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Žemės Drebėjimas Sugriovė 
Agadiro Miestą Maroke

Maroko Miestą Agadir Žemės Drebėjimas Užklupo Nak
čia, Kada Žmonės Miegojo; Aukų Skaičius Dar Neži

nomas, Gali Siekti Net 12,000; Tarptautinė Pa
galba Palengvino Nukentėjusiųjų Vargą.

Pereitą savaitę, kovo 1 d. 
prieš pusiaunaktį žemės dre
bėjimas labai skaudžiai pa
lietė Agadir miestą Maro
ke, prie Atlanto vandenyno. 
Miestas turi 45,000 gyvento
jų, daugumoje arabų, šiek 
tiek prancūzų ir, nelaimės 
metu, mieste buvo nežino
mas skaičius tuiistų, jų tar
pe ir amerikiečių.

Po pirmojo žemės drebė
jimo prieš pusiaunaktį, sekė 
dar keletas drebėjimų. Dau
giausia nuostolių pridarė ir 
žmonių užmušė pirmasis 
drebėjimas, kuris užtiko gy
ventojus miegančius ar bent 
namuose. Griūdami namai 
palaidojo daug gyventojų, 
bet tikro aukų skaičiaus dar 
ir dabar niekas nežino.

Pagal Maroko valdžios 
pranešimą Agadir mieste 
žuvo gal 12,000 žmonių, o 
keli tūkstančiai buvo sužei
sti. Bet tie skaičiai nėra nei 
galutini, nei visai tikri, nes 
dar nebuvo laiko visas dre
bėjimo aukas atkasti sugriu
vusiuose namuose.

Kovo 2 d. Agadire, su 
saulės šviesa akims pasirodė 
baisus vaizdas. Miestas vi
sas griuvėsiuose, gyventojai, 
kurie spėjo iš griūvančių 
namų pasislėpti, persigan
dę ir pusnuogiai skubėjo 
prie sugriuvusių namų ieš
koti savo artimųjų. Daug 
kas nuogomis rankomis mė
gino kasti griuvėsius, norė
dami gelbėti užgriuvisius 
saviškius. Kai kuriuose na
muose užgriuvę, bet dar gy 
vi žmonės bandė beldimu 
atkreipti gelbėtojų dėmesį, 
kad jie dar yra gyvi ir lau 
kia pagalbos.

Pirmą pagalbą miestui 
suteikė prancūzų karo laivy 
no bazės kariai, kurių buvei
nė yra tik 5 mylios nuo su
griauto miesto. Prancūzų 
lėktuvai pradėjo gabenti su
žeistuosius į savo karišką 
bazę, kur buvo įrengta lai
kina ligoninė suženstiems.

Vėliau gelbėjimo ėmėsi 
Maroko kariuomenės dali
niai, o pagalbą pradėjo siųs
ti amerikiečiai, prancūzai ir 
italai. Pagalbą teikė lėktu
vai ir karo laivai, prancū
zų ir marokiečių kariai at
kasinėjo užgriuvusiuosius, o 

'kiek vėliau pagalbos teiki
mas pasidarė tarptautinis 
reikalas ir įvairių tautų pa
rama palengvino išsigelbė- 
jusiųjų gyventojų liūdną 
padėti ir sužeistųjų gydymą.

Užsienių s e i smografai 
(aparatai, kurie parodo že
mės drebėjimus) Agadiro 
drebėjmą parodė kaip nedi
delį drebėjimą, kokių kas
met užregisti-uojama po 200. 
Bet, matyt, Agadir miestas 
buvo pačiame drebėjimo 
centre, todėl miestui pada

lyta tiek daug nuostolių.
Tuoj po žemės drebėjimo 

miestą, bent žemesnes jo 
;vietas užliejo milžiniškos 
i Atlanto vilnys, o greit po 
drebėjimo mieste kilo gais
rai, kurie nuostolius dar la- i 
biau padidino.

Maroko valdžia sako, kad 
ji atstatys Agadir naujoje 
vietoje, netoli nuo sugriau
tojo miesto ir tam reikalui 
tikisi ir užsienių pagalbos.

Steponas Kairys 
Sunkiai Susirgo

NERAMIEJI VID TRINIEJI RYTAI

fia matcme neramų žemės kampą, kuria me Laro ugnis gali bet kada suliepsnoti, 
žemėiapyj pažymėtas ir atskirų vaistyta ų karo pajėgų dydis.

Senatas Antrą Savaitę
Posėdžiauja Be Pertraukos

Sena oriai Kalba Ilgiausia* Kalba* Prieš Civilių Teisių
Įstatymo Projektą; Dauguma Senatorių Gyvena ir 

Miega Senate; Kova Eina Dėl Užtikrinimo Pi
liečiam* Negrams Teisė* Balsuoti.

Valstija Balsuoja
Santykiai Su Kuba Amerika Traukiasi 

Visai Negerėja

Pikla Pūga Aplankė
Rytinę Amenkg dėjo posėdžiauti be pertrau- 

--------- j kos, kaip jis posėdžiavo ir
Pereitą savaitę, ketvirta- ,visą pereitą savaitę. Per- 

dienį vakare rytines Ameri- 'trauka buvo padaryta sek- 
kos valstijas užpuolė pikta madieniui.
pūga, kuri siautė 37 valan- ‘ Senatas švaisto civilių 
das ir privertė sniego di- teisių įstatymą, kurio svar- 
džiausius vėpūtinius. Bene blausias nuostatas numato 
daugiausiai sniego teko Bo- federalinę kontrolę tose val- 
stono miestui ir apylinkėms, stijose, kurios be rimtų prie-

Oro spėjikai pranešė, kad ža&čių atsisako įtraukti ne- 
į sniego iškrito apie 20 colių, grūs piliečius į balsuotojų 
; bet jis iškrito taip nelygiai, sąrašus. Pietinių valstijų se- 
kad kai kur liko virš 10 pė- natoriai (jų yra 18) griežtai 
įdų sniego krūvos, o kitur protestuoja prieš tokį įstaty- 
įvisai mažai. mą ir griebėsi prieš jį “fili-

Sniego audra užvertė ke- busterio”—ilgiausių kalbų, 
liūs, gatves ir labai apsun- kad įstatymo nubalsavimo 
kino susisiekimą, o vietomis sutrukdytų.
ViSGkj Susisiekimą padare f .1.^ gan nuuaisuuii

Praeitą ketvirtadieni sun
kiai susirgo New Yoike gy-
venanatis prof, Steponas . ■__ .■ ■ -sl.-”
Kairys—kraujas išsiliejo į & Antradieni N ft 
smegenis. Vėliausia gauto- ; z
mis žiniomis ligonio sveika
tos padėtis pagerėjusi. .

Nuoširdžiai linkime drg. sį antradieni kovo 8 d. 
Steponui Kairiui sunkią Ii- Hampshire valstija
ga nugalėti ir greičiau pa- v įsoje Amerikoje
sveikti. balsuoja kandidatus į pre-

Is Maroko Bazilį visai neįmanomą. Kelių ir posėdį baigti ir eiti prie įs-
--------- gatvių valytojai turėjo dirb- tatymo balsavimo, bet tam

Pereitos savaitės gale ti ilgas valandas, kol šiek reikia dviejų, trečdalių bal-Jungtinių Aflftftkos Vals
tybių santykiai su revoliuci- Amerikos karo pajėgos pa- tiek prakasė kelius ir gat- sų (jei senato sąstatas yra 
ne Kubos vyriausybe visai tuštino vieną karišką bazę ves. Bostono mieste dar ir pilnas balsuojant, tai reikia
neina geryn. Kuba siūlė de- Maroke ir perdavė ją Maro- šios savaitės pradžioje yra 67 balsų už posėdžio užda-

__________________ zidento vietą. Kandidatų rėtis, bet statė sąlygas. Wa- ko kariuomenei. visai uždarų gatvių, j kurias rymą). Kol kas įstatymo ša-
Nenrii f minimai /Tf ba,savimas neturi didelės shingtonas sutinka derėtis, Pezidentui Eisenhovveriui joki mašina negali įvažiuoti, lininkai dar neturi dviejų
Ai vyrų jaunuliui rejKšmės dėl spėjimo, kurios bet statomas derybų sąlygas lankantis Maroke buvo susi-   trečdalių balsų, kad begali-
VisOS Lygias Teises partijos kandidatas bus lai-'atmetė. Tuo tarpu pereitą tarta, kad Amerika patuš- nes pietinių senatorių kal-

--------- mėtojas, bet turi nemažai penktadienį Havanos uoste tins visas kariškas azes reZlūentOS GrįZO bas galėtų nutraukti, kai
Alabamos valstijoj, Mont- įeikšmės partijoms pasiren- išsprogo vienas prancūzų Maroke iki 1963 metų. Da- S f§ SaVO Kelionės kurie senatoriai nepritaria

gomery mieste, sekmadienį kant kandidatus. Geras pa- prekybos laivas, kuris atve- bar, nelaukiant paskutinės ______ visam įstatymui, todėl lau-
kovo 6 d. negrai po pamal- sirodymas N. H. balsavime žė į Kubą amunicijos iš bei- datos, Amerika pradeda sa-: Prezidentas D. D. Eisen- kia kompromiso ir nenori 
dų bažnyčioje suruošė de- yra pirmas žingsnis išsimuš- gų amunicijos fabrikantų, vo oro pajėgas ištrauti iš hower pereitą savaitę už- P°s®di nutraukti, 
monstraciją už lygias teises ti į kandidatus. Kubos spauda ir net vyriau- Maroko bazių. Pirmiausiai j baigė savo kelionę po Pie-! Laukiama, kad šios sa-
visiems piliečiams. Keli Šiais metais iš demokratų sybės žmonės be jokių įro- buvo patuštinta Ben Slimane Amerikos kraštus ir grį- vaitės pabaigoje senatas

' ‘ ' ..................................... ’ ' ' " ‘ bandys nubalsuoti posėdžio
pabaigą, jei įstatymo šalini- 
kai sutelks du trečdaliu se
natorių už posėdžio nutrau
kimą.

Šią savaitę ir atstovų rū
mai pradės svarstyti civilių 
teisių-Įstatymų. Ten irgi nu
matomi ilgi debatai dėl to
kio įstatymo priėmimo. Vė
liau abiejų rūmų priimti įs
tatymai dar turės būti sude-

šimtai negrų traukė prie gu- pusės tik vienas kandidatas dymų kaltina Ameriką, kad oro bazę (seniau vadinama 
bematoriaus rūmų, bet poli- aktingai veikia N. H. valsti- tai ji amunicijos laivo iš- Boulhaut baze), 
cija juos sulaikė, o vėliau ir joje, tai yra senatorius J. F. sprogdinimą organizavusi.
išsklaidė. Kennedy, o iš republikonų Tokie Kubos kaltinimai ir

Negrams demonstruojant, pusės yra tik vienas oficia- (Kastro vyrią i i.gy bės nenoras Maroko oro bazes Į\\ko be
baltų žmonių minia bandė lūs paitijos kandidatas—vi- derėtis su Washingtonu dėl j°kių ceremonijų, visai ty-
negrus pulti, bet policija įsi- ceprezidentas R. Nixon. atlyginimo už konfiskuotą liai- Dabar prancūzai ir ma-
kišo ir galimos rasinės muš-j Jei šen. Kennedy gautų, Kuboje amerikiečių nuosa- rokiečiai aiškinasi, kam
tvnės neįvyko. palyginti, nedaug balsų N. Vybę santykius vis dabiau priklauso žemė, kurioje ba-

----------------------------------------jj nominaciniuose balsavi- gadina. * zė buvo įkurta. Prancūzai
muose, arba jei republikonų Jei Amerikos kongresas ^ko>. kad Jie žem? nupirko &afTandė^pademons
eilėse nemažai žmonių įia- nutartų pirkti Kubos cukrų iš privačių žmonių ii už ją ^-uoti prieš JAV, bet tokie

jšytų New Yorko gubemato- pasaulinės rinkos kainomis sumokėjo grynais pinigais, ,protestai buvo tik išimtis ir nntl*
riaus Rockefellerio vardą, ir nemokėti Kubai už cuk- todėl jie veda derybas su nedarė didelio įspūdžio,
abu oficialūs kandidatai pa- raus svarą po 2 centu bran-
sijustų nepavydėtinoj pa- giau, Kuba vienais metais 
dėtyje. turėtų 150 milionų dolerių

nuostolių, kas parodytų Ku

i Amerikos karo pajėgų 
pasitraukimas iš pirmosios

žo į Puertoriko salą, kur jis 
ilsėjosi po kelionės su savo 
anūkais.

Prezidentas visuose ketu
riuose kraštuose, kuriuos jis 
lankė, buvo širdingai pasi
tiktas ir didelės minios žmo
nių ji visur sveikino.

Mažos grupelės studentų 
ir šiaip opozicijos žmonių

LEKIA BE SPARNŲ

Suomis Kale v i Karninen su 
pašliūžomis gali lėkti net 
260 pėdu.

Maroko vyriausybe dėl atly
ginimo jiems už bazių žemę.

ArmOŪU Seimą Galų bos vyriausybei, kad ne ver- 
Gale Susijungė i8 y1.8 Plustis P.ri? kaimyną

________ * ~ be nmto pagrindo.
Jonas Armonas iš Wick-

liffe, Ohio, pereitos savaitės 
gale sulaukė iš Lietuvos sa
vo žmonos ir sunaus Jono 20 
metų. Pats J. Armonas gy-

Gvinėja Pripažįsta Rytų 
Vokietijos Vyriausybę

Generolas De Gaulle 
Lankėsi Alžyre

Prencūzijos prezidentas 
gen. de Gulle pereitą savai
tę kelias dienas lankėsi Al
žyro provincijoj ir ten turė
jo pasitarimų su prancūzų 
kariuomenės vadais. Gen.

prancūzų
Vienintelė nuo Prancūzi

veno su dukterimi Ameriko- 'jos atsiskyrusi buvusi pran- jde Gaulle lankė 
je ir visus pokarinius metus (cūzų kolonija Gvinėja Afri- j kariuomenę krašto gilumo- 
dėjo pastaugas atitraukti iš koje kovo 5 d. pripažino ry- i je, kur kariuomenė malšina 
Lietuvos savo žmoną ir sū- Tinės Vokietijos vyriausybę arabų nacionalistų sukilė- 
nų. Bet visos pastangos nie- ir pasikeis su ja diplomati- liūs.
ko negelbėjo. 'nėmis atstovybėmis. j Gen. de Gaulle kelionės

Armonų šeimą karas bu- Į Gvinėja yra pirmoji Afri- tikslas buvo atstatyti kariš- 
vo išskyręs ir tik Chruščio- kos valstybė, kuri Vokieti- kių eilėse pasitikėjimą Pa
vo pažadas šeimą sujungti jos padalijimą pripažįsta ryžiaus vyriausybe, nes ne- 
pagaliau davė vaisių ir šei- oficialiai ir vakarinė Vokie- seniai vykęs europiečių mai- 
ma susijungė. 'ja baukštosi, kad tokių vai- štas Alžyro mieste prieš Pa-

Apie Armonų šeimos iš- stybių gali atsirasti ir dau- ryžiaus vyriausybė parodė, 
siskyrimą karo metu ir šei- giau. Kol kas tik komunistų kad nemaža dalis karininki- 
mos pastangas susijungti po valdomi kraštai vra pripaži- jos buvo linkusi maištinin
kam spaudoj daug rašyta. ,nę ryt Vokietiją. kus remti.

POLICIJOS VADAS

Po visas pietines valstijas 
. negrų protestai prieš diskri
minaciją dažnėja ir prade
da kelti susirūpinimo šalyje.

Jei negrų protestai tęsis, 
jie gali išsigimti į rasines 
'riaušes. Norint to išvengti, 
'gali tekti daryti nuolaidas 
įjų teisingiem reikalavimam.

Prezidentą* Sostinėje

Clifford \Valter Harvison 
paskirtai Kanados polici
jos viršininku. Jis pagarsė
jo Guzenko byloje, o vėliau 
dirbo su Anglijos policija 
ir su JAV F. B. I.

i Civilių teisių šalininkai 
mano, kad šį kai tą jiems pa
vyks pravesti įstatymą, ku
ris rimtai garantuos visiems 

! piliečiams teisę dalyvauti 
i balsavimuose renkant šalies 
‘įvairius pareigūnus.

Negrų Protestai Dažnėja

Šį pirmadienį prezidentas 
Eisenhoweris grižo iš Puer- 
torikos į sostinę ir antradie- 

darvs pranešimą tautaim
apie savo kelionę po Pietų 
Amerikos kraštus.
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Kas padaryta Lietuvoje 
1 9 5 9 metais

V. KYMANTAS

Tarybų Lietuvos valstybi- kiais. Mūsų kaimas, be to, 
nė statistikos valdyba šių pats “apsiausdavo” lininiais 
metų sausio 28 d. paskelbė ir vilnoniais audeklais, kas 
duomenis, ko ir kiek Lietu- dabar jau retai kur daroma, 
voje pagaminta i>er 1959
metus. Tuos duomenis pa- Avalynė* gamyba 
kartojo s. m. vasario mėn. Odinės avalynės pagamin- 
Eltos biuletenis. Paskelbtam ta 6,200,000 porų; guminės 
sąraše yra visokių daiktų avalynės 3 mil. porų, velti- 
net 58 pavadinimai, ir dėl nėS 550,00 porų. Nepriklau- 
to tas sąrašas atkuria gana somai Lietuvai savo avaly- 
pilną Lietuvos ūkio vaizdą. nės, pagamintos namie di-

Sąraše patiekti duomenys desnėse dirbtuvėse ir amati- 
pasiskirsto tarp tokių ūkio ninkų-kurpių, beveik užtek- 
sričių: mašinų, instrumentų, davo.
Įrankių ir aparatų gamyba:
audimo pramonė; statybos Statybos medžiaga 
medžiagų pramonė: žemės Degtų molio ir kalkinių 
ūkis ir žvejyba. Atitinkamai plytų pagaminta 411 mil. 
sugrupuodamas, p a duosiu (degtų molio plytų 61,680,- 
čia gaminių pavadinimus ir 000): čerpių stogams 9,800,- 
jų skaičius. Man greitųjų 000 (6,025,000); drenažo 
nepavyko surinkti visų ži- vamzdžiu 66,500,000 (2,-
nių, kiek buvo gaminama 304,000); kalkių 186,000 to

abejo liko paauginta Lietu
vos pramonė. Žymiai padi
dėjo pagaminamos elektras 
energijos kiekis. Jis bus dar 
didesnis, kai visu pajėgumu 
pradės dirbti Kauno hidra-, 
elektrinė stotis. Elektras' 
energija yra pramonės krau-'

tl P Ž VALG
AMŽINA REIKŠMĖ 
VASARIO 16-SIOS

tt

Taigi paskelbė. Bet prak
tikoje rasiškas imperializ
mas, raudonai nusidažęs,

Kas savaite

atitinkamų dalykų nepri
klausomoj Lietuvoj prieš 
pat ją pirmą kartą okupuo
jant Maskvai ir būtent 1938 
metais. Kiek jų gavau su
rinkti atitinkamas skaitlinės 
dedamos gretimai skliaus
tuose. Kai ko nepriklauso
moj Lietuvoje ir visai nebu
vo gaminama.

O sniego, sniego . Nemokamas ir nereikalin- 
... gas. žodžių virtinė prieš pi- 

Atrodė, kad žiema siais teisę balsuoti renkant
metais taip ir Praeis juokais ča]įes pareigūnus.

be di- j Tuo tarpu negrų ir jų są
jungininkų protestai prieš

Taip pat padidėjo statybi- bolševikų revoliucija Kusi- -braiiškuT^iubiikū’šei- .Taip .betgl nK?‘O(?esi- ?ai piliečių skirstymą pagal jų
nių medžiagų gamyba, nors j°j padėjo atkurti Lietuvos „ pu5.u bolševikai eleėri Lietuvoje varnėnai pasiro- odos spalvą i “sėdimas” ir
ir nebuvo nieko paminėta valstybę. Bolševikai, paėmę j. kaizerinė Vokietija* Pradeda švilpauti, Bo- ^‘stovimas” vietas pigiuose 
apie Lietuvoje pradėto ce- valdžią Rusijoj, paskelbė, , V’ stone ir visose rytinėse restoianuose keliose valsti-
mento gamybą. Tačiau at- kad: rwoš RvSltisvY bet Ara«ikos .privertė jose plečiasi ir kaip tuos
rodo, kad tos medžiagos ' “visos buvusios Rusų imperi- kartu ruošė žabangus ’ joms patiek kiek niekas ne- protestus numalšinti?
daugumas skiriama mies- jos tautos yra lygios ir turi tei- amžinai pavergti Visos bol- . , e H* net.. ne.mane>. kad ■ Protingiausias sprendimas
tui; kaimui statytis vis dar sę bisVai apsispręsti iki pat at- ševikų deklaracijos nebuvo !tiek S1}ie£<? 1S viso gali būti būtų panaikinti idiotišką
siūlomas molis ir kitokie bė- skyrimo ir savarankiškų vai- vertos nė išėsto kiaušinio. -1
dos pakaitai. Milžiniškai pa- stybiu sukūrimo.” !
didėjo iūru žveivba. I - - Į Juk ir sovietinė konstitu-

Kas dabartinei Lietuvos1 ~ " ,ci^ turi nu°stat3> kad a^
tačiau būdinga, kad jis būtų tampriai suriš- skiros “broliškos respubli

kos” gali atsiskirti nuo Ru-

-----.------------------ Komunistų Vilny j žmo- gjun^ kareivius į Lie-
jas. Keleriopai padaugėjo gus, pasivadinęs A. Žemai- . .. •
audimo pramonės gamyba, čiu, bando suniekinti Vasa-
—vilnoniu *
medvilnės w L. IX T*fc__S UOiv

‘broliškų respublikų šei- 
Rusų bolševikai elgėsi

pramonei
tai kad ji nėra pumoje vie- tos su Rusija.

kur tai aukštybėse. • žmonių skirstymą pagal jų
Jei Kalėdos buvo juodos, odą ir užmiršti visą tą reika- 

tai Kazimieras pasirodė bal- lą. Deja, atrodo, kad protin
tas. Tik neaišku, kodėl visą giausias sprendimas dažnai
žiemos sniegą suverst kaitų, yra ir pats sunkiausias, 
taip sakant, vienu užsimoji- j Todėl protestams dar 

Gal greičiau se- 
siimti , kas mums priklauso, 'natoriai iš pietinių valstijų 
Dabai per dvi dienas ir vie- - pavargs bekalbėdami, negu 
ną naktį priverstą sniegą j nėgių jaunimas su gausiais 
reikia bandyti iš kaito nu-j baltais sąjungininkais nu
kasti, ar bent pro ji prasi- 'stos protestavęs prieš jiems

toje taikoma savam reika-{ Ir pagaliau kiek naudos SD°S- Bet tegu jos pabando'mu7 Būtų geriau dalimis at- ne galas.
lui. Elektromotorai, staklės pačiai Lietuvai iš jos pa- padaryti vengriška pir- 
metalui piauti, elektras siektų “laimėjimų” kad ir Jas sumąls i nieną. Lietu- 
skaitykliai, ki 1 n o j amieji pramonės srityje? Vėl netu- vos’ ..^'rVzB°s.. Armėnijos, 
kompresoriai ir net dvira- rime tikslesnių žinių, kur Latvijos ir Estijos likimas 
čiai gaminami tokiais kie- sunaudojami Lietuvoj paga- rodo> kad bolševizmas yra 
kiais, kurie Lietuvai bent minti dalykai. Tačiau nėra Paremtas milžinišku melu. 
dabartiniu metu nėra reika- jokio abejojimo, kad jų' Lietuvos nepriklausomy- 

so 20,600 to. Visai nepami- Bngi; tuo tarpu žemės ūkio daugumas “eksportuojama” bė buvo iškovota ne dekla- 
nėtas cementas. imašinu gamyba atrodo la- Į Rusiją. Nekalbant apie racijomis, bet tautos pastan-

; bai kukli. IšimtĮ sudaro sta- maisto produktus, Į “didžią- gomis būti nepriklausomai. 
Maisto gamyba tybos medžiagų pramonė, ją tėvynę” eina audimo me- Vasario 16-sios deklaracija 

Mėsos (be kolūkių ir gy- noJJ diibama “eks- džiagos, avalynė, staklės, buvo svarbi tuo, kad nurodė
ventojų naminės gamybos) PortuL” žinoma, kad taip instrumentai, dviračiai ir siekiamą kelią ir subūrė vi- 
95,900 to (bekono ir kiaulių pat Pa(Bdčjusi Lietuvoj bal- beveik visa vandenynuose sa tautą kovai uz pasirinktą 
išvežta užsienin 24,026 to, gamyba ir net medinių sugaunama žuvis. Net mūsų tikslą, šiandien Taryba pa

(3,703 to); statybinio gip-

Mašinų, instrumentų ir apa
ratu pramonės pagaminta:

niAvimA cfolrliin XTa.v7VC*ivz pivzvimvz crvamikj
8,500; elektromotoru 1 kv 
pajėgumo 704,000; elektro- 
motorų 100 kv pajėgumo—
10,700: kilnojamų kompre
sorių 13,200; elektros skai- 
tyklių 2,006,000; radijo im
tuvų 26,000; radijo gramą- joOO to (nepriklausomoj lie
knų 62,000: dviračių 201,- tuvoje 1937 metais 28,549 
600: visokių instrumentų bei to).
įrankių už 327 milionus ru- i • pagaminta 2,223,-
bhų; autobusų 3o6; radia- 000to (lg0>000); elektros
™"Venlra!1„n.la„n’„fllį™V! energijos 975 mil. kvv (lie- 
<9,000 m2 (34,000 m2). Is tuvoje 1939 metais 39,300,- 
visu čia išvardytų dalykų, 000kw)
radiatorius išskyrus, nepri- ,, ’ .
klausomoj Lietuvoj nebuvo ' .galimybes
nieko gaminama. .patikrinu kiek čia paduo-

tos skaitlines nėra perdėtos, 
Ūkio mašinos bet paabejoti turime pagrin-

Pagaminta kuliamųjų ma- do- Abejojimų sukelia visų 
šinų 1,339; dobilų kuliamų- Pirn?a žemės ūkio produktai 
jų 411; akselinių 1,235; ja- ir pirmoje eilėje paduodami 
vų valytojų - rūšiuotojų svieto ir mėsos kiekiai. 
1,325. Visos čia parodytos 19?8 meta£s Tarybų Lietu- 
žemės ūkio mašinos buvo Y°Je buvo iš viso kolūkiuose 
g a minamos nemažesniais *r Pas kolūkininkus 624,000 
kiekiais ir nepriklausomoje meižiamų karvių. Pas kolū- 
Lietuvoje. Ar dabar gami- kminkus.bentdukartu dali
namos yra to paties masto, kaip kolūkiuose. Tegu
neaišku. Didelės modernios kolūkimnkai Buvo verčiami 
kuliamosios, plaunamosios pieno dalĮ parduoti
buvo Lietuvon Įvežamos iš kalūkiams, tačiau galima 
Vakarų. Tas pats, atrodo, fP®^ kad puse pieno 
daroma ir dabar, tik įveža- bkdavosi sau ir statistikon 
mos iš Rytų nepateko. Dalis pieno ir iš

kolūkio karvių buvo suvar- 
Audimo pramonė totą paties kolūkio reika- 

Išausta lininiu audinių lams n* taip Pa^ statistikoje 
7,500,000 kv. metrų (695,- nėY? pažymėta. Iš kur tad 
000): vilnoniu audinių 9,- režiminis ūkis galėjo suda- 
200,000 k m (1,369,000 m); ndi 21,200 to sviestu di- 
šilko ir pusiaušilko audinių džiulėje daugumoje taip pat 
12,200,000 kv. m. (1,373,- “eksportuoto” Rusijon, jei 
000): medvilninių audinių 1939 metais nepriklausomoj 
14,800,000 kv. m.; trikota- Lietuvoj buvo 862,000 rnel- 
žo baltinių 15 milionų vie- žiamų karvių, daugiau kaip 
netų; kojinių ir puskojinių trečdalis pieno buvo prista- 
33 mil. Linu pluošto 10,100 tomą pieninėms ir jos pa- 
tonų (tik išvežta iš Lietuvos gamHidavo taip pat 20,000 
1938 m. užsienin 10,226 sviesto. Metinis kaavės 
to, linų pakulų 8,220 to). Pie.no vidurkis nepr. Lietu- 
Gana jau paaugusi audimo iX°^e , Y° neaLejojamai 
pramonė nepriklausomoje dfu^ aukstesms, kaip Taty- 
Lietuvoj pagamindavo kiek (binėje Lietuvoje. Dar dides- 
daugiau vilnonės medžiagos abejojimų sukelia pa- 
kaip čia skliautuose parody- duodami mėsos kiekiai. Ma
ta, nes yra skaitoma tiesi- ziau g^kma abejoti dėl 
niais metrais, o jos platumas pramonės gaminių kiekio, 
būdavo arti dviejų metrų.
Buvo audžiama ir medvilnė,

kasti. Kas perdaug, tas tik
rai perdaug . .

daromą skriaudą valgyklo
se ir kur kitur.

* * *
Grįžo sunachalėjęs

Bolševikų “Laisvės” re
daktorius Rojus Mizara tik 
pusę metų išbuvo Lietuvoje 

ir karts nuo karto susirenka besigardžiodamas okupan- 
iš miego pažadinti Įstatymų tiškos santvarkos malonu- 
leidėjai patikrinti, ar yra mais, bet jam to užteko,

‘Filibusteris’
♦ *

Jau savaitę laiko senatas 
“filibusteriauja”—kalba il
giausias kalbas tuščiai salei

suvartota namip anip l<>0- namiI statyba žymia dalimi nuplikintų miškų padarinė ti, kuri Vasario 16-sios de- lėmėja: paiiKiuiu, m yru — 77^77’
000 to) - dešrų 21 000 to- skiriama išvežti i broliškas medžiaga, kurios praėju-klaraciia paskelbė, nekelia'kvorumas. Suskaitę galvas, 'kad jis pasidarytų akiplėša
sviesto 21,200 to be kolūkių respublikas. Tai nėra pri- siais metais išvežta 871,000) jokio šilto prisiminimo, bet vieni vėl eina miegoti, o kiti iir įsivaizdinusiu čekistu..

- jos pasakytas reikiamu mo- tęsia nepabaigiamas kalbas i Lietuviai po visą Ameriką
« dm. nm’o rmf- lTlindO

ir naminės aabvbos GšvmL puolama. Maskvosekonomi- kub. metrų. Lietuvos “bro- r___ J_____________  , . — . . _. T.
-*•- —.-.ą nė politika planingai siekia Įiškoji respublika” Maskvai mentu dra-sug žodis dar ir dievai žino apie ką ii- net minėjo Lietuvos nepiiklau-
minta pieninėse apie 20^0 Paskirstyti darbą pramonei buvo ir yra išnaudotina ko- dabar rodo kelią tautai iš nelabai aišku kodėl. somybės sukakti. Tos nepri-
to; kiek pagaminta namie jtarp atskirų respublikų taip, lonija. maskoliškos vergijos.

savam reikalui,” nenusta-
tyta); žuvies 104,606 to 
(marių ir jūros žuvies 1,112 
to); smulkaus cukraus 53,-

* • «
Kas tenka pasakyti apie

tik daug mažesniais kie- dabartinĮ Lietuvos ūkį? Be

z

Thank goodness 
c »r family has a

-
Ii t ier heater
it keeps up wirh all our hot 
v/ater nzsds, faster and cheaper!

Today, your family uses 3 times as 
much hot water as the average family 
r.id a generation ago. Why? Largely 
because of increased ūse of modem 
showers, laundry and dishwashing 
eęuipment. If you’re using a slow 
water heater that can’t meet your 
increased needs, you’re robbing your 
family of convenience and comfort.

Gas leads the field for fast water 
heating. Such a fast-replacement rate 
that it can even supply enough hot 
water for repeat-load operation of an 
automatic dothes washer. And it’s 
24-hour convenient . . . always ready 
when you need it.

Also, because Gas is so fast you can 
ūse a smaller tank than is necessary 
with other automatic methods. Costs 
less to buy, lesa to install, less to ūse. 
Change to Gas and have all the hot 
water you want... faster and cheaper!

9230 m
COPPMmaTIC

1. The NEW Slim Line Deeifn Copper- 
matic hu a tank of pure copper.

t. Thiek Fttergl— būnketof ineulation

S Two-temperature water may be obtained 
by the om of the Rheem Vari-temp kit. 
avaihble as optional equipment.

4. FuU 10 year guarantee.

Kraštui tai yra spektaklis, 'klausomybes, kurios palai-
___ įkymui kadaise neprotingas

<Rojus Mizara išmetė net vi
są dolerinę smetoniniam 

į “ginklų fondui.” Sakau, ne
protingas, nes R. Mizara ir 

į dolerį aukodamas gerai ne- 
! nusivokė, kodėl jis tą daro 

. ir kodėl Antanas Smetona 
jam buvo pasidaręs nepri- 

: klausomybes gynėju. . .
I Dabar tas pats R. Mizara 
savo maskvinėje “Laisvėje” 
rašo, jog visi tie, kurie au
koja Lietuvos laisvės.kovai 

Įremti, yra “apvagiami.”
Kodėl apvagiami? Rojus 

to neaiškina ir negalėtų nie
ko išaiškinti, kaip laisva va
lia susirinkę žmonės, norin
tieji savo tautai laisvės ir 
aukojantieji tam reikalui 
savo pinigus, gali būti “ap
vagiami.”

Reikia būti idėjiniu skur
džiu tokiais žodžiais švai
stytis. Toks burnojimasis 
nėra politinė kova, bet ne
susitupėjusio liurbio bandy
mas atsidėkoti geradėjams 
okupuotoje Lietuvoje už 
nuotrupas nuo diktatorių 
stalo.

This Approva! S..n of the A.C-.A. 
Testing I^iboratories is a nation- 
wide Symbol of safety, durability 
and satisfactory performance. For 
your home, buy only Gas pppliances 
bearing this seal.

As Bttle as
(1 per week

Boston Gas Co • O* YOUR MASTCR PLUMBER

100 ARLINGTON STREET, BOSTON JAmaica 4-6000

Aden&uer-Franco derybos
Spauda (N. Y. Times pir

mas) paskelbė žinią, kad 
Vokietija veda derybas su 
fašistine Ispanija dėl davi
mo kariškų bazių vokiečiam 
Ispanijos teritorijoje.

Kariškos bazės Ispanijoj 
kokiam tikslui? Kodėl vo
kiečiai pradėjo derybas ne
pasitarę su savo sąjunginin
kais NATO sąjungoje? Ar 
tuo būdu vokiečiai tikėjosi 
savo sąjungininkus pasta
tyti prieš “Įvykintą faktą” ir 
apsiginkluot atominiais gin
klais?

Tokie klausimai dabar 
aiškinami sąjungininkų tar
pe ir mažai kas žino atsa
kymą Į vokiečių-ispanų bi
čiulystės mįslę. Mažai kas 
žino ir dar mažiau kas nori 
pasitikėti tiem bičiuliams.

J. D.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

J. RAJECKAS PITTSBURGHE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvių 
proga Į Pittsbui-ghą buvo at
silankęs p. J. Rajeckas, ei
nąs Lietuvos valstybės ats
tovo pareigas AVashingtone. 
Į Pittsburghą J. Rajeckas 
atvyko vasario 19 d., penk
tadienį, apie 8 vai. vak.

Traukinys, kuriuo jis va
žiavo, pavėlavo net keturias 
valandas, nes tuo metu sti
pri sniego pūga tiukdė ke
lionę. Tą pati penktadienio 
vakarą Roosevelt viešbutyj 
ministerio garbei buvo su
ruoštos veisės. Čia Lietuvos 
atstovas turėjo progos susi
pažinti ne tik su ALT vieti
nio skyriaus valdyba, bet il
su dauguma veikliųjų vietos 
organizacijų atstovų. Po 
jaukaus pobūvio jau vėlokai 
skirstėsi dalyviai namo.

šeštadienio 11 vai. ryto 
su lietuvių delegacija Lietu
vos atstovas atsilankė mie
sto rotušėje, čia • Povilas 
Dargis, SLA prezidentas, 
supažindino jj su Pittsbur- 
gh’o miesto majoru Joseph 
Barr, kuris pasveikino mini- 
sterį miesto vardu ir Įteikė 
jam Pittsburgh o m i e sto 
raktą.

Majoro Įstaigoj buvo už
trukta visa valanda, nes ten 
spaudos kambaryje Lietu
vos atstovas turėjo pasikal
bėjimą su Heaffst ir Scripp 
Howard Paul Block laikraš
čių sindikatų atstovais. To 
pasėkoje amerikiečių spau
da tris dienas plačiai rašė 
apie Įvykstanti Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą, o 
ypatingai puikiai buvo ap
rašytas pasikalbėjimas su 
Lietuvos atstovu pavergtos 
Lietuvos reikalais, kuo lie
tuvių visuomenė gali tik 
džiaugtis..

Tą pačią dieną 2 vai. po
piet Lietuvos atstovas buvo 
Pittsburgho u n i v ersiteto 
svečias ir ta proga aplankė 
Lietuvių Rambarj. L. Kam
bario pirmininkė Bronė Pi- 
varonienė aprodė svečiui 
kambarį ir taip pat jį supa
žindino su kitų tautų Įreng
tais kambariais. Tos dienos 
vakare šv. Pranciškaus vie
nuolyno seseiys akademijoj 
surengė šaunią vakarienę 
Lietuvos atstovui pagerbti. 
Toje vakarienėje, be pono 
Rajecko, dar buvo—B. Pi- 
varonienė, Povilas Dargis su 
žmona, S. Bakanas, V. Ko- 
ličius, A. Naujalytė, O. Gu- 
tauskienė, V. Jucevičius, V. 
Roličienė ir kun. W. Gutau
skas.

Sekmadieni 10 vai. ryto 
šv. Kazimiero bažnyčioj bu
vo pamaldos už žuvusius

Lietuvos laisvės kovose, Į 
kurias atsilankė ir Lietuvos 
atstovas. Pasibaigus pamal
doms atstovas buvo pakvie
stas vaišėm pas šv. Vincen
to parap. kleboną J. Girdi.

Paprastai sekmadieniais 
12:30 vai. Pittsburgho lietu
viai klausosi Povilo Dalgio 
radijo programos, kuri tą 
sekmadienį buvo skilta Lie
tuvos nepriklausomybei pa
minėt ir Lietuvos atstovui 
pagerbti. Tokio pat pobū
džio radijo programa buvo 
perduodama ir Vyčių tvar
komos radijo programos 
1:30 vai. popiet. Tos progra
mos vedėjas yra V. Koli- 
čius.

Masinis Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas Įvy
ko sekmadieni 3 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių salėje. 
Minėjimą atidarė ALTo 
Pittsburgho skyriaus pirmi
ninkas J. Virbickas. Invoka- 
ciją skaitė kun. W. Kara- 
veckas. Programos vedėju 
buvo SLA prezidentas Povi
las P. Dalgis. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Lietuvos at
stovas AVashingtone J. Ra
jeckas, kurio kalba susirin
kusiems padarė didelį Įspū
di ir buvo palydėta griaus
mingais plojimais.

Taip pat puikią kalbą pa
sakė kongresmenas James 
Fulton. Be to, dar kalbėjo 
'Ukrainiečių atstovas M. Ko- 
michak.

į Aukų rinkimą tvarkė V. 
Jucevičius. Meninę progra
mą puikiai atliko šv. Pran
ciškaus Akademijos studen
tės, seselės Franciscos vado
vaujamos. Gražiai dainavo 
ir W. činiko oktetas.

Aukų surinkta daugiau 
kaip $500.00. Aukų būtų bu
vę žymiai daugiau, bet bjau
rus tos dienos oras nemažą 
skaičių lietuvių sulaikė nuo 
dalyvavimo minėjime.

Po minėjimo žemutinėje 
svetainėje Įvyko vakarienė, 
kurios parengimu rūpinosi 
Vera Roličienė.

Ilgai Pittsburgho lietuviai 
minės garbingo svečio, Lie
tuvos atstovo apsilankymą 
ių mieste.

Smagu pabrėžti, kad Lie
tuvos atstovas padarė dide
lio Įspūdžio amerikiečių 
spaudos atstovams, kurie 
išskirtinai palankiai apra
šinėjo jo atsilankymą Pitts- 
burghe ir skyrė daug vietos 
Lietuvos reikalams, nurody
dami jos sunkią dabartinę 
padėtį ir lietuvių tautos pa
stangas nusikratyti svetimo 
okupanto viešpatavimo.

Tautieis

J. RAJECKAS IR P. DARGIS

Kairėj Lietuvos atstovas Washingtone Juozas Kajokas, 
su Povilu Dargia, SLA prezieentu Pittsfcurghe, Pa.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Kur pasirinksime 

vieta klubui?

Sinkevičius, A. šakūnas, J. šta- ( 
ras. II. Nauragis.

Po $2.00: A. Ališauskas, A 
T., J. Babrauskas, K. Babraus- Vaiario 16.#io# minėjimas Birželio 12 d. susirinki- 
kas. V. Gedmmtas, J. Gerasi- . mas skiriamas vasaros išvy-
mavičius, A. V. Giedraitis, P. Lietuvos valstybes nepn- kaJ pasiruošti 
Gražulis, A. Jakutis, K. Jonai- klausomybes atstatymo 42 , i susirinkame
tis, O. Keršienė, B. Juškas, metų sukakties minėjimas J kST
Kandrotai, A. Kramilius, R. Lie- New Yorke Įvyko vasano 14 s , d _ adv s.
tuvnikas, S. Lileikienė, M. Mi- d. Webster Hali. Briedis
klušis, v. ir M. Mitrikai, J. Nai- šios brangios sukakties u 'kliži(| 13 d kaiti. 
kelis, M. Nedveckas. J. Noreika, mmeti pnsmnko lietuvių ninkas j pavydas ir
A. Palubeckas, Pilipavičienė, A. patriotų pilna salė. , pininri^in i j d __  T V
Poekevičius. K. Podolskis, A. Minėjimą atidarė ir jam St£™as
Pridotkaa. J. Pupka. P. Račių- vadovavo New Yorko ALTo temos dar ne
kailis, v. Rauktys, J. Skliutas, pirmininkas arch. A. Var- . nustatvtos Iki ren.
A. šermukšnis, M. šimulienė, nas. gėjai gavo ivairių pasiūly-
O. širvinskaiiė, Simai, J. Tama- Kalbas pasakė kongresmo- ^.si ? ąalįti jr dau

giau. Tikslios temos bus pa-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

rauskas, A. Valinskas, J. Valiu- nas Leonard Faibstein li
nas, j. ir N. Vizbarai, J. Viz- dr. D. Krivickas. Miesto ma-
taras- J?10’ valstybės gubemato- Prie pa-

-| P„ $1.00: A Adomaitis, p. naus, valstybes /eparta-!skaftu raošimo dedasi ir
Alavošius, F. Amons, A. Bagu- mento, senatorių ir kong- k a
šinskas, S. Baiukonis, V. Bie- resmonų sveikinimus per- p
liauskas, P. Blozselis, Bruožienė, skaitė M. Kižytė.

o Vinco S. Endziulio palik- ’Burdulis, S. Burdulienė, V. Bur- To iškilmingo minėjimo "

skelbtos galutinai susitarus

iš čia skelbiamos progra
mos matyti, kad Brooklyno

. Tą klausimą klubo na- kanis gydyti, 
nai spręs kovo 13 d. susi-, 
rinkime. Naujam namui sta-; 
tyti yra pasiūlytos 7 vietos. ’

tas 3 bažnyčioms, 4 drau- V. Butkus, J. Donilienė, meninę programą atliko so-
gams ir paraduotiems vai- K. Digriūtė. M. Dugan, U. Gar- listė Aid. Stempužienė, OĮ»-

Aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams

rv. i/iguuie, i»i. LFUKaii, u. vr<tr- išldaiiovti idnrriu naskai-
bauskienė. J. Glavickas, Grybau- retės choras, vadovaujamas *lk įkRausyti |d ių pas
skienė. E. Gudzevičiūtė, J. Jan- muz. A. Cibo, tautinių ŠO- i^. bet F t"? 
kauskas P. Juodaitis A. Kaliu- kių grupėi J. Matulaitienės ^,dc„Pamu k!auPsimq g. 
nas, C. Ramosky, A. Kašėta, P. vadovaujama.

Jų sąrašas vra iškabintas Vasario 14 d. minint Lie- Katauskas, J. Kavaliauskas, O. Skautės ir skautai nešė- riškinimo.

LDD 7-os Kp. Valdybadabartinėse klubo patalpose. tuvos nepriklausomybės pa- Kazlauskienė, J. Kisiel, N. Ki- garbės sargybą prie vėliavų.
|Pi*ie sąrašo nuolat matai na- skelbimo 42 metų sukaktį, sieliauskienė, J. Krasinskas, P. Minėjimo metu aukų Lie- 
rius karštai besiginčijančius aukojo: Kraunelis, V. Kunsaitis, L. Luk- tuvos laisvės kovai surinkta
naujosios kiubo vietos klau- i Lietuviu Piliečių Klubas au- šys, S. Maneevičius, A. Mathew, $1,102.30. LDD 7-os Kp. Susirinkimas
simu. Tik gaila, kad kai kas kojo $100.00. p. Miliauskas, B. Miller, J. Mo- Pasigendama tų lietuvių t
vadovaujasi tik savo asme- po $50.00 aukojo: Lietuvai lis, B. Mudėnas, F. Mockūnas, patriotų, kurie čia daug kai- <-os kuopos skait
liniais sumetimais: kad tik Remti Draugijos l skyrius ir B. Norkevičius, M. Patinskienė, ba ir rašo Lietuvos laisvės hngas. susirinkimas įvyko 
jam būtu patogiau. Taip Lietuviu Karo Veteranu postas. V. Prapuolenis, J. Pauliukonis, reikalais, bet jų nesimato v^ano-1 Bruco svetai- 
netinka. Klubui vietą reikia Nevėžio tuntas, Neringos vie- A, Piliponiūtė, V. Roževičius, J. nei minėjimo dalyvių tarpe. Woodnavene, dabar
parinkti tokią, kuri būtų pa- tininkija ir Skautu Tėvų Komi- Sajonas. M. Sakaitienė, C. Spi- nei aukotojų sąrašuose. didžiausioj New Yorko lie- 
togiausia daugumai. tetas kartu aukojo $30.00. rauskas, M. staney, J. Stanke- New Yorko lietuvių di- tu™l apgyventoj apylinkėj.

Už senąjį narna, kuri nu- į po $25.00: SLA 57 kuopa, vičius, E. Stašaitienė, T. Stev- džioji dalis Lietuvos laisvės Darbingai kuopa, apsvar- 
griovė nauia kelia vedant, Sandaros 16 kp.. ir kun. V. Min- ens, L. Sviklas, M. Sviklaitė, A. reikalu yra vieninga ir tą semsi savo veiklos reikalus, 
Lietuviu Piliečių Klubas ga- cevičius. šimkonis, A. šilanskieriė, P. ši- Lovą remia, bet yra tik kai- Pašerb£ artėjančių vardinių
vo $185,000. , Po $20.00: J. ir P. Mikšiai, lanskas, V. Šimkus. K. šimko- bančių ir net rėkaujančių, Pr^aRazĮ^Bukavecką.

Sandaros banketas kun. Bakanas. nis, K. šimulevičienė, E. Strei- bet nieko gero nedirbančių.'
Po $15.00: L. .Bendruomenės mikienė. J. Štreimikis, L. Tam- 

SandaiOS 16 kuopos 4o Apylinkė ir R. ir G. Repšiai. jkus. A. Tamulevičius, Ad. Ta- 
metų sukakties banketas . q Višniauskienė — $12.00. mulevičius, A. Urbonas, D. Už- 
bus balandžio 24 d. Lietu- j po ^jo.OO: Aušros Vartų Mo- davinis, J. Vaitulevičius, D.
Vių Karo Vetei anų salėje, terų Dr-ja, Aušros Vartų Mo- Valatkivičienė, J. Viktažentis,
206 Quinsigamond Avė., tenj Klubas, j Rruožis. K. ir M. B. žemaitis, P. Žilienė, P. Yur- LDD 7-°» veiklos gairės 
Shiewsbury, Mass. Pi adžia f-esnop> y. Garsys, G.Giedraity- kinas.
1 vai. dieną. Lė, Lietuvių Moterų Klubas, Į Aušros Vartų Lituanistikos

J. Klevelis

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Republikonų Klubas, Mokyklos mokiniai $2.95. 
Draugija Seniems žmonėms Smulkesnėmis sumomis su- 

, ... Gelbėti. Maironio Parko Pašai- rinkta $90.62. Viso labo auku
138 »<*“« auta* ™klm« pine Draugija. J. Matonis. M. ištrinkta $1.173.07.

pia ę. l l i ”ovo ( . Matulevičienė, J. ir J. Miliau- ■ Rinkliavą tvarkė J. Lendrai-
skai, M. N., National Bakery- tienė, kun. J. Steponaitis ir J. 
Marcinkevičiai, M. ir J. Pipirai, Krasinskas.
Skautų Vyčiai, šv. Jurgio Dr- .

Kitos naujienos

Vasario 16-sios Komite- \

Buvęs beno kapelos vado
vas ir trimitininkas Juozas
Bliudžius vasario 26 d. išėjo - ,J ja, šv. Kazimiero Vyru Rluoas,
Į pensiją. £ju<jvjko Dr-ja, šv. šeimy

nėlės Dr-ja. O. r J. Tarailos,

J. Krasinskas

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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

Knyga jau išėjo. Užsisakiusi ems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”I
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

! Onos Žilinskienės sūnus 
James sukurs šeimą su šve
dų kilmės mergaite Jovce 
Bronian.

Jonas ir Margaret Vaškai 
Cape Cod pasistatė gražų 
namą ir netrukus vyks ten 
nuolat gyventi.

Pranas Keršis į Lietuvą 
saviškiams jau yra pasiun
tęs 37 siuntinius.

Juozas Sinkevičius, dir
bantis American Steel and 
Wire bendrovėje, gavo tar
nybinį paaukštinimą.

• *
Vasario mėnesi mirusios 

•Monikos Stirbienės turtas 
padalintas 8 giminaičiams,

prel. K. A. Vasys, Vyčių 16 kp.. 
Meno Mėgėjų Ratelio Choras, 
V. M. židžiūnas.

P. ir S. Staneliai — $7.00.
Po $6.00: O. Karečkienė ir E. 

Meilius.

YUCAIPA, CALIF.

Įkurta Bendruomenės 
apylinkė

Sausio 31 d. Sabonių na
muose buvo Lietuvių Bend- 

Po"$5.00: J. Alyta. Ateitinin- i™«menės Apylinkės steigia- 
kai, Aušros Vartų Moterų Gil- mas,s susmnkimas kuna-
<ia. P. Babickas. Barisai. Biru- me na"als Js“'a?e U 
tės Pašaloinė Dr-ja. B. ir V. vėliau žadėjo daugiau 
Bliumfieldai. B. Basiulis, v. ir grasyta. Susirinkime daly-

vavo ir svečiai is Los Ange
les: Bend. Apygardos pirm. 
K. Liaudanskas, sekr. C.

SOPKIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1499 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirtnRdienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

Šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

įVAKARUšKOS: pirmad. 7 vai. v.
Te!.: HEmlock 1-2413 

17159 S. MAPLEW00D AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL.

M. Dabrilos. P. ir J. Gailiūnai,
A. ir J Giedraičiai, A. Grabau
skas, A. Gražulis, A. Ivanaus- _ . . . ,r _
kas, S. M. .Tarutis. J. ir O. Ju- Lu,ks-VS lr,.n?7S V’ ?,akunaS' 
šiai, P. Kalvynas. J. Lendraitie- I . J ls-
nė. S. ir O. Marcinkevičiai. 1. > mkti: Pn™. J. Mlllenį Se- 
Matijošaitis, J. Matulevičius. J. ,kret P-Atko, izd. E. Polo- 
ir O. Matusaičiai. Mikalauskas. I“ena- , kont lr koresP- dr- 
P. Molis, Moterų Sąjungos 69
kp., J. Palubeckas, A. Parulis, , _ . . , . _ . T
Pr. ir E. Pauliukoniai, V. Pieši- ™P;n“sl «• Aftukiene ir J. 
nas, Povilaičiai. S. ir O. Raudo
niai, G. Rukšnaitis, V. Skrinską,
J. Svikla, A. šakalis, J. ir K. 
šalaviejai. šv. Kazimiero para
pijos choras. B. Tamulevičius,
H. Ulrichas. A. Vage’is. V. Vait
kus, A. Venclauskas. J. Vidu- ----------
nas, J. ir M. U’aitkins, M. ir M. į “Keleivio” administraci- 
žemaitaičiai. K. žurlis. ja prašo mielųjų Keleivio

Po $3.00: M. Baltrušaitienė, prenumeratorių, kurie kei- 
J. Dėdinas, V. Ilgūnas. L. Ja- čia adresus, pranešant nau- 
kubauskas. F. Keršys, S. Pume- j* adresą nepamiršti para
rus, J. Ruskus, J. Savickas, E. šyti ir senojo.

Ch. Laban. 
Susirinkimo sukvietimu

Milleris.
Dr. Charles Laban

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos (LDD) 7-oji kuopa 
sdvo skaitlingame susirinki
me Woodhavene, vasario 21 
dieną, kuopos valdybai pa
siūlius, priėmė visiems me
tams tokią savo veiklos 
programą:

Kuopos susirinkimai vyk
sta kas antrą mėnesio sek
madienį 3:30—5 vai. popiet 
E. Bručo svetainėje, 86-16 
Jamaica Avė., Woodhaven.

Iš toliau reikia važiuoti 
Broadway - Jamaica Line 
iškeltuoju geležinkeliu ir iš
lipti Forest Parkway stoty.

Beveik po kiekvieno susi
rinkimo, pradedant tuojau 
po 5 valandos, ruošiama 15- 
-30 minučių paskaita ir dis
kusijos. Į paskaitas kviečia
ma atvykti ir pašalinė pu
blika.

Pirmas iš eilės susirinki
mas bus kovo 13 d. Po susi
rinkimo paskaita tema: Lie
tuvos žemės ūkio sukolcho- 
zinimas. Paskaitininkas K. 
Bielinis.

Kovo 19 7:30 vai. vakaro, 
toj pat Bručio svetainėje, 
banketas Harry Burke’i pa
gerbti. H. J. Burke yra vie
nas LDD steigėjų ir jos rė
mėjas iki šiai dienai.

Balandžio 10—po susi
rinkimo paskaita skaitys J. 
Petrėnas.

Balandžio 23 d.—tradici
nis 7-sios kuopos “margu
čių vakaras.” su dovanomis

Kazys Bukaveckas yra 
senas veikėjas pažangiojoje 

: lietuvių visuomenėje, todėl 
ijis susilaukė gražių kalbų, 
sveikinimų ir linkėjimų. Ta
rė žodi ir pats Kazys Buka
veckas.

Po skaitlingo susirinkimo 
ir tokio gr ažaus pagerbimo, 
dalyviai išsiskirstė su pakel
ta nuotaika ir toliau dirbti 
organizacinį ir kultūrinį 
darbą.

Ta pačia proga tenka pri
minti Bronę Spudienę, kuri 
pirmininkauja LDD 7-tai 
kuopai.

B. Spūdienė lietuviškoje 
veikloje yra stipri darbinin
kė. Ją matome Balfe, ALTe, 
LSS, LDD, SLA, operetės 
chore ir daug kur kitur. Tai 
yra pavyzdys kitoms mote
rims, ką gali moteris nu
veikti ir kaip gali visur su
spėti.

Žurnalo “Darbo” redak
torius Jonas Kiznis persikė
lė i naują butą. Jo adresas 
vra 8404 95th Avė., Ozone 
Park 18, N. Y. Tel. Mlchi- 
gan 2-4872.

J. Klevelis

MIAMI, FLA.

Moterų Klubo našlių balius
Kovo 27 d. Moterų Klu

bas rengia našlių banketą, 
kur iame bus renkama našlių 
karalienė. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Ačiū worcesterieciams
Miliauskai, lankydamiesi 

Floridoj, atvežė mum ir po- 
. ,. . a . -rl , iniai Stvles linkėjimu is San- 

Tiaros 16 kuopos.
tainėje, 1332 Halsey St.,, Ačiū. kad mūsų neužmir- 
Brooklyne (14th St.-Canar- g^ate, nors ir esame toli nuo 
šie Line, Halsey stotis). Husų

Gegužės 8 d. —paskaiti-i"
ninkas J. Kiznis. Jame ir Juozas Neriai
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Iš Pavergtos Lietuvos
Visi laimingi, nors per 
metu* eilutę teuždirba
Vienam mūsų skaitytojui 

lašo iš Dzūkijos, kad “šian
dien pas mus yra geras gy
venimas ir kiekvienas žmo
gus jaučiasi laimingas,“ 
nors to paties rašėjo žo
džiais, jo žmona karvių mel
žėja pernai uždirbusi 460 
“darbadienių” ir gavusi po 
2 rubliu ir 2 kilogramu grū
dų už darbadieni.

Paskaičiuokime. Pinigais 
ji gatvo 920 rublių, už ku
riuos vyrui tik pusę tokios 
eilutės (kostiumo) gali nu
pirkti, kokią Rojus Mizara 
nusipirko Kauno Dangoje. 
Ji gavo apie 2000 svarų grū
dų, kurių dalį arba ir visus 
suvalgė ar kokiam gyvulė
liui sušėrė. Ot tau ir laimin
gas gyvenimas.
Štai kokia ta ūkio pažanga

Komunistai nuolat gina
si sukolchozinto žemės ūkio 
didele pažanga, bet iki šiol 
negali pasiekti net prieška
rinio lygio.

Štai paties dabartinio ni
šų pastatyto “boso” Snieč
kaus žodžiais, reikalinga 
siekti, kad kolchozinių ir 
sovchozinių ūkių derlius 
šiais metais pasiektų ne ma
žiau kaip po 11-12 centne

rių iš hektaro.
Čia primintina. kad ne- 

piiklausomoj Lietuvoj grū
dinių kultūrų derlius buvo 
12.3 iki 13.5 dvigubų cent
nerių. Taigi, didesnis kaip 
dabar gaunama.

Nepakanka komunistinio 
botago gamybai pakelti
Snečkus sako, kad 76' * 

kolchozų pirmininkų yra 
komunistai, bet. kaip mato
me, jų partinio botaeo ne
pakanka žemės ūkiui tinka
mai tvarkyti.

Valdinių Įmonių 
lupikavimas

(E) Vienas Suvalkijos 
kolchozas 1958 m. davęs su
taisyti du traktorius Gižų 
nemoto stočiai. Tekę laukti 
3 mėnesius, daug kartų va
žinėti, kol pagaliau tiedu 
traktoriai buvę sutaisyti už 
10,800 rublių. Tačiau sutai
sytais traktoriais pradėjus 
dirbti, tuojau prasidėjo reik
štis gedimai. Pasirodo, kad 
remonto stotis, vietoje rei
kalingų naujų dalių, Įdėjo 
senąsias. Praėjusiais metais 
to kolchozo mechanikai sa
vo jėgomis sutaisę 4 trakto
rius ir tas teatsiėję 4,000 ru
blių, o svarbiausia, kad dar
bas buvo atliktas daug ge
riau.

M’ Pečiulioniui mirus
J. VLKS

vanorių gretose ir kovose 
dėl Lietuvos laisvės. Joms 
pasibaigus Motiejus Pečiu- 
lionis išvyko užsienin, kur 
baigė karo akademijoj auk
štuosius mokslus.

Išėjęs i pensiją, kurį laiką 
dirbo Amerikos Lietuvių 
Bendrovėje Kaune. Buvo 
tos bendrovės direktorium. 
Toji bendrovė turėjo auto
mobilių remonto dirbtuves 
ir vertėsi automobilių pre
kyba. Motiejus Pečiulionis 
suplanavo tas dirbtuves pra
plėsti, kad galėtų gaminti 
visa, be motoių, kas auto
mobiliams reikalinga. Tuo 
tikslu buvo atvykęs Ameri
kon susitarti su Fordo ben
drove. Deja, tas jo sumany
mas nerado pritarimo ano 
meto Lietuvos vyriausybės 
sluoksniuose ir Motiejus Pe
čiulionis tuoj pasitraukė iš 
tos bendrovės.

Vokiečių okupacijos me
tais Motiejus Pečiulionis bu
vo Įsitraukęs Vilniuje i po
grindžio veiklą prieš oku
pantus.

Kai karas jau artėjo ga
lo ir Lietuvai grėsė pakar
totina raudonųjų okupaci
ja, Motiejus Pečiulionis ap
sisprendė pasilikti Lietuvo
je, nois žinojo, kad bolševi
kų bus persekiojamas. Ta
da jis buvo tokio Įsitikini
mo, kad nedera daryti bet 
kurių kliūčių žygiuojančiai 
su kovos mūšiais per Lietu
vą rasų bolševikų kariuome
nei . Tegu tuodu du mūsų 
priešai — radieji ir raudo
nieji—kaunasi tarp savęs. 
Bet prieš kuriuos nors pasi
kėsinimus pakartotinai oku
puoti Lietuvą dera priešin
tis. Jis manė, kad būtų gera 
tokias mintis atsišaukimo

Rojaus Nizaros eilutė
(Feljetonas) jums teisybę sakė. Buvo pil-

—— ni sandėliai, bet prieš 3 die-
Kai Rojus Mizara prade- nfts jas išvežėme j kitas bro- 

jo galvoti apie grįžimą iš respublikas.
Lietuvos į Ameriką, jam —nepalikote nė vienos 
galvon atėjo nepaprasta eilutės?— skubėdamas ne-, 
mintis- » ... kantriai paklausė Rojus.

Kai aš dabar įašau “Lai-1 —Vežėm pagal planą ir i 
syėje” apie laimingą gyve- nieko nepalikom,—ir už 
nimą Lietuvoje ir taip rasy- rankos paėmęs nuvedė Ro- S 
siu grįžęs, netikės, sakys jų j sandėlį. Jame buvo tuš- 
meluoju. Tiems nacionalis- čia. 1
tams reikia kuo kitu būt'-, —Ta į kada pradėsite siū- 
nas užčiaupti. Jie skleidžia fcį vietos rinkai?—domėjosi 
gandus, kad Lietuvoje sun- svečias iš Amerikos, 
ku drabužį Įsigyti, o aš. —Nežinom. Neturim įsa-; 
grįšiu Amerikon apsivilkęs kymo, bet patarčiau draugui 
nauja eilute ir tuo būdu lyg ateiti po pusės metų. 
basliu suduosiu per galvą; Dabar Rojus pasijuto1 
tiems reakcionieriams. Tai kaip kūju per galvą gavęs.' 
bus mirtinas smūgis jų pro- Jis suprato, kad be kitų pa-'

RAKETŲ BAZĖS ISPANIJOJE

Speciauslai sako, kad 1:163 metais JAV raketų bazių 
giandinčj Ispanija gali būti svarbiausia, nes iki to 
laiko bus panaikintos bazės Maroke, šiuo metu Ame
rika turi Ispanijoj 4 bazes—3 oro Torrejon, Zarago- 
za ir Moron ir — 1 laivyno, Rota mieste prie jūros.

pagandai.
Taip iš džiaugsmo netver

damas galvojo Rojus ir pa
sileido eilutės ieškoti, 

j Prieš tris savaites, būda
mas Kaune, buvusioj Laisvės 
Alėjoj jis matė lange išsta
tytą eilutę ir nutarė ten sa
vo laimę išmėginti.

Įėjęs į krautuvę Rojus 
kreipėsi į pardavėją, kad 
jam reikalingas siutas. Par
davėjas atsakė: “Neturim.” 
Rojui dingtelėjo mintis, kad

galbos eilutės nenusipii ks, ir 
pagriebęs telefono ragelį* 
draugams šaukė SOS. O 
kai perdavė telefono ragelį 
direktoriui, aname gale te
lefono linijos buvo girdėti J 
audra su perkūnija, o čia[ 
ką tik buvęs išdidus direk-

UŽSAKĖ “KELEIVĮ’ 
DOVANŲ

j Be jų, iždo glob. parei
goms pasiūlyti adv. Liudo

---- — - Šmulkščio iš Chicagos ir
Knriiia tik onkin^in «tr«k<^-1 Dubas iš Brooklyn, juozo Arlausko iš Bostono,
toTvis tototer f1- J- ?ŽSakė laikraštį ir ka- 0 į gydytojus kvotėjus dr. P.
ju u via lendonų savo seseriai Mrs. 7olatorijuis i« Chieairn^siJ’^komS^T A“a PelSUCk1’ EaSt Ha,t- Ltd“oS. L ChlCdg°S
sim, sukombinuosim, su- Conn i ot a ♦ • , i- vi *-ikom-bi-nuo-sim, drauge. , ’ ... ! SLA tun. kelioliką tuk-

O Rojus klausydamosi M,_ Malv vį(iunas is na9ųj va.do
pardavėjas galėjo nesu- galvoja, kaip čia sukombi- Law Įnee JJa^ Xkė nlnluf kapitalus, jos nanai 

nuos, jei sandėlis tuščias. savo reseri^su P" ° ?P‘ • “S
fon^r^r s “mV“8’ daiyvauti vad°vybfe

stalčių, įseme įs jo puikios # « « .muuse.
medžiagos gabalą, kuris, Į A1 Aleliunas iš Chicago, KĄ PASIRINKSIME SLA 
kaip vėliau Rojus patyrė, įjjįatnaujino prenumeratą IŽDO GLOBĖJAIS?
buvo skiltas kažkokiam Aleksandrai Aleliunui, Bue- • ---------
aukštam pareigūnui, ištiesė nos Aires> ArgentinOje. ! šiuo metu SLA turi gerai

prasti jo brooklyniško žar
gono, ir todėl arčiau priėjęs 
grynai lietuviškai paklausė: 

—Aš noriu pirkti eilutę. 
—Eilučių neturim,—vėl

atsakė pardavėjas.
1 Rojus Mizara pyktelėjęs 
jam sako:

—0 kas ten langė?

............ . Vilninip tada ėio ^ocialde- Pavidale paskleisti rusų ka-
Skaudi žinia—sausio 26 , * 1 a v riuomenes kariu tarpe, kad

d. Ilguvos invalidų prieg- ^TVžurnalo ša- jie ^P1^’ J<* Lietuvos
lini"kai studentai pasivadi- žmor,ės bendrai nieko netu- 

vienas pirmųjų savanorių £ n pnes rusų kariuomenę,
už Lietuvos laisvę genero- o . * . . kariaujančią su rudąja Vo
las Motiejus Pečiulionis. Jis Petlopade . studentai vi- * bet Lietuvos gyven
vLX u 'O kas sekmadienis. Susi- °->ai yra pnesingi okupan-
vienos įs ziaunausių V orkų- dažniausia 13,715 ir cia kovos bus neis_
tos yer^ stovklos. šioje sto- vengiamos.
vykioje įs visos komunisti- , J Kaip jau minėjau, Motie-
nes Rusijos imperijos, kar- Motiejus Peaulionis buv0 jus Pečiulionis greit pate- 
tu ir pavertos Lietuvos, su- - uo,us Pet do ko , žmonių medžiotojų na-
medžioti žmones kasa au- T .J *. Q nvu«miA- gus lr buvo išvežtas į vergųglis. Tos anglys yra išimti- Lletu'lli Studentų Di augi jos |
* . . A f J , ZT narys ir kelis kartus buvo ..T ,nai skirtos Petrogrado (Le- _ Motiejus Pečiulionis buvo
ningrado) miesto elektros . pareigingas, nuosakus ne
stotims. > ^T?JO P^”11"10 ka™ vien tik galvojimu, bet ir

Vorkuta, seniau buvusi PiadzĮ°je Peri ogi ado stu-veįkimu. Buvo nuošir- 
dyka tundra, yra pačioje den 131 visuomenininkai P° dus,, atviras ir visų gerbia- 
šiaurėje netoli netoli Ledi- svarstymų ir gerokų mas Jo būde jr ^lgsenoje 
niuotojo vandenyno. Ten £incU P_nejo is\adą, kad ka- njeko nebuvo “kariško.” O 
vasara trumputė, ne visur r.° pesetoje Lietuva gale- vdenok būta drąsaus karį0
spėja podirvis atsipalaido- 5131?b at5,at^ savo ir sugebančio savo dalinyje
ti nuo šalčio. Žiemos kietos, ir tuo nusikratyti Rusijos pajaįkytj kariams reikiamą 
gilios, stipriomis pūgomis ^penjos jungo. \ įsuome- drausmę. Toji drausmė jo 
palydėtos. Vorkutos vergai mninkų įsitikinimu, canne daliniuose atsirasdavo ne 
į anglių kasyklas vedami Rusija iki karo galo netese- dėl baįmės, bet įš pagarbos 
sargybinių ii- šunų palydėti S13ntl- dl ūkiniai sukius ir 5avo va(juj
keletą mylių. todel klls evoliucija. Šiaip < Motiejaug Pečiuiionio as_

Toje baisioje vergų sto- į'isuomenininkams apsisp- menyje Lietuva neteko žy- 
vykloje Motiejus Pečiulionis ^ndus’ Motiejus Pečiulionis maug valstybininko, kario, 
turėjo iškentėti 10 metų. >s to padare nuoseklią isya- lafevės kov‘t • doro žmo- 

da: Jis savanoriu stojo eili-!___stojo
kareiviu Į Rusijos ka-

Lietuvon grižo su galutinai 
palaužta sveikata ir prieg- ;n.lu .
lauda surado tik invalidų luomęn§- Jei Las iš (liau
namuose, nes Lietuvos oku- mėgindavo jį atkalbėti, 
pači jos pareigūnai kliudo
grįžusiems iš vergijos susi

jis atšaudavo: “Jei tikima'

|gaus.
Užsieniuose liko Motie

jaus Pečiulionio žmona, 
duktė ir sūnus. Jiems mūsų

. galima revoliucija, tai rei- nuoširdi užuojauta.

rasti kambarį ar butą, kar- kia t31P kurie revo- 
tu ir darbą. llucl^ v>Ws GERIAUSIA DOVANA

Motiejus Pečiulions Lie- Bene vienerius metus jis..... ..... . . . Jei galvojate apie dova-tuvos gražaus D z ū k ijos ^Lejo eilinio kareivio m i- ną pažjstarnam ar
kampelio sūnus, gimęs prieš L n ę, o vėliau įsakymo keliu (Įraugui> tai atsiminkite, 
virš <2 metų ūkininko šei-jPa^eLo į artilenjos kannin- kad geriausia dovana bus 
moję. Dar gimnazijoj būda- ,Lams paruošti mokyklą ir ^įos knygOS:
mas jau įsitraukė į revoliu- baigęs visą laiką tarnavo 
cinį Lietuvos pogrindžio są- fronte. Lietuvon gi’Įžo pul- 
jūdį. Kai atvyko į Petrogra- kininko laipsni išsitarna-

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

do universitetą matematikos 
mokslų studijuoti, jau jis 
buvo apsisprendęs socialde-

vęs 1918 metais.
1918 m. pabaigoje Vilniu

je keletą savaičių dirbo so-

Kipro Bielinio “Dieno* 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

mokratas ir įsijungė į lietu- cialdemokratų 1 e i džiamo 
vių studentų visuomeninin- “Darbo Balso” redakcijoj, 
kų sambūrį. Tai buvo stu- Tais pačiais metais prieš gaRte gauti ir Kelei
dentoi sącialdemokratoi, bet Kalėdas pėsčiomis išėjo iš yio administracijoje: 
saugumo sumetimais visuo- v įlniaus į Dzūkiją pas moti- Rrn«Hwav
menininkais p a s įvadinę, ną. Ir čia greit atsidūrė sa- (

63fi Broadvav. 
Boston 27, Mass.

jį ant stalo ir paklausė Ro- ♦ * išbandytus iždo globėjus,
jaus, ar jam paūnKa. Į k. Pocius iš Chicago, III., kurie savo darbu ir pasi- 

Prasvito Rojaus akis ir jis UZsakė kalendorių N. Urbo- šventimu įrodė, kad jie nori 
tris kartus sušuko: chicago, A. Shimkui, ir gali savo pareigas tinka-

ratili • in^ • ’ j - i • Knox, Ind., ir atnaujino pre- mai atlikti. Tie iždo globė-
... . Tuoj atsirado pamušalai numerata A. Bockui, St. jai yra Eufrozina Mikužiu-

me,-aiškino jam pardavė- u- kiti priedai. Direktonus Petersbittg, Fla. tė ir advokatas Steponas
JaS' v - , • . •„ m suk™“, išmieių ėmėjus, . , . Briedis. Jie jau eilė metų

-Rmp tol neturit? Tam- braižytojus, kirpėjus,, rašti- Alb. Krom g Homestead, tinkamai eina savo parei-

m_ _______ 1____ ; i_ _j —1 en eu u ve s snvtmiai, oe 
pečių.

! —Gerai, aš perku, o kol 
įsiusit pečius, aš palauksiu.

sta nesijuok iš manęs,—kar- ninkus ir kitus svarbius pa- Pa., atnaujino prenumeratą gas. Tai kodėl mes neture-ščiavosi Rojus. ..... reigūnus. Vieni centimet- k. užgali kalendorių savo tume juos ir vėl išrinkti iždo 
išgirdęs kiautuvej trink- m,s matavo, kita rašė, me- >svainioi H. Lokat, Vokieti- globėjų pareigoms? Jei kas 

smą, atėjo pate krautuves dziagą klostė dėstė, bra.-|joje, gerai savo darbą atlieka, ga-
vedejas. Patyręs, kad tun iė, karpė, kasdien po du ... Iima tik pasidžiaugti, kad
reikalą su vienu įs amen- įkartus mieravo, siuvo ir vėl 
kiečių ekskursijos dalyvių, 'ardė, laidytojai spiaudė, 
labai mandagiai atsiprašė ir tampė, tąsė, angliniais *įr

j paaiškino, kad darbininkas, 
stachanovietiškai d i rbda-

elektriniais prosais lygino, 
direktoriaus vis (skatinami 

imas, pypke sudegino eilu- viens su kitu lenktyniavo
tės pečius.

Rujus visai nusiminęs ta
rė:

—Tai buvo vienintelė ma
no viltis ...

Vedėjui pagailo Rojaus ir 
pradėjo ji raminti.

—Lietuvoj,—kalbėjo jis, 
—visko yra daug, tik visa 
bėda, kad ekskursantai ne
žino, kur ko ieškoti, pro 

Į kurias duris įeiti. Kaune 
yra didžiausia siuvykla Lie
tuvoje Danga. Ten eilučių 
nors vežimais vežk. Pata
riu ten nueiti.

—Tai kodėl draugas ve
dėjas pats negali vežimu iš 
ten atsivežti į savo krautu
vę?—teiravosi Rojus.

—Mes atsivežtume, bet 
mums neduoda, o jum duos. 
Tokie yra mūsų planuotojų 
planai, kurių jūs užsienie
čiai nežinote. Aš savo gar
bės žodžiu ir Komunistų 
Partijos nario knygutės var
du dar kartą užtikrinu, 
kad draugas iš “Dangos” be 
eilutės neišeisi.

Rojus nuskubėjo į Dangą 
ir kreipėsi tiesiai į direkto
rių:

—Atėjau eilutės pirkti.
—Neturiu,—atsakė trum

pai ir aiškiai direktorius.
—Kaip tai neturite? Man 

draugas Sniečkus ir kiti 
draugai sakė, kad pas jus 
pilni sandėliai eilučių. Į

—Taip, draugas Sniečkus j

ir, kaip Kotryna Petrikienė 
rašė, per 3 dienas Rojus Mi
zara turėjo savo istorinę 
eilutę.

L. Norkus

KNYGOS JAUNIMUS.

Jei jaunas nepamfegs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. PirK- 
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūne* gn.-

-ū» eilei asi lai magiesiems ir mo
kyt linio amžiaus vaikams, trausiai 
papuošta paveikslais. psl., kai
na .............................................. >1.30.

GINTARĖLĖ. J. Narūnės RTaži pa- 
saka apie žvejį] dukrelę, iliustruota, 
lera dovana vaikams. 24 pusi. di
lelio formato. Kaina ................$0.96.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00 

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu 
,io Dovydėno apysaka, 168 psl.
kaina .......................................... $2.00

MfiLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl..
kaina .......................................... $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl..
kaina ................. ........... $l.0C

JŪRININKO SINDBADO NUO- 
TYKIAI. Įdomūs pasakojimai 
jaunimui. 108 psl., kai
na ................................. $2.00

LEKUČIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................ $2.50 >

A. Padveiskis iš E. St. toks žmogus sutinka ir to-
Louis, III., atnaujino pienu- liau darbuotis Susivienijimo 
meratą ir užsakė kalendorių gerovei.
Kristupui Fogtui, Vokieti-1 Neapsiriksime, jei tuos 

pačius iždo globėjus ir vėl 
išrinksime mūsų visų iždą 
globoti.

Narys

joje.

S LA RINKIMAI
Susivienijimo L i e tuvių 

Amerikoje—SLA vadovy
bės rinkimai vyksta SLA 
kuopų narių susirinkimuose 
nuo kovo pradžios iki kovo 
31 dienos.

Rinkimuose kandidatuoja 
visi dabartiniai SLA Pildo-

1V0KAI
Gydytojo sprendimas

Čekų rašytojas, parašęs “šau
nusis kareivis Šveikas“, (ta 
knyga yra išversta ir į lietu
vių kalbą) pirmojo karo pra
džioje buvo pašauktas karo prie-mosios Tarybos nariai: pre- dZ!O,e blį.Yo Pa?au?Laf ka^? PP?

. voles atlikti. Sveikatos tikrini-
zidento pai eigoms Povilas mo komisijoj gydytojas jo klau- 
Dargis, viceprez. J. Macei
na, sekretoriaus M. J. Vini
kas, iždininko Nora Gugie- 
nė, iždo globėjų E. Miku-j Dyglius skilvyje, reumatizmą, 
žiūtė ir adv. Steponas Brie- si,Pną širdi. sukasi galva ir ak-
dis gvdvtoio kv dr S Rie- ,OS1OS žarnos užde*irną. ais, gyaytojo kv. ar. a. me _ žmogau! Tau mirtįs karo

šia:
— Kuo tamsta skundies?
— Aš? Niekuo. Teisybė, tu

riu kelis nereikalingus dalykus:

ZIS. lauke bus išgelbėjimas.

z Jau atspausdinta*! Užsisakykite!

’KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų isteri
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.
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Lietuva tarptautinėj parodoj
BRIDGEPORT, CONN.

šiais metais per Lietuvos sa eile lietuvių dailininkų, 
koris 
Lietuv
dalyvauti Tarptautinėj Pre- tomi ir bus perduoti būsi- 
kybos-Pramonės Parodoje, majam komitetui, 
kuri, kaip ir pernai, bus Chi-j —Svarbiausias mūsų tik 
cagoje ir bus atidalyta bir- sias šioje parodoje—mūsų t 

• želio 24 d. valstybinio tęstinumo pabrė-
Pernai šia paroda rūpintis žimas. Šiandien, labiau ne- yorko 

konsulas buvo pakvietęs gu kada nors turime pasiro- 
Lietuvių Prekybos Rūmus, dyti vieningi, susiklausę, . 
ši organizacija buvo suda- j verti, kad su mumis skaity- Jo 
riusį specialų komitetą, ku-’tųsi ir mumis pasitikėtų,— *' 
ris parodos ruošimo darbus kalbėjo Jonas Jasaitis.

Spaudos darbuotojai išsi
skirstė pasiryžę visomis iš
galėmis remti lietuvių pavil
jono įrengimą Tarptautinėj 
Parodoje: informuoti visuo-’saK 
menę apie jos rengimo eigą 
ir skatinti prisidėti darbu 
lėšomis.

Minėjoms Vasario 16-tąją

Vasario 21 d. šv. Jurgio 
lėj Įvyko Lietuvos—.......: patai*. >aiej ivvko Lietuvos

konsulą dr. P. DauzvardĮ architektų ir kampetentingų J^pHĮ^esomybės 42 metų 
Lietuva vėl buvo pakviesta asmenų. Jų projektai svars- sukaktics dėjimas, kurį

KEL EI VIU I’
stkakfl 55 metei

pi adėjo A. Stanišauskas. 
Raibėjo klebonas J. V. Ka
zlauskas. vik. kun. Juškevi- 

7 čius ir pagrindinis kalbėto
jas Antanas Skėry s iš Nevv

S* *i’ill ų
Liudos reika 1

J. VLKS

kel-

ir atliko. Šiais metais jie to 
nebeapsiėmė padaryti (ro
dos turėjo keletą šimtų do
lerių nuostolių).

Sausio 10 d. konsulas 
kreipėsi į L. Bendruomenės 
Chicagos apygardą. Sausio 
20 d. apygarda sušaukė lie
tuvių organizacijų atstovų 
susirinkimą Jaunimo Na
muose parodos rengimo rei- 

Įkalui aptarti. Atstovams 
apygarda davė du klausi- 

! mus: ar dalyvauti, ir, jei da
lyvauti, tai ką rodyti.

f pirmąjį klausimą visi 
atsakė teigiamai, nes buvo 

J j prieita išvadą, kad pernyk-

leninę programą piadė- 
V. Barius, dainavo solo 

A. Porinus “Leiskit i tėvy
nę” ii Aleksio “Graži 
giružė.” Lalia
deklamavo, o Ed. Barius n 
Galia Ja eliūnaitė gražiai 

tkordionais. Eilė- Į 
akė mažiukai vai- j 

kučiai ir mergaitės. Kvarte-

Lietuvių ateiv ių spauda tytojų suradimu i.»- jam 
sunkiai verčiasi. Ypač ta, bintų davimu, 
kuri neturi iš šalies para- šiais metais vasario 9 d. 
mos. Tokios spaudos vienin- suėjo 55 metai, kai Keleivis 
telis rimtas pajamų šaltinis lanko savo skaitytojus. Ne-

Y^tai skaitytojų prenumerata, buvo rožėmis klotas jo ke- 
a Tiesa» f'ar turima įvairaus lias. Tamsuoliai, žemažiū-

• turinio apmokamų skelbi-riai, neišpiūseliai, be pakan- 
mų, bet tie skelbimai suda- tos žmonės, visuomet i Ke
ro tik mažą pajamų dali. leivio ratus kaišiojo paga- 

spauda skelbimų liūs. Gerai, kad Keleivio 
dau- skaitytojų šeima buvo susi- 

savo laikrašti pa
ėmė.< * « i *_ _ T* _ -T

ti. Juo daugiau mūsų 
ninkai spaudoje gaisintųsi, tarpu nekelia prenumeratos 
tuo daugiau jie turėtų nau- kainos, tai jo 55 metų su- 
dos iš spaudą skaitančiųjų: kaktuvių proga turime su- 
Ranka ranką mazgoja, ko- brusti naujų skaitytojų sura-

Mūsų
igą , .s_ . . t, L 'galėtų turėti žvmiai■ b- as (E Janehuniene.B. Ku-i®; mQ -j tusi

įklenene, V. Balius ir J. Būt-J ? i
A š.mia ikus) padainavo Vanagaičio

___________________ Tas ne brolis” ir židžiuno
P. S. Aukas parodos rei-1'? <ial ba vieningą.” Visiems 

kalams jau galima siusti įkomponavo A. Statusams---------- - J ..... ..
Apygardos valdybos ižd i- .
ninkui J. Bertašiui šiuo ad
resu:

J. Bertašius,
2642 W. 15th St., 
Chicago 8, III.

I ietuvos laisvinimo 
kalams aukojo:

Po $20.00 J. Jasevičius ir 
A. ir E. Gintautai;

rei-

1 ninkai nepašykštėtų jų duo- mylusi ir jį atsidėjusi rėn 
o daugiau mūsų versli-1 Kadangi Keleivis šiuo

sti, o sukaktuviniam nume
tu riui pasirūpinkime ir skelbi-

—Vot, vot, gerai, kad aš tas čigonas eidamas gulti štė paroda savo tikslą pilnai 
tave susitikau, Maiki. Užgavėnių vakarą Įsikando atsiekė. Iš pavergtųjų tautų

—O ką pasakysi, tėve. visą paltį lašinių. Bet ar ži- i dalyvavo tik Lietuva,nes 
—Norėjau paklausti, ar nai kas atsitiko? parodos dalyviai kviečiami

neužmiršai išsiplauti burną, i —Na, o kas gi? Per valstybių atstovus,
—O ką tas reiškia? i —Iš ryto žmonės rado či- S* klt<?s sovl€tjl pavergtos gulėjo B. Petį 
—Nu, matai pereitą sa- goną lašiniais užspringusi. valstybes, atrodo, bent Chi- jai padarė kojų 

vaitę buvo papelčius. Vadinasi, gavėnios neap- Ya.g?J^’. ^Y.° a^tov^ n<;t.urL Ligonė pasveiko ir jau
—O kas yra “papelčius?” gaudinėk. *Vl^. .į1.^1 Chlcag°s dĮen‘ kinėja savo vyro biznyje. ..
—Tai yra gavėnios pra- —Ar tėvas matei tą čigo- rasciai Lietuvos dalyvavimą Verduno ligoninėj opera- v ahu.is, 

džia, Maiki. ną užspringusi?
—Bet kodėl tėvas vadini —Ne, Maiki, matyti ne

in -‘imrkzdr-nim

MONTREAL. P. Q. 

Daug sergančių

|ja koją remia! 
i O vienok nepaisant
mūsų spaudos sunkumų, jos mais. Įvairūs klubai, drau- 
neturėjimo tokių stambių gijos ir net atskiri asmens 

Po $10.00 kun. J. V. Ka-ipajamų iš skelbimų, kokių gali prisidėti savo sveikini- 
Įzlauskas, J. ir J. Kariai, J. turi amerikiečių spauda, mais prie laikraščio sustipri- 
! Butkus, P. Rastas, J. Barno- mūsų spauda nėra branges- nimo.
tas, V. Domeika; nė už didžiąją spaudą. Oi Keleivis noriai įvairioms

Po $5.00 kun. J. Juškevi- lietuvis skaitytojas daugiau organizacijoms patarnauja,
Penkias dienas ligoninėje čiuf: ,A- Sk.i,ka.> S' Blynas, jam Įdomių žinių, yisokerio- jų veiklą plačiai apiašo, jų

Valinčius, Z. Bagdonas, J. Įdomaujasi. sun sunomma ssaiiaEc.us
Miuici upcia- ____ 7 Liga, Tamušaitie- ' Tik įsivaizduokime, koks L* kartu juos paragina atsi-

atžymėjo straipsniais, nuot-cįįa padaryta Marvtei Sta- A- Klimaitis, EI. Jane- būtų skurdus mūsų gyveni- lankyti į tuos kultunmus pa
rautomis iš šokėjų bei dai- niulienei. * liūnienė, V. Kandrošas, S. mas, jei mes neturėtume sa- sirodymus ar tapti vienos ar
nininkų pasirodymą, gi tele- Į Ligoninėj tebėra ir Adelė Laurienė.

narūnai Vnnuk w vizijos progiamose Lietuvos į Botyrienė. Jos koja sulau- M. žemaitis aukojo v ai žinai, Kūnais me- $3.
vos spaudos! Kas apie mū- kitos draugijos ar klubo na

riu. Šita Keleivio natarnavi-on iv no/mic?xi niuo pianuo
—Tai todėl, vaike, kad tą i —\j <u muku? mv- • • i • v. -dieną visi geai žmonės eina tais ir kurioje vietoje tas at- i)aV -)onas “P nes^ i .uvo z^a; ....

bažnyčion o kunieas aDi- sitikn9 rodomas. Lietuvos vėliava, Linkiu ligonėms greičiau A. Stanišauskas, S. Varo-
S 'pelenaisSka^ ir -Nežinau ir to Ale visą parod°S Iaik.« -PvVėSa' P^eikti. - nielis, Murauskas, O. Kuk- sPaud.°8 neturedam.
kožnam sukalbaUlotyniškai Plungės parapijoj žmonės v0 mle®‘° U" salia pa-j Slogos buvo paguldžiu- liauskienė, J. Matulionis
maldelę: Okus pokJ dor- per fžga^nes"^da tą či- ^dXZ dalXS BOS 8bU BakanaviŽius: Lin
tum būsim. goną atsimindavę Buvęs la- ^^Svo^ S

— Ar tai yra lotimskai? bai lokamnas padla. , lankvtoiams buvo i*da-—Jes. Maiki, iai reiškia: Aišku, tėve kad ši pa- „„J 3J0>000b bl0ŠiūnJj

durtinas buvai tr durtinas saka buvo sugalvota tam-nušviežianči dabartinę
bUS'o., -i.- a-i. f*6?15 žmonžms. S?®11*"1;. Lietuvos padėtį. Už gerą

—Bet kam reikia dėl to kad nenorėtų geriau paval- pasil.odymą konsulas gavo
burną plauti? gyt, parodos rengėjų padėką.

-Nu, tai ką tu norėtum -Bet pasninkauti reikia, Susirinki^ pripažino,
*>!autl? Ma,kl- Juk tai yra Dievo ka(, antraoju klausimu tik-

sliausia būtų palikti rūpintis 
L. Bendruomenei.

Po $1 aukojo: M. Lukie 
kiu nebesirgti, nes pavasa- nė, O. Lučinskienė, O. Ra 
ris nebetoli, ūkininką laukia manauskienė, P. Kukleris, 
darbai. Prietelius

Po S2.w-M. Yuscavage, «“<**» * k? ,mes P?‘y» aPie “t .“T' U “"S?“ 3° SU'
__ i__ c ir__  kitus lietuvius žinotume? kaktuvių pioga. Musų spau-

mes da yra visų mūsų reikalas, o 
sava kultūrine prasme, bū- Keleivis visada visuomenės 
tume lyg akli, nebyliai. O reikalų sargyboje stovėjo ir 
tarp svetimų, mums nevi- linkėkime, kad stovėtų dar 
siems būtų lemta sava kui- dgus metus.

URUGVAJUS

Karščiai ir sausros

K. Rudis, 6. Staniulienė, O.’ f ™ kūryba pasirodyti, ki-
- ei T> A tus sudominti.Maciukaitiene, Sk. Rastas,

Jr., J. Bagdonas, Jr., J. Kai- 
įys, J. Kramauskas, Mitke- 
vičius, K. Jakutienė, 
aukojo po mažiau.

Todėl mūsoji spauda, ne
paisydami visokeriopų sun- 
kūmų, atlieka didžiai ver
tingą ir kilnų kultūrini dar

Visa šitą įašau ne Kelei
vių leidėjų prašomas, bet 
savo nuomonę reikšdamas. 
Manau, kad taij> galvojan
čių esu ne aš vienas. Linkė
čiau visiems Keleivio bičiu-

-Jeigu man kas apibar- prisakymas, 
stytų pelenais galvą, tai aš —Netiesa,
galvą mazgočiau. prisakymuose

—Maiki, tu bedieviškoj pasninkų.

tėve.
nėra

Dievo
jokių Vasario 13 d. LB Chica

gos apygardos pirmininkas
Amerikoj užaugęs, tai nesu- j —Nu, tai iš kur pasninkai jonas .Jasaitis ir informaci
pi-anti visų papelčiaus taje- atsirado ?
mnyčių. Tą biznį žino^ tik • —Juos išgalvojo kunigai, Stasio Daunio bute, grupei
mūsų šventos Lietuvos žmo- tėve, ir tai ne visi jie pasnin- spaudos darbuotojų aiškino 
nes. Jie tenai per užgavėnes kus pripažįsta. Pas protes- su paroda susijusius klausi- 
visada gerai prisivalgo mė- tantus tokios mados nėra.
sos, kad per gavėnią turėtų _nu, tai pasakyk, Mai 
sylcs Velykų šventų sulauk 
ti. Bet gerai mėsos prival 
gius reikia gerai ir bumą iš

jos vedėjas Jonas Vaičiūnas

mus ir pi ase jų nomones. 
Pasirodo, pernykštėj pa- 

ki, kokią tu man rodą duo- rodoje turėta net virš 
di: pasninkauti, ar r.epas- $3,000 išlaidų, šiais metais 
ninkauti? tų išlaidų gali būti dar dau-

siplauti, kad nieko neliktų j —šiuo klausimu mano giau. Vien tik vietos (pačios 
tarp dantų, ba ant rytojaus patarimas, tėve, yra toks: mažiausios 20 x20 pėdų) 
būna gavėnia ir mėsos nega- jeigu turi iš ko pasirinkti, paviljonui nuoma yra $800. 
Įima burnoj turėti. Tai votį tai valgyk kas geriau patin- (Ta vieta esanti jau išnuo- 
Maiki, kas reikia geram ka, tik niekad nepersival- mota šalia Filipinų paviljo- 
žmogui žinoti. gyk. Visada būsi sveikesnis no ir pusė nuomos esą įneš-

—Bet kiekvienas geras ir ilgiau gyvensi truputi ne-'ta, kas visai ištuštino apy- 
žmogus, tėve, turi ir gerą davalgydamas, negu persi- igardos kasą).
liežuvį burnoje, o liežuvis valgydamas. | —Jei atsirastų bent 3000
juk ne silkė, tai ką su juo —Maiki, tu žinai, kad aš lietuvių, kurie paaukotų
gavėnioj daryti? gyvenu ant burdo, tai jau r ore po dolerį—klausimas

—Maiki, nekalbėk kaip persivalgyti negaliu, kad ir nebūtų sunku išspręsti. Au
tas čigonas, ką norėjo gavė- norėčiau. Ir negaliu pasi- kų lapai bus išdalinti LB 
nią apgauti. Juk tu girdėjai rinkti. Turiu valgyt, kas apygardoms ir apylinkėms, 
apie jį, ar ne?

-Ne, nežinau apie kokį 
čigoną tėvas kalbi.

—Nu, čigonas kaip čigo
nas, Maiki, visada nori svie
tą apgaudinėti. Per užgavė
nes jis priede mėso6 ir eida-

ant stalo padėta. Dac oi.

AR SKAITĖT DARBĄ?

Jie bus surišti į gražią kny
gą, gi knyga išstatyta pavil
jone—aiškino pirmininkas.

—Aukas bus galima siųsti 
ir Parodos rengimo komite
tui, kada toks bus sudaly
tas. Adresas bus irgi visuo-

Jei neskaitėte Darbo žur- 
_ . (nalo paskutiniojo numerio,

mas gulti dar gabalą įsikan- ibūtinai paskaitykite: Suži- paskelbtas, pridūrė
do. Rytojaus dieną jis nuėjo rosit€ d j(i<;miu da, ku , iis. . .
įssispaviedoti ir sako kum- v T,1 \ Spaudos darbuotojai, ku

kama $1.00, metine pienu-1^ buvo susirinkę apie tuzi-gui: “Sugriešijau. Šįryt pa
budęs radau biskį mėsos 
tarp dantų.” O kunigas sa
ko: “Kas lieka tarp dantų, 636 E. Broadvvay, 
tai ne griekas.” Kita metą ston, Mass.

merata $3.00. Galite gauti ir na, davė visokiausių pasiū- 
Keleivio administrarijoje, lymų ir juose bendrai svar-

So. Bo- stė. Pirmininkas painforma- 
,vo, kad yra tariamasi su vi-

Po neperstojamų kelių _ _ ___
mėnesių liūčių pagaliau atė- _ A iso aukų surinkta 220.- ’taj įvertinti

; bą. Deja, ne‘ visuomet mes HaI?s 8370 gižius norus to

jo vasara ir, nustojus lyti, ^0 dolerių.
kiais darbais paversti, kad

Ir musų spaudos sunku- l^ik^štis pajustų mūsų pa-
prasidėjo karščiai ir nepa- Vietinio ALTo skyrius maį nemažėja. Jos leidimo ram3 pritarimą, 
prasta sausra. Jau bus dau- taria nuoširdų ačiū visiems, vįsį kaštai nuolat auga. Po- 
giau kaip pora mėnesių kai kuri ši minėjimą vienu ar pįerius brangsta, pašto išlai- 
nėra lietaus. Kai lijo, tai Ii- kitu būdu rėmė ir ypač vi- (ios auga įr kįtį spaudos dar- 
jo, o kai nustojo, tai ir su siems aukojusiems, progra- bo kaštai kyla. Anglų kalba 
“Pone Karaliau” negalima moję dalyvavusiems ir kt. laikraščių kaina pakelta, ar

SLA IŽDININKO SVARBA

SLA iždininke NORA
lietaus išprašyti. Viskas iš
džiuvo, to dėl tiūksta dar-i 
žovių ir kt.

Karščiais ir gražiu oru pa
tenkinti tik turistai, kuriu 
čia nemažai privažiuoja iš 
Argentinos ir kitų kraštų.

M. Krasinskas ūrau^ą.

ALTo Sk. Valdyba

Paragink saro bičiulį Ke- 
leivj išsirašyti — ilgais žie

mos vakarais turės gerą

GACDYS SL BMAKIM S

Amerikos karo lahynas turės šitokiu laivu, kurie 
bus pritaikinti povandeniniams laivams sekioti jū
rose ir jiems naikinti.

keliama, taip pat ir skel- per ketvenus
bimų.

Kai kurie _____ _____ _ , .................... ..
čiai taip pat jau buvo pri- k-v<'a™a organizacijos iždą 

Del to visai teisingai no-

metus parodė savo sąžinin- 
mūsų laikraš- Sum^ ir Pareigingumą tvar-

versti padidinti prenumera
tą ir atskilų numerių kainą.

Dabar liko bene vieninte
lis savaitraštis Keieivis, ku
ris vis dar laikosi senos savo 
kainos. Žinoma, toks Kelei
vio pasiryžimas nėra peik- x , x. - •
tinas, bet' kartu skaitytojai Iu"me atl<,’uot> ,uz » 
icerai padaivtų ta aūimin- kal™s ,enkant kovo. 
darni i.- laikrašti dar uoliau Tarybą
remdami. Remti naujų skai-

minacijų balsavime SLA 
nariai beveik visais balsais 
pasisakė už jos palikimą 
tose pareigose kitam termi
nui.

Be jokių svyravimų visi 
savo 

mėnesi

SLA narys K. B-sys

‘Keleivio' 55 IJeią Sukakties Proga
KIEKVIENAS, KAS TIK NORI, GALI GAI TI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Ga>i gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą 

j “LIElUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir 
įdomiai sratomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis

j turėtų perskai.yii. Knyga farduodama už $5.50.
ARBA gan gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA.’’ 

j 327 poslapiu, laba; gražiai išleistą, minkštais viršeliai/. Kny- 
• goję surinkta laoai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji pai- 
i duodama u/. $5.00.
! Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas-, kas at-
J siųs du nauju.- Ke.eivžo metinius skaitytojus ir prenumera- 
I tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 
| skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs. 
J arba nebeskaito jo bent du metus).
į Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
j adresu. Pasiūlymas galioja nuo vaskrio 1 iki gegužės 1 U.
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Pasidalijo Juigis savo mintimis su Jonu ir Palubiu. 
Visi svarstė ir rokavo, kiek jie uždirba, kur ir kam pini
gus išleidžia. Ėmė rokuoti, kiek jie už "burdą'’ išmoka. O 
kad taip savo kambarius išsinuomoti, o gal namą nusipirk
ti. Jie trys vyrai, o jų draugai eitų pas juos gyventi. Pi
nigu atliktų. Bet . . . kas gi l aspadinautų? . . .

Su Palubiu pasitarę. Gražuliai nutarė kviesti seserį 
Magdutę i Bostoną. Jurgis rašė tėvams:

—Ji bus mūsų gaspadinė. Paimsim didelius kamba
rius ir draugai eis pas mus gyventi. Tai patiems pigiau 
išeis ir dar uždirbsim. Magdutei jokio kito darbo nerei
kės dirbti, tik valgyti virti ir namus apžiūrėti. Iš to už
sidirbs pasogą. O kai jūs ir mes dar ką pridėsim, tai to
kios pasogos jokia kita mergina visoje apylinkėje neturės. 
Galės pasirinkti ką tik norės. Net i dvarą i marčias galės 
eiti.—

Dėl svarumo Jurgis ir "šipkortę” pridėjo. Pinigai ke
lionei išleisti, tai nebus kaip atsisakyti. Tas galės nulem
ti Magdutės išleidimą, galvojo.

—O jei Magdutei nepatiks.—toliau aiškino,—tai 
galės giįžti, kada tik norės. Ir tegul žino. kad pas tikrus

L1CDNAS ATSIMINIMAS

John Usi iš Bronx, N. Y., žiūri į savo nuotrauką su 2 
savo vaikais, kurie skrido Italijos linijos lėktuvu su
dužusiu Airijoj. 29 keleiviai žuvo nelaimėj, 23 buvo 
sužeisti.

, —Žmonos turi sekti, kad
, vyrai dažnai eitų pasivaik
ščioti. Atsisakykite važiuoti 
automobiliu, kur galima pė
stiems nueiti.

I Labai pavojinga žmonai 
būti nuolat Įkyriai, sako dr. 
Hutchin.

—Jei galite savo namus 
i paversti dangumi, jūsų šei
ma bus jums už tai dėkinga, 
—rašo dr. Hutchin.

Verta rimtai pagalvoti 
apie šiuos patarimus, nes jie 
nėra iš piršto išlaužti.

HAWTHORNE, CALIF.

NAMŲ RU0SO5 
DAKTARĖ

Mary Calsh iš Bostono, 
Mass., yra pirmoji amerikie
tė, kun gavo namų ruošos 
daktaro laipsnį. Ji jau turė
jo filosofijos daktaro laip
snį.

J V O K A i

ūk graži ir sėkminga
Štai trumpas , . . o. To dėl pradek kosme-brevionus... r . .tika nuo savo nervų ir ūpo.X W • -J • . • 1 • ŲXXx<X UUv OCAVU llvt v XX

brolius, o ne pas svetimus važiuoja, tai jokios skriaudos oienų moteriai, Kun no- jęeivaj rejkalingi daug bal- 
Sot kr*; :n būti graži ir sėkminga .----- . i-jai negalės būti.

Skaitė Gražuliai laišką ir dūsavo 
labar bus

PILKAJAM BROLIUI

Pilkas mano broli,
Juodo vargo verge! 
Eidama pro tave—
Taimė užsimerkia.

Tavo sunkios rankos— 
Geros žemei versti. 
Geros arklui spausti, 
Geros plienui gniaužti.

Tavo budrūs žingsniai, 
Nuo aušros lig tamsai, 
Milioną kartų 
Juodą dirvą mina.

Milioną kartų 
Kietos rankos tiesias— 
šviesią viltį sėja 
Juodas vargas dygsta.

Juodas vargas dygsta, 
Juodas vargas želia— 
Pilkas tu kaip žemė,
Kaip akmuo prie kelio!

Salomėja Nėris

Tai jo žmona
Psichiatrinės ligoninės direk

torius rodo savo įstaigą laikraš
tininkui. šis pastebėjo, kad ko
ridoriuje viena moteris labai 
piktai žiūri į direktorių. Išsigan
dęs laikraštininkas klausia di
rektoriŲ :

— Ar ta moteris taip pavo
jinga, kaip ji atrodo?

— Taip.
— Tai kodėl ii laisvai vaikš

to?
— Kitaip negaliu.
Kaip tai ? Juk ir ta ligonė yra 

tamstos žinioj.
— Bet, — nenoriai atsako di- j 

rektorius, — tai ne ligonė ir ne ; 
visai mano žinioj — tai mano ; 
žmona.

Petro ir Nelės Karužų 
auksinė sukaktis

SLA kuopos sumanymu, 
sausio 16 d. buvo surengtas 
Petro ir Nelės Karužų 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties atžymėjimas. Tiek 
nariai, tiek svečiai pripildė 
apatinę parapijos salę. Pro
gramą vedę C. Kirilauckas 
ir Adomas Beksza, SLA. 
kuopos pirm.

Petras Karužas Amerikon 
atvyko 1907 m. 1910 metais 
vedė Nelę Vyšniauskaitė iš 
Lowell, Mass., ir abu gyve
no Waterbury, Conn. 1913 
m. nuvyko į Lietuvą, kur iš
gyveno 10 metų, paskui at
vyko į Kanadą ir 1935 m. 
vėl atsikėlė gyventi į Wa- 
terbury, Conn.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ........................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što iaikų, kieti apdarai _____ $3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
<1930-1945 > užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina....................$4.50

ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina -__ $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš niie^o, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 41C puslapių, 
didelio formato. Kaina ____S5.50

DIĖNOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 4C4 psl., kaina.__ $C.0u

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ...................................... . $6.00

ŽVILGSNIS I PRAErtf. K. Žuko į- 
domus atsiminimai 177 iyd.. kai- 
na .......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
S26 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ...................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pnsikal 

bėjimus. Kaina................... 75 Cnt.

MARLBOROUGTPS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliš’-ai kalbančiam, 14< 
psl., kaina ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne. j 
užmirštamas aprašymas, ka jis ir ' 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 4R3 
puslapiai. Kaina ................... $5.00.

tymų, riebalų, vitaminų ir 
deguonies. Dėl to nepamiršk 

pagalvok, kasdien pasivaikščioti, 
kad šiandien tau bus laimiu- 6 NepamirSk k a s d ien 

diena, kitaip pasakius, .. • nps . .

. . . _ gyvenime.Teisingai su- -, , .
1. PabudusiGražulieneinūs rašo, bet 

galva plyšo:
—Nustojome, tėvai, sūnų, dabar ir dukters nusto- 

sim. Vyras tai vis vyras, bet kaip vi dabar vieną mergaitę 2 Nesike]k vglai w — _
leis, uz jurų. kad „• pas bronus? . .-Ne,amu motinos mieg? tau
su ožiai ’bepadės. Geriau eik anksti baltymai, riebalai, vi-

Bet reikalą pati Magdutė išsprendė: _ gultu tas labiausia naudm-tominai fa. mineraiinės dvu_
—Nevažiuosiu as, mama, kad ir iš narnų jus mane ga tavo sveikatai ir grožiui gj<os pjene prieš ei-

išvarytumėt. Man gerai Lietuvoje. Jūs čia išgyvenote ii ir tai pigiausia kosmetika. nant gulti išgertas pienas
jūsų tėvų tėvai išgyveno. Kodėl gi aš negaliu? . . Nerei- 3. Pasigiažink. Veido dar padeda gerai miegoti,
kia man tos pasogos, nei tos Amerikos* priežiūra iytą ir vakarą vyk- 7 Prieš naktį neskaityk

—Kas čia, veikeli. tave varys? . . Nenori, tai ir ne- dyk protingai, pasitark su kriminalinių romanų arba
reikia,—motina guodė. t0 r<?ikalo žinove. kitokių jaudinančių raštų, j

—Siųsk, tėvai, šitą “šiokartę” atgal Jurgiui ir ra; 4. Bet jos nepakanka. V i-Jie apsunkina tavo sielą ir 
syk, kad mergaitė nenori važiuoti,—nusisukusi į tėvą sokie dažai, pudra nėra gi o- neduos ramiai miegoti. Ge- 
sakė Gražulienė. - žio Pagundas. Labai svarbu riau paimk gerą vertingą

... . . . . jL. pagalvoti, ką valgyti ir ger-knyga, arba eilėraščius, ar-
Sis šypsodama^ ------ --------- ----... ............................... ..
—Tai

Toks nuostolis
važiuoti Amerikon ir "šipkartės” neturi, tai mažu gali- labai sūrių ir su pipirais pri- grožį, kuri mėgsta gėles,; 
ma bus parduoti? Reikia paklausti Jurgio, kiek kaštuoja, krautų valgių. Geriant per dangaus platumą ir bendrai 

Staiga jaunesnioji, vos šeši
Anutė pribėgo prie tėvo:

Kam čia (

ga ,. 1 . ' gerti pieno, nes dar nė vie-Ipradek dieną gera nuotaika. «am į,okslillil]kui nepavyko
NELĖ ir PETRAS KARUŽAI

Nuo 1955 m. Karužai at-
šioliktus metus bebaigianti, daug pupelių kavos ir rū- gražius dalykus svajoti, iš- sikėlė gyventi į Kaliforniją.

kant cigaretes genda* oda. sigelbsti nuo gyvenimo gru- Havvthorne miestelį prie pat 
ū ii kalbėjo__ Vil ti a« Sakai, kad tai reikalinga ta-bumo ir liks moteriškai švel-Los Angeles. Kartu gyvena-karšr----AŠ, tėte, VaZiUCSill,---- aaiCL-trt ii naiuvjv.----  » cii: 1 , . • ., .

. vo nervams, kad tai pnduo- m.
moku . . . koks oa daiKtas valgyti išvirti, indus suplauti da tau jėgų. Ne, tau gal iei- Vi 
ar stubą pašluoti. As Jono n Jurgio pasiilgusi . . . Ne tas kaunga ne nervus paskatin- sunku Įvykdyti, 
gyvenimas, kaip jie išvažiavo . 1 ‘ * . . . .

reikia tik
ti, bet juos gydyti vaistais, noro. 0 jo neturėtų trūkti, 

—Kur jau tu, blusa, aabar šoki!—motina suoarė, Nervingos moterys nebūna nes visos norime būti gra-
Magdutė vyresnė bijo. o ji. mat. šoks per jūras!

Bet Onutė nenusileido: prašėsi, maldavo, įtikinėjo, i ^rozis tur* spindėti išsekimą, 
kad ir pasogos jai reikia ir svietą pamatyti ir brolius ap- 1 
lankyti ji nori ir daug kitų dalykų jai reikia. Net gra
sinti ėmė, kad važiuos į Rygą dirbti pas ponus už tar
naitę, jei jau tėvai pas brolius neleidžia. Turėjo tėvai iš
leisti. O “šipkortė“ jau gatava buvo. Tai laukti ilgai ne
teko.

Išvažiavo Onutė lyg i atlaidus: linksma ir žvali. Iš-

įr jų sūnus, karo veteranas 
Visa tas paprasta ir ne- Bronius Karužas (Carusso).

Karužai yra susipratę lie
tuviai, priklauso lietuviš
koms organizacijoms, skai- 

liet. spaudą—Tėvynę,gyvenime sėkmingos, nes žios ir turėti gyvenime pasi- Įto
Keleivi, L. Dienas ir k. _ • *'

V. Funkienė

Nežudykime savo vyrą
Anglijos gydytojų drau- žiaus vidurkį, 

gijos žurnale dr. Kenneth | “Vyrų nelaimė, kad juose 
bučiavo tėvą ir motiną, apsikabino Magdutę ir visus tris C. Hutchin duoda patarimų, yra labai išsivystęs įsivaiz- 

kaip moterys gali prailginti davimas. Vyras; mano, kad1 amino:
-Juk pas brolius važiuoju ... ko dabar verkiate, lyg savo vyrų gyvenimą. jis žino daugiau už kitus.

laidodami. Sugrįšiu atgal ir turėsite įsileisti: isibriausiu, Tas gydytojas rašo, kad Tegu jis taip galvoja. Apsi-
kad ir duris užrištumėt. O mama sakai, kad ir nuluptus nedaug tėra tokių moterų, meskite, kad ir jūs taip ma
nius pažintum. Tai žiūrėk, kad pažintum, kai ponia at- kurios^ sąmoningai savonote. Ar verta dėl niekų ne

vyi-us žudytų, bet už tai yra malonumą kelti—namuose
labai daug tokių, kurios pa- bus taika ir ramybė, o vy-

Onelės didelis veržlumas važiuoti Amerikon kylo iš ičios nejausdamos greičiau ras bus sveikas.”
vidinio jausmo prasiveržti iš užtvarų. Išaugo ji Laukai- savo vyrus į kapus nuvaro, j Taip rašo minėtas dakta-
čiuose pas tėvus ir niekas jos gyvenime nepasikeitė. Tie “Kai jūsų vyras pareina ras. Jis pataria neapsunkin-
patys ūkio darbai, tie patys namų smulkūs įūpesčiai, ta iš darbo pavargęs, sunervin- ti vyrų įvairiais menknie-
pati saulė leidžiasi už giraitės, kas vakarą ir ji—Onutė tas, būk linksma, maloni, kiais, įvairiais smulkiais,
vis ta pati. Tiesa, ji paaugo, sutvirtėjo, bet iš esmės nepa- neužgulk jo tuoj savo nusi- bet varginančiais darbais. .
sikeitė niekas joje, taip kaip niekas nepasikeitė namuose, skundimais, duok jam sti-Į Tas nereiškia, kad prie
.Niekas, išskvrus broliu išvažiavimą, ir, rodėsi Onutei, klelį degtinės, arbatos ir tik vyrų reikia .visuomet prieiti
kad tik išvažiavus ios --v nim-.s kaž kain nakitės ir na- vėhau Pradėk skųstis. su silkinėmis pirstmaitemis, kad tik įsvaziavus, jos gyvenimas *az kaip pakitęs pa 4<Leigk jam ilsėti> Nuo-1—rašo dr. Hutchin,—bet
«kei& Atsivers naujos erdves. ... . Jlat jam nesipriešink. Gal būtina nepamiršti jų nuotai-
• Stebėjosi Giazuhenė Onutės diąsumu. Ar tai pnes jūsų vvras neteisus, kos.
gerą artai prieš blogą, vaikas tiek drąsos turi ir nebijo Greičiausia jfs tįkraį netei.| _Ypač moterys turi krei- 
tėvų namų apleisti . . . sus, bet kam gi nuolat jam pti dėmeso vvtu maitinimui.

—Žiūrėk, Magdutė ir vyresnė ir lygiai tiek pat manomą priminti? jDuokite maistą, kuriame

važiuosiu.

Petras ir Nelė šia proga 
i n ori padėkoti banketo ren
gėjams ir talkininkams: 
Adomui ir Marijai Bek- 
szams, Kirilauckams, J. Ma- 
cėnarns, J. Mason, I. Bim
bai, J. Miglinui, muzikantui 
Urnėžiui ir visiems prisidė- 
jusiems prie šio banketo su
rengimo.

Reporteris

BROLIAI SUSITIKO 
PO 30 METŲ

Broliai Sam ir Horacy 
Priestley ilgus metus dirbo 
vienoj įmonėj, vienas antrą 
vadino vardais, pavardžių 
nežinojo, ir todėl negalėjo 
žinoti, kad jie yra broliai.

Mat, prieš 30 metų jų tė
vai išsiskyrė, vaikai buvo 
atiduoti į skirtingas prieg
laudas. Sam ir Horacy išau
go ir vienas apie antrą nie
ko nežinojo ir tik atsitikti
nai sumaišę savo darbo kor
teles jie sužinojo vienas ant
ro pavardę ir išsiaiškino,

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. 
kieti viršeliai Kaina........... $5.00.

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. I 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3R0 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimosJ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug nuveiksiu, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu snsi 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PA UNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera pnoie- 
ra, kaina....................................$2.50

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
1 erai einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ........................... $2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
tri:ose dalyse, kiekviena dalis po 
?2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

POPIERIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina .......................$2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
angbi kalba sodrūs va’zd«»iai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ..............   $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
♦oks tranas bū‘i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCTALTZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina........................... 25 Cnt.

TAVO KELIAS T SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RĖS, 32 psl., kaina...........25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl- kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ....................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trvs dalys įrištos į vienų 
knvgų, kieti viriai, 631 puslapis. 
Kaina ................................... $6.00.

A’aikas, o skirtis nenori, bijosi . . . —svarstė motina.Bi "
(Bus daugiau)

‘Nereikalingi nemalonu-yra ko daugiau baltymų kad jie yra broliai.
mai atsiliepia vyrų sveika-j (proteino) ir ko mažiau,

Į tai, ypač peržengusių am- krakmolo. į b
Matote, kokių atsitikimų

imu.

KODĖL Aš NETIKIU T DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

•
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:

636 E. Broadway
KELEIVIS

So. Boston, Mass.
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NEW HAVEN, CONN. komitetą banketui rengti. 
--------- Jame yra Vincas Kripaitis,

Vasario 16-sios minėjimas 'Antanas Zimkus ir Vincas Į
ALTo skyrius ir šiemet, ši'kas; Komitetas Į talk\Pa’'

kaip ir kitais metais vadovu- f*™* 8*™* s«.m.“>*nk^ i
vo šiam minėjimui, kuris kunos ,7“lus ?°c,al Pa.v.al

ii sms. Vėliau bus plačiaubuvo vasano 14 d. .. r
Iš ryto buvo pamaldos ba- Pianes a

žnyčioje, o po pietų šv. Ka Komitetas
zimiero bažnyčios salėj su 
sirinkimas. Jj atidarė ALTo 
skyriaus pirmininkas Vin GOODMAN, WIS.

ten nemato saulės.
Niujorkiečiai tikrai neno

rėtų ten gyventi, bet vietos 
gyventojai — khasis, atro
do, dėl lietaus perdaug ne
sisieloja .Jie augina oran- 
žius, savotišką kramtomą 
gumą, kasa anglis, o kai 
užeina patys didieji lietūs, 
triūsia namuose.

J ieškojimai

tas reiškia suprasime, jei at
siminsime, kad Niujorke per 
metus teiškrenta kritulių 
(lietaus, sniego) tik 42 co
liai.

Aukščiau nurodytas skai
čius yra eilės metų vidurkis. 
Būna metų, kada ten kul
kas daugiau lietaus turima. 
Pavyzdžiui 1954 m. ten pri
lyta 639 coliai, o 1861 m. 
net 905 coliai.

Daugiausia lyja birželio ir 
liepos mėnesiais, o r.uo lap
kričio iki vasario ten beveik 
visai nebūna lietaus. Tuo 
metu viskas išdžiūva ir 
žmonės neišmano, kur van
dens gauti. O kai užeina 
lietingas metas, tai arba pi
la kaip iš kibiro arba tik laš
noja, ir tas tęsiasi dienų 
dienas. Dažnai per 20 dienų

SANDĖLIS
Visokių Arbatų ir Žolių 

PRIEINAMIAUS1A KAINA
INKSTAMS ARBATA yra geras 

!vaistas nuo visokių inkstų ir pūslės
negalių

Ji yra rūpestingai sutaisyta iš j- 
vairių gydomųjų žolelių ir uogų. ku
rios turi savybę valyti ir stipt inti 
inkstus ir pūslę, nuo ko apsivalo ir 
sustiprėja visas kraujas kūne, o kuo
met kraujas pasveiksta, tai ir .visas 
kūnas sveiksta.

Šia arbatų reikia -gert: visuose at
sitikimuose, kur jaučiama sunkumas 

Į ar nesmagumas žemutinėje pilvo da- 
i lyje, arba kuomet strėnos ima skau
dėti. Mūsų gaunami laiškai iš varto
jusių Inkstų Arbatų žmonių Įtikina 
mus, kad ji suteikia greitą paiengvl- 

' nimą nuo inkstu ir pūslės negalių, 
j KAINA DĖŽUTEI $3.00
Kanadoje ir kitose valstybėse Ex- 

' tra 50 centų persiuntimo išlaidoms.
FLORAL HERB CO.

Box 305, Clinton, Ind. Dept. 5 
ū ■ 1 ■ i —< ——

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

ŽEMESNIS Už ANGELUS 
Tiesa, kad mes ‘‘dar nematome" vi

sa pavergta žmogui. Per ilgus am
žius pasitodė, kau žmogus negali nė 
pats savęs suvaldyti, nekalbant jau 
apie turėjimą valdžios ant kitų. Su- 
tvertojas įgaliojo žmogų daugintis 
ir pripildyti žemę ir turėti joje val
džios, bet prasižengdamas prieš die
viškąjį įstatymą žmogus pr: |$tdo 
valdžią ir teisę gyventi per amžius. 
‘•Esi duikės ir vėl dulkėmis pavirsi." 
buvo bausmė ištarta žmogr.i tada, 
kai jis buvo išvarytas iš Edeno į ne
pabaigtą žemę numirti.—Mozės 3:19.

Bet verta šitoje vietoje pastebėti, 
kad žmogus buvo pasmerktas tik nu
mirti, o ne į amžinas kančias, kaip 
kad viduramžių teologija skelbia. 
Netiesa ir tas. kad žmogui nusidė- 

Jjus ir nebeturint teisės gyventi ant 
i žemės. Dievas pasirengė nugabenti jį 

j dangų tuojau po jo mirties, žmogus 
į buvo sutvertas gyventi ant žemės— 
“mažką žemesnis už angelus,”—ir 
šventraštyje nesiranda jokių pareiš
kimų, kad mirties valandoje, ar ko- 

Įkiu nors kitu laiku. Dievas yra pasi- 
' rengęs padaryti žmogines esybes an- 
j gėlais.
! Žmogus buvo sutvertas tobulas kai- 
Į no žmoginS esvbė. ir buvo padarytas 
•į Dievo paveikslą; turįs sugebėjimą 
Inrotauti. ir atskirti gerą nuo blogo.
;Taip ivyko pirm 6060 metų. Bet per 
'visą šitą metų eilę žmonijos pader- 
j mė vis labiau sugedo taip. kad šian
dien nebegalima nė įsivaizdinti koks 
tikrybėje yra tobulas žmogus. Mes 
visi esame netobuli ir mirštame, mū
sų mintys ir kūnai sugadinti. Mūsų 
protai sunykę, mūsų kūnai liguisti ir 
sugedę. Pradinis minties ir kūno to
bulumas buvo prarastas, ir saumy- 
lumas varo žmoniją galvatrūkčiais į 
pražūtį.

(Bus daugiau)
Norėdami daugiau sužinoti šiuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės;

I.. B. S. A.
3444 So. Lituanica Ave.

coughton Va.; M. Tatariunas iš 
Lavvrence, Mass.; Al. Basis iš 

'Moline, III.; P. Andrikus iš Ko- 
komo, Ind.; T. Bubnis iš Roche- 

!ster, N. Y.; A. Kazlaskas iš 
Amherst, Me.; A. Walikonis iš 
Cliffside Park. N. J.; Mrs. Nelis 

ĮGrinis iš Union City, N. J.; J. 
jVaisdvila iš Detroit, Mich.; J. 
Brajus iš Toronto, Kanadoj; J. 

j Vilkus iš Paterson, N. J.; Mrs. 
B. Sadauskas iš Scranton, Pa.; 
T. Supinski iš Shadyside, Ohio; 
Mrs. Monica Martin iš Hart
ford, Conn.; John Burba iš Bid- 
deford, Mi.; J. P. Trakimas iš 
Wodbury Heights, N. J.; V. Va- 
liukonis iš Shrewsbury, Mass.; 
M. Kavaliauskas iš Omaha, 
Nebr.; Mrs. Mary Banis iš 
Sioux City, Iowa; A. Zalkowski 
iš Jersey City, N. J.; Ant. Ka
lius iš Phila, Pa.; Mrs. A. Eu- 
dziulis iš Chicago, III.; P. Barei- 
szis iš Burlington, N. J.; K. 
Blonskis iš Scranton, Pa.; Mrs. 
K. Yatulis iš VVelland. Ont., Ka
nadoj ; A. Petraška iš Hamilton, 
Kanadoj; J. Jasunskis iš Thors- 
by, Kanadoj; W. Mickus iš 
Montreal, Kanadoj; S. Mikalau
skas iš W. Pittston, Pa.; J. Kli
mas iš Toronto, Kanadoj; J. 
Prunskis iš Paso Robles, Calif.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin
gą ačiū.

Keleivio Administracija

SLAPIAUSIAS MIESTAS

DU PREZIDENTAI

cas Šilkas, kuris savo žodv- . . . . „ .....
je paminėjo sios dienos pra-
smę, padėkojo taip skaitlin- Suvalkijos lygumų sūnus 
gai atvykusiems ir pasi- Andrius Kuosa buvo kilęs ir 
džiaugė, kad bent vieną augęs netoli nuo Skriau- 
kartą per metus, minint Lie- džių bažnytkaimio. And- 
tuvos nepriklausomybės su- riaus Kuosos tėvas turėjo vi- Į 
kaktj, New Haven lietuviai dutir.io tfidumo ūkį tarp ! 
užmiršta partinius skiriu- miškų, bet žemė buvo pra-. 
mus, tuo parodydami, jog stoka, prie smėlio. Esant tė- 
išmušus Lietuvai lemtingai ,vo dideliai šeimai Andrius
valandai, taip pat vieningai tankiai dirbdavo motinos atsimenate LSS pokyli? Ha Žvirblis iš Binghampton, N. 
visi atsilieps Į tą kvietimą. į tėviškėj, Bebrininky kaime, | sekmadienį, kovo 13 d. Y.; J. Ambrose iš W. Palm

mirus

Kaip žinome, prezidentas Eisenhower lankėsi Argen* 
tir.oje. čia matome ji ir Argentinos prezidentą Artū
ro Frccdizi (dešinėj) važiuojančius j Buenos Aires 
aerodromą.

DETROIT, MICH. Brooklyn, N. Y.; P. Jacobs iš 
Lafteche, Kanadoj; Mrs. Ame-

Pagrindiniu kalbėtoju šie- Paežerio vai. Vilkaviškio 9 vaJ *t j Uni. Beach, Fla.; M. Matulevich iš 
met pavyko gauti Juozą Au- aps Dirbdavo ir pas savo Qog a ‘j^* salėjl (25.OS if Rosemont, Kanadoj; P. Lingis 
dėną, buv. Lietuvos žemės dėdę, stambų ūkininką Vin- lVernor W. Hightvay) ’! » cmvi »» . jneįiuay i bUS
ūkio mmisten ir dabai-ak-cį Vaism. Lietuvių Socialdemokratų
tyviai dirbanti orgamzacijo- j l«0o m. atėjo laikas sto- Sąjungos n6 kuopos pobū. 
se dėl Lietuvos išlaisvinimo, ti j caro kanuomenę, bet jis bus ietūs šokia; maIo. 
Kalbėtojas savo kalboje pn-tais metais isyyko-Į JAV, Bus pasižmonyimas h. 
mine gėrusias ir blogusias kur anksčiau buvo išvykęs sokie kitokie smagumai. 
musų visuomeninio gyveni- bro is Jonas (is kito tėvo) ir yisi kviečiami atsi!anky. 
mo ypatybes, tuo pačiu pa- brolis Vincas, o vėliau atvy-
žymėdamas, kad darbas ne- ko ir brolis Antanas. Visi 3 
baigtas ir reikalauja dar broliai nutarė, kad jiems 
daugiau dėmesio ir lėšų. Kuosos pavardė nepatinka 
New Haven lietuviai Lietu- ir visi trys sutarė keisti pa- 
vos laisvės kovai paremti varde į Kasakaiti. 
sudėjo $268. ’ Broliai Antanas ir Vincas

Meninę piagramą atliko jau yra seniau mirę. Iš gyvų- 
p-lės Mikalavičiūtės vado- jų dar yra brolis Jonas, Dės 
vauiama tautiniu šnkiu oru- Moines. Iowa. ir 2 seserys•r - - - * ■ " ** z” v
pė, šeštadieninės mokyklos —Ono Callas (Waukesha, 
mokiniai (padeklamavo) ir Wis.) ir Elzė Alba (Dės 
Roseli vadovaujamas baž- Moines, Iowa). 
nvtinis choras. Prieš kelioliką metų An-

Ruošimo komitetas vi- drius Kuosa-Kasakaitis pra
šiems tiaria nuoširdų lietu- dėjo ūkininkauti 
višką ačiiū. ypač Sušinskui, nuo Goodman miestelio, 
kuris taip meniškai papuo- Wisconsin valstijoj. Ūkinin
kė sceną. kauti sekėsi neblogai ir to-

ti, įėjimas tik $1.50.
M. L. B.

THOPSHAM, ME.

Mirė K. B ar nes
Vasario 9 d. savo namuo

se Meadow Rd. mirė Kazi
mieras Barnes, 80 metų am
žiaus. Velionis į Ameriką 
atvyko 1900 m., 1904 m. ve
dė Mortą Sukaitę, ilgus me
tus gyveno Rumford, Me., ir 

nptnlip«?p dirbo popieriaus fabrike.
Jis paliko liūdinčius du 

sūnus—Stanley (Levriston) 
ii- Adomą (Middletovvn,

Ieškau Lauryno Montvilos, iš Nadau- 
kių km.. Stačiūnų parap., Pakruojaus 
vals. Išvažiavo Į Kanadą 1924 ar 25 
metais, gyveno Fort VVilliam, Ont. 
Jis pats ar jį žinantieji atsi.iepkite 
adresu:

Ant. Žukauskas (10
325 Pine St.,
Jersey City 4, N. J.

Ieškau giminių mirusio arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko; taip pat ieškau 
Onos Damauskienės-Miekevičienės ir 
jos vaikų, brolių ir seserų bei kitų 
giminių. Jie patys ar kas apie juos 
žinote, atsiliepkite adresu:

Peter J. Baldišis (10
1117 Chestr.ut St.,
Ne'vtcn Upper Falls 64, Mass.

PARDUODAMI NAMAI
Pigiai parduodu du namus, vienas 

7 kitas 4 kambarių. Abu turi skly
pus. Visi patogumai, elektra, van
duo. Esu r.ašlė, parduodu skubiai. 
Daugiau informacijų laišku. Rašykit:

Mrs. B. Goush 
504 Johnson
Hart, Mich. (14

Vedybos
Esu našlė. Vedybų tikslu noriu su
sipažint isu padoriu našliu, 66 metų 
ar vyresniu. Rašykite:

Mrs. Brone Brawn <10
6749 So. Oaklev Ave.
Chicago 36, Illinois

iš Rock Creek, Ohio; Frank Ja
ras iš Flushing, N. Y.; Chris 
Petrauskas iš Roslindale, Mass.;
Mrs. A. Wastak iš Chicago, III.;
A. žolynas iš Verona, N. J. ir 
Kurklierius iš Rosemont, Kana
doje.

Po 50 centų: Joe Bekas iš 
Hartford, Conn.; Mrs. A. Sun- 
gaila iš Philadelphia ,Pa.; Mrs.
Fr. Kaupas iš Brooklyn, N. Y.; j Niujorkiečiai skundžiasi, 
P. Buzas iš Saugus. Mass.; J. įka(l jįe perdaug dažnai lie- 
Yuskis iš Wyandotte, Mich.; V. j turi, bet ką jie pasaky- 
Klibas iš E. Arlington, N. J.; S. jeį jje turėtų gyventi ten, 
Sable iš Chicago, III.; A. Bar- ^ame lietaus per metus Iš
kauskas iš Kulpmont, Pa.; Joe 
Butch iš Cleveland, Ohio; J. Ja- 
nuškis iš Stoughton, Mass.;
F. Norkus iš Waukegan, Ill.; iIndijoj Assam provincijoj'. 
W. Powell iš PRtsburgh, Pa.; P. £ja 4,455 pėdų aukštumoj 

Cherrapunji miestelis.Klem iš Coldwater, Mich.; Mrs. 
Mary Karlyn iš Armond Beach, 
Fla.; Joe Strem iš Hespero, Ka-

krenta vienuolika kartų dau
giau.

Tokia vieta yra tolimoj

yra
Tai slapiausia vieta mūsų 
žemėj. Ten per metus iš-

nadoj; G. T. Čeponis iš Ke- krinta lietaus 458 coliai. Ką

Pasibaigus minėjimui kas dėl neblogai vertėsi, 
norėjo ėjo apačion prie bu- giausia laikė pienines kar- 
feto, kur šeimininkės turėjo ves.
skaniu lietuviškų valgių. 1959 m. lapkričio mėn.

Vaišių pelnu galima buvo negailestingoji mirtis pakir- 
rengimo išlaidas sumokėti, to jo gyvenimo siūlą—mirė 
Todėl ačiū šeimininkėms ir staiga širdies smūgio ištik

d iCt.) ir 6 dukteris—Ludger 
'Mareau. Charles Wilkes, J

» » t ♦ ♦
« t t « « i « i » « i » « ♦ i I » « » » į

Francis Smith (Brunswick, 
Me.). George Diamond (Bo
ston), George Halekas, 
(Grosse Pointe Shores, 
Mich.) ir Mary Barnes, 20

prie baro dirbusiems darbi- tas. Liko liūdinti žmona Ro- anūkt] ” o P\a‘in^ais’1 
ninkams. si ir du vedę sūnūs^Petras ">•> *

Komitetas tikisi, kad ki- ir Vincas, duktė ir keli anū- L ro ' -38 on- 
tais metais Nevv Haven lie- kai, 2 seserys—Ona ir Elzė ur^’ onn‘
tuviai dar skaitlingiau susi- ir brolis Jonas, pusbrolis 
rinks ir dar daugiau parems Andrius Vaišnys ir pussese- 
bendrą mūsų visų reikalą, rė Ona Jankauskienė, keli 

Vincas Šilkas pusbroliai bei pusseserės.
ALTo skyriaus pirmininkas ' Andrius Kuosa-Kasakai

tis mirė 76 metų amžiaus.
Pagerbs nusipelniusius “Keleivį” skaitė per daugelį

veikėjus metų. Likusi žmona ketina
Sandaros 4-tos apskrities Keleiviu ir to-

žiemos banketas jau arti. ha.u J’1s.ka,t*1- .
Jame bus pagerbti veikėjai .. I.kekl\.Andnau: ram'al 
veteranai. Banketas bus ?ioje svetingoje Amenkos 
New Havene, juo rūpinasi zeme eJ-
vietos kuopa, kuri paskyrė i A Vaisnis

I
į KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA 
I

• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardų.............................................$2.70

• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardų...................................................................... $2.70

• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų................... $24.75

tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm.............. $28.00
• STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KAŠMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto

32 x 32 colių dydžio..............................................................po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms. balta ar mėlyna spalva už jardų .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70 

— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) .. $29.00

3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust. 
3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.

• STANDARTO PAKETAS A D 702 (moterims)................ $29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2H jardų bo-

_ velninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
• AKORDIONU didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00

------ TAIPGI MAISTAS--------
20 svarų cukraus už $15.90; 20 svarų miltų už $14.90; 20 sv. ryžių 
už $17.20; 10 sv. cukraus ir 10 sv. miltų už $15.45; 10 sv. miltų ir 
10 sv. ryžių už $16.05.

TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MCSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS. 
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS. GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
SI Reaenoir St. CAMBRIDGE, M»m. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką)

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kalendorių atsiuntė Mai
klui su Tėvu dovanų:

A. Kontautas iš Cicero. III., 
atsiuntė S2.50.

Po S2 atsiuntė: P. Vencunas 
iš Calgary, Kanadoj ir A. Krom 
iš Homestead. Pa.

Po $1.50 atsiuntė: Mrs. A. 
Kučinskas iš E. Hartford, Ct.; 
Mrs. Sophie Jurkevicz iš Ha- 
verhill, Mass.; A. Stankevičius 
iš Chicago, III.; Mrs. V. Božie- 
nė iš Reading. Pa.; Pr. Mekšru- 
nas iš Montreal. Kanadoj; Mrs. 
J. Poška iš Chicago. III.; Peter 
Mikonis iš Longport, N. J.; ir 
J. Ambrazas iš Montreal, Kana
doje.

Po $1.00: V. Repečka iš St. 
Petersburg. Fla.; J. Palapas iš 
Zeeland, Mich.; P. Derenčius iš 
Wilsonville, III.; A. Biretta iš 
Manchester, Conn.; J. Strodom- 
ski iš Delhi. Kanadoj; Fr. Ker
šis iš Worcester. Mass.; S. Tol
vaišą iš Sudbury, Kanadoj; A. 
Padveiskas iš E. St. Louis, III.; 
M. Taras iš Hamilton, Kanadoj; 
J. Dargis iš Dearbom, Mich.; 
Mrs. M. Petrila iš Bayonne, N. 
J.; D. Kalėda iš Pittsburgh, 
Pa.; Mrs. Anna Menster iš Chi
cago. Ilk; Mrs. Em. Dokus iš 
Chicago. III.; S. Obrikis iš Mil- 
linocket, Me.; C. Wasil iš Cle- 
velan, Ohio; P. Tumėnas iš

praneša, kad šiais {Sovietų embasada \Vashingtone , __________
metais ribotam žmonių skaičiui bus leista aplankyti Lietu- • 
vą. Atsakomingi pareigūnai tvirtina, kad kelionėms vizos • 
bus duodamos, nekreipiant jokio dėmesio Į tikybinius ar po- į 
litinius keleivių įsitikinimus.

Kas norėtų aplankyti savo gimines Lietuvoje, turi su- { 
sižinoti su šia kelionių įstaga:

WALTER RASCAUSKAS

W1DE W0RLD TOURS
EVERGREEN PARK 42, ILLINOIS 

Evergreen Plaza 95th & Westem Avenue
TELEF. GA 2 - 0640

Sutvarkome visus kelionių reikalus į bet kurią pa
saulio vietą be jokio pridedamo mokesčio.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, 
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas, 
bet r.et ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po 
priedanga dievystės.

Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th Street, Chicago 16, III.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

l tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- j
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

L

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
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
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGU NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės-

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan- 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonijose ir SLA Centro Rašykite tokiu adreeu:

Dr. M. J. VINIKAS 

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

Chicago 8, III.

DABAR JCS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE

j'R KITAS U. S. S. R. VIETAS j 
: PAVIENIAI AR GRUPĖMIS ; 
f Tūkstančiai pasitenkinusių lanky- t 
į tojų sako apie darbingumą į 
j COSMOS TRAVEL •
Į BUREAU, lne.w New Yorke. I 
f kuris tvarkė jų keliones į įvairias ' 
) SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis, j 
j MES PADEDAME JUMS i
j SUTVARKYTI VIZŲ IR j
j KELIONIŲ REIKALUS. į
į n formacijų dėl vizų reikalavimų ( į ir rezervacijų, prašom rašyti / 

arba kreipkitės:
COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 West 45th Street, 
New York City, N. Y.

Tel. CI 5-7711 
• 3OSMOS . . . padeda keliauto- :į jams jau nuo 1898 metų. ( •

:.ut;
TRUKŽOLĖS

Trukžolių šaknis 
nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresni 
apetitą. S v a ras 
$3.00. *

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
• Alexander*s 
395 Broadway

South Boston 27, Mass.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes 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 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname \Vorcesteri ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių 
9 Spausdintų vokų 
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio’’ spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

iMSMSSsesoeees9eeMseeec«MssswsssssMM
t



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 10, Kovo 9, 1960

Vietinės Žinios
BUS JDOMUS 
KONCERTAS

Naujoje vietoje ts.M O.MOJ AMI KAMBARIAI

| Somervilcj. gražioj vietoj, pigiai iš- 
1 įuonioiu kainb. šilima karštas van-

‘KELEIVIO” SUKAKTUVINIS POKYLIS BUS

Kovo (March) 20 d. 3 vai. taiga General 
popiet “>iet Sa. Bostono aukšto-Travel Co., Ine. Bostone, va-■ 

mokykloj (Thomas davaujama M. Kavaliausko,1 
Park) Įvyks Įdomus koncer- na perkelta i 359 W. Broad- 
tas. Ji rengia The Institute way, So. Bostone, priešais 
for Progress in Music ir L. Lithuanian Fumiture Co., i

JOJ

Siuntimų persiuatlino IS- Juo, vi i patogumai. Tik vienam imu- 
, ,, i p gui. K'eiitis adresu:.

ai Parcel & Knatu*
:?>>» Mrdfčrd St..
Sonurvi'le, Mass.

assssfio^KĮurot'-; .ra******®®*

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Išnuomojami kambariai, du arba 

vienas, su atskirais įėjimais. Centri
nio karšto vandens šilima. Galima 

atgaminti valgi. Gera transporta-
cija, netoli maudynė. Kreiptis:

008 E. 7th Street 
So. Bo-ton, Mass.

PRANEŠIMAS

Bendruomenės Bostono sky- naujai atremontuotas patai- Globė Parcel Service, 
GEGUŽES 1 DIENĄ SO. BOSTONO LIETUVIU PILIE- rius. pas. Turimos siuntiniams gurios vedėjas yra J. Ado-

Šis koncertas bus Įdomus prekės yra papildytos ir bus monis, praneša siuntėjams, 
keliais atžvilgiais: tai bus didelis pasirinkimas pigiau- kad užpirktas didesnis kie- 
pirmas didesnis lietuvių mu- siomis kainomis, kiekvienas kis prekių, kurios bus par- 
zikų ir poetų bendradarbiu- Įsitikina asmeniškai atšilau- duodamos savikaina (norin-

ČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE.

KORTŲ VAKARAS Dorchesterio L. P. Klubo 
nariu susirinkimas

Lietuvių I)ai bininkų Drau
gijos 21 kuopa rengia malo-

vimas su amerikiečiais mu- kęs šion Įstaigon, 
zikais bei dainininkais li

nų koitų vakarą ši šeštadie- liečiu Klubo mėnesinis 
ni, kovo 12 d. 7:30 vai. vak. rių susirinkimas Įvyks ko-

Dorchesterio Lietuviu Pi- kad tai bus daugiau naujos 
na- krypties muzikos kūriniai ir 

dainos. Šis įeiškinvs ypač

Skelb.)

PRANEŠIMAS

Strand Cafe salėje (376 W. Jvo 15 d. 8 vak vak., Sha\v- 
Broadway, So. Bostone), mut Club patalpose, 1810 
bus gražių ir vertingų dova-

turėtų žadinti klausytojų su
sidomėjimą: argi neįdomu

i ų ir gardžių užkandžių. 
Maloniai kviečiami visi

nariai ir bičiuliai dalyvauti 
—visiems bus malonu ir 
Įdomu.

Tautinių Šokių Sambūris 
pakviestas Į Washingtoną

Besiteiraujantiems bičiu
liams ir pažįstamiems pra
nešu, kad su siuntiniais per- 

; Įdomu dar ir tai, kad kaip siMSti įstaiga ir krautuve, 
Valdyba amerikiečių taip ir lietuvių kurių vedėju yra p. M. Gu- 

____________________ kūrinius atliks daugiausia reckas, nieko bendra ne-
Gi m tos ios šalies rugiapiūtė umerikiečiai. Tai labai ma-^ul^u-

_______ ilonus amerikiečių mostas į
Tokio vardo gražią dainų lietuvių atžvilgiu. Is ameii-

ir šokių pynę galėsime ma- kiečių programos dalyvių 
tvti ir girdėti ši sekmadieni, YPa^ dėmesio verti smuiki- 
kovo 13 d. 3 vai. popiet So. ninkas Giora B ė r n stein

Dorchester Avė., Doreheste- valandėlę pagy venti naujam 
ryje. Visi nariai prašomi at- i?aĮ‘sŲ pasaulyj ? 
silankyti.

Justinas Vaičaitis

duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši Įstai
ga nėra suinteresuota turėti 
pelno iš parduodamų pre
kių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt.

' (Skelb.) (—)

gr»r»r««r» rrmJiiiiHiir
Mums malonu pranešti, kad 

MIKAS SUBATKEVICIUS
įėjo dalininku į firmą

TOM McDONOUGH
(Plumbing - Heating - Air j
(onditioning, Gasfitting)

J;uri atlieka vonių, virtuvių, oro* 
* ėcinnno, šildymų ir gazo įrengi-J 
Jr.u . Taip pat aliejaus krosniui 
3 nstaliacijas.

24 valandų patarnavimas. 
Telefonas: CO 5-9788

298 BOUDOiN ST.. !
DORCHESTER, MASS. J

RADIJO PROGRAMA
• _

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. die
ną. Perduodamos lietuviš
kos dainos, muzika ir Mag
dutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Bostono Lietuvių Tauti------------- -------— . .------------lz<, ... ~ ,
niu šokiu Sambūrio vedėja Bostono Aukštosios mokyk- (Cambridge Civic bympho- 
Ona Ivaškienė gavo kvieti- los salėje (Thomas Park), orkestro koncertmeiste- 
ma dalyvauti visos Ameri-kurią atliks studentės. i£s>. 11 soliste - dainininke 
kos tautinių šokių šventėje,! Be to, progiamoj daly-ięoi.'inn® Ta\ koncer-
kuri bus VVashingtone bir- vauja iš New Yorko atvykęs |tine. damininke, dažnai dai- 
želio pradžioje. Jos vado- žinomas aktorius humoris- nuojanti net garsiuose Tau
raujamas sambūris atsto- Vitalis Žukauskas.
vautų lietuviams. Šventėje į

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

K imt visus naudotis greitu 
I<; i nirnu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

dalyvaus apie 40 tautų.

Skautės rengia
Kaziuko mugę

Bostono “Baltijos” tunto 
skautės stropiai ruošiasi Ka
ziuko mugei, kuri bus kovo 
13 d. šv. Petro parapijos sa
lėj. Mugėje galėsite nusi
pirkti Įvairių skaučių rankų 
darbo degintų dėžučių, dir
žų, lėkščių, pintų krepšiukų, 
priejuosčių ir gražiai ap
melžtų nosinaičių. Ten 
taip pat bus galima gauti 
pyragaičių, širdžių, grybų ir 
kitų skanumynų, kuriuos

glewood, Mass., koncertuo
se.

Koncerto programoj, kaip
_______ minėta, bus lietuvių ir ame-

Geri Keleivio, bičiuliai rikiečių muzikos kūriniai 
Ona ir Jonas Andriukaičiai, bei dainos. Čia išgirsime Ju- 
gyvenantieji Avon, Mass., kaus Gaidelio sonatą smui- 
siunčia iš Floridos sveikini- kui ir foitepionui, Jeronimo 
mų ne tik Keleivio štabui, Kačinsko septeto 1 d. (klar- 
bet ir visiems pažįstamiems. netuk fagotui, valtornei, 
Jie rašo: smuikui, violai, violončelei

1 “Važinėjame po Floridą, foitepionui), John Bavic- 
aplankome draugus ir paži- cki ir N. van Slyck dialogus 
Štamus, šiandien, vasario 28 dviem fortepionams. 
d. aplankėme draugą P. ’^e a^u yra jaunesnės kar- 
Ketvirti”. tos, bet labai Įdomus ir sa-
~vaimingi kompozitoriai. Gal 

L. Varpas” atšaukė pokylį Įdomiausia šiame konceite
_______ ’ bus John Bavicchi’o trys

St.

Andriukaičiai Floridoj

Kovo 6 d. turėjo būti Lai- dainos, parašytos St. San-
j\ivu ^naiiuiii v nu, nuuuufi a. •• • m * x -
skaučių mamytės pažadėjo SY?S Varpo radijo °‘^n^* Kačtasko “Au';
nepaminti crjos susinnkimas, o po to mesime j. Kačinsko au-

I
GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den- ♦ 
giame aliuminijum ir dažo-1 
me iš lauko sienas. į
Apskaičiuojame iš anksto ne- { 
mokamai taisymo išlaidas. ♦ 

Du broliai lietuviai 
harles ir Peter Kislauskai ! 

Garantuojame gerą darbą J

KELEIVIO KALENDORIŲ 
GALITE GAUTI

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0099

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Norwoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lawrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Avė.

Broclctone pas A. Strums- 
ki, 109 Ames St, Montello, 
Mass.

Worcestery V. Skrinsko 
vaistinėj — Ideal Pharma
cy, 29 Kelly Sq.

«irin1odų ir kitokiu daiktų pigio-» 
( r :v austriškų deimantinių stiklui piauti { 
• *> z štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu. ♦

Kelio;.ė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

: General Parcel & Travel Co., Ine. j 
» • 
! 359 V/. Broadv/ay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 J

Turime 
mis

J riežtuku
ift

ča’ivnii: 
ĮUO

Įstaiga atdara* 
Kasdien 9 A. M. - “ 
šeštadieniais S A. »’ M. r

Vedėjas: M. Kavaliauskas

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas jt: rą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai Įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

pagaminti. susuutnuuas, u po ~
Kviečiame visus tą dieną |pok.ylfe. bet dėl audros su- jUrą, . .parašytą Pr. Lemoerto ,

aplankyti Kaziuko 
paremti skautuose 
si jaunimą.

Mugė tęsis nuo 8 vai. ryto 
iki 1 vai. Rengėjos

Padėka

Dėkoju už surengtą neti
kėtą pokyli mano gimtadie
nio dienai atžvmėti savo vv- 
rui, dukteriai ir sūnui, Onai 
Siugždienei už gardžius val
gius, ponam O. ir A. šiugž- 
dams, V. ir J. Bieliakams, 
V. ir R. Zukevičiams, H. 
Mozuraitienei, J. Bellard ir 
V. Jankauskui už nuošir
džius linkėjimus ir dovanas.

Ačiū visiems.
Ona Yenush’ienė

Stoughton, Mass,

mugę ir gadinto ir dar nesutvarkyto poezijai. Šias dainas padai-
nuos amerikietė Coiinne 

nukelti i kovo 27 diena. Cuny, žinoma, lietuviškai!
Turimieji biletai tiks ko- Koncertas bus baigtas So. 

vo 27 dienai, o kam ta diena |Bostono lietuvių parapijos 
nepatogi ir jis negalės po- choro, komp. J. Kačinsko

vadovaujamo, dainomis.
J.

usibūru- susisiekimo jie atšaukti li

dalyvauti, sumokėtie
ji už biletą pinigai bus grą
žinti.

Bus Įdomi V. Sidzikausko 
paskaita

Koncertą plačiai garsina

Yra žinoma, kad ameri
kiečių pastangomis aukš- 

Yilniaus krašto Lietuvių įčiau minėtas koncertas bus 
Sąjungos skyrius balandžio garsinamas per 5 radijo sto- 
3 d. 3 vai. popiet rengia Va- tis ir vietos amerikiečių 
elovo Sidzikausko, Lietuvos'spaudoj. Vadinasi apie kon- 
Laisvės Komiteto pirminiu- ceitą žinos ir daug nelietu- 
ko, paskaitą apie tarp tauti-į vių. Tai svarbi reklama mū- 
nę politinę padėti. įsų kultūrinėms pajėgoms ir

jų užsimojimams.
KELEIVIO

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 V2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thel’eace—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų
495 Columbia Road

Arli Inbnm’c f
Dorchester, Mass.

r

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- „t* TO/l4 
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. . — --------------------------------------------

1 NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

F. Vadeiša
4 OD? SIUNTINIAMS 
1 ‘arouodu pirmos rūšies odų, au-ji

elius, gatavus batus tinkamus 
iuntimui, padus, vitpadžius siun- 
iniams nupiginta kaina.

Atlieku visus batsiuvio darbusfi
it, sąžiningai ir duodu patari-j 

mus apie odas. Adresas:.
173 Eighth St^ So. BostonJ
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-fi 

jb-us trečiadienius ir sekmadiunius.E
Telefonas: AN 8-0055 R

1? The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Dažau ir Taisau *
t Namus iš lauko ir viduje.
- Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
E JONAS STARINSKAS 
P 220 Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
į Tel. CO 5-5854 
*rv+VTt'V+e»++Tjr+jFT-.-e++++-tr-(

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
I 534 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
t

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Pa rd.. dame tiktai vaistės, išpildome gydytojų re- 
cepttis u turime virus galavus vaistus.

'lurirne vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus krašt .s, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

J.i reirf vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Enaiiuel L. Rosengard. B. S., Reg. Pharm., 

382a \V- BROADMTAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020 ,

Nuo S ryto iki g vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

SPAUSTUVEI
reikalingas

Linotipo operatorius
Tumavičienė iš Gali kreiptis patyręs, arba 

Lietuvos lai- ir norintis išsimokvti—duo-

Aukojo ALTui

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi.” Kaina metams tik $4.00

Jadvyga 
Jamaica Plain 
svirimo
5 dolerius.

City Point,
reikalams aukojo sim progos mokytis. Kreip- i-amb., vi-i

tis Keleivio adresu.

NAMAI PARDAVIMUI

kiemas.
alininką

arti jūros, 2 šeimų -1x1 
nauji įrengimai. Didelis 

gera vieta. Kreiptis pas šei- 
telefonu: AN 8-1992. <11

.Z26PW7r’--’ixa . i. :T3ūn.EtPEJti3

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su IN'T( RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia Įvairios sudėties siuntinius i LIETUVĄ ir kilus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
643-647 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12. CONN. 
Telef. t H 7-5164

397 A WEST BROADWAY 
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

yra g-erai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma avo i\ra praktika, sažininjru ir ęrei’u patarnavimu. 
Siuviniai pilnai apdrausti ir srarantuoti pasiekia adresatų j>er 5-<? savaites. oro paštu per 10-12 dienų.

Aplanke mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės sratr.y- 
bos medžiam) kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kur’>>- parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar dau£ ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STA NDARTJNIL S PU NTINIL S. pav. 100'J vilnonės 
anjrliskos nudžiau s 5-kiems kostiumam—?<>->.<>9, t up pat grynos vilnos miin

20
’r.as

varų cukraus už 
įeina vi: o:

•džia'zos 5-kiems ko-tiu- 
Sld.oo ir dar dauk kitų. Rei-n.ai iš ’ ž >55.'H), akor 'eonai nuo $75.00 iki $98O.t>0. 

kalaukiie MŪSŲ KATALOGŲ. J čia paminėta ka 
mas. apdrauda ir viskas kita.

Jūsų patogumui, įvairūs vaistai čia pat parūpinami 
m’i ■ firma, kur visuomet sutiksite malonu ir sąžiningą patr.mavima Jūsų («1.M1ĄJA KAI.KA.

IttRKO VALANDOS: Ka-dien nu.. S:V4i ryto iki \.-»'>n.lu vakar..:
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. įm» pietų. \ edrja A!’l

išlaidos; prekės, muitas, pasiunti-

r iš iunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
A KALK

<il-RĖČKAS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

’š naujų rūbų. ava!y.-.ės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą anmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau šių • imtinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų surašą ir aišb siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti p::-tu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar ira:i.ea > i iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

na dežėje, kurios i-bis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IsrttG I t JFTlTVIftK v KRElt’KITftS MFTtn’HKAI
\ isi siuntėjai isitikino.* kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
So r 'i.ame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 »al. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. imi pietų.

VEDfJAS: JONAS ADOMONIS

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
iliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
;r taisymo darbus. Kainos priei- 
įamos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų 

Telefonas CO 5-5839 
2 ML Vernon. Dorshester, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
} Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

397 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYČlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

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

Flood Sąare 
H ar dinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumlieriams 
Visokie geležies daiktai


