo 
tikras gaisras.

Rūkoriai, būkite atsar
gūs!

Meno Ratelis ruošiasi
Meno Mėgėjų Ratelis 

ruošiasi koncertui, kuris bus 
balandžio 11 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėj. Bus su
vaidinta ojieretė, bus šokiai 
ir tt.

Sandaros metinis banketas.*.
Sandaros 16-ji kuopa ba

landžio 12 d. Lietuvių Pilie
čių Klubo salėj rengia me
tinį banketą. To’j salėj tai 
bus jos paskutinis banketas, 
nes Klubo namai netrukus 
bus nugriauti — ta vieta ve
damas didysis kelias. 
Sėkmingas pokylis

Senų Žmonių Pagalbos 
Dr-ja vasario 22 d. surengė 
banketą. Jame mačiau uo
liai dirbančius M. Mitrikie- 
nę, O. Gataveckaitę - Jos-
lin Li ČSiliirkiO-HII, U. OIIIUO-
kienę, K. Zurlį, J. Pigagą, 
P. Krauneli, V. Mitriką, 
A. Dambrauskaitę - Novo- 
siacki ir kt

Ten teko sutikti svečių 
net iš Kanados Montrealio 
— Juozą Krilavičių, kuris 
viešėjo pas' Miliauskus ir 
Lesevičius. Žinoma, buvo 
ten ir vietos veikėjai M. Že
maitaitis, ’ čirai, V. Skrins- 
ka, J. Sviklas, J. Pupka, E. 
Sinkevičius, M. Paulauskie
nę, P. Baris, kuris šiomis 
dienomis išvyko automobi
liu i Floridą žmonos atsi
vežti.

Petkų rado be 
sąmonės

Eugenijus Petkus, gyv. 
16 Kelly Sq., buvo rastas 
Millbuiy gatvėj be batų, be 
šarko ir be sąmonės. Nuvež
tas j ligoninę po 11 dienų, 
tai yra vasario 22 d., jis mi
rė.

Policija negali išaiškinti, 
kaip tas galėjo atsitikti, nes 
gydytojai nerado nei sužei
dimų, nei alkoholio pėdsa
kų.

Liko liūdintis, sūnus Jo
nas ir 2 dukterys: Ona Ma
tulaitienė ir Eleonora Ho- 
ward.
Yra ir daugiau mirusių

Be Petkaus, šiomis die
nomis mirė Elzė Baranaus-

. kienė, Juozas Miliauskas, 
Petras Valentuke vičius 
;Wolen, Jonas Chapulis ir 
Magdelena Liberienė.

t
Malonu buvo išeiti j gatvę

i Vasario viduiy buvo pora 
gražių dienų, tai lazda pa- 
.siremdamas galėjau išeiti j 
'gatvę. Malonu buvo sutikti 
visą būrį mielų draugų ir 
Keleivio skaitytojų: E. Sin- 
įkevičių, A. Urbanavičių, K. 
iBabrauską, J. Valecką, J. 
Salaviejų, P. Krauneli, A. 
.Žilinską, K. Pauliukonį, A. 
jčirą, J. Petraševičių ir kt. 
j Visi linkėjo netrakus lazdas 
pamesti.

Kaip greitai tie linkėji
mai išsipildys, pamatysiu. 

Į Koją iš gpso išlaisvino, bet
gerai vaikščioti dar negaliu.

t
Kitos naujienos

į Juozas Šalaviejus sėk
mingai teberenka aukasi 
ALTui. Nė vienas negali 
praeiti pro ji nepaprašytas 
aukos.

Julius Sviklis sėkmingai 
siunčia siuntinius į Lietuvą, 
Sibii-ą. Ir lenkai jo ieško, 
dažnai manęs klausia jo ad
reso.

Stasys Štaras, naujakurys 
sėkmingai pardavinėja viso
kius laikrodžius, žmonės 
perka ir siunčia į Lietuvą.

J. Krasinskas

DETROIT, MICH.

Pakliuvo sukčius 
Palubinskas

Albinas Palubinskas, 28 
metų vyras, pakliuvo į poli
cijos rankas už kunigų ap
gaudinėjimą. Jis i ši kraštą 
atvyko prieš 10 metų, bet 
Detroite atsirado prieš pusę 
metų. Lankydamas Įvairių 
tikybų kunigus, jis jiems 
pasakojo tokias graudingas 
istorijas, kurios suminkštin
davo jų širdis, ir Palubins
kas galėjo iš aukų neblogai 
gyventi.

Tačiau ožka vis prieina 
liepto galą — atėjo galas ir 
Palubinsko sukčiavimui. Jis 
pakliuvo Į policijos rankas 
ir prisilažino sukčiavęs. Jis 
sakosi savo. graudžias istori
jas taikęs pagal reikalą — 
vienas katalikams, kitas 
metodistams, bet jis esąs 
katalikas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

1 Kalvos ir lankos — Toli- 
limo Suvalkijos kampelio 
žmonės ir gamta, parašė 
Alb. Baranauskas, išleido 
Spauda (10 John St., Wa- 
terbmy, Conn.), 156 psl., 
kąina $2.00.

PAULINA IR POVILAS VĖTAI

J ie:as vasario 15 *1. Norwoode buvo surengtas 
pokylis ju vedybinio gyvenimo 40 metų 

sukakties proga.

tuvių kalba ragino visus vie- 
1 ningai dirbt siekiant nepri
klausomybės savo tėvų že-1 
mei.

Meninę dalį atliko Rūtos 
radijo shoras, vadovauja- 
jmas muz. A. Kačanausko, 
deklamavo A. Buivydaitė ir

CONNECTICUT KLONIUOSE
BRIDGEPORT, CONN. ninku išnaudojimą, skurdą, 

• nusivylimą bolševikinio te
roro santvarka ir baudžiava.

P. Kruelskis iš savo šei
mos gaudavo laiškus, šias

išrinkome aukų $209.
___________ ____ ______ Vasario 15 d. šv. Jurgio

R. Graudušytė, akompona- parapijos salėj buvo Lietu- ’eįįufeš rašančiam teko juos 
vo pianu L. Stukas. vos Nepriklausomybės at- skaityti, laiškuose visada

Salėj aukų nebuvo renka- 41 metų sukakties
ma, jas dalyviai atidavė iei- minėjimas. JĮ pradėjo A. ViSRU. uirtuuz.i4, 
darni Į salę. * Stanišauskas, pavedęs vado-;maisto> vaistų ir kt ir pra.

Aukojo: vauti J. Stanislauskui. Pa-.gyvavo : jų atsiųsti. Be to,
Juozas Kralikauskas $59., grindinę kalbą pasakė sve- šejma nusiskųsdavo, kad gy- 

Kun. Petras Totoraitis $29, U’s dr. Bronius Nemickas lslVena 5 asmens viename ma- 
Izabel ir VI. Diliai, Jieva ir ^ew ^ork. žame kambaryje •— tvarto
Alb. Trečiokai po $15. . Meninę programą prade-

Po $10: Baltrušaičiai, 5° pok) M- Barius Kur ba- 
Gudai, Kazanauskai, Dr. ir kužė samanota Šimkaus, 
p. Kungiai, Liet. Moterų įtrauka iš operos La Tra- 
Klubas, SLA 245 kuopa, < viata “Užmiršai tėvų na- 
Skučai.Dr. J. Stakne vičius. nius » Dalė Januaiaitė pa-

Po $5: J. Ambrozaitis, sakė eilėraštį, Barius Jr. ir 
Balbotai, A. Boreika, K. Janiūnais pagrojo so- 
Galauskas, L. Gaubas, Ga- lo akordeonu, kvartetas (EI.

ne tik 
žais
.dabar tom daly^ jų kiš«iė j^j^ ~ y akompanavo pianu A. Sta-
ne tuščia ir širdys atviros, Kun\ V,Tl- • n;saJkao
Iie aktvviai oriklaiaė ir uri-;Xe,mehs’ Kymantai, Kh- nisausKas. ....jie aKtyviai pniuause ir pn . ... !..< Auku Lietuvos laisvinimo
klauso pne daugelio lietu- a A- Laukze- ‘ onrinkta $209 75

vedybinio gyvenimo 40 me- Xi vTdorautoiičiu p- Mačiulaitis, Morka- Antanas ir Elanora Gantau-
tų sukakti, šį jubiliejų Panekevičienč. Adv. ta5 aukojo $16, po $2 Jonas
jiem

NORWOOD, MASS.

Vetų didelė šventė
i
i Povilas ir Paulina Vėtai 
i vasario 15 d. šventė savo

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant

Amerikos. Joje aprašoma:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto :.ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amenkos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Kulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa grąžteli paveikslais. 

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

-KELEIVIS”

East Broadvray ' So. Boston 27, Mase.

“Proletariato diktatūra'
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną s daro;

nusiskųsdavo, kad trūksta 
visko: - drabužių, apavo,

Gal dabar sugrįžęs iš A- 
merikos, Kruelskis ir geria 
samagoną aliniais stiklais, 
nes čia bedirbdamas per ke
letą metų susitaupė tiek, 
kad galėjo Į okupuotą Lie
tuvą savo šeimai pasiųsti a- 
pie 50 siuntinių, vieną kitą

pta išsivežti vieną kitą tūks
tantinę, tai jam ten gyventi 
gal kol kas ir nebloga.

Kruelskis nevfeiems rašo 
vienodas laiškus. Viename

ukakti. ŠĮ jubiliejų ę, nasaulėžiūra nriklauso na*’ P»nckevičienė, Adv. ?ai aukojo $16, po $2 Jonas laiške mini, kad kaip žmo- 
suruošė jų vaikai pa- . pats povįlas C' Paulis, P. Plešūnas, J. Sa- ll. Toana Kaiys, po $10: nėg kaitejo taįp įr yra; ki-

: dedant jų seimos artimes- . - via šiaip išsireiš- lauskas, S a 1 vestravičius, Kleb. kun. J. V. _Kaz.aus-
jniems prieteliams. Sukaktu- ape MVe Skurvidienė, Stringienė, J. kas» J- Butkus, J. Barnotas,
vininkai n o r woodiečiams, ^_Atvvkau , Amepika k. Stukas, Sipaila, Šisai, Tik- J- Kugelis, P. Rastas, J. Je-

•i LAmeriką °®7 nvs v Trečiokai ir T B sevieius ir kun. Pianskus;ik beraštis, aklas. Skaityti įreciohai n -J. c. w ___ T lrl.
Venckui

gerai pažįstami, nes čia jie' ££££ įklas. Skaityti
visa savo šeimvmni pvveni- XeiK ^rastis, s^any**
mų’praleido ir' lietuvių tau- broSai^tet P® °- J«*Hene, V. iš Noi-waik, D. Urboną-
tai įnašą Įdėjo. i?Kiaune ir Pratinas. , viciene, V. Barius, EI. Jamu-

tame, kad nepatinka “gas-
padorius”, prašo greičiau
siųsti šiltus drabužius ir a-

o- TX -1 T VV valynę, nes baigiąs sušalti, 1)0 . VV • LzOmeiRS, J. lza/J zlavvfllVJCU ivavaviiioj —
gių jam sugrįžti Į šį kraštą 
ir ttVai ienranao orlvnbotaa Ro Kiaune ir Pratinas. ,

Graži sekmadienio žie- nr j šliupas Po $2: Butvydai, Bruže- Įljen®» V. Kandiošas, K. Kokiais sumetimais ir ke
rnos popietė gražiai nuteikė g .. . • J. Čepulis, Graudušie- Baunene, J. Lazdauskas,>no verčiamas Kruelskis rašė
svečius ir dar gražiau su- . »e, Kontrimas, Kvietkaus- S. Blynas, J. Valiulis, F. j Kapje gerą gyyg.
kaktuvininkus. Svečių pn- J* £ kai, Lengveniai, SarkenH P-Jf A; ^ą, aišku — kad maskol-
sirinko pilnutėlė Norwoodo džiauirsm^. 7 rflnes-,šeštokas’ E Ki- Yahnciu^ Tamusamene fcenrių “Laisvė” ir “Vilnis”
Amerikos Lietuvių Piliečių . mielai^dalbioa ir^a aukojo po ir ™ažia«- G; L”k?slus’ turėtu ką blevizgoti. Labai
Bendrovės salė. Net patys ?iais mielai dalinosi ir da- e------ - — t v—t . .
rengėjai nesitikėjo tiek sve- Bar viens kitam šypsnio ne- Dalyvis
čių susilaukt, čia jų buvo Jau va«> ^P-

Ve?,evi^ne’ ?,a.1I7S” o’ keistai atrodo, kad į tą bol- 
Juskevicius, A. Skirka, S. Sevi^ų. “rojų”, kur visko pil- 
\ aronėhs, A. Klimaitis, M. na «r gyVenania pertekliuje, 
z.emaitis, M._ \ uscavage, E. jjjjogj grįžti net tokie bolše- 
Ignataviciene, EI. G°°k ir vikų padlaižiai, kaip And-

atvykę iš Bostono, Cem- tyniasdešimt septintus me- 
bridge ir kitų Norwood apy- teBus. Gyvenimą lazdele pa
linkiu. Buvo svečiu, kurių ramstydamas vis dar 7~ . K. Rudis; po $1:00 J. Sta- ^ulls ^imba Prūiika ir
.ukaKtu vi ninkai neouvo su , . . , lietuviu svetainei » ” ' lw‘tKev.‘>1Ub» kiti, kune šio krašto gyve-
tikę nuo pirmosios šeimym- . , ? , uždinfioia. o to Lietuvių Socialdemokratų J • \''kk'n?; A- Stanisaus- j laikraščiuose
s ~=S ttsrsii s,s e s ” -»■ ■ t--

--------'..............” gy'lk°™8 <>• 2 vai. popiet pas tulcviėius, J. Mačiukaitis,;
veninio gaivintoja. ’dig. Rudžius (14912 Lesure M. Lukas, M. Padalskienė,

& 1GIY1S A \ Tomo ^..^4 d n.-imnnmiskipnė. P. Ma-

daug ko malonaus prisimin
ti. Sukaktuvininkai gavo

DETROIT, MICH.

Manchesterietis

daug sveikinimu ir dovanų. Ave). Jame bus tariamasi O. Ramanauskienė, P. Ma-
: a dar ««« t”®1? ,r «nk8mU 1R , nmomz. ,^1--,- žclis. A fr, Žukauskienė. —

HAVERHILL, MASS.
-;J^ra*,kovo 15 d. rengiamo nokv- žolis, Ag. Žukauskienė, —
•į q ‘Iteir vasaros meto veiklos ir k»ti aukojo mažiau. 1

kitais reikalais. Visi nariai ALTo skyriaus valdyba" T“•■■R*’ • * « e . _ V • » • t i.
s i/"al? i »»rl m «a i torio ooin '

Povilas Veta atvyko Į A- 
meriką pačiame jaunystės 
'gražume 21 metų amžiaus ir 
a p s i g y veno Cambridge, 

j Mass. Po kurio laiko jis per
sikėlė gyventi i Norwood,
'Mass. kur ir šiandieną tebe- 
' gyvena. Jis kilimo kupiškė
nas. Jo gyvenimo draugė 
Paulina Muralytė, kilusi ne 
lik iš kaimyninės parapijos, 
bet ir kaimyninio kaimo. Ji 
atvyko Amerikon kiek vė
liau už Povilą ir apsigyveno „_______ i . . v. .
Manchester, Conn. apie ką Iš ryto katalikų bažnyčio- Pradžia 2 vai. popiet, {Melaginga bolševikų
Povilas visai nežinojo. Ža- je buvo pamaldos, sugiedo- įėjimas $1.50. propaganda

Prašoma visu dalyvauti.

metelių.

NEWARK, N. J.

Vasario 16>sioa sukaktis

r paminėjome
.(‘t

— ----- — ------- . . . - . Lietuvos nepriklausomy-
prašomi dalyvauti ir atsives- miosirdziai taria aciu vi- 1)aske,bin,0 41 raetu su. 
ti naujų narių. ^ems aukotojams atalan- kaktj ir „osu vie-
SociaMemokratų pokylis į’aziauSui tž ulatu vairi- tovės lietuv'ai vas?™ 15,d- 
, - . ., , „ I bizlau. kui uz platų ga ( jame auku alnnkta viso
L Socialdemokratų S-cos nuuą bažnyčioje ir salę, f b(( Aukojo: Ue-
fi lninnrve iw»kna’i^ tmc L-r,_ nrnin’amn< nnIvviJJTns. . _ -- . 'n .tuviu R. Katalikų Centras 

$25r po $5: Kun. P. Bal- 
trušiūna? ir Svirskai; Yan-

Tą sukaktį, kaip visuomet 116 kuopos pobūvis bus ko- programos dalyviams 
suruošė New Jersey Lietu- vy 15 d. Hispano Unidos sa-' ALTo «kyr. valdyba 
viu Taiyba vasario 15 d. (Buvusi Lietuviu svetai-1
Gubernatorius ir miesto ma- n®) — 25th St. & W. Ver- 
joras išledo Lietuvos Dienos Hwy. Bus pietūs, kortos 
proklamaciją. Įvairūs kitoki pasilinksmi-

vūs jaunystės keliai ir dai-jti Amerikos ir Lietuvos him- 
nos, kurias Paulina ir dabar,nai. Po pietų buvo bendras 
mielai dainuoja, suvedė minėjimas šv. Jurgio Dr-jos 
juos abu Į artimesnę pažintį salėj. JĮ pradėjo sekr. A.
dar Lietuvoje. Trečiokas, bet tolimesni va-

Vieną gražią vasaros die- 'dovavimą perdavęs pirm. 
ną Nonvoode jų abiejų V. Diliui. Sienoje Lietuvos 
žvilgsniai vėl netikėtai susi- konsulas V. Stašinskas, vyr. 
tiko ir sena pažintis nepa

MAIKHESTER.COHNTzJ^^^^'^

-Lisauskai, Marčiulioniai ir
Jurkevičiai. Po $1: J. Biel
skienė, J. Galvinienė, V.

Prieš kiek laiko iš Man- Pentienė. J. Šilanskas. A. 
ehesterio Į bolševikų oku- Sinkevičiūtė. A. Musikevi- 
puota Lietuvą išvyko P. čius, K. Žeimienė, A. Ma- 

: Kruelskis. Išvykusiojo asme- šiene, M. Kuliešius, L Kar- 
SK.ELB1MAI — DIDELIS nybė labai gerai žinoma pičiettė. Liaudinskienė, Abi- 

BIZNIS i tiems manchesteriečiams, kienė, J. Valiukevičienė, J.
kurie dažniau su juo susitik- Kancevičius. A. Radžiuki-

M. L. Balcbunas

. Viena J. VValter Thom- davo. Tai buvo liguistos nienė. A. Bušauskienė, J.
valstybės gynėjo padėjėjas son skelbimų bendrovė per- garbės ir keršto persisunkęs Yerusevičius, J. Tamulioni% 
adv. A. Salvest - Salyestra-.nai turėjo 302 milionų 599 asmuo. P. Kruelskis čia gy- M. Matonienė, M. Degesiū-
vičius, apskrities valstybės tūkstančių apy vaitą. Urendamas daug ką apšmei- nienė ir A. šaukis. Smul-

gino sūnų Richardą ir dūk- gynėjo padėjėjas C. F. Pau-1 Šimto didžiųjų skelbimų žė, nes tai buvo jo amatas, kiais sudėta $1.50.
teri Frances, kurie jau turi lis, miesto majoro atstovas bendrovių 195$ metų apy- Pakankamai buvo apšmeiž- į Išlaidų turėta $16.6, liko

mirštamai atgijo. Greit jie 
vedė ir sukūrė šeimą. Užau-

sukūrę savas šeimas ir gra
žiai savo tėvelius daboja.

Povilas ir Paulina mėgsta 
organizacini lietuvių gyve
nimą. Jie savo tautos ir se-

P. Pietruchia ir kun. prel. I. 
Kelmelis.

varta buvo 3,600 milionų tas ir pats tarpininkas, pri- grvnais $56, kurie pasiųsti 
dolerių. davęs P. Kruelskio melagin- ALTo cėntrui.

Pagrindinis kalbėtojas Pernai Jungtinių Ameri- ga laišką komunistinęi “Lai-j P. Yankautkas

kons. V. Stašinskas pasakė kos Valstybių laikraščiams svei” paskelbti.
gražią šitai dienai pritoikin-

nosios tėvynės nepamiršo, j tą kalbą, adv. A. Salvest ta- 
Jiems tautinis darbas arti;ra žodį savo ir šen.’H. Te

duota skelbimų 721,200,000 Koks dabartinis gyveni- 'Serga M. Matonienė 
dolerių, beveik 5 procentais mas okupuotoje Lietuvoje, Į jaų kelintą savaitę serga 
mažiau kaip 1957 metais, žinoma, ne tik mums lietu- m. Matonienė, bet svei-

sirdies. Visus tautinius mi- lliams vardu ir tarp ko kita Pernai daug daugiau skel- viams, bet ir visam laisvam ksta   kambary vaikšto
U.U !_ pažymėjo. kzd jfe MTO fto- bimų davč tabako pia,none pasauliui. Į ų palaiminu Linkime jai giriūi poveiki

tuviškos kilmės niekur nes- (beveik 81% padidėjo), o “rojų” išvykti galima kada ti.
lepia ir tas jam nesudarė jo- automobilių pramonė prie- nori, bet sugrįžti neleis nie- -----

nėjimus mielai lanko ir ki
tus skatina. Per savo gyve
nimą daug tautinių paren
gimų patys surengė ir ki- kių kliūčių profesijos darbe.
tiems padėjo. Jie prisidėjo) Adv. C. Paulis gražia Ūe-

šingai daugiausia sumažino kados, nes grįžęs gali papa- 
(mažiau 19.4% ) -šakoti apie tenykštį darbi-

Aukščizusias I ietuvoje 
auga Punios miške, būtent 43 
metrų eglė.
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kas ir laimėjo naujas. Kraš
te vis daugėjantį kapitalą 
pradėjo skolinti kitiems 
kraštams, gaudami ir darbų 
bei užsakymų savajai pra
monei. Namie sparčiai vyko

Mokyklai 315 metų partijos dvidešimt pirmąjį išgriautų miestų atstatymas,
1A.. . . * suvažiavimą ir tie mitingai geležinkelių sumodernini-j

t>4 ^®^al£ •1?iazanę. , vyksta kasdien, nors šuva- mas, kilo žmonių gerbūvis, j
maicių Kalvarijos ™1®SJ® y žiavimas jau seniai pasibai- ivyko pasaulį nustebinęs 
domininkonai įsteigė 4 kla-visur pagal duotas iš :-vokiškaVSebūklas ’. Ūk£i 

mo J kunoje mokėsi ientnj įnstrukiijas “karštai kai stiprėdama, Vokietija •
istorikas Simonas Daukan- pritanama” Maskvoje iš-atgavo oalsą ir, užuot kal
ta? n vyskupas Motiejus jjaup^ntam septynmečio bėjusi drebančiu balseliu, 
Valančius. Dabai Žem. Kai- jr> žinoma, tuoj pat pradėjo kalbėtis maioniu,
\anjoje yra gimnazija, Kun .^gį^dama planą Lietuvoje savo'vertę suprantančiu te
pelnai išleido pirmąją lai- ;splJdyti.ne per y metus, o noru.

. .. .. . . ankščiau. Darbininkai netu- Pasikeitė ir anglies pai’ei-
n ramybės nė darbą baigę, kalavimas. Tiek Amerikoje, 

varginami tais begali-tiek ir Europoje pikčiausiu 
niais mitingais ir kolchozi- anglies priešu pasidarė sky- 
iunkai bei sovchozirunfcai. stasis kuras, {vairaus pavi- 
bavo pažadais visus pralen- dalo žibalas ir jo gammiai.: 
Ke vaoalnikieciai, pasižadė- Anksčiau anglies tiek reika- 
ję septynmečio planą įvyk- linga Italija dabar verčiasi 
uyti per 3 metus, kaip pra- beveik vienu skystu kuru. 
nesą “liesa”. Panašiai yra Prancūzijoje,

Olandijoje, Belgijoje ii- pa
čioje VoKietjoje. Kai Vokie-

nėti savo pirmtakūnės 315 
m. sukaktį.
Vargšo poeto A. Miškinio 
išpažintis

Keleivy jau buvo minėta, 
kad vienps žymiųjų nepri
klausomos Lietuvos poetų 
Amanas Miškinis rašytojų 
suvažiavime atliko išpažintį Beveik visi išmirė

KEIČIA KONGRESO KOLONAS

. lec.ant I ongrc-so rėmas, teko nuversti 21 gendančiu 
smili inių akmenų kolonas, kurios bus pakeistos mar
murinėmis. Dailydė baigia tas kolonas apkalti medinė
mis lentomis. Kur jos bus padėtos, dar nenuspręsta.

iwivJuLa1AS JIEŠKO

Merkelis, Kazimieras, iš 
niau atvykęs Amerikon. 
Mickevičienė, Marija, Simono 
duktė, gim- Viekšniuose, ir jos 
vyras Anckevičius, Tranas. 
Mikšys, Juozas, Jono sun., gy
venęs Chicagoje.
Moteaūras. .n ta nas, gyvenęs 
Kokis*, jo ir Oeel*ų miestuose. 
Iš V\r lelijos Lene išvyko Ar
gentinon.
Nufaji'is Vladas, Antano sūn., 
inžinierius laivuose, išvežtas 
Vokietijon 1941 metais, 
šauki? s, Jonas, Kasparo sūnus. 
. imkus Jo as, Kazio sūnus, 
d.įėjo trolį Antaną. 
i iliiu-. Henrikas - Andrius. 
Juozo .-ūnus, gim. 1915 metais- 
Vita: ui -. Jonas, Juozo sūnus, 
4j’.er.es i.'evvark, N. J. 
ziaranka. A- cmas, Juozo sūn. 
Zilin e.ičius. ištąsys, Adomo s. 
Zupcr.tas, Antanas, iš Skersa- 
a io m Prieini parapijos. 
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi- 
• liepti:

Consulate Gen. «f Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

REVIZIONIZMAS DAVĖ 
! DAUGIAU PIENO

buvo^JtebėtT^a^pc^tes' u jos tecnmsKai pagerintose
uu o pasieoeia, xaa poetas tremtu pirmąja okupaci- kasyklose darbas pasidarė --------------- įdomus buvo neseniai
iu metų išbuvo bolseyiKinej j lyu metais yra zuvę £partesnis 0 sąjungininkai Akuockaitė - Jcsirįaackienė, Rakauskas, Motiejus, kilęs iš pasibaigęs Sovietų Sąjun- 
katorgoj n* todėl JO ispazin- ’ -į oI-l,- v -i u »• • Mare, Kosto d., gini. Larcių k., Kampu km-, Merkines vi., zmo- __tis šiek tiek nusivokiančitK taSah0Ja 8UZę U Slb ‘°’ŽU'bevelk nebereikalingi vo- AlyUus ap. na Ona Vilkaitė - Karkauskie- Komunistų Partijos 21-

. 7^,. 7,.vusiųjų motei-ų ir vaikų nuo- kiečių anglies, ji neišpar- Bukauskas, Petras, Petro sū- nė, Jono duktė, kil. iš Sprindis-sis suvažiavimas, štai kelios
apie ooisevikinę tvarką ne- gimtis siekiąs 60‘ č. Žmonės duodama, pradėjo užversti nus- *3™- Shenandoah, Pa. kių km., Klebiškiu vi., Marijam- pastabėlės apie jį.
Stebina. Visas pasaulis jau šmllp danjnailsia dėl snn- CQndaliJ - Daškevičius, Pranas, Jurgio s., poles. ap., duktė Antanina ir su- Suvažiavimo mandatų

ae- komunistų partija visoms
šalies tautoms padėjo susi
rasti savajį tautinį valsty
bingumą ir tt

Ko verti šitie plepėjimai,
seniai visiems žnoma.« * «

V. Ulbrichtas, Rytų Vo
kietijos Kompartijos sekre
torius, tame suvažiavime 
pareiškė “didžiausią” iš
mintį:

“Ir pas mus buvo savotiš
kas žemės ūkio negalavi
mas. Bet po to, kaip buvo 
sumušti revizionistai ir o- 
portunistai, esame pasiekę 
naujų laimėjimų, — didėja 
derliai, net karvės daugiau 
duoda pieno” . . .

Revizionizmas nedavė ra
mumo ir komunistų suvažia
vimo partijos gražbiliams. 
Revizionizmas — vilto ko
munizmo vėžiu, nors jį 
kompartijos kalbėtojai savo 
kalbomis be atvangos smer
kia. Atseit, revizionizmo 
vėžys graužia partijos kū
ną.

VANDENYNAI

^no kokiu priemonei bol- dau«lausia dėl kasyklų sandėlius, ir dabar- STlS&A”
teniai S toldoZir K- KU» uarOTi’. menk° malst0’ Un,u met“ Vokietij°J *

Didžiausias ir giliausias 
vandenynas yra Ramusis, 
arba Pacifikas. Jis užima 
63,801,668 kv. mylias, gi
liausia vieta 35,958 pėdos, 
vidutinis gylis 14,048 pėdos.

Atlanto vandenynas yra 
dvigubai mažesnis. Jis te
užima 31,839,306 kv. my
lias, Indijos vandenynas— 

r‘28,358,276 kv. myk, Šiau-

llUč ipvllKlo. « ••• * _
Kuosa, Petras, gyvenąs čikago- Komisijos pirmininkas V.

„ .. _ .u žiauraus klimato, neįprastų lies perteklius sudaro apie Gropėta, Mikas, iš Mišučių k., je. M. Curajevas tarp kitko
toms įspazmtims gauti. gyvenimo sąiygų. Karo me- 15 mik tonų. Ir beveik tiek ^cSSįoje.1'’ gyve”° SpėJa' n^sūnus^g^^'Su^31^ I)n*nešė’. kad suvažiavime 

A?”.ei n®slstef)®kite, Jei ir tu tremties srityse kaip kur pat neišparduotos anglies Juška, Feliksas, Ignaco sūnus, maičiu g.’ gimęs %25 m. ’ dalyvauja 1219 atstovų 
A. Miškinis rašytojų šuva- ouvo tikras baaas. lėkdavo guli pirklių sandėliuose. O zbnęs 1926 m., gyvenęs Tauru- Markšaitis, Henrikas ir Leonąr- sprendžiamais balsais. Jų
ziavime sakė, kad “aš atė- maitintis dilgėlėmis ar su- Amerika kaip gabeno Vo- 194^.meteis das, Jono sūnūs. tarpe darbininkų ir kolcho-
ian i Čia trihnna nacmorL-ti - u « • i .-- • F Kasparavičiene, Leokadija, kil. Martines, Marcella, gyvenusi - , Qoo J, ... . ..jau i šią tnbuną pasmerkti puvusiomis bulvėmis. kietijai savo anglies 16 mik iš Kaišiadorių- Lake Vilią, 111., giminaitė Bara- znlnkų 399, tad likusieji
viso to blogo, tų klaidų, ku- ,.. _ tonų, taip ir tphegąheną. Kazakevičius, Jonas, Andriaus vykams- yra komunistų partijos ir
rias aš buvau padaręs... ti- oe verte. Vokietijos angliakasių u- ?“ iš Jaurakiemio Midvigas, Otto, kiięs iš Šiaulių taiybų valdžios apmokami Į rėf—’~5 440 197 “k? ~mv~l
kiu kad mnsn litprjrtiira tip- Aivrlriiciiiin >- T Intm'Ac • • • • • , « —. Levickas, Jonas ir Kristina Le- apskr. tornaiifniai 99 * **i \.usiųjų Lietuvos mjos pirmininkas Guter- vickaitė. Mitalienė, Leonora, buv. moky. ; Jaij • , 1 Šis yra ir pats sekliausias,
aUiliku nuo tų didžiųjų tiks- pasakojimu, uz amenkoms- muth, šiomis dienomis kai- Liaugminas (Langman), Anta- toja ir jos vyras Adolfas Mite- Is bendrojo delegatų'nes jo vidutinis gylis tik 
lų, nuo polėkių, užmojų tų Ką dolerį dabar mokama, ži- bedamas Bochume 70 tūks- *f.sūnus Vincentas, kilę iš įas. skaičiaus 1193, arba 94 o n r. o
Žmonių kurie nirmieii isi- numo ... Mažeikiu aD- Laižuvos v. Obelevicius. Edmundas, kil. iš r

vur-lancių KUnro srities “Kum- Mekšraitis/ Romas Ferdinandas, čaikynės. Švenčionių apsk., c. papuos- Viso labo vandenynai ir
brauna į kosmosą, kūne ne- bo rublius, inicialus kursas pelių” susirinkime, pasakė Jono sūnus, gimęs Kaune. kenomistas. °i*dmais ir medaliais.
ša pasauliui pažangą ir tai- t ra 4 rubliai už dolerį. iįems isoėiamaii žodi. Vo- Ovsenis, l’eiras, gy»enęs Ge- Pielis, Antanas, Petro sūnus,- ♦ » ♦ką eidami didžiojo Lenino M- - p D . kietiios S oramo^ 5^?“^-ir ' *yve™ We6t’21 st- Pirmininkas pranešė-

t-. Mirė P. Purvis Kieujos anglies pramonę Petravičius, Petras, Juozo s., cago 29, 111. ;«iiiiiuimas pianese.
1 J - uzymetais ke- ; , laukia, girdi, antras Stalin- gimęs Tauragės ap.. Naumies- Vilkaitė - Karkauskienė, Ona,: Ryšium su komunistų

1 ' 10^8 m. rugsėjo 17 d. mi- Cradas. vadinasi visiška ka- čio valse., Girininkų k- Jono duktė, kil. iš Sprindiškių partijos 20-jo suvažiavimo
“ Jai P“ a -tan-nu atstatytos čečenų,

liaunų gimnazijos mokyto- pora priemonių. Pirmoji — Farrell, gyveno West Hazlc on Motiejus, kil. iš Rampų km., kalmukų, balkanų,
jas. Sirgo džiova. Palaido- sustabdyti Amerikos anglies Bloomsburg, Pa., vėliau Bro- Merkinės vi., vaikai Antanina karečejiečių tautinės auto- 

(E) Mitingų eiiė nesibai- vas Iraku kapinėse. .mnnrtu kokaino oklyn, N. Y. ir Ipolitas..

gia. Neseniai buvo 
guojama ryšium su Lietuvos 
Komunistų Partijos suvažia
vimu, paskui pradėta 
vi visasąjunginės komunistų lėvynę.

liais”.

įmonių darbininkai 
varinėjami į mitingą

jūros užima 139,405,122 k v. 
mylias, arba du trečdaliu 
visos žemės.

VĖŽIO ŽENKLAI

ir draugai susipyksta
V. RIMANTAS

priemonių socialdemokratų dėlė ir Antenas. J Agotą ir Rozaliją- ' „ V-apiD Kllr?° totonus» nė tyk šių metų Keleivio ka
frakcija bundestage pridėjo Šalvaitis. Aleksandras. Jonas, Žilevičiūtė. Valerija, gimusi Žodžio. Buvo ir nėra tautos! !ipnHnrinio (nrrlv+ztte vi v 
dar trečią — pasiūlė anglies ir Ona, Jono Kvėdarnos miestely, Tauragės Įdomu, kiekgi tų į Sibirą iš- !^ ^ • - V . .
1 11 - t . vaikai. apsk. Ištekėjusios pavarde ne- -„v*,, t-,,,f,, : įdomų straipsni VeŽVS ir iokasyklas nacionalizuoti. Jei Šalvaitis, Jonas. Juozo sūnus. žinoma. Turėjo seserį Kaziulie- Vžmonių į savo - * •
to nebus padaryta, apie 100, Šeduikis, Jonas, iš Pikčiumi nę.’ respublikas sugrįžo?
000 vokiečiu angliakasiu ’ yriški0 par. ' Arlauskas broliai Savickienės-! Eilė kalbėtojų, lyg ir ne-

. • i.. - , i, , Sidabriene, Marija, Stasio dūk- Arlauskaitės, ir jų sūnūs. nnrnrrlpatsidurs UZ kasyklų vartų. tė. gyvenusi Pietų Amerikoje - Bidvienė - Vaznaitė. Ona. P -Statavi

ženklai.”
Kalendoriaus kaina tik

.. . -------- - i.ccu n,uu,nuJC - v,,™. _ . ... , 50 centų. Užsakymus su pi-
Pinnoji priemonė, nežiūrint Argentinoje ar Brazilijoje. Gečas, Povilas ir Rapolas. Ta- J**0 aPle sunaikintas, o da- nigais siuskite šitokiu adre-
“draugų” protesto jau yra Steponaitis, Antanas, Prančiš- do sūnūs. bar atstatytas Kaukazo au- su.

J kaus s., buvęs Italijoje. Ignatowicz, Konrad, Aleksandro tonomines reSDUblikas kar-

Stulpinas, Povilas. Igno sūnus, sūnus, gimęs Kaune- tojoį ilgametę ir iki šiol beveik vo viena, kuri lietė Vokieti- pavartota. _____________ _________ ________  ___ r..
nė karto nesudrumstą Ame-jos akmens anglį. Vokieti- Kai Vokietijoje darbinin- Vaičaitis,’ Antenas ir Vincas, ki- islinskaitė, Vanda. seną propagandinę
likos ir Vokietijos draugvs- jai buvo įsakyta, kad žymią kų reikalu prašneko Guter- »š Prienų. Jašinskas. Kazys, Antano sūn.. S1®8111®*?* kad Sovietijoje
te pastaruoju laiku pūstelė- jos iškasamos anglies dalį muth tuo pačiu reikalu A- i^TSnlTs, S?Krupiu'vai?. viSSV^i^p k ’J?”SiUAr’’paVergtų taUtų’ kad; 
jo vėsokas vėjelis. Atsitiko atiduotų reikalingiems są- menkoje atsiliepė Amen- Padarbų k. 1922 metais. gentinoje. P’ ■
Kaip ir nelauktas daiktas, jungininkams — prancū- k°s angliakasių unijos pir- Ątkocaitis, Stasys. Benedikto Jurkšas. Valtcr, gyveno Sha-

Sausio mėnesio pabaigoje oams, italams, belgams, o-m Įninkąs John Lewis, — dvilės v?”1’ Lyblškiuosc’ s!<au_ mokin, Pa.

“KELEIVIS 
636 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

VISUOMENĖS MOKSLŲ. MENO 
IK ei t u K ATGROS ŽURNALAS

Katkus, Juozas, Juozo sūnus.'\v asingtoras, kiek palukė- iaiidams ir net Anglijai. Ir, taip pat aliarmuojančiu bal- Baronaitis, Antanas, Mrrtvrc trim Kartono^

Demer.tis, Juozas ii• Stasys. Nį- Lukaitis, Vincas, mokęsis Vil- 
sunus. gimė Jonukio, n,-aus gjmnazijoje

_____ kilęs 8y''Cnę’
Tačiau Kvįia^os- .mieste,i?’Stankevičius, *“apsk. Turėjo seserį Marytę ir -

darbas
tonas protestavo pnes tai, rėjo ją importuotis iš Ame- Portas turės sumažėti
kad Vokietija norinti padi- likos, mokėdama jau visai - mik tonų. Amerikos an-
dinti muitą Vokietijon į ve- gerą kainą. Kasmet Vokie- glies pramonei tas reiškia, m.

zaraajai angliai. Nora Wa- tijon įvežaama apie 16 mik kad apie 20,000 angliaka- "!?^J\ys’ Kazimieras
šingtono nota buvo laiku tonų anglies, Amerika, va- šių neteks darbo. Tačiau «nsk TnrėiT^eser?’ Marv te^Ir S!®nkevičius, Antanas, Stasio
Bonoje gauta, tačiau ir po dinasi, jos “angliakasiai”, daug didesnį už Lewis gvol-; brolius Stanislovą ir Mykote. i
to įvyko kaip ir nelauktas darė gerą biznį iki pat šiai tą pakėlė kasyklų savinin-)Juzeliūnas, Stasys, Stasio sū-' Ižs- ‘ kr -» J
daiktas: Vokietijos parla- dienai. kai. Tai iu paraginimu Wa-lnŲS- iurų laivŲ kapitonas,___ szule, Jonas, Kazimiero sūnus.

Gao

britiškai ste’>i mūsų išei”’ijos, Lietuvos ir 
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvia, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią 
žodį.

iliustruotas, trimėnesinis kultūros žurnalas DARBAS me- 
tms kainuoja |3, studentams $2; atskiras numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, c/o V. Gervickas, 
86.03 76 SU Woodhaven 21, N. Y.

turėjo kirpyklą Čikagoje, 
sūnus Edvardas studijavo mc-jmentas, notos nepaisydama,' i okariniais metais daug šingtonas parašė vokiečiams)

vis tik nutarė muitą pakelti kas ir sparčiai keitėsi. Kci- ir protesto, atrodo, beviltis-,šauliui. Amerika realiai ver- šteiną..11’ 
ir nebet kaip — 20 markių tesi ypač Vokietijoje. Kad ką notą. 5*na. Vokietijos kariškąjį Valaitis, Boleslovas, Juozo sūn-,
anglies tonai, kas mūsiškais nesivaržytų pasaulinėje rin- Ar dėl anglies pramonės'svorį galimo konflikto su ir jo šeima.
pinigais sudaro 4 dol. ir 76 koje su savo buvusiais prie- krizės ir Vokietijoje, ir A-‘Rytais atsitikimu. Amerika AJįį^as \ Ashnmnk,wni:am
c. Už tokį muito pakėlimą šais, iš Vokietijų ‘ ----- ---- -------- -------------- b“'1 t'”~
balsavo ir dr. Adenauerio reikalauta
partija, krikščionys demo- atiduoti savo 
kratai. nu ir Įrengimų dalį. Vokie-tis būtų kitokia, kaip šian-)reikia iš anksto numatyti, .gyvenęs*Brooklyn,” N.UUY? Ml"”

Kas dabar atsitiko su iki tija taip ir padarė, bet se- dien yra, jei Vakarams ne-;kad dėl pakelto anglims; j;laras Juozas.’ Prano sūnus,
šiol tiek Amerikai “kius- nu jų mašinų vieton pastatė grėstų pavojus iš Rytų ir jei muito abiejų kraštų drau-1 gyvenęs Buenos Aires, Argcnti-
nia” Vokietija? naujas, daug geresnes ir anglies krizė nebūtų visuo- gystė neatšals, ir bus suras- į^įatavičienė' _ Lukošiūnaitė

Kai buvo baigtas paskuti- daug dalykų pradėjo ga- tinė, galimas daiktas, kad (tas kompromisas. ištašė ir jos seima
ms pasaulinis karas, sąjun- minti geriau ir pigiau už Vokietijos ambasadoriui* Pažymėtina, kad Vokieti-jLeveckis, Antanas ir Juozas, 
gininkai ant abiėjų menčių savo konkurentus. Pagerino Wasingtone būtų pasiūlyto jos .parlamento nutartas pa- Jį',™™
nuguldytai Vokietijai, pa- ir anglies kasimą, pradėjo susikrauti valizas. Tačiau didintas muitas Vokietijon j „mpiįkas; . .......

* Amerikai yra taikomas sesiems Euro- (siškių km., Daugailių vai., U- 
nuo tenos apskrities.

p Maksimas. Jonas, buvo vedęs

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
“Keleivio” kalendorius 1959 metams jau atspausdin- 

Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa- 
nformacijų, naudingu patarimų, juokų, 

straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.
Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie

ko nelaukiant. Jis bus pasiųstas, kaip tik gausime užsaky
mą.

Nors viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius

Gyveno Scranlon. Pa., ir Clc- 
Miio.

i umpickas, Aleksas, kil..iš Blu-
‘kdami jai sąskaitą už atstatyti savo prekybos lai- laikai nebe tie. Amerikai yra taikomas šešiems r
itlerio niekšystes, uždėjo'vyną, žingsnis po ‘žingsnio šiandien priklauso pasauli-|pos kraštams, kurie . MaKS)mas Jonas Duvo

areigų, kiek tik patys atgavo savo prekybai anks- nes politikos vadovavimas, šių metų pradžios apsijungė Qną'Mazūraitę, kilęs iš Moriš- 
». Tarp tų pareigų bu- čiau turėtas pasaulines rin- atstovaujant laisvajam pa- H* sudarė vieningą nnką • kių km.. Nauio Radviliškio v.

tl<
Hitk 
tiek pat 
norėjo

kaina vis to pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siusti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q.

GENĖ IR JUOZAS BAKANAVIČIAI

Jie Montrealy (Kanadoj) vasario 2 d. minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 25 metu sukaktį.

i gausiai šeimai. Vos užsimi
nus reikalą, buvo atsakyta: 

!. . . “Kam dar prašyti, juk 
.mūsų yra pareiga padėti

Jau buvo Keleivy rašytonni<» Cptipc ir Tiinzn Raka- e neieK0 ne UK namU» Del apie uenes U JUOZO t>aKd- • Tėvvnės ” Na ir nrip-
navičių vedybinio gyvenimo d y.<b^ jokios reklamos 
oc mpfn «iikaktip« minčilma JOKIOS įeKiamos25 metų sukakties minėj mą mumg nedaiyti. Afc.
u- apie juos pačius, bet tegu nkomel f j,
bus man leista dar trumpai k»» .,. .
apie tai pakalbėti. | BendruoŠeftės kūrimosi
nas^praS SnE a*£ visas jėgas

linkeje, Galicijoje, Austu- . ^nčams kIube
jos valdytoje. Kanadon at- , • a__; • T n’ taJ i Tooo /• . i • leidžia rankų ir L. D. Drau-vyko 1928 m. da sutiko ją, _ jgalj"&& skatina a. 
kaip ir visus imigrantus, veikti iduoti
sunkus gyvenimas, kova uz J;nimame b. nenllk.-yptį 
būvi panieka is vietiniųį pu- demokrįini rinJ£ 
sis Nors visą laiką dirbo, ;uik nuQ
Ibetreikejo spaustis, kad bu-,troms įsisiaba pats
tų galima galus su galais ksta ; 
suvesto. O reikėjo lypmtis^ ,iu aį^“blai’viį ,1 
ir rytojumi, nes jokios so- vog£ atšaldo įsikamėUvu-

Dar apie Bakanavičių

cialinės globos, ypač atei
viui, nebuvo.

Ji susipažįsta su Juozu ir 
1934 m. vasario 2 d. išteka

sius ir sutaiko.
Šiuo metu sukaktuvinin

kai, atrodytų, lyg laikytųsi

- rtffito užmestina.
arp kita ko, ar Bendruo- 
nės pareiga yra samdyti 

~ ir tų kelių tautininkų 
* partijos reikalui? Jeigu lei- 

' džiama tautininkų partijai 
daryti rinkliavą ir dar taip 
jįfcpgaulingai, tai kodėl ki- 

• trtėfns to pat nepabandyti ir 
pastatyti visoms 46 Montre- 
,alio organizacijoms po sta- 
įlinką be jokio užrašo, kam

• ■:-aukos renkamos?
•i!. .^Bendruomenės vadovybė 

yti nuoširdžių ir gilių de- 
jftokratų rankose. Įsidėmė
kite, nuolaidomis plėšriųjų 

...niekas nepasotino.
Ar žinote?

i. . Aįc Gili Montrealio uni- 
C1Hvėrsitete mokosi net 70 tau

tybių studentai, kurie atsto
vauja net 30 skirtingų tiky-

I bų ir sektų. Ir visi gerai su- 
gyvena. Viso studentų šiais 

■metais 7,749, arba 149 dau
giau kaip pereitais metais. 

Į Vakarinėse klasėse yra 7, 
908, arba 411 daugiau už 
pernykščius metus. 5,636 y-

... .................................. , D , . . ... . ra iš Quebecko provincijos,
už jo. Nuo šio laiko jau ne-n.u,os. y;. . tai . Pavirsu' liams, Vizbarams, Berno- rami, bet ruošiasi žūtbūtinei 4,405 iš Montrealio miesto, 

; .,i- tiskai žiūrint taip atrodo, tams, Romak, H. Šilerienei, kovai. i5 ne™™*;™172 iš Vakarinių provincijų,
tyvų lietuvišką darbą, pa-'""l' r'K-'7e,1li; Mr. Gurkliui, jaunoms mei- 69&4Š Ontario, 189 iš pajū-
milsta Lietuvą, kurios nėra™”? !etuY» pasisekimą su gaitėms — Kynaitei, Petro- Naturalinu gazu - rfo provincijų, 134 iš Did. 
mačiusi, jos kalbą papro- 1 . ,.u džiaugsmu, o ne- nytei ir šimelaitytei. i Jis Montrealyje atnešė Britanijos, iš Vakarų Indi-

Ir šiandien niekas ne- Pasukimą su didesniu pa- Poniai E. Kardelienei už daug nelaimių. Nėra savai- jos ir Karibų salų 216,95 iš
kad neįvyktų sprogi- kitų CommonweaJth kraštų,
kuris, be medžiaginių 387 iš U. S. A. ir 212 iš kitų

__ - t> j - j ji 'lietuviškame sodžiuje, kur v.u?’"ie.K”ls1 Lietuvos” redaktoriui J. nuostolių pareikalauja ir pasaulio šalių. 3,877 protes-
-Negaliu, vaike, nega- prilipo. Rodos, davadlyvas ka|bama dajnuojama ^. ataų neišleidžia, akylai ste-l Kardeliui už nuoširdžią žmonių gyvybių, štai tik tąntų; 1,737 žydų, 1,430 R.
• ..akL;_ j žiąja mūsų kalba. du vietos visuomeninio gy-kalbą ir sveikinimus paren- pereitą savaitė dėl gazo katalikų, likusieji hindusai,

perskiriamai įsijungia į ak

liu
—Kodėl negali? ; O kaip tėvas uz aigei| juo2as gimęs 1900 m.iYenlJno. sūkurius. gimo metu. sprogimų žuvo 2 asmenys, budistai, moslemai, 136 jo-
—Mane bėdos spaudžia su tuo krautuvininku? kupiškėnas. Jaunose dieno- lJ?.odu,.s'e?!a "etos Montre-| Muzikantams — G. Ma-14 sunkiai sužeisto ir virš kįai tikybiniai sektai nepri-

zemyri; i ^ls> .UOJa’se'įsijungia demokratinėn a!10 ,letuvMJ kolonijos ne-poniui ir P. Petroniui už su-13© žmonių likosi be namų. Kiaušą, o 113 aiškiai pasisa-
-Vis bėdos ir bėdos? |kad tas Pentos_labai geras, viengumas, ypač taip ne- tiktuvių maršą, programos Pats gazo kompanijos atsi-ke esą netikintieji.
—Jes, Maiki, bėdos ir be- padalytas įs kaz kokio plas-demokrat organizacijoje. §aVslų tautininkų akiplė- ‘vedėjui — V. Kiškiui, daug radimas per visą Kanadą . •

dos. Viena joja ant kitos ir tilino, vėliausias mokslo is- Aktvviai ^kia nriešrinki--k<kumas> o kitų, demokra-1 darbo įdėjusiam virėjui Juo- nuskambėjo kaip sau lygaus Narbutaite aveikaU 
nesimato pabaigos. radimas.

—Tėve, jeigu esi sveikas j° užtepsi, 
ir gali dar vaikščiot, tai per-: £as nenulaižys. ______
daug nesiskųsk. Ot, jeigu lentynos dar 6 Renus ir pas- ”ay atneša liimėjimį mūsų pokario metąįs, atvykusiųjų -- Pr. šimelaičiui. ipareigūnų. greičiau pasveikti,
nusilaužtum koją, tei gale- yte man. ve, saKcdemokratams - liaudiniu- ; tėvų, jaunimo nutautimu, Dar kartą musų nuoširdi ......
tum sakyt, kad bėda. daugiau, ba geresnio storo kams jr socialdemokratams šalinimuisi nuo lietuviškojo padėka visoms ir visiems, prašo pinigų

-Jes, vaike, vaikščiot'niekVr ne?aT - /-1, ?S Jam Ir Juozas džiaugiasi kūpi- darbo, perdaug mažu tokios prisidėjusiems bent kuom
1; ale kas iš to, kad Pasakiau, kad as dėl to pen- kad dabar Lie- -netolimos, tėvynės politinės prie šio pokylio.dar galiu

neturiu kur atsigult. to ?.«teka« ,buf.d°’ J1S,tuva galės’ pasukti pilnon XvkiU raidos supratimu..
—O kodėl neatsiguli lo- Pra<*eJ° aiškinti, kad nu-demokrati jon, kad krašte’ Gyvuokite ilgai. Sulauki- 
-*» pentinus syta reikia uždėt1 - - - - - 1..:----- j---- 1—von? -i Md nors lad ntok^ sužydSs ekonominis gyveni- « <*®'os ir acmoKraunes
—Kad ir lovos neturiu. ““L“”? mas, socialinis teisingumas. Ljetuvos o Judviejų auksi-neturiu.; . . . . ,

Gaspadinė išvijo iš bindo. !»“*““»$ Ve’ Paz™
-Ar daug jai įsiskolinai? k.alP <’al'°darJbl-

—^e dėl skolos, įlaiki, a-iro sky|ę jje raidavei pas- 
le vis dėl to syto, ką as jai tet0 rfe sk ,fe raud
koXLoaUne«na kaadSm£ fla^- ^8“ ^ "*
ko. bako, negana kad man -r tu . tok-
sytąsupaskudija!, kažin ko-nugarmėtum; o su 
kiais klijais aptepei, ale dar Į nea^itinka joks aksi. 
visam svietui išplepėjai, kad gak ir mo.
asjirie jo prilipau. Dabar, k ki mokslobįali t ne 
sako, visi pirštais į mane ro-kaledžiuj« alf ir ant
do ir juokus daro. Ir ji taip t . - - J . žiQ - -
itfiyn ii H kari -itirlarp je*&u geiai ziuiesi,jtuzo, Maiki,kaų ąuaare Rai Riti vigR darQ gu razu_ 
duris ir susuko: Genant is mu‘ Taj kalbadamas jls 
mano auzcs! išmėtė ir ma- ristQma 17 „į.
no krajavą čemodaną uz £ “ir saki: nusipirk
duių. Dabar nežinau, km ki-v;sus g k Q pada^i 
tą burdą gauti. . gerą biznj Ejki mies.

. —G I)as Zacirką nėra į0 šlytais ir žiūrėk, kur sto- 
vietos? ' vi senas, apšepęs namas.

—Kad ir jis pas svetimus Tenai gįur bus reikalingas 
burdavojasi. Kai jo pati pa- geras pentas. Pabarškink į 
bėgo su bai tenderiu ir išsi- duris ir pasakyk, kad turi 
vežė forničius, tai jo auza moksliško pento toiletams. 
stovi tuščia ir salta. Vaikai j^aį nupentysi, pastatyk 
ir langus išdaužė. Ale jis prje toileto raudoną flagę, 
davė man rodą : nueit pas ir vįsRas bus okei. 
tą štorniką, kuris man tokį —Al. tėvas bandysi tą pa- 
škaradną pentą pardavė, ir ^rimą praktikuoti? 
pakelti protestą. —Nežinau ir pats, Maiki.

—Ar buvai nuėjęs? Pasakyk man, kaip tu ro- 
• —Jes, nuėjau ir pasakiau, kuoji: ar nebūtų toks dar- 
kad jis paduotų ant korto to bas peržemas staršam gene- 
pento klumpaniją. Sakau, rolui?
tegul užmoka, kad pridarė '—Joks darbas, tėve, ne- 
man tokios bėdos. Negana gali būt žmogui peržemas, 
kad aš burdo netekau, ale jeigu yra reikalas dirbti.

Gruodžio mėn. 17 d. per nis vedybinis jubiliejus bus

Genė ir Juozas 
Bakanavičiai

MONTREAL, P. Q.

šv. Kazimiero parapijos Bandoma laužyti unijas
klebonas nenustoja prašęs Newfoundland’o liberalų 
pinigų iš Vytauto Klubo, valdžia, bando sulaužyti 
Klubastapo jam melžiama darbininkų unijas. Miškų 
karvutė, iš kunos jis turi darbininkams pakėlus rei- 
priemonių įsspausti kalavimą pagerinti darbo
kiek jis nori. Jam nerūpi nei sąlyga jr atlyginimus, nau- 
klubo reikalai, tik duok ir dojama prieš streikuojan- 
duok į jo kiaurą kišenę. ^jus ne tjR federalinė RCM 

policija, bet provincijos 
„h-iiiŽtsteris pirmininkas K. 

Orai šalti ir nepastovūs’Smahvood’as Įsakė nemokė-

ir atšvęstas dar gausesnio bū- .versmas ir po jo sekusi įe- . ; jQr JiJ^;„ Darbo klausimasakcija išsklaido Juozo vii- i>o <iiaugų ąu dar didesniu,
tis, ... ir jis buvo privers- šfebiu sveikinimų ir dova-< Jau ne juokai - . _
tiU apleisti taip mimvlėtą nom!s' klnklu sulauktl net Dttovoje Bedarbių Daug ^rg.nc.ą
savo tėviškę. s<;sn10’ t«smgeaiio sociali-^liės nemažėja. Jau junta- į;

1928 m. kovo 20 d. jis at- j10 ,?j°'i”1a 11 1^°?e ®'e!!l!ai> nemaža ir mūsų tautiečių ti unijų nariams jokių pa
vyksta Kanadon ir jį, kaip da™ tlek dau« W atida- * ateitas ^reiketų^mtis paguldž j ,ov,. šį; fe? ir bedarbiams pri-

gviidena-

ir jo gyvenimo draugę Genę, 
tie patys sunkumai pasitin
ka šioje dolerių šalyje. Kaip 
minėta, 1934 m. jis sukuria 
šeimą, pradeda aktyviau 
reikštis D. L. K. Vytauto N. 
Klube. 1935 m
bedarbis, gyvena

griežtų piiemonių, nunus> Ranavįčius, tik po “honey- Klausančiu mokėjimų. Įdo-
61? dUnU- aP?iu°I)iamU moon” stipraus gripo pagul- mu, kuo baigsis šis pirmasis 

rezultatų. Deja, vus dai- to- (|ytas G Kukenfe neg. bandymas. Bct visieIns Ka. 
kių nemanoma imtis. ja|R. žjemos šalčių, o vis nados darbininkams tas yra

O tuo tarpu liberalų vai- nor^ Rad jį Tėvas su Maikiu įspėjimo skambutis. Reikia 
Mūsų vedybinio gyveni- domam Nevvfoundlandė vy- greičiau aplankytų. Rimtai budėti.

P. S.

PADĖKA

. jau visiškai mo 25-rių metų sukakties ksta miško darbininkų strei- jau ant,^ širdies smūgį turė- 
?na iš savo, proga surengto pokylio kas. Streikas mūsų krašte ir j0 mie’ias, nuoširdus tautie- 

žmonos 9 dolerių savaitinio*rengėjoms savo dalyvavimu bendrai laisvajame pasauly- gjjus demokratas, Ra- 
uždarbio, bet ir tada randa jame mus pagerbusiems, je nėra jokia naujiena, bet čiūnas. Dar neatsigavo po

J. Valeika

TORONTO, ONT.
atliekamų centų demokrati- brangiomis dovanomis ap- priemonės, kurių ėmėsi pro- sunkaus sužeidimo drg. Ra- 
nei spaudai, ypač “Naujajai dovanojusiems, tariame šir# vincijos liberalų valdžia, sįmaviėius, ligoninėje, ope- Galite gauti Kairio 
Gadynei” remti. dingiausią padėką: veltos labai didelio, dėme- mora drg. Malvina Macio-ir Bielinio knygas

1936 m. įsteigia Montrea- Did. Lietuvos Kung. VY- s^°- nereikėtų išleisti iš nienė ir ramusis prietelius— M’TA XT_1. tr, , _ , oH,: ~ --- 1.-._ i .lyje Lietuvių Darbininkų TAUTO Nepk. Klubo vai- akių ne tik šiandien, bet ne- Albertais Jonelis po nelai-
Draugijos 35-ją kuopą, kuri dykai ir direktoriams už sa- lr ateityje, ypač mjngO įvykio negali dirbti* " Fondo iiraliotinis Tomn*
iki šiai dienai gražiai vei- lę; Lietuvių Darbininkų rinkimines kompanijos me-0 kiek dar nežinome. Vi- lf1"0™1:*
kia. Tuomet Kanadoje lie- Draugijos Centrui — už to- ^u, kuomet liberalai ima ge- siems ir visoms, “Keleivio”
tuvių darbininkiškas judėji- ki gražų ir prasmingą svėi- rintis prie darbininkų, kaip skaitytojams, prieteliams ur.to)Va uT ?’ zi.Q;nQ 
mas buvo suskaidytai. Da- kinimą; Kanados Lietuvių M “užtarėjai”. tiemį įurie’ f0 „et vardo^'t?^
lis buvo komunistų suvilio- Socialdemokratų Sąjungos Provincijos ministeris paminėti negali, visiems knv<metio karaliaini 
ta. Juozo nesugundė jokie Centrui ir Toronto skyriui pirmininkas Smahvood gia- nuoširdžiai lietuviškai linki? ju,įio Ripiinin at«i
maskolbernių čiulbėjimai ir už didelį mūsų įvertinimą, sina ne tik Bemokėti jokių me greitai pasveikti. ininimn knvo-a
jis visą laiką išliko ištiki-į nuoširdų sveikinimą. pašalpų dabar, bet ir ateity- . . n,enoJant
mas demokratiniam sočia-Į Sveikinusiems* telegramo- Je> tiems, kurie priklauso, ur . pjatįntojaį jr reįka.
lizmui ir jo sekėjų eilių ne- mis: O. Indrelienei, Jurkš- priklausė ar priklausys uni- Vasario 16 d. minėjime jan,p norintieji ias isicvti 
apleido. i tams iš Toronto. Vapšiams joms, jis piketininkams are- iš didžiulės Montrealio ko- gajj kreiptis paštu ar asme-

Karui pasibaigus tūks- iš Chicagos. S. ir N. Jonus- štu^į pasikvietė federalinę lonijos, skaitančios ne ma- niškai šiuo "adresu: 
tančiai benamių, išblaškytų kams iš Rodislande - Bos- policiją. žiau kaip 10,000 narių, bu- j Novoj?rod*k** 87 W*.

pasidarė dar ir kitas trube- Bet ar tėvui tokio užsiėmi- po nedraugingos Vokietijos ton, Bajorams iš Kalifomi- ^*’a įdomių faktų iš strei- Vo vos 400 suaugusių ir vai- TĮd/.m.. ■ Ave a. T** 
lis: vienas geras mano fren- mo būtinai reikia, tai klau-|kamPus tautiečių šaukiasi jos. ko eigos, štai vienos šeimos kūčių. Bet visai nesimatė to r—.Lj. ’ °"_  ______ _.r __ ___ !• _ .
tas supyko, kam aš tau pa- simas* kuri geriausia gali pagalbos. Prasideda emi-j Prisiuntusiems atskiras 3 sūnus suėmus, į piketinin- jaunimo, kuris dar taip ne

__ ___ _ __ •-____ ----------------------------------------------------------------J___________________ I_ __ _______ »» v™ zzllzze otnlr, iii m,įtino Qn_ ___ ? _ rJ___ JJJ.l
ronto 3, Ont. Canada.

sakiau tą atsitikimą su tuo išspręsti pats. 
sytu. Atrašė man gromatą —Olrait, Maiki, reikės a-
ir barasi, kam aš tokius piet- pie tai pamislyt. O tuo tar- 
kus darau. pu reikia eit naujo burdo

—Apie tai, tėve, buvo ra- paieškot. į
syta ir angliškuose laikraš- —Geros laimės, tėve. Pa
čiuose. Tai nebuvo jokie simatysim kitą kartą.
pletkai. ----------- ------ --------

—Bet ko jis ant manęs Gudrus ir Ž<}sehe moka arti.

gracija Kanadon 
benamių rado 
G. ir J. Bakanav 
gėje, kiek jų pasirašyta

kreiptis į sukaktuvinnkus, giams, Kiškiams, 
prašant duoti garantijas kiams, Kukeniams,

Skin- ninKija, Kaip pnes pavasari viams, 
Sipe- va’Ta. nors Paviršiuje metais

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

K. Petraitienei, Chiogo-

Tamsta klausi, ar galima gauti sapnininką. Atsiųski- bet rengėjams šiais te $1.50 ir gausite 185 pus- s datą; daug kus yiujapių “Didįjį sapnininką”.



No. 9, Kovo 4, 1959PnMapis čp’ta? KELEIVIS, SO. BOSTON
KUBOJ VfiL GALIMA ŽAISTI

IGNAS ŠEINIUS

KUPRELIS
(Tęsinys)

Nejaugi jis vėl sustos.
Malūnas tikrai pradėjo daug lėčiau suktis. Kupre

lio veidą lyg koks šešėlis užslinko. Matyt, kad jis visai 
susigyvenęs su tuo bildesiu ir ūžesiu. Susijungęs su 
jais siela ir kūnu. Tai jie valdo ji, atrodo. Silpsta malūno 
eiga, puola ir Kuprelio ūpas, ir jis ima širdytis. Ir dabar, 
{>astebėjęs tą netvarką, pašoko nervingai ir puolė i girnas, 
jos, nors silpnai, dar sukasi. Ratai kinta.

—Te-eliakšt! tepeliakšt ! tepeliąkšt!
Piklius sunkiai dūsauja apačioje, pagalbos laukia.
—Vėjas kinta, — atsigrįžo Kuprelis nuo girnų, brank

tą ir vienon ir kiton pusėn pastūmėjęs. Skubiai laukan išė
jo.

Po keletos minučių sugrįžo linksmas.
—Vėjas apsivertė. Pučia iš vakarų. Sparnus apsukiau 

prieš jį. Dabar eis, tik džiaugtis i-eiks! Tu buvai apačioje?
—Buvau. Permainiau. Nedaug ir buvo.

e * ♦
—Ar tu girdi? — pašoko Kuprelis. — Girnos mala. 

Lėk greičiau apačion!
Griūnu laiptais.
Radau maišą, jis kabo palaidas. Vėjas, įsiveržęs pro 

duris, plevėsuoja ji Į šonus. Jame nieko nėra.
Vėl tekinas viršun. Į Kuprelį.
—Tamsta, maišas kabo tuščias!
Kuprelis nieko neatsakė, tik piktai į mane pažiūrėjo 

ir, kaip skritulys, nuriedėjo žemyn.
Aš paskui. Manau, kad jau čia nėr žinios, kas atsitiko.
—Žiūrėk, ką padarei!
Atkišę jis rankovę, kurią aš, mainydamas maišus, 

užstūmęs, visai užmiršau atstumti. Jam dabai* atkišus, mai
šas pusiaupilnis prisipildė sėlenų.

—Žiūrėk dai* čia! — atidarė piklių iš šono. Pakėlė 
maršką.

Priėjau, žiūriu skrynios. Net akyse tamsu pasidarė. 
Didelė krūva baltų, kaip sniegas, miltų, užterštų sėlenomis, 
į galą, į rankovę net juoda.

—Reikės pyragai su sėlenomis valgyti, — nustato 
Kuprelis šaltai.

Stoviu ir nežinau, kas daryti. Žiūriu tiktai į miltus.
—Imk maišą. Nešk tuojau. Skrisk su juo viršun, — 

skubina jis.
Nustvėręs maišą tikrai skrendu.
Užpylęs piklių, vėl žiūriu į miltus. Baisiai, baisiai jie 

suteišti. Pyktis kremta. Rodos, nežinau, ką įmanyčiau.
—Ką dabar su jais daryti?
Malūnas sustojo. Sustabdė kas. Įlėkė Kuprelis iš lau

ko.
—Semk sėlenas iš pikliaus. Pilk maišan.
Pritaisau maišą prie durelių. Ėmiau žerti su lentele. 

Tiktai nuo paviršiaus gražiai.
—Semk ir su miltais! — liepia.
—Kad gaila.
—Nieko negailėk! — susijuokė pro pykti. — Kaip 

sumalei, taip ir suvalgysi.
Tyliu. Ir jis tyli. Tylėdami žeriam sėlenas maišuosna. 

Su miltais.
Retkarčiais Kuprelis žvilgterėja į mane. Iš padilbų, 

l>et ne rūsčiai, tėviškai. Aš sarmatijuos ir pykstu pats ant 
SaVęS.

Susėmėm. Liko tik balti, gražūs miltai. Tik ne tiek 
daug, kiek turėtų

Kuhos revoliucinė valdžia leido atidaryti azartinių žai
dimų namas, kurie Batistas valdžiai davė didelį pelnų. 
Adele Penzak iš Bronklyno pučia žaidimo kauliuką, kad 
iis kutų laimingas.

MnoooeaoeooeMoooooooeooooMeoootteeattsaMi

PAS MYLIMĄJĄ

Mėnesiena. Rogių kelias.
Mirksi žvaigždės, blizga sniegas.
Dzin ir dzin, dzin dzin varpelis.
Migdo lauką šaltas miegas.

— Bėk, kuziuk, mielas, geras!
Žiu, kur mėnuo jau iškilo . . .
O, ir žvaigždžių visas baras 
Jau sužibo viršum šilo . ..• sz

Juodbėrėlis noriai dzigsi,
Bet jo ponas vis jį nuksi. ..
Jo akyse džiaugsmas bliksi,

‘ V7 SOTUS, Kaip KujiS sviinši . . .

Na, ir žvaigždės šiąnakt gilios,
Kaip godelės — jaunos, žvžtfios! . ..
Vai, žirgeli, ten už mylios ‘ a 

Nebeteksim mudu valios .ti
Ten mergelė, kaip uogelė,
Kraitelius Į skrynią deda ....
No! Sparčiau! Žinai juk kelią —
Jis pas jauną tiesiai veda ..

šilo pušys tingiai snaudžia. 1 
Bėga žirgas — mylią kloja.
Mirksi žvaigždės — laimę audžia . . . 
Būsi mano, mylimoji!

Petrą* Vaičiūnas
tooaaeooooaaeasoocoaBaoaaaooaoaooaaaaMaeMaaMaaaaai

Našliu skaičius auga

kiaušiny, pavolioti sausai
niuose, pakepti svieste. Su
dėti į pusdubenį, užpilti 

Kas artimesnis — sesuo sviestu, kuriame kepė, ir

KAS ARTIMESNIS — 

BROLIS AR VYRAS?

MOTERYS LEIDŽIA

ĮSTATYMUS

duoti stalan su bulvių koše 
arba šiupiniu ir daržovėmis.
Šiupinys

broliui ar žmona vyrui? Su 
tuo klausimu gyvenime daž
nai tenka susidurti. Iš vie
nos pusės pažiūrėjus, atro- ...
dytų, kad brolis būtų arčiau,' Šiupinys yra daromas iš 
nes vyrą galima kelis kartus trint4 žirnilJ ir trintų bulvių, 
pakeisti, o brolio nepakei- Svar4 geltonų džiovintų žir
gu O iš antros pusės mato- lš vakaro užmerkti šal
me, kad broliai tau tik sve- tajn vandeny. Kitą dieną 
čiai, o su vyru kasdien dali- užkaisti, užpylus šaltu van- 
nies laime ir nelaime. deniu be druskos. Pridėti 2

Labai gražu sugyventi su šaukštus sviesto, virti kelias rinkimus, 
•savo giminėmis, bet žalinga valandas, kol visiškai su- 
Įjuos pervertinti. O yra to- v“'s/ Peitnnti per sietą, sū
kių, kurie ar kurios savo gi- dėti į puodą. Pridėti gerai

Netaip seniai moterys te
gavo teisę balsuoti, dar vė
liau jų atstovėms pavyko 
patekti į kongresą. Šiuo 
metu federaliniame kongre
se yra 17 moterų.

Atskirų valstybių sena
tuose ir atstovų rūmuose vi
so labo yra 341 moteris. Jų 
skaičius paddėjo 16 paly
ginus su tuo skaičiumi prieš 
paskutiniuosius 1958 metų

Alabama, Georgia, Lou- 
isiana, Oklahama ir Wis- 
consin valstybėse įstatymų

, minės laiko žmonėmis be sugrūstų, atskirai išvirtų leidėjų tarpe nėra nė vienos 
'klaidų, aukštesniais šutvė- bulvių. (Imti du svarus bul- moters, 
rimais. Visi kiti jiems ar viM>- Dabar žirnių ir bulvių 158 metu rinkimuose de-
'joms yra menkesnės vertės, košę gerai išmaišyti, įpilti mokračių skaičius padidėjo 
•jiems mažiau dėmesio, pa- puodelį pieno ir, dar kartą 41 atstovų rūmuose ir 3 se- 
garbos, meilės skiriama. Serai Išmaišius, pakaitinti, natuose, o republikonės 27 
•Tas šeimoj turi labai blo- Toks šiupinys tinka su avie- atstovių neteko. Betgi šiuo 
'gas pasekmes. ,na *r bet kokia kita mėsa metu republikonių moteių

Jei tavo vyras yra toks, (rūkytu kumpiu, jautienos atstovų rūmuose yra 157, o. ~ ^4-^. i ~ T.. 1-4. \ __ x  *1  1 **• -e a mtu visuomet jo akyse būsi kotletais ir kt.). 
žemesnė už jo giminės na- ~~ " 7
•rius, jis tau nebus pakanka-
įmai geras, nuoširdus. <ink išsirašyti

Yra ir tokių, kurie ar ku- tams tik *4. 
rios po jungtuvių labai pri
siriša prie antrosios pusės 
giminių. Tas taip pat nieko 
gera neduoda.

Visur reikalingas saikas.
Visi esame žmonės, visi da
rome klaidų. Jas matyti tu
rime ne tik pas svetimus, 
bet ir pas saviškius, gimi
nes ir būti teisingais teisė-I • •jais.

Dažnai ką tik vedę dėl to

moteių demokračių 145. Se
natuose republikonių yra 
19, o demokračių 15.

Kaina Turtuolis 
draugu.

nepažįsta senų

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

JETUVA BUDO. Stepono Kairio GINTARĖLĖ. J. Narūnės graži pa- 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlės:
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... 55.50

saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ................80.95.

. . „ . . .. ■ DIEVŲ MIŠK AS, Balio Sruogos ne-ar kito mažo nesūsipratimo , užmirštamas aprašymas, ką jis ir• _ « - . _ >- A » V . _ _
sniįsvis 4-J___ _uega

Tėvai, aišku, paguodžia, pa
taria, bet daug geriau, jei 
tie maži nesklandumai be 
kitų išsiaiškinami, nes vy
ras ir žmona yra vienas an
tram geriausi teisėjai.

Montrealietė
ŠEIMININKĖM

Avienos kotletai
(Hamburgers)

Yra įprasta daryti kotle
tus <hamburgers) iš jautie
nos, bet gardūs kotletai išei
na ir iš avienos. Paimti:

2 svarus maltos minkštos 
avienos

2 trynius 
pipirų
sausainių (bread ciumbs)
2 šaukštus sviesto ’
1 bulkutę (roll).
Prie avienos pridėti 2 try-

Našliu skaičius Ameriko- sant 65 metų, pusė gali tikė
ję vis didėja. Statistikos tis gyventi 15 melų ir maž- 
biuro žiniomis, pereitų metų daug trečdalis 20 metų. .
kovo mėnesį buvo 8,047,000 Pagerėjusios gyvenimo nius, šaukštą sviesto, piene 
našlių, tai yra jų skaičius' sąlygos pailgino moterų na- išmirkytą ir išspaustą bul- 
nuo 1950 metų pakilo vienu šlystės laiką. Pavyzdžiui, kūtę. Pasūdyti, pabarstyti 
milionų ir yra beveik tris 1900 metais 92 ^/c baltosios pipirais, gerai išmaišyti ir 
kaltus didesnis negu 1900 rasės moterų 30 metų am-daryti kotletus. Palikti va- 
metais. žiaus galėjo tikėtis išgyventi landą, kad pagulėtų. Pas-

Dabartiniu metu beveik jdar 10 metlb o šiandien be-kiau pamirkyti išplaktame 
kiekviena aštuntoji moteris, ve^ pats. procentas mo- •
vyresnė kaip 14 metų, yra ;terų Jau £ah. lsgyvenk ^5

t našlė, o pradžioje šio šimt- metus_ Ankščiau ^94% mo-
—Nešk šitą maiša ir užpilk. Aš tuo tarpu malūną pa- mečio ju tebuvo kas devin-'\enI ** met^ amz’ ,1^Ve,n.’

r tojj ‘ idavo o metus, o dabar 11
Daugiau kaip pusė našlių m^vl* .

yra 65 ir senesnio amžiaus,' Žodžiu, gyvenimo pažan- 
o šio šimtmečio pradžioje 8a sumažindama nurtmgu-

leisiu, — sako Kuprelis jau visai ramiai.
—Ar su miltais nieko blogo nebus?
—Žinoma, ne. Jie pikliuje atsiskirs. Sėlenos nueis sa

vo keliu, miltai savo. Tik darbo daugiau. Žiūrėk, dabar 
jau niekuomet nepalik užkišęs anos rankovės. Kitaip ji 
tik sėlenų prisipildo, o kai joms nėr kur išeiti, jos ir ver
žias per viršų skrynion, tiesiai miltuosna. Dar kartą taip 
susigrūda gale rankovės ir pikliaus, kad ir sutūri. Tuomet 
jau lūžta, genda kas. Taigi, dabok!

—Kiek laiko sugaišom! — nustatėm abu, susitaikę. 
Gal ir aš kiek kaltas. Perdaug įsipasakojau, — sutin

ka Kuprelis.
Ir vėl viskas suūžė, subildėjo.
Ir vėl sėdim vienas prieš kitą. Tarytum nieko ir ne

buvo.
* *

tokių tebuvo trečdalis. Tik 
8% našlių tėra jaunesnių 
kaip 45 metų. 1900 metais 
tokio amžiaus nbšlių buvo 3 
kartus didesnis procentas.

Ketvirtis visų moterų tarp 
55 ir 64 metų yra našlės, 
beveik dvigubai daugiau yra 
našlių tarp 65-74 metų am
žiaus. Iš 45-54 metų moterų 
kiekviena dešimtoji yra na
šlė.

Dauguma našlių prieš a

mą padidino moterų našlių 
skaičių ir pailgino ių našlys
tę.

Common ceuntil
KIEK VERTA UOSLĖ?

Anglijos teismas ją įkai
nojo 3,500 svarų (9,800 do
lerių). Tiek jis priteisė 50 
metų moteriškei, kurią su
važinėjo automobilis, ir ji 
dėl to nustojo uoslės. Ji tei-

Nutilo Kuprelis. Nulenkė galvą, pasirėmė rankomis ir 
žiūri aslon. Bet, rodos, jos nemato, o veria akimis pro ją, 
pro žemę.

Ten apačioj daug jam kas aišku.
Staiga pašoko, lyg atsiminęs ką. Išėjo.
Matau, iš anapus Beržyno sparčiai kyla juodas debe

sis. Savo sunkius sparnus skečia vis plačiau ir toliau.
(Bus daugiau

__ „ smui skundėsi negalinti u-
TryskeMrtia^batoios ra- 'žuosti roži" ar keP8nio kva* 

sės moterų, kurios turi 50 
metų, dar gali gyventi 20 
metų. Tokį pat metų skai
čių dar gali gyventi devy
nios iš dešimties moterų, ku
rios našlėmis tapo būdamos 
40 metų amžiaus. Iš žmonų,

JI LAIMĖJO

Karai Ganning. 16 matų, 
tt .Malbery. .Ind. .laimėjo 
vyšni* pyragą (pie) var
žybas Chicagnje. Varžė- 
Mi 48 mnterys. Karai ga
vę pirmąją dovaną — sti
pendiją mokintis ir kelionę 
j Washingtoną. Ji ragauja

jo nelaimės draugai iškentėjo na 
cių koncentracijos stovykloje. 488 
puslapiai. Kaina ................... 85.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma 
riau*, Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija 
6l4 pusi., kieti viršai. Kaina 85-00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va 
facko romanas iš 1935 metų Su 
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dali« 
280 psl. Kaina .;................... 83.00

NEMUNO SŪNŪs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus* 
lapių. Kaina ............................ 84.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap* 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny 
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai 
na ............................................. 86.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny* 
ga su daugybe paveikslų, gerame

popieriuje. Kaina ................... 88.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio egronomės: E 
Drąsutienė, O. Radaitienė, E 
Starkienė ir A. šlifienė. D i dėl k 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... 87.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO 
□YNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoriškiausias žodynas kieti viriai. Kaina .. 84-60

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. 82.00

JSNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANO 
LUKAI. Geriausias vadovėlis pra

lodantiems angliškai mokytis; duoda 
Atarto*, angnikUB pasikalbėjimus
KILŽINO* PAUNKSME.’’ lUHo‘sruo

gos trilogiška isterijos kronika
173 pusi., didelis formatas, gen 
>opiera. Kaina ............................82.80

•JETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina ...............................................81.66
PER KLAUSUČIŲ ULYTRLĘ, pa- 

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
tpyaaka, 176 psl Kaina .... 82JO

3UŽA/)£TIN£, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ 82-00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................82.25

ŽEM£ DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psL Kieti viršai. Kaina 84-50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... 84.66

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo Varo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI- 
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Vaiadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................ 81.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po 82. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už 86-00.

NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi 
chelsonienės parašyta; 250 į

receptų. 132 pusi. Raina ....81

"S

:po.
MOTERYS PYPKORĖS

Pietų Sudane (Afrikoje) 
gyvena lotuka giminės lau
kiniai žmonės. Jų moterys 
rako pypkes, o vyrai labai 

kurių vyrai joms eųisijuJfcYajtojgjabakt — ^vo a.vr»K6

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, 
nnrašytas istorinis

naitijos krikšto laikų, 
ipdarais. Kaina ....

P. Anelktr. 
iš le
kiotais 
..8&-S0

IPTE I.AIK4 IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 

•iškinj, Tumą, Savickį, Giras ir kt 
49 pusi. Kaina ............................82.80
SENAS KAREIVIS MATblUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji 
nas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
taug nuostabių dalykų padarė, tik 
vepadarė viena, kurį tikrai turėjo 
mdaryti. 237 psl. Kaina ........... 88.

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū 
las, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kaina ......................................... 81-86.

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

uomenės santvarka ir kodėl ji dai 
Kaina ..........................,2fc

M- Valadkos parašyta knyga, 
pusi. Kabia ...................... 82JM
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi 

no anglų kalbo sodrūs vaizdeliai
150 pust Kaina kietais viršeliais 8*1 
minkštais viršeliais ...................81JK
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro.

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
eities. Kietais viršeliais, 467 pusią- 
pini, kaina ........................................M
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komunistų diktatt- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo oraktika. U- 
bai daug medžiagos. 96 pueiaplat 
kaina .................................................. š>«
MIRUSIOS SIELOS. M (rtjgoTę 

svarbiausias veikalas, išvertė V.
Miškinis. 290 pusi. Kaina....
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO’- 

ŽEtTZMAS. Parai K. Kaotsk
naujausiomis žiniom*-* papildyta tir 
klausimu knyrutė. Kaina ...........25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P* 

rašė E. Vandervelde, vertė VardO- 
naa. Kaina .......................................Ke
OPELIS, parašė Pulgis Andriui*^ 

Juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... 8A

TAVO KELIAS į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Blumas. Trumpaą

-ociaiizn.n aiškinimas. Kaina ŽS^

KODĖL A8 NETIKIU f DIEVĄ. 
Pilna argumentų, kurie

domia. Kama .....................

1UOZAS STALINAS, arba 
Kankano razbaininkas buvo

-ęs Rusijos diktatorių.
DEL LAISVOS LIETUVOS. Uete- 

voa socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvp- 

u- Kaina ........... ............................Hę
* R .KOMOS POPIEŽIUS YRA

KRISTAUS VIETININKAS? P*, 
rašė kun. M. ValaAa. Svarių 

kiekvienam perskaityti. Kaina S1JI
DEMOKRATINIO SOCI A LIZ M O 

PRADAI. Populiari ir naudingu 
knyga šių dienų klausimams supraa- 
ti. Kaina ........................................Mų
VISUOTINAS TVANAS. Ar 

toks tvanas būti ir kų
•ako mokslas. Kaina ....

r■pie M

Užsakymus ir pinigus pra&ome siusti šiuo adreso: 
KELEIVIS

-f Se. Besttoi 17.
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VASARIO 16-osik ATGARSIAI
VASARIO 16-JI

KONGRESE

jir maloniai atrodo ir ne'jia iš Ludington, Mich. Jis 
įtik turi gražų balsų, bet mo- su broliu gamina skanius 
ka įsijausdamas dainuoti, sūrius, kurie . lietuvių tarpe 

Jis 10 metų apleido Lie-'jau plačiai žinomi “Maroy- 
tuvų, Vokietijoje baigė gim- tės sūrio”, arba angliškai 

(Nukelta į 8 psl.)

Fecfa&as tvarką, aiškindamas, kad pirmiausia t ŠIRDIS
bus pašalinti “dabar esamieji dan- ■ Duok maų, mano sūnau, savo širdb 
gus ir žemė." Ir tepamėgsta tavo akis mano ko.

ą dalyką taip aiškiai, .Išaiškinęs , _ _ _  .Korių susipažinti su vyru, teiain-' kajp OUVo galima. Petras po to grįi 
gu, mažai geriančiu, ne jaunesniu u prįe ano klausimo, "Kame yra iro-.

. Wa*htngton - (LAIC)
Vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo

Ites (Illinois), Anfuso <N. .
Y.), Fino (N. Y.), Dadda- enugravo, JAV, irtu-
rio fConn\ Daniels f N idlJavo Syracusų umversite-S), UtoStt (“), huvo P^UkU, j tariuO PAV0. O0.MA KONCEBTINA

" walski (Conn.), Rabaut
(Mich ) Machrowicz (Mi- • s’ »avv® supenaijų įsvyao

Nebrangiai parduodama dar vėtai 
gera 102 bakų koncertina. Kreiptis: 
• 578 Centre St„ Breckton 44, Mass.

(»)
41 metų sukaktis iškilmin-; p“'' ’ Tdnnd? vimo moksl0 baigti ir dagai paminėta JAV-bių Kon-bar tebesimok^Vienoj pas 
grėsė - Senate ir Atstovu ?SW,!?S. <£°.n? >: .LlP^omb rarau mokvtoia Fino S-grėsė 
Kūmuose.

į PAKOVOJU MALA\U*1LS 
Turiu visokių baMMadfių (karvelių)

Auubrjb tvuuu.i, uiuovuinu . . . »« „ ei a (parduoti, labai gnd9b **' didelių, kų
Atstovų (calif.,, Zablocki (Wisc.), «ar8ų »<*)*>» «“» į™™,

_ , ... j iReus (Wise.), Vanik (O-^16J^‘ . .. ,
Senate vasario 16 d po- hio)> Farbstein (N. Y.) J., Pabaigus, 

sėdįs pradėtas malda, kūnų'vp'L zN Y) Feiohan.beveik visi dalyviai nuva 
Jonas Petrauskas iš Thomp-n g ( h *eignan'—— «
son, Conn. Po to 12 senato
rių kalbėjo apie Lietuvą ir 
vasario 17 d. dar kalbėjo 4 
senatoriai: Prescott Bush iš 
Connecticut, Lyndon John

metų. Kreipi 
Peter Andriekus 
7712 So. Major 
Oaklavvn, 111.

(16)

REIKALINGA MOTERIS 
Reikalinga gera moteris prie na- 

, . . mų ruošos ir vaikų priežiūros. Vai-
se kambariuose jau Stovėjo kai 8. 6 ir 3 metų. Prašom rašyti ar 

- - - 'skambinti šiuo adresu:
Vincas Baltrušaitis

son <Texas) demokratų se-er (N J } j^nt

•Ohio), Lane (Mass.), «zlav0 ’ Ha“ der^ee' 
Philbin ‘Mass.), Dollinger nun«- kur tnJuo8e *dehuo-

Canfield (N. J.), Dingell graz'al Ps™oštistalai, ap- 
(Mich.), Healey (N. Y.), kr?“tl. P)™;
Wallhauser (N. J.), Dwy- «alc,als’ 0 vehau Paslrode

natorių vadas, Thomas J 
Dodd <Conn.), Claire Engle 
(Califomia), Eyerett, M. Gonte (Mass>)>
Duksen (Illinois), LG en?l Keikia pastebėti, kad 
Beal (Maryland), Frank J. penkiolikos valstybių guber- 
Lausche (Ohio), Kenneth natoria.i vasario 16 d. proga 
Keating (New York), Hugh paskelbė proklamaciją, ra- 

(Pjnnsyhjama)> Ckf- gindami valstybių gyvento- 
ford P. Case (New Jersey), mįneti Lietuvos Nepri-
Leverett Saltonstall Mas- klausomybės paskelbimo su- 
sachusetts) ir Styles Bnd- kaktj _ Califomia, Conne- 
ges <New Hampshire). Ja- cticut, Illinois, Indiana, io- 

*J- Javits (New York),' Maryland, Masachuse- 
Hubert Humphrey (Mmne- tts, Michigan, New Jersey, 
sota) , Patnck V. McNama- j^ew York, New Hampshire, 
ra (Michigan), Hamson Pennsylvania, Rhode
Willliams (New Jersey). Is]and? South Dakota.

Keikia pastebėti kad to-;--------------------------
mis dienomis vicepreziden- •
tas Richard Nixon buvo Ka-1 VOKIETIJA
lifomijoj, bet išvykdamas iš
Washingtono parašė LAIC Hamburge gražiai paminėta 
laiclzo lnimomzi nooIooV^ Vasario 16-ii

O’Hara <lillinois), Fulton 
(N.

ir karštos dešrelės. Visą tą 
rūpestingai paruošė M. Lin-

Savoy Restaurant
51 Hallis St. Praari n", Mass. 
Tel. ER 9-9005

xc»ac7<v^9 nui ickxiixj
noooot_

£ d ' lliKAliv/AO / • X UAVVAA • _ • » o • o wo
Y 1 Nelsen (Penn ) giene ir šeiviene> kunos a’ i.f, meisen vrenn.j, x: v«»«

Jieškojimai
tam darbui ir šį kartą, kaip' Paieškau mano brolį Vintą Kul-
vi®UOlTlPt nfiSACailėio savo -P**W (Bill Kulpan) gyvena Connec- 6 J i ticut valstijoj, paeina iš Punsko
laiko ir jėgų. par. Vaiponiškią kaimo. Jis jtats ar

Visi užkandžiaudami ir a- 
lų girkšnodami šnekučiavo
si, visi jautėsi lyg vienos šei
mos nsriili klin Cbirksi Paieškomas GUDELIS Viktoras,mos nanai, Kun. barui pa- kŲris turi dukteri vardu Danutė ir 
raginus, pradėjo dainuoti. Į žmonos sesers vardas Alė. Jis arba
tą bendrą chorą be jokio iš-iJSSi jžinUnaištišltavS°mi pranešti' 
didumo įsijungė ir solistas L J._ Navickas, 3S2 MacDougal

kas jj žino malonėkit man pranešt: 
Ona Kulpaniutė Blažienė 
576 Pearl St.
Stougbton, Mass. (10)

Baltrus.
V. Funkienė

MIAMI, FLA.

Kalbėjo M. Vaidyla,
D. Kuraiti*

Alto skyriaus surengtame 
Nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjime da
lyvavo virš 200 žmonių. 
Kalbėjo Sandaros redakto
rius M. Vaidyla ir Don Ku
raitis. Adv. A. Pūkštąs per
skaitė rezoliuciją.

Meninę dalį atliko Baltic 
Trio — Anita Navickaitė- 
Karns, Meeta Sėpp ir Ami-

Street, Brooklyn 33, N. Y.

mažai geriančiu,
65-75 metų. Eąu 62 metų, 160 svarų, 
5 pėdų 8 colių, patyrus restorano 
durt»?7Rašykit

Mrs. J. K.
57 Hudsoa Avė.,
Brooklyn X, N. Y.

Aš esu 48 m- amž.

liai*
23;26.
A. A.

J)ieva£ tai sako *
I

S. P Z.

dymas apie jo ėiabuvimą,” ir tarsi' 
pritardamas tiems, kurie klausia, ir 
parodydamas, kad jie laukia tikro į- 
vykio netinkamu metu, jis sąkp: 
“Bet mes (taippat kaip ir jie) lau
kiame sulig jo pažadėjimu naujo dan
gaus ir naujos žemės, kuriuose gy- 

.. . i vena teisybė.” To mes taukiame del-
r.- L/JkTJ10- kad ui >ra vien** »’ tų d»lgk<7-

?UTUlt,r»?^?,n?.. kuriuos Dievas žadėjo “tėvams ’ pertjusi, Paieškau gyvenimo draugės 
40-45 m. Tokio pat ūkimo ar pana
šaus. Turtas ir įsitikinimas nesvar
bu. Rašykite atsakysiu visoms.

M. P.
5 OTTAWA, ST.
ST. CATHARINES, ONT. 
canada

Vedybų tikslu ieškau pavienio 
žmogaus nuo 38 iki 45 metų amžiaus. 
Prašau rašyti šiuo adresu:

Jenuie Yudies
1291 Eastern Parkway
Brooklyn 33. N. Y. (9)

TEISMO DIENA
(Biblijos Tyrinėtojų Garsinimas

“NAUJAS DANGUS 
IK NAUJA ŽEMĖ“

Pirmas Kristaus karalystės darbas 
bus panaudojimas visos jos galybės 
esamojo piktojo pasaulio sunaikini
mui; nes nežiūrint to, kad toji kara
lystė bus naudojama žmonijos palai
minimui, ji taippat Ims naikintoja 
“neprietelių.” Apaštalas rašo, kad 
“paskutinis neprietelis,” kuris turės 
būti sunaikintas, yra mirtis. Pirmes- 
niųjų gi neprietelių tarpe yra “šio 
pasaulio karalystės.“ (1 Kor. 15:25, 
26; PsaL 2:8, 9) Delei šitų įvykių 
pirmieji jo čiabuvimo ženklai priver
čia visas žemės gimines dejuoti, o ne 
džiaugtis. (Mato 24:30) Taip Petras 
patvirtina Kristaus čiabuvimo įvykių

pranašus; taėiau mes. belaukdami 
“naujo dangaus ir naujos žemės?* 
žinome, kad pirmas naujojo Kara
liaus darbas, yra pašalinimas pikto 
dangaus ir piktos žemės, iš kurių su
sideda “dabartinis piktas pasaulis.’ 
—Galatieėiams 1:4.

(Bus daugiau)
Biblijos Studentų knygos Štai Jū

sų KARALIUS 145 psl. 25 centai. 
Kasdieninė Manna, 50 centų, Giesmių 

į knygutė 190 giesmių 50 centų. Rei- 
; kniaukite taip pat veltui duoduiwoy 
į literatūros. Adresas; L. B. S. -A;

3444 Su. Lituanica Avė.
Chicago 8, III. • •

NEW

, i

JI

GERIAUSIOS KNYGOS
Lyties Garbinimas knygoje rasite išsivystymą kryžiaus,
dievų sūnų ir nekaltų mergelių. Kaina ............... $1.50.
Šventraščio Tikrovė, nurodo biblijos dievo platinamą 
nemoralybę, žmogžudystę ir vagystę. Kristaus aistros mei
lės žodžius glamonėjant savo marčią. Kaina....... $1.50.

Abi knygos sykiu, .................................... $2.00
T. J. Kučinskas, 740 W. 34tb St, Chicago 16, IU.

prisijungiąs prie Valstybės šiemet Hamburge labai 
Sekretoriaus John Foster iškilmingai minėta Lietuvos 
Dulles pareiškimo Pabaltijo nepriklansomybės paskelbi- 
valstybių reikalu vasario 16 mo 41 metų sukaktis. Jame 
d. proga. dalyvavo ne tik Hamburgo

Atstovų Rūmuose invoka- lietuviai, bet į jį atvyko ir
ei ją skaitė Kunigas Jonas iš Luebecko, Geestacho, __ _ _____ ____
Kidykas iš Chicagos. Atsto- Pinnebergo ir kitų vietovių jjjg Peterson. Vėliau vieni 
vų Rūmuose kalbėjo 69 lietuviai, buvo ir kitų tautų įšoko, kiti užkandžiavo, šne- 
kongi*esmanai, o 9 patiekė atstovai. ikučiavosi ir tt. Ankii surink-1
savo pareiškimus skelbti; Minėjimą pradėdamas ta per 600. i
Kongreso rekorduose, tą pa- Banaitis pasveikino Krašto! 
tį padarė 5 kongresmanai Bendruomenės Valdybos Kitos naujienos 
vasario 17 d. Kalbėjo šie at- vardu ir tarė dienai pritai- 
stovai — Walter (Penn.), kintą žodį.
Price (Illinois), Ostertag Po jo kalbėjo dr. Winde- 
(N. Y.), Hiestand (Califor- cker, buvęs konsulas Lietu- 
nia), Bolton <0hio), Flood voje 1921 m., buvęs vokie- 
<Penn.), Rogers (Mass.), čių gimnazijos dir. Kaune 
Monagan (Conn.), Roose- dr. Strauch, kuris gražia lie- 
velt (Calif.), Mc Cormack. tuvių kalba pareiškė, kad

Minuse1.,

VAISTUS I LIETUVA
ir j VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINES UŽDANGOS.
Mas siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
Asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURYJ5TREET, VVORCESTER, MASS. į

46 metai aprūpname NVorceštėrj ir apylinkę vaistais

raoooaor

(Mass.), Hosmer (Calif.), Lietuvoje gimusieji ir gyve- ™\ Rooney (N. Y.), O’Neill nusieji vokiečiai LiSuva g?!.^2

Praeitų metų pabaigoje 
buvo atvažiavęs mano sū
nus gydytojas iš Rockford, 
III., su žmona. Jis dalyvavo 
gydytojų suvažiavime.

Su jais aplankėme duk
terį ir žentą Eustis, Fla., kur 
jie turi motelį (2200 So.

nusieji vokiečiai Lietuvą 
(Mass.), Fallon (Mary- laiko savo tėvyne, 
land), Stratton (N. Y.),1 Po dr. Geručio kalbos
Buckley (N. Y.), Derwinski sveikino estų ir latvių atsto- 
<Illinois), Collier (Illinois), vai. Kalbas baigė kun. šar- -- 
Mrs. Church (Illinois), Au- ka visiems dėkodamas. Ofi-k- . T .
ehineloas (N. J.), Barrett dalioji dalis baigta Lietu- JT^v'nS
(Penn.), Boyle (Illinois), vos himnu. Vasano 7 d. buvo SLA 44
Rodino (N. J.), Curtis Meninėj daly vokietis P'-'huvn'virš^Ofl^nalvvavo'ir
(Mass.), McDonough anistas ir vokietė smulkinta-!na Kuraiti, išrgfomm. 
(Mnsfi) RorlrM" (N Y.k lrA D°n Kuraitis IS Chicagos.

Vasario 10 d. Moterų 
Klubas surengė “blynų va
karą”. Jame buvo gražus 
būrys svečių, kurie linksmi-

žentą Johnson Altoon, Fla., 
kur jie turi gražų namą ir 
vaisių ūkį.

Stebėjomės, kaip dėl šal-

’Mass.), Becker (N. Y.), kė paskambino ir pagriežė 
Kluczynski (Illinois), Byr- lietuvių kompozitorių kūri
ne <Penn.), Ford (Mich.), nių, o Leonas Baltrus (Bal- 
Diggs (Mich.), Holtzman trušaitis) padainavo. Jam 
(N.Y.), Bentley (Mich.), akomponavo jo žmona. Te- 
Powell (N.Y.), Murphy noras Baltrus tai kilanti nosi iki vėlumos.
(Illlinois), Friedel <Mary- žvaigždė meno dainavimo i Pas mus atostogauti atvy- 
land), Celler (N. Y.), Ya- padangėj. Jis ne tik gražiai ko dr. C. Paukštys su žmo-

r: ? t iTpaopooooa—aoaaaaaaaaaaas

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

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

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

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo; ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina 32.

ŠLK’PTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykiu tik oi >5.66.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

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

Visos 5 knygos drauge tik už $6.00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margeris, 3725 So. Halsted SL, Chicago 8, III.
mnSHSSBSSONMMie>nSBMMNMMM>N>NSNMl8

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

12SC Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

UUBBeUCn, .■f.’.JBBCT—1
KIMBARAS ŽOLfi

Kimbaras gerai 
nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbšrfino^ 
Ramunės fisdai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

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

Alės. Miaara 
> .414 W. Broadvay 

So. Bestom 27, Massk 
Užeikite į Alexander*s vietų.

Apvalyk savo odą
Stebėtius

•J
•D<
SL

<4.

‘ t

Dar*Nsajas Gydyai 
Stebaklas 

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui 62 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto ii- 
laidas. 'Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atganai 
šyvo pinigus.
I Kanadą ir kitur $2.50, mokėti
a2a Lr
m ncirigv/o

TROPICANA Dept. 5 
I’. O. BOX 305 

CLINTON. INDIANA

DIDELIS PASIRINKIMAS VELYKOM SIUNTINIŲ
No. EA 1 — $49.56 —- vyrams

Grynos vilnos apsiaustas mėlynos spalvos, visų d.vdžiu 
3 su trečdaliu jardu vilnonės \vorsted medžiagos mėlynos 
ar rudos baltai dryžėtos (ar Ttveed pilkas)
1 jardo dirbtinio šilko pamušalas 
1 gryno šilko kaklaraikštis

No. EA 2 — $42.00 — vyrams 
3 su trečdaliu Gabardino mėlyno, pilko, rudo ar smėlio spl. 
Nereikalingi proso poplino marškiniai 
Solingen skustuvas, labai geros rūšies

No- E A 3 — $32.00 — moterims
3 jardai vilnonio Tweed puikiam pavasario kostiumui 
1 jardas pamušalo
4 jardai prancūzų šilko vasaros suknelei 
1 medv. bliuska mėlyna, balta, ^aoda, smėlio, raudona ar 
auksinė.
pora nailono kojinių

No. E A 4 — $39.50 ■— moterims 
j į * 3 jardai vilnos medžiagos pa vasario apsiaustui rudos, mėly- 
• j nos ar juodos spalvos. . ,,,

: ' 3 jardai Tweed ar Kašmiro Ttveetl. kostiumui ar suknelei 
t * 3 jardai dirl>tinio šilko pamušalui
Į ’ 4 jardai medžiagos vasaros suknelei mėlynos, ružavos, auk- 
Į sinės ar akvatinės spalvos

; i N«. EA ”7 ORO PASTŲ — $59.50 — vyram ar moterim
Įį *3 su trečdaliu jardų geriausios anglų Worsted medžiagos 

* Vyriškas ar moteriškas rankinis ‘VVega’ laikrodis 17 dei
mantų, nebijo vandens.

' Vyriškas ar moteriškas rajono šalikas
Specialus Velykę Standartini* Maisto Siuntinys

No. 30 — $30.00 : 4 svarai šokolado plytelėse, 5 svarai cuk
raus, 1 svr. kakao, 2 svr. šokolaro saldainių, 1 svr. kietų 
saldainiu, 1 svr. džiovintu vaisiu. 18 unc- datulių, 18 unc. figų 
No. 31 — S29.30: 1 svr. šokoladinių velykinių kiaušinių, 5 
svr. šokolado plytelėse. 2 svr. šokolado saldainių, 1 sv. kakao 
I PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS. Prašykit katalogų 

ir pėvyadžių-

Tazab oi London
SI Reservoir St. CAMBRIDG& Mass. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras tvi?tą laiką)
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. be.
138 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2563

Licensed by U S S R.
ATIDARYTA KASDIEN NUO 9 iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

MŪSŲ SKYRIAI:
141 Secand Avenuei 39 Raynond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK. N. J. 1 HARTFORD. CONN. Clevebnd 13, Ohio

Tel. GR 3*7430 | Tel. MArket 2-2S77I Tel. CH 6-4724 ITeL T0wer 1-1461
332 Filbnore Avė- 309 W. Foarth St. | 11339 Jos. Campaa 1632 W- Girard Avė. 

BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27. MASS. DETROIT 12. MICH. Phibdelphia 23, Pa. 
TsL MOhavk 2674 Tel. ANdrew 8-5040 ITel. TOwnsend 9-39S0| TeL WAInnt 5-6378

Visais klausimais, rytyje su persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mteų vy
riausią istajgą arba j patyrusius, atydžius ir mandagius mūsų skyrių vedėjus, jie visi maloniai su
teiks jums visus nurodymus. Pradžiaziakite savo g’miaes ir draugus nusiųsdami jiems steatiaį. Mūsų 
didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1»S% garantueja siuntinių pristatymą. Kie
kvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu per 
7 -12 dienų).
Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas maisto produktų, įvairių pramonės dirbinių, odų, ava
lynės, laikrodžių ir kitokių prekių pačiomis žemiausiomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų ka
talogų, kuriuose rasite informacijų apie naujus muitų normas ir patvarkymus.
Atsiminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntiniu persiuntimą.

SUSIVIENIJ1KAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,006
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiau

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pažalpoe iki $626 į mėnesį.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau- 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
3HY Weat 301b Stenat. Naw Tarti 1. N. T.

MES ATLIEKAM . >.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms rąflda—
ei

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ :
♦ SPAUSDINTU VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ąr PLAKATŲ.... . \ -1

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS”
27.
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Puslapis Aštuntas
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9, Kovo 4, 1959

Bu* gražus koncertą*

ŠEN. POWERS SVEIKINA S. KAIRI

Pabaltiečių Draugija jau 
trečius metus ruošia kasmet j 
po 3 koncertus. Šią žiemą 
pirmojo koncerto programą' 
'atliko smuikininkė Elena* 
i Kuprevičiūtė, antrojo — es
tė dainininkė Irene Loos- 
berg, o trečiojo, kuris bus 
kovo 11 d.r programą atliks 

j latvės Ingrida lr Karina 
Gutbergs. Jos skambins pi
anu keturiomis rankomis.

Abi pianistės jau yra sė
kmingai koncertavusios Eu
ropoje ir Amerikoje. Nėra 
abejonės, kad ir šis jų kon
certas bus aukšto meninio 
lygio ir visi, kas jj girdės, 
ne tik nesigailės, bet ir ilgai 
nesiskirs su gautais giliais 
įspūdžiais.

Konceitas bus Jordan 
Hali, pradžia 8:30 vai. vak. 
Bilietai $1.80 ir $2.75.

LIETUVA VERGUOS PANČIUOSE

Vaizdas iš Onos Ivaškienės paruoštos muzikos, dainą, deklama
ciją ir plastiniu judesiu pynės, kurią jos vadovaujamas tautinių 
šokią sambūris atliko minint Lietuvos neuriklausomybės 41 me
tą sukaktį Bostone. Prie Vyčio stovi Lietuvą vaizduojanti mer
gaitė, surištomis rankomis, tautine vėliava persijuosusi. Mažos 
mergaitės. “Mano prabočių žemę” deklamuojant, neša gė
les prie Lietuvos koją.

Johnson, p. Scnultz’ienė, A. 
ir O. Kaulakiai ir kt. Ačiū 
visiems. C. K. Braze

išnuomojamas butas
Išnuomojamas 5 kambarių butą* 

328 E St. Kreiptis i Lithuanian 
Furniture Co., 366 Broadway, So. 
Boston, Tel. AN 8-4618.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone, 5 kambariai, vonia, bal- 
.as pečius, nuoma $35. Kreiptis: 
A. Namaksy, W. Breadway 40y, teL 
AN 8-0»48

ŠEŠI V KAMBARIŲ BUTAS
Dorchesteryj 6 kambarių butas su 

visais patogumais. Dėl sąlygų pra
šom kreiptis: Tel. CO 5-8645. (9

Ka* perk* ar
namus, ūkiu*. Usnių* 

kreipkitės |

Praną Lembertą
REALIOS 

597 B. BBOADWAT
80. BOSTONE 

Saukit nuo 9 tfu 7 r. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699 
■ ■■■■■■■■■LMuvnanaa—ai !

Šio amžiau* muzika ir 
mūsų kompozitoriai

Mass. senato prezidentas John Powers (dešinėj) svei
kina Lietuvos neprikiausomybės paskelbimo rašto 
pasirašytoja prof. Steponą Kairį. Jie abu dalyvavo 
Bostone minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo 41 metu sukakti.

Buvęs Lietuvos operos di
rigentas, o dabar Hartfordo 
■ kolegijos profesorius Vy- 
! tautas Marijošius vasario 28 
d. Bostono Lietuvių Kultū
ros Klube tokia tema skaitė 
paskaitą. Pasirodo, kad V. 
Marijošius yra ne tik žy-

aEzmniinus dirigentas, bet ir įdo
mus paskaitininkas.

Ir vadinamieji intelektu
alai mažai žinių teturi iš 
muzikos srities, todėl ir šia-

Mirė V. Lukauskas

Vasario 25 d. Chicagoje,!

Zt;
Poterių karaliau* 
gudravima*

Ti'ltUĮT-“ ’VffTieHMi"'r "

keltos mintys. Pirmininkas 
dr. J. Girnius, kaip papras
tai, suminėjo svarbiausius 
įvykius lietuvių kultūrinėje 
srityje per paskutinįjį mė
nesį.

Kitas Klubo susirinkimas 
bus balandžio ketvirtąjį šeš
tadienį. Šiame susrinkime 
dalyvavo 60 asmenų.

Ž-ti*

įDr. S. Jasaiti* buvo išvyką* 
į Chicagą

Lietuviški šokiai 
televizijoje

Dr. Stasys Jasaitis vasa
rio 27 d. buvo išskri
dęs į Chicagą savo dėdėsIlk, širdies smūgis nukilto Paskutiniajame numery ,. , . .. .

Vaclovo Lukausko, vasario buvo pranešta, kad So. Bos- I”6 klube paskaita minėta 
7 d. vos suspėjusio baigti 50 tono Lietuvių Piliečių Dr- ^Vv.°,a^ai naudinga. |\_ac ovo Lukausko laidotu- 
metu, gvvvbe. jos nariai atmetė valdybos Paskaitininkas papasakojo;vese dalyvauti, bet jau gi į-

Liko žmona Birutė, dvi pasiūlymą duoti teisę bai-?.au^. kune ^lemslzo. Jo ofisas yra o81 Adams
- - - - - nnnfini St. Dorchestery.

Šį šeštadienį, kovo 7 d. 
9-10 vai. ryto Onos Ivaškie- 
nės vadovaujami mažiukai 
šoks 2 lietuviškus šokius 
Rex Trailer programoje 
(Kanalas 4, stotis WBZ 
TV). Kas galite — žiūrėki
te.
Žukų sveikinimą*

Elzbieta ir Petras Žukai, 
neseniai niūrų So. Bostoną 
pakeitę saulėtu Miami, Fla., 
atsiuntė sveikinimų. Ačiū 
jiems už tai. Linkime gerai 
pasilsėti ir grįžti, nes netru
kus ir So. Bostone pavasario 
saulutė pradės šypsotis.

KRAUTUVĖ ir BUTAS NUOMAI 
325 W. Broadway, So. Bostone ga- 

ima nuomoti krautuvę ir 3 kamba
rių butų viršuje su vonia ir karštu 
vandeniu. Galima nuomoti skyrium
krautuvę ir butų. Kreiptis:

MAGAUDDA REAL ESTATE
* INSURANCE CO.

497 E. Broadway, So. Bosfon 
Visų namaą galima ir nupirkti.

(9)

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

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVE. 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

. ......... ............

seserys: Zofija Jasaitienė suoti ir nelietuviams, bet ,_.x_ __,.= , ,
(Tampoj. Fla.), ir Ona Poš- nebuvo paminėta, kaip ja- •UL* V’ Kita baXe’ Kaa 
kienė (Lietuvoje), seserėčia me gudravo finansų sekr. Vlsuon?et ,^uvo moderni u 
Elena Valiūnienė (New Ro- John Roman. , nemoderni muzika Kas

v Vi t- x j i j aną šimtmeti ouvo modernu,chelle, N. 1.) n seserėnas Jis, matydamas, kad pa- čįandien vra senas dalvkas ~ ~
dr. Stąeys Jasaitis (Bosto-siūlymas, (plačiai kalbama, Todėl negalima be nipkm* tono didžiausio dienraščio 

Uateb kad pa^ ataSukls to -‘The Globė” ■»«>
Visiems jiems reikiama siūlymo sumanytojas)' bus Xma “ maitoje RriMa sias Pulpas, 

gili užuojauta ir nuoširdūs, atmestas, nekaltu avinėliu SL suZSi kurini ou i -------------------1SkęStl S! ®P®!meJ«s’ ^ė, ka^ vaiT pastfngu kaip tik daugumas 3er8» A HerbsU* 
skauou smūgi. dyba tą pasiūlymą daranti nedaro

---------------------------- i norėdama duoti progos vi-| jdomiai peržvelgė paskai-
Pakeistos darbo valandos -siems patriotams karštų tininkas lietuviškosios muzi- 

kalbų pasakyti ir nuspręsti, kos istoriją. Pereitame šimt-

Ekskursija į Globe įstaigą

Bostono teisminkai kovo 
7 d. rengia -ekskursiją į Bos-

Sunkiai serga A. Herbs- 
tas, gyv. So. Bostone. Linki
me ligoniui greit pasveikti.

General Parcel & Traveijkaip dauguma norės, \adi- mėty jos beveik nebuvo, ne-
Co., Ine.. 308 \V. Ketvirtojij^asi, valdyba visai nemano ^aug jos teturėta ir iki ne-j Dėl skubaus išvykimo iš
gatvė. So. Bostone, kuri taip, kaip siūloma. priklausomybės atgavimo,1 Bostono. Si.ioo pigiau savikai-
siunčia siuntinius i Lietuvą ! Tokio lėkštaus gudravimo nes nebuvo ir jos pareikala- jnos? parduodamas So. Bostone
ir kitus Sovietų valdomus nebuvo tekę iki šiol matyti vimo. Didžiausias muzikos i i Virtuvėm’* ^nką^’o^enti 
kraštus, dabar pakeitė savo ir girdėti. Ir mažo protelio ‘‘bosas” buvo parapija, o ji lotinai su dukterim, kuriame 
darbo valandas. Įstaiga yra žmogus supranta, kad jei ir šiandien visame pasauly
atidara dabar: Darbo dieno-(kas nore ką nore siūlo, tai yra prasčiausia. Todėl ir 
mis nuo 9 valandų ryto iki jis nėra priešingas tam pa-Lietuvoje anuomet muzika 
6 valandų vakaro, o šešta-siūlymui. Jei valdyba siūlė negalėjo aukštai iškilti.

nuo 8 vai. ryto iki įstatus pakeisti, tai ji ir no- Nepriklausomai valstybei.f*7031, AN 8-1453 irv J CwVOV*z.

NEPAPRASTA PROGA

tinkąs 
dukterim, 

tik 3 mėnesiai įvesta naujas 
gaso šildymas ir vėdinimas. 
Kaina $3,750.

Kreiptis i Praną lembertą.
597 E. Broadvvay, So. Boston,

j»ąąąųą»ąąąąąąą<ų VUUU *****

dieniai
4 valandų po pietų. Plačiau rėjo, kad jie būtų pakeisti, susikūlus, ir muzikai sąly- 
prasom žiūieti skelbime. ! Kiti valdybos nariai ir ei-K08 pakitėjo. Buvo įkurta

---------------------------- ’gėsi, kaip rimtam žmogui opera, simfoniniai orkestrai,
Geros knygos mėgėjai pridera — reiškė atvirai sa- nebažnytiniai chorai ir t. t.,

---------  -vo nuomonę, su kuria gali tada pasirodė ir įvairesnių
I)r. inž. J. Gimbutas. J. ‘sutikti ar nesutikti, tik vie- aukštesnio muzikos lygio

Vembrė ir prof. I. Končius nas “poterių karalius” vai-kūrinių.
Vembrė, prof. Ig. Končius kiškai gudravo. Paskaitininkas pabrėžė,
ii- inžinierius K. Kriščiukai-. Buvę* susirinkime turime pajėgių kompo-
tis Įsigijo neseniai išėjusią ‘
knygą *‘i)ienoiant”.

MIAMI, FLA.
Atkelta iš 7-to pusi.) 

“Farmere cheese” vardu. 
Paukščių sūrinės atstovas y- 
ra ir West Hollywood, Fla.

Nelinksmą žinią gavau iš 
Japonijos. Marti praneša, 
kad serga jos vyras, mano 
sūnus Fred E. Truman — 
Vytautas Brazevičius.

Vasario 8 d. buvo mano 
82 gimtadienis. Gavau daug 
sveikinimų. Surengė ta pro
ga pietus, kuriuose dalyva
vo dr. Paukštys su žmona, 
duktė Jadvyga su vyru Bert

■ JJC
“Siuvėjas Valytojas*
” Vyriškų ir Moteriškų Rūbų k 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai išprosijami joms x 

belaukiant £
Prieinamos kainos x

LEON CLEANSER
t 483 Broadway, So. Boston £

Fe Vadeisa
ODA SIUNTINIAMS 

jPąrduodu pirmos rūšies odą, au
gelius, gatavus batus tinkamus 
hiuntimui, padus, vitpadžius siun 
Utiniams nupiginta kaina.

Atlieku visus batsiuvio darbus 
;it, sąžiningai ir duodu patari

amus apie odas. Adresas:
3173 Eighth St., So. Boston 
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
jrus trečiadienius ir sekmadienius. 
4 Telefonas: AN 8-0055

mn

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 

' ir taisymo darbus. Kainos priei- 
i narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
i kambinkit, pakiauskit mūsų kuiaų.

Telefonas CO 5-5839 
12 M L Vernon, Dorshester, Masu. 
ZUUZUauatUUU

zitorių ir tremtyje (Jakubė-
Viena klaida šimtą suklaidina. Banaitis, Kačinskas,

Gaidelis ir kt.), ir pažymė
jo, kad jiems nelengva išeiti 
į amerikiečių sceną, bet ga
lima, jei ir visuomenė tuo 
labiau rūpintųsi

Mielai Joanai tlpienei. jos vyrui 
a. a. ANTANUI ULPAI 

miras, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą 
M. ir S. Vaitkevičiai

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai raistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus 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 vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,

382a W. BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto Iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius^ ir

PAMALDOS LIETUVIAM* 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
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 vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalb^

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
locikly, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

DR. D. PILKA
■Miku

848 BROADVVAY 
sa BOSTON, HAM. 
Telefoną* AN 8-1820

TaL A V

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

________ S-4 ir SS
Nedėliomis ir SvantmUaaiate: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upk*ra Caram 

DOKCHB8TBB, M A 88.

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9011

Dr. J, C. Seymour
(LANDMUS)

LMurjo Gydytojao Ir

I-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiaiaa 

VALANDOS: nuo 2-4, auo 7-S 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Noo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Soredomia—ofisas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

■

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. be
2C8 VVEST FOURTH STREET, SOUTH BOSTON 27, MASS.

Vi.-nas bloką? nuo Brcaduav einant ‘D’ Street). TELEFONAS: AN 8-5040
atre.'tjs siuntinius j Lietuvę, Latviją. Estiją, Ukrainą ir j kitus Sovietų valdomus kraš- 

u-. i/;; ar :ų-ii galima .tik naujus rūbus, medžiagas ir kitus daiktus. Muitas ir kitos persiuntimo iš- 
- - n,r.o> i,a- mus. tb.iėi siuntinių gavėjams nebereikia mokėti jokių išlaidų. Visi siuntiniai ap- 

raudžumi ir jų pristatymas garantuotas. Jie siunčiami su Inturisto licenzijomis.
ui paruoš:: siuntiniai atiduodami Ceritrinia n Bostono Paštui. Gavėją jie pasiekia 4—6 savaičių 

u kotai pyjv.
•t: : iiau nuo Bos.unu gali savo siuntines mums atsiųsti paštu arba geležinkeliu (Railtray

'dar ■ j siunti®: visų. daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys turi būti išsiųstas.
- .I ">ų tokį siuntini. luojau patikrinsime jo turinį ir apskaičiavę muitus bei visas kitas per- 

< ;.i iu.'. surašysiu ntatinkamą aokumer.tą. kurio nuoraša pasiųsime Jums. Iš jo matysi
es hims kaštuos Jūsų siuntinio persiuntimas.

’r tr.en-.me kr.d pas mus yra didelis pasirinkimas įvairiu medžiagų kostiumams, suknelėms ir kito-
■ ■' «> i:..p pa; odų batams labai žemomis kainomis.

ĮSTAIGA ATIDARYTA: Kasdien nuo *• valandų ryto iki 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais nito 8 valandų ryto iki t valandų no nietę.

Vs’ < KVIEČIAME naudotis skubiu pAtarnavimu patikimos įstaigos, kuri Jungtinėse Amerikos
■ : . i devynius skyrus su daug tūks'.ančių patenkintų klijentų.

Bostono Skyriaus Vedėjas M Et A S KAVALIAUSKAS

Kavutės metu buvo gyvai lOtAJOoeoajūoeoooooMleeoooooeootaooeTOOoejooBoaTOoooooeeoe
svarstomos paskaitininko iš-: DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC.
390 Wett Broadway, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntiniu* į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
. iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
! ir SSSR muilą apmoks siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Ii toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškins siuntėjo ir garėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsieti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar j-alima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiemieji daiktai tel

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar

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

Siaatiniai priimami ka«di«-n ano S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieaiaH 
b ryto ik, ; \»C vak. ir .M-šiadit-Ht.vi-. au«> s r>t« iki 2 vai. |m» pietų.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
TeL: JA4-4874

1

A. J. NAMAKSY
BKAL ESTATE * INSUBANCU

409 W. Broadmay
SOUTH BOSTON, MASO. 

Otfico ToL AN 841948
Ba*. 87 OMOLB 8TBBR

TaL FA *-5518

KETVIRTIS A CO.

i PMPUojbUiis
879 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

/I

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jotie* of tbo

598 R
Se. Boston 27,

TeL AN 8-1741 ir AN 8-1

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

Telefonas AN&41^B


