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Izraelio vyriausybė griež- Lenkija Nuvertina 
tai atsisakė tykinti Jungti- Sa{?0 Pinigus
nių Tautų seimo reikalą vi-: ______
n,ą ištraukti savo karo jė-! Unkj ..

ts Egipto tentonjosj hlnad?nj
hu iionknc n* 1C’* _ . . . *

gas
prie Aqaba įlankos >*lLenkijos zloto vertė dabar 
Gaza snties. Ta Izraely skaitoma 24 zlotai už 
vyriausybes nusistatymą pa-jvįeną doJerį Iki -io,iai len.! 
tvirtino Izraelio pailamen- kaj skaį^> kad vįenas do-' 
tas, o praėjusį šeštadienį v i- jerjs lygus 4 zlotams, 
suose Izraelio miestuose be^ ^okj įgpysta zloto vertė 
vyko demonstracijos už ne-neatitiko tikrąją zloto 
sitraukimą is minėtų sričių,]vertę
kol Jungtinių Tautų orga- Oficialus zloto nuvertini- 
nizacija negarantuoja žy- mas padalytas prieš dery

MASKVOS VADAI KALBASI SIOMIL

Neseniai Suomijos minksteris pirmininkas K. A. Fa- 
irerholm lankėsi Maskvoje įvairiems ūkinio santykia
vimo klausimams aptarti. Dešinėj sėdi ,Fa«erholm. 
priešais iš kairės Sovietą sąjungos ministeris pirm- 
Bulganin. nežinomas asmuo ir Sovietų atstovas Suo
mijoje Lebeda-

Arabu Karalius
Baigė Derybas Sueco Kanalas Greitai Bus 

Baigiamas IšvalytiArabijos karalius Saudi; 
pereitos savaitės gale išvy-:
ko namo po 10 dienų de-: ------------------
įybų ir lankymosi Ameriko-! Kanale* Greit Jau Bu* Išvalyta*; Kovo Mėne*į 
je. Prezidentas D. D. Eisen- 

<hower ir karalius Saud pa
skelbė bendrą pranešimą,
kuriame sako, kad visais 
klausimais pasidalyta min
timis. Amerika išsiderėjo 
teisę naudotis Dhahran oro 
baze Arabijoje dar penkis 
metus ir už tai pasižadėjo 
duoti Arabijai ginklų maž
daug už 50,000,000 dolerių. 
Arabijos karalius sako, kad 
jis pritaria prezidento Ei- 
senhotverio doktrinai Vidu
riniųjų Rytų tvarkymui, bet: 
nuo savo priešingumo Izra
eliui neatsisakė ir lieka ir 
toliau ankštai susirišęs su 
Egipto diktatorių Nasseriu. 
Saudi Arabija ir Amerika

10,000
Tonų Laivai Jau Gale* Plaukti Kanalu; Gegužė* 

Mėnesį Vi*i Laivai Gale* Naudėki Kanalą;
Bet Politinė* Kanalo Naudojimo Sąlygos 

Dar Tebėra Miglose.
Sueco kanalo valymas nuo 

jame paskandintų laivų ir 
kitokių kliūčių varomas pir
myn J.T. organizacijos prie
žiūroje ii- kaštais. Kovo mė
nesio pradžioje, pagal pra
nešimus, mažesnieji laivai 
iki 10,000 tonų jau galės 
kanalu plaukioti, o gegužė< 
mėnesį kanalu galės nau
dotis ir didieji jūrų laivai.

Bet iki šiol dar tebėra 
visiškai neaišku, kaip Sue
co kanalo tvarkymas bus 

kada laivai pra-

Alžyre Teroristai 
Švaistosi Bombomis
Sekmadienį vasario 10 d. 

arabų teroristai padėjo tris 
bombas sporto rangtynėse 
tarp žiūiovų. Bombų spro
gimas užmušė 7 europie
čius ir apie 40 sužeidė. Trys 
mogametonai buvo užmušti, 
kai jie bandė pabėgti iš 
rungtynių vietos, o 5 buvo 
sužeisti įtužusios minios.
Policija tik per vargą atsta-'vyk^omas

dams, kad Egiptas jų nebe-bas^ kurios šiomis dienomis - .. j ± * I / ’ L’ L k> dėvisi* VirfHpvtr
puldinės ir nekliudys jų lai-p^ideda Urp Lenkijos ^Ispanuos Studentų Maršalas G.K.Zukoc^ Vl ; Kg 
vams laisvai plaukioti Aqa-Amerikos dėl ekonominės Bruzdėjimas TęSlOS Apie “Draugystę” kiu' bQdu;
ba įlanka ir Sueco kanalu. pagalbos davimo Lenkijai; 

Prezidentas D. D. Eisen-;ir dėl įvairių kitų klausimų Vasario 8 d. policija 
Lenkija noriipanijos sostinėje

laišku į Izraelio ministenųį gauti apie 100,000,000 do-į*svaikč šautuvų buožėmis o,.gj
pirmininką Ben Gurion ir; lenų paskolos Amerikoje ir; Madrido studentų demon- 9 d turėjo pasikalbėjimą su 

• •• __ 1.; - ..i.. i._ :..x .. xi„ sfi-aniia .Tau virš mėnoiin __ • _ 21___

nOWer kieipcSi ddlilClUCUU ICOjJI Vliuimv.

rioks hondinmk ip<rnmi^;tė tvarką. Užmuštųjų euro- plaukiotu Taip pat ne-
sieks bendromis jėgomis, . .. 4___  __  j*__ ...žinoma, ar Egipto diktato-

leis kanalu na u-Ertų iilausi-'Pkg’i ta,'Pe -vra 7
endžiami tai- i vaikas.

metų zinoma’ ar rius Nasser
i Panašūs teroristiniai pasi-,^°^s Anglijos Prancūzijos 
kėsinimai pasikartoja kas-11' Iz,'aelio laivams. Jei dik-

Italijos socialistų partijos organizuotomis maištininku1 KO1 kas Jungtinių Tautų 
‘ organizacija dar nepaskel-ragino ji ištraukti žyduką-;už tuos pinigus pirkti čia straciją. Jau virš menesio Spaudos atstovais ir Jiems suvazįavimas Venecijoj be-£iul)emis 

riuomenę iš Egipto, betlz-jmedvilnės, angliams kasti .laiko, kai studentai Barče-g^, kad j 3 privatus susi-Veik vienu balsu pasisakė
. jo. ' Inrtfiip ,r taiku ___ “J?. _______ 1raelio vyriausybės vadas mašinų, žemės ūkio trąšų, i tonoje ir vėliausiu įaiKU rašinėjimas su prezidentu už partijos susi vieni įima su 

atsisakė. Šį pirmadienį vals-mašinų ir kitokių reikmenų, į Madride raosia demonstra-p o Eisenhoweriu, jo ka- Italijos socialdemokratais, 
tybės sekretorius John Fos-i Kaip lenkų zloto nuverti-įcijas ir reikalauja laisvės ir ro meto bičiuliu, priėjo ga- Suvažiavime partijos vadas 
ter Dulles tarėsi su Iziaelio girnas atsilieps į Lenkijos kovos prieš brangenybę. Ja Maršalas griežtai pa-p. Nenni, per eilę metų ben- 
ambasadoriu VVashingtone prekybos santykius su So- Del infliacijos visos kainos smerkė “Eisenhowerio dok- dradarbiavęs su Italijos ko- 
ir bandė ji paveikti, kad vietų Rusija ir kitais Mas- Ispanijoj kyla, o uždarbiai tliną” ir kad Ameri-munistu partija, pasakė pa-

- ’ toli atsilieka nuo pragyve- kos politika veda j karą, Undinę kalba. P. Nenni
mmo įskascių. Todėl jvai- kad Amerika vykdo “kolo- dabar pasisako už socialis
tuose miestuose pi asideda nializma” j,. panašiai kalti. tjniu apsįvįenijinia

J.T. seime už taikymą Iz-;MIR£ VENGRIJOS ;žmonių bruzdėjimas prie* no gaVO karo meto draugą krašte.
raeliui ūkiškų sankcijų ir! BUVĘS DIKTATORIUS ,a?^eny .° . sPaniJos Eisenhowerį. Maišalas dar- Suvažiavimas nutarė nu
kartu nenorėtu užgauti ara-' --------- SU en.«-1 s °y P11™0®6 .2"; gi sakė, kad jis nesąs tik- traukti visus susitarimus su
bu valstybių,‘kurios veika- Admirolas Nikalojus Hor į'os elle®e Pn«s diktatons-ras, a|. “Eisenhowerio dok-komunjstų pal tija ir savo 
laiija nutarti tokias sankci-'V- buvęs Vengrijos dikta |k3 FJ^nko ^zimą n bran- trina” sugalvojo Eisenho- nutarime pabrėžia, kad par
jos ir pavartoti prieš Izrae-gorius “regentas” nuo 192€^enyo^_______________ ;weris ar kas kitas, jis taip tija niekada nepadės komu-
lį, jei jis neklausys Jungti-!1^1 metų, mirė vasarit ■ . iz-i J)at sak®sl nežinąs, kasda- nJstams prieiti prie valdžios

Tautų įsakymo i9 d. Portugalijoje, sulaukę*. LgiptūS V ei (jrOUna bai* bepaliko iš generolo itaH jo į. Savo politikoj su-
88 metų amžiaus. Horty re Sovietiškų 6rmfc/M;E.i?enhowerio kaiP kariš' važiavimas žada vadovautis

žydai paklausytų J.T. sei-kv°s satelitais dar nėra aiš- 
mo nutarimo. Amerikos vv-ku- 
riausybė nenorėtų balsuoti

bė savo susitarimų su Egip
to diktatorių, jei tokie susi- 

. tarimai yra padalyti, ir nie
kas nežino, kaip Egiptas 
elgsis, kada kanalas bus iš- 

Pereitos savaitės pradžio-'valytas. Anglijoj reiškiama 
je Viiginia valstijoj Bishop'abejonių, ar Egipto dikta- 
kasykloje įvyko sprogimas, torius bus sukalbamas po 
nuo kurio žuvo 37 anglia-to, kai jam pasisekė iš>i- 
kasiai. Nelaimė užklupo!gelbėti iš anglų ir prancū-
darbininkus 337 pėdų gilu-Įzų su Amerikos ir Sovietų 
moję. Išsigelbėjusieji dar-'Rusijos pagalba. O jei 
bininkai sako, kad sprogi-! Egiptas trukdys laivių judė- 
mas pradžioje atrodė, kaip'jimą kanalu, tai Vakaru 
smarkus vėjo pūstelėjimas.

Per visus 1956 metus an-

Anglių Kasyklose 
Žuvo 37 Darbininkai

mu
Izraelio ginčas su Juiigti- £imas 

nių Tautų organizacija at- numalši !kioVengrijoj,
siliepia ir AmerikoSCvklaus^ol, Sri«lk2„«ižvmėtaH’ Eg'pt° vyriaua5,b* daba,iMASKVA 
popoje. Senato nrad“da MUti !MASKV*
kūnų vadas Wm. Know-įvikai ir daba,. 
land pasisakė griežtai prieš 
bet kokias sankcijas Izrae
liui, kol Jungtinių Tautų 
organizacija nesiima joki^laivų KROVĖJAI 
z.vgių prieš Sov. Rusiją, ku-l EIS Į STREIKĄ
ri nepaklausė 10 J.T. seimo 
rezoliucijų ištraukti savo 
kariuomenę iš Vengrijos, ii

suse nėjusio 
Horty vardą naudojo veng
iu žmonėms baidyti.

Rytinių pakraščių uostų n 
i laivų krovėjai nutarė išeiti *„ia:s 

kol nesiimama sankcijų^ streiką antradienį 5 vai.

vėl pradeda gauti ginklų, 
siuntinius iš sovietinių kraš
tų. Ginklai gabenami pasi
slėpus, laivai su ginklais at
vyksta į Aleksandriją ir iš
kraunami naktimis.

Vakaruose dabar spėlioja
ma, ar nišai bando atstaty
ti Egipto karišką jėgą, ku 

per kautynes su žydais ir 
prancūzais žymiai

demokratijos principais.
---------------- Derybos dėl galutino su-
V£L IŠVARĖ sivienijimo bus vedamos su 

DU DIPLOMATUS iulijos socialdemokratais
----- ;— i po to, kai jie turės savo

Pereitą savaitę Maskvos suvažiavimą šį pavasarį.

Europoje ūkio krizė eis di
dyn dėl aliejaus trūkumo, 

glių kasyklose Amerikoje. Taip pat ir Amerikos vy- 
žuvo virš 450 darbininkų, oi riausybė dar nėra aiškiai 
19,300 darbininkų kasyklo- pasisakiusi, kaip ji žiūri į 
se buvo sužeisti. Daugiau- Sueco kanalo tvarkymą du
siai nelaimių pasitaikė \V 
Virginia minkštųjų anglių 
kasyklose.

bar.

ioi « Vrt.*’ nukentėjo, argai rasai da-Ifcčti pl ?• —“T losi a‘^1'«as Egip'o
laikytis J.T. saugumo tory-,sus uostus nuo Virginija iki . * savo “savanoriams *
bos nutarimo dėl plebiscito;Maine. Dar daromos pa- p_* « ?, Vmnt *„ [Pagal pranešimus, Egiptas

: jau gavo nemažai rusiškų

vyriausybė vėl išvarė du 
Amerikos diplomatus kai- SATELITAI 
tindama juos šnipinėjimu. BŪTI
Amerikos vyriausybė sako,
kad kaltinimai yra be jokio
pagrindo. Išvalyti Įeit. Wm.
S. Lewis ir kap. P. R. Uf
felman. Prieš ----- ------ .. .jau tų - vakarų

TRIUKŠMAS DĖL
ALIEJAUS KAINŲ

PARŪPO ANGLUOS
KARALIŠKA ŠEIMA

Maskva

NEGALI
NEUTRALŪS

Sovietų Rusija tvirtina, 
kad nė viena “liaudies de
mokratija” (satelitų kraš- 

kiėk lafko negali būti neutraliRy- 
buvo išvariusi Ju - Vakaių ginčuose

Senato viena komisija 
tęsia tyrinėjimą dėl aliejaus 
kainų pabranginimo ir dėl 
neužtenkamos aliejaus ga-

Amerikos laikraščiuose 
daug rašoma apie Anglijos 
karališkos šeimos tarpusa- 
vius santykius. Kai kurie 
laikraščiai tariasi žiną, kad 
tarp karalienės ir jos vyro

Kašmire. stangos to treiko išvengti.
Tuo tarpu Egipto (likta- New Yorko uoste jau an-

torius visai jokių pažadų tra savaitė streikuoja lai- 
ųeduoda dėl tolimesnės,vai vilkikai, kurie įtempia} 
Egipto jiolitikos ir visai nė-;uostą atplaukiančius laivus 
ra linkęs užtikrinti Izraelį j ir ištempia iš uosto išplau- 
kad jis nebebus puldinėja- kiančius.
mas ir kad žydų laivai ga

karo lėktuvų ir kitokių pa
būklų.

LAIKRAŠČIO POPIERA 
VĖL PABRANGO

Gavome pranešimą išpo-

du Amerikos diplomatus. Jel
Maskvos smarkavimasaiš- Pakl<>

kinamas tuo. kad rusai nori 
vėl sukelti savo žmonėse ir 
satelituose • šnipų baimę” ir 
nedraugišką nuotaiką link 
užsienių.

irka-
toks kiltų. Varšuvos 
sudarymas buvo bū

tinas ir tos sutarties turi 
laikytis visi ją pasirašiusie
ji. Taip aiškina Maskvos 
“Pravda”, atsakydama į 5 
anglų darbiečių užklausimą 
dėl Vengrijos Įvykių.

mybos. Senato komisijosResąs šuo jierbėgęs. Anglu 
pirmininkas senatorius O’- laikraščiai sako. kad Ame- 
Mahoney įspėja aliejaus ga-ri kos spauda neteko nuovo- 
mintojus, kad jie gali pri- kos kas tinka rašyti ir kas 
versti kongresą išleisti įsta- netinka.
tymą aliejaus kainoms kon- —-----------------------
traliuoti, jei jie neatpigins ūkio kontrolė* dar nebus 
aliejaus kainų tuoj pat.

Justicijos departamentas IYek/bos sekretorius

lės naudotis Sueco kanalu SEN. BYRD SIŪLO pieros fabriko, kad laikraš-
ir laisvai plaukioti Aqaba KARPYTI BIUDŽETĄ; tinė popiera vėl pabrangsta1
įlankoje. --------- #4 nuo tonos. Naujas ktfi-

šį pirmadienį J.T. orga-i Senatorius Byrd iš Virgini- nos pakėlimas pradeda 
nizaeijos generalinis sekre- jos siūlo prezidento Eisen- veikti nuo kovo 1

Hammarskjold bou erio pasiūlytą biudžetą už popieros volą teks 
šima J. T. sei- sumažinti bent jienkiais bi- keti apie 80 dolerių, o

MŪSŲ KAL«4DORIUS AMERIKOS KOMUNISTŲ 
JAU olUNCIAmAo pART|JOS KONVENCIJA

“Keleivio” kalendorius šeštadienį New Yorke 
1957 metams jau siuntinė- prasidėjo Amerikos komu- 
jamas jį užsisakiusiems, šį nistų partijos suvažiavimas, 

d. Dabar!pirmadienį pasiuntėm.anks-kuris aptaria tolimesnę par

irgi pradėjo tyrinėjimą dėljWeeks pasikalbėjime su 
aliejaus kainų pabrangini-!spauda kad mažai le.

o atstovu rūmai taip1mo,
pat
mą.

nutarė daryti tyrinėji-

Vasario 26-27 d.d. Prasi- 
cūzijos ministerių pirminin-

ra pavojaus, jog krašte bus 
įvesta ūkio kontrolė (kainų, 
uždarbių ii* pan.). Preziden
tas D. D. Eisenhowęr užsi- 
jninė apie ūkio kontrolę 
pereitą savaitę pasikalbėji-

tos-ivs D.
padare pranešima «. ». .
mui, kad Izi’aelis atsisako lionais 
ištraukti savo kariuomenę 
l>agal J.T. jeimo reikalavi
mą. _

doleriu. Tokiu bū- dar neseniai

mo-' csausiai 
taip

tas laikas, ka-
du, tas senatorius sako, in- da }>o karo už popierą mo- 
fliacijos pavojus butų su- kėjome apie 25 dolerius už 

jmažintas. 'dą.

kas Guy Mollet atvyks į me su spauda. Prezidentą? 
Washingtoną ir turės pasi-: ragino ūkio vadus ir unijų 

šią savaitę kalendorius bus jau nutarė, kad partija ne- tarimą su prez. Eisenho\ver. vadus laisva valia dirbi i 
pasiųstas visiems, kurie tik silikviduos ir nepersikrikš-j Kovo 21-24 d. d. prezi- prieš infliaciją, nekelti kai- 
jį yra užsisakę. Dabar pats tvs į politinę švietimo drau-'dentas Eisenhovver susitiks nu ir uždarbių, nes kitaip 
laikas kalendorių užsisaky-giją. Partijos suvažiavime su Anglijos ministerių pir-gali tekti vyriausybei imtis 

.fci. Kaina 50 centų. spauda nedalyvauja. min. McMillanu Bermudoję. kontrolės.

užsisakiusiems, o tljos politiką. Suvažiavimas

L4
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Nepriklausomybe
Vasario šešioliktą minime Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo sukakti ir ta proga ir patys sau ii visam 
pasauliui sakome, kad nepriklausomybė yra visos lietu
viu tautos siekimas. Ta mūsų siekimą pasaulis gerai su- 
pranta, nes tautų nepriklausomybės klausimas yra vie
nas opiųjų tarpautinės politikos klausimų. Tik per nulu
pą laikotarpi po antrojo pasaulinio karo, 700 milionai 
Įvairių tautybių žmonių gavo ar atgavo nepriklausomybe, 
o visa eilė tautu dar siekia, kovoja už teise gyventi ne- 
priklausomu gyvenimu.

Užtenka tik išvardyti tautas, kurios j»er paskutiniuo
sius 12 metų gavo teisę gyventi nepriklausomu gyvenimu, 
kad suprastume, kokios reikšmės tautų nepriklausomy
bės klausimas turi pasaulinėj politikoj. Tautos, kurios 
dar tik vakar buvo priklausomos, kaip Indija, Indonezi
ja. Bunna. Pakistanas. Indokinijos tautos. Sudanas. Siri
ja. Lebanonas. Libija. Tunisas. Maroko. Filipinai, o da
bar jau ir Afrikos bei Amerikos (Vak. Indijosl negrų 
tautos gyvena nepriklausomu gyvenimu ir tvarkosi, kaip 
jos sugeba ir gali be svetimos “globos” ar priespaudos.

Po antrojo pasaulinio karo ar jo eigoje visa eilė tau
tų išsivadavo iš svetimos priespaudos, bet kariu visa ei
lė tautų Europoje pateko i naują kolonialinę priklauso
mybę nuo Sovietų Rusijos. Jų tarpe ir Lietuva prarado 
savo nepriklausomybę ir atsidūrė seno mūsų tautos pri
spaudėjo rašo nelaisvėje. Rusijos bolševikai ilgai gyrėsi, 
kad iie suradę nauja tautu sugyvenimo būda vienos val-
ri} be> ai Meno ideologinio bloko lemuose n kad ne pi i- nenorį kajp jų -vadavimo’. bet. kaip ir Mettemichas. jis-. . ,
klausomybės klausimas rasų tvarkomoms tautoms yra iš- ‘šių laikų keistenybė yra bei- (Dulles) geriau linksta palaiky. Ktas mažas elektros stotis 
spręstas. 'Tam bolševikų pasigyrimui niekas iabai neti
kėjo. bet niekas nebandė nė priešintis bolševikiško ko
lonializmo siautėjimui, daugelis žmonių bandė net rusu...... ....... ........................ ......——.......... — '........ ............. ę , lv.
,, ’• b«-.;.lli'vwi .*»;»«> r-.-,;,, ‘Gomulkos vyriausybei Lenkijoj, aukos būtu stalinieėiai. bet kus. Dykumose, džiunglėse, mlltie.naujausia kolonializmą. \ minti kaip įdomų tautų sugt- TikrenvMje' ,,w •,Washi„gt;,llo pirma negu revoliucija pasi. Arktikoje Antarktikoje 
venimo eksperimentą. Bet pats gyvenimas nutraukė kau-vyriausybė ir R. 1 — ■ « ------- -•— »—
kt nuo bolševikiškos Rusijos santykių su 
tautomis ir parodė, kad tie santykiai 
rūšies kolonializmas, kuris savo žiaurumu
išnaudojimu toli pralenkia Vakaių Europos , n vieno ie mu u- . -----*-............... ...  .. •• . uw •• - j «
lonializmą. Kaip bolševizmas sprendžia tautų sugyveni- gaV šeimfninkavo reakcinga- ko!.)iją* .Pa?al. u_,ashington^ są ir jėgą žmonėms, kurie na?k^to?J ^vJl-suomen^ ne visai gražu
mo klausimą parodė Vengrų tautos sukilimas prieš ru- ‘sis Mettemichas, lengviau tun '^įuotis 11 Europos pa- kitaip turėtų verstis be elek- > , . ‘ * d**,/♦'*£vaizdą. Aliejaus baronai vi 
siška okupacija ir išnaudojimą. Ta parodė ir Lenkijos e<a supranti ta nepaprasta vel^J1i tautų patriotai u* tros. . ' ,'. & ? .' Į . .A . saip aiškinasi, bet lio
spalio įvykiai, kurie buvo ne kas kitas, kaip lenkų pas- bendrą frontą tarp Romos, , ’ t- • i,„* Atominis -- 1 ~ 1 ___ • iu nasiaiskinimu aiški
•.angos atsikratyti rasiško smauglio-išnaudotojo. Šiandien katalikų. Washingtono ka-Anglija stato d
bolševikų gaišinamas -naujas” tautų sugyvenimas Ma-pitalistų ir Maskvos šatra- ne* elektrines ir tikisi, kad Vo padėjėjais išgelbėjęs ,.,. . . . . ,
skvos šešėlyje nebeapgauna nieko, ar apgauna tik tuos pų. Korespondentas sako, siekė sujungti didžią- atomin® energija padės jai apie 20,000 žmonių). dėjimai, ne sąjungininkų
žmones, kurie savais sumetimais nori būti apgaunami. kad Mettemichas i “Šventa” ateityje išspręsti energijos

Musų tautos kova uz Lietuvos nepriklausomybę yra butu gerai supratęs -
kova už pažanga, už geresni Lietuvos žmonių gvvenima. P? A"leriko.
už savo kultūrą ir žmoniškumą. Foster Dulles politiką". nnie iv iam tas iki 1848 m JaucuJ pramones salių todėl,

Tiesa, mes žinome, kad nepriklausomybė nėra at- Mettemichas būtu 
sakymas i visus prieš tautas kylančius klausimus, 
nepr” ’
mam?

•i

NACIONAlJNfcS GVARDIJOS VADAI

Krašto ap-augos sekretoriui 'Vilnonui viešai išsireiž- 
kus. kad nacionalinė gvardija blogai paruošta, jos va
dai kreipėsi i pati prezidentą, kuris juos nuramino 
ir pareiškė, kad Wilsonas neišmintingai pasielgė- čia 
matome iš kairės i dešinę gvardijos vadus - gene
rolus: marinu vaaą Reckiord. 2<> div- vadą Sirois. 
Kalifornijos vadą Jonės ir 27 div. vadą Brock. išei
nančius iš Baltųjų rūmu.

rastos fantazijos žmogus.
Jis “išpranašavo” daug da
lykų, kurie jo laikais (jįs 
gyveno 1828—1905 metais) 
atrodė žyniausiąs fantazi
jos padaras, bet kurie yė-
liau pasirodė įgyvendinami. Kaganovičiu*
Tiesa, atominių motorų sa-’ Maskvos atėjo 
vo submarinui ir Julės

įdomu, kada laisvosios pa- 
. šaulio tautos ir ypač taip 

, ... z!n.lų’ vadinamos “neutraliosios”
Verne nebuvo sugalvojęs,' į”’ ne ^ura^ne.ralTlb tautos.su‘iks Junst.inių Ta«- 

čia tikrovė nralenkė ir la-1 • , • <- f" tų seime svarstyti, pavyz-ua tikrose pralenkė n la gomneje, kaip VakanwSe džiui Pabaltijo tautu klau- 
kios vaizduotes rašytojo unvn <npi.,ma ♦•Paslantin- . > . . . . ** ’ K .11svajonę, bet kitais atžvil-:^'“ «">?? Pabaltiečių yra tiek

giais --------- -----
yra 
turi

ligonis Maskvos ligo-

įlįstas esąs Malyšev, k<) ^vo lete„-„je?
Atominis submarinas da-'mas > °xletū ūkio \adas. 

bar jau nebėra naujiena.
Jau keli metai “Nautilus” |Pasov\m?

ietų
Žinia apie Kaganovičiaus Aliejus

iš karto atrodė Pasaulyje jau seniai yra
plaukioja jūromis. Kariu su 8ana įtartina. Rusai bolše- žinoma, kad kui' aliejus kve- 
juo plaukioja ir kitas ato-vikai, jeigu Jau ką nutaria pja, ^en jr liaujas liejasi, 
minis submarinas, o keli ki-; pašauti , tai pašauna taip, Aliejaus svarba mūsų kas
ti povandeniniai laivai yra kad Jam ligoninės neberei- dieniniame gyvenime da- 
statomi. Bet povandeninio kia. Kada prezidiumo P°- bai. tiek yra didelė, kad dėl 
laivo atominis motoras vis nai nutaiė užmušti Beriją, «os “žaliavos” eina rietenos, 

padalė tame pačia- llPčtvn£S karai ir visokiosdar yra naujiena ir tik da- Jie tą pauare iaiue pačia- karai
bar Amerika pradeda siūlv- me posėdyje, kuriame Beri- varžytinės. 
ti užsieniams pirkti nedide- ia buvo apklausinėjamas. Aliejus jr Amerikos poli- 
les elektros (stotis, kurios ji nušovė, o vėliau Pa-ijkoje skleidžia savotišką 
yra padirbtos pagal “Nau- šauliui garsino apie kaus- .‘kva.)a" Dabar senato vie- 
tilus” motoro pavyzdi. To- M teismą ir jo sprendimą... komisija tvrinėia. kodėl

novicius gyvas.

buvo pažadėta Europos 
valstybėms, kada Sueco ka

ušu
žius jau čia. jo daug žydų nuo sunaiki- P^^kinimų aišku, ^a“ 
ideles atomi-nimo (sako, "kad jis su sa-rosi’ Kau J^P1 
ir tikisi, kad vo padėjėjais išgelbėjęs ° ,ne 'aW»*s

ne
interesai, ne apsaugojimas 

Kai rasai atėjo i Buda- Europos nuo nedarbo, 
eš-

Rusiją. Bet Žodis “aliejus” skleidžia 
los *0,0 5 =. - per 12 metų rusai sakėsi negardu kvapą ir Amerikos

... . . . ..supta- teyoiiucinio Jojimo pasi-nieko nežiną apie Wallen- '’idaus politikoje, kaip pa-
Bet tęs, bet žmonės Lenkijoj ai ^kė. Mettemichas žinojo, berga ir dabar, neįeita sa-,rodė svarstymas įstatymo

•atęs dabartį- ‘ klausimą. Per 150 metų An- ™
Tikos Valsty- '1^1?”?’ k.™™!™aug?? U glija buvo viena iš pirmau-1**^’ J,e VVallenbergąarės 
etoriaus John šoki laisves judėjimą Euro- f“___ . P . tavo ir išvežė i Rusija. Be,

daug

kad arešta-
laisves garantija ir KieKviena tauta turi pati sau iai-re\onuci.ią. .ur. nuneš galėtu . ;y atėjo aliejus. Kūno Anglį-?-' ’ ’ ' vai. kaip mizernas rinkimine tnksas, . Volloc baisvo vidujinio gyvenimo sąlygas išsikovoti.

šalia tautų nepriklausomybės matome ii kitą reiški
nį—tautų būrimąsi i Įvairius viištautinius ūkinius ir po
litinius vienetus. Atskiros valstybės atsisako nuo savo 
.-uverenumo (nepriklausomybės! dalies tokių viršnacio- 
nalinių susigrupavimų naudai, bet tas judėjimas visai 
nėra priešingas tautų nepriklausomybei. Atsisakyti nuo 
tam tikru suverenumo požymių galima tik turint nepri- kma? 
klausomybę ir kelias Į viišnacionalinius
eina
tautų nepriklausomybės idėjai. Nėra abejonės, kad ir 
lietuvių tauta, atgavusi nepriklausomybę, ieškos ankštes

ją sukelti taip pat lengv 

princas Mettemichas galėjo o ne politika.

Nautilus
ja kasmet sunaudoja kelias ual P' ^ipą^no, .
dešimtis milionu tonų. Bet'? valstybes d.- Jungtinių Tautų oigam-
savo aliejaus Anglija netu- n\J! numarino ka-zae,ja rengiasi bausti Izia-
ri Ji reikia atsigabenti iš leMme be jokios kaltes! eli uz neklausymą ištraukti 

' 1 -- - * - "—— <v-’------ kariškas -kitur, svarbiausia per Sue- Rusai kaltina Abakumo-,^'0 KansKas pajėgas
_____________ įco kanalą. Kai tas kanalas™, buvusi Beri jos bendra-E^Pto tentonjos.

Amerikos nevandeninis ninin laivu vai-omn atnmine buvo Nasserio užkimštas darbi už \V allenbergo areš- Baus ar ne, galutinai dar 
■ Aautilu“ ba "ė H- £ iena'metimais (kada^'imą. Abakumovas, kaip z-noma liet kalbama

onn r i r ” > ^analai ir prancūzai bandė Benjos sėbras, buvo sušau- l>ai*odyti JT “galią’ pnes
,°00 mylių keliones marinas. • \autilus o kom- Taip Wallenbergo is- nykštuką. Izraelis aiškinasi,

per tautu neprikiaiisomylię ir visai nėra priėšingas J?,LVI,‘.,:‘ /I?n}1 'losniės panijonas jau kuns laikas Angliia atsidūrė dide-1 tol‘iia ir baigiasi. kad pirm negu jis sutiks iš-
1 v , , i - užkuriniu ir dabar pasiima plaukioja jurose. gai, Anglija au»iouie «iue-; j »

kj bėdoj. Ji tun maldautu A|žvro 
Amerikoje, kai kalbama aliejaus iš Amerikos. Mal-

susigrapavimus

traukti savo kariuomenę 
galutinai iš Egipto teritori- 

seimasjos pakraščių, jam turi bū-Miių ryšių su savo kaimynais ir sieks Įsijungti Į beužsi- savo kelionei jūromis, 
mezgančią Europos Tautų Sąjungą.

nepaprastas laivas ir vėl tes ;---- - - — ---------- ----- ---- —apie “Nautilus” laivą, jj da-dauti ir brangiai mokėti.! Jungtinių Tautų ♦ . j •
žnai vadina “Nautilus An- Panašioj padėtv n-a ir kitiiv,s9 pereitą savaitę kalbe- ti garantuota, kad Egiptas

.Minėdami Lietuvos nepriklausomvbės paskelbimo ^Nautilus" plaukioja da- tlasi5”. j|at, Rudaise kiek Vakaių Euro|>os kraštai. I j° apie Alžyro klausimą. J» nebepuldines ir netruk- 
H • 1 .—j*—: ................... ! Pernai metais, kada tas dys jo laivams plaukioti

barbariškos "globos”.
Dėl Lietuvos nepriklausomybės atgavimo mes netu- tą elektros batarejas atnau- t'aš

apie Alžyro sarmata smarkauti prieš Iz- 
padėtį ir pri-'^lj, jei nieko neradoma

karis nuo kario grižti i uos- Jūra" aprašomas nepapras-, . in4. PaS? • • ,a?" tinimus
tą elektros batarejas atnau-įas povandeninis laivas. ^a.u.atominių eleK-:“klausimo . . , .

rime pagrindo abejoti. Mes nežinome laiko, bet galime jinti. "Nautilus plaukia ato* vra jjgjo mastas mygtinai pabrėžė, kad Al-idėl Rusijos nesiskaitymo su
būti visai tikri, kali Lietuva bus nepriklausoma. minės energijos varomas ir'.uri vilį trijų mylių. Todėl Amerikai jokio energijos ž-v,'° kĮą«’imas negali būti JT

yra visai nepriklausomas dabar ir sakoma, kad “Nau.; klausmo nėra, nes čia an. spendžiamas J.T. oigam-JT paperėjo u vis liepė ru-
t Mr l n nU° ^U,°’ Jau Pa<*a,’« 20.000 ly- glių yra perteklius ir todėl
Z. V d I c a ' '" Amo.-iVn< narlii-htae kelionės po jūra). .čia niekas labai nesiskubinaAP I g

NEPAPRASTAS 
BENDRAS FRONTAS

Amerikos padirbtas pir- kelionės po jūra) 
masis atominis povandeni t i ir . ! statyti dideles atomines

1 e‘"e -ai„un elektraines, nors viena kita
nną Nautilus paleido , ir

??? 1-2, Amerikai svarbu buvo išto-

kijoj, bet ir apie akaių' „jj, laivas pasirodė visais at-
pažiūrą i Rytų Europoje žvilgiais sėkmingas. Ėmė |)a^uij , ...

P, "T- •• ,.r ?bUnvT P^ikeitimus. keletą metų. kol Amerikos; įražioje pykoje, kurią
Bcstono dienraščio C. \ ienoje korespondencijoje, inžinieriai padirbo to lai-skaitė ii iaiatrerėiosi milio-bu,mt! at^n?,n-‘

Science Monitor” kores|K»n-iš Vienos. J. C. Hai-sch sa- vo nepaprastą atominį mo-inai jaunuolių ir suaugusių, ^
dentas Joseph C. Hai'sch ko: tora. Teko danti risokiu'^ l’*,'aTn*' raryti, vėliau
buvo nuvykęs Į Lenkiją ste-

mo-

"Eiliniai žmonės 
kaip ir eiliniai žmonėsbėti ten vykusių sausio 2b d. 

seimo rinkimų ii ta proga joje. stovi prieš
paskelbė eilę įdomi,, .?™P-tas ir ’“ndien Amerika tu- mu žiūri.
Mini ne tik apie padėti Len-d.( <sku vra fO5 n- , j suplanavusi 16 povande* jujes Verne buvo nepap-«

zacijoj, nes tai esąs ‘‘vidib^anis trauktis iš Vengrijos, 
jinis Prancūzijos klausimas”j Bet rasai jr ausų nepalinga- 
ir Prancūzijos delegatai sa
kė, kad jie su J.T. seimo 
vienokiu ar kitokiu pasisa
kymu nesiskaitys.

Ką nutai-s ar nenutaroJT
seimas dar nėra žinoma, 
bet pats faktas, kad Alžyro 
klausimas buvo plačiai ap
tartas ir ypač, kad prancū
zai visai nesišalino diskusi
jų, parodė pasauliui, kaip

vo. Visa JT plepalinga bro
lija dėl +o nič nieko nedaro.

Neklauso nė Indija dėl 
Kašmiro—bausmės jokios.

Neklausė nė Egiptas JT 
tarimo nekliudyti Izraelio 
laivams plaukioti Sueco ka
nalu—bausmės jokios. Ko
dėl smai-kauti prieš Izraelį?

Įdomu ar dideli baus ma
žiuką ir užmirs didelės Ru-

tikrenybėje tas klausimasis^08 nuodėmę? 
atrodo. I J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEVEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pennsylvanijos naujienos
PHILADELPHIA, PA. niu kovotojų atstovas, tai 

jiems priimti išrinkti prof. 
A. Jurskis, teis. Dr. K. Gu- 
dėnas ir teis. Stikliorius.

Laikas bėga greitai
Atiouo, taip neseniai vic* x. , , . .. . </> •

Sėjo Vliko pbm. J. Matu-Nuta, ta. aI”e Vasario lfe-ją 
Iionis, neseniai buvo į.lo- !*’ > a>ne„kieeių
mus metinis Bendruomenės sljauil« f tiems darbams,s,-

kuriuose buvo be vaisių aS*
ieškota keliu susitarti su slankyti pas Philade - 
vietos tautininkais. Bertai į\h,j°s i‘lklv>'skuPii •» 0- 
buvo pernai. Tačiau ir šie- «a'^ su P™?”!* y883"0 
met asmeniniu ir visuome- į7 1 -., Pnm1lnl1 tikmUesiems 

.. - — kataliku -bažnyčiose apienimu iupesciu nesumazejo .. t * z.. „ ' c1 ‘ Lietuvos tragediją. Ta pati
Tautininkų viršūnių su- delegacija apsilankys pas 

kelta visuomeninė liga, va- visus Philadelphijos lietu- 
dizmo piktšašiais apkrėtusi vių parapijų klebonus, pla
kai ką ir mūsuose, betgi gydama tą dieną atlaikyti 
Iiendro atsparumo nepalau- pamaldas už Lietuvos lais- 
žė. Su ja visomis išgalėmis vę žuvusius karius- partiza- 
kovoja ir minėtas Politinės nūs, knygnešius ir visus 
vienybės sąjūdis. laisvės kovų didvyrius. Be
Nepriklausomybes šven- ja* klebonų pi ašys, kad
tės minėjimas bažnyčiose tą dieną būtu -

N

LAIMINGAS ŪKININKAS

Tai Heher Rosher iš Leesburg. Ohio, kurio Here- 
ford \eislės karvė atvedė dvi karvytes ir du buliu
kus. žinovai sako, nežiną kito tokio atsitikimo.

MANCHESTER, CONN.

Mūsų širdys plaka 
Lietuvei — Tėvynei...

i Aiam besielio lietuvių cho- 
■ ro pirmininke A. Brazaus- 
. kienė, 3 metus sėkmingai

Worcesterio naujienos
1 Nepriklausomybės šventę! tas, Marijona įb r !».-.

Katrina Stapčinskic;: --('.m
Y asai .o iC-ji 

Vietos lietuviai
visai arti. 
jos minėti

ir garbingai piimininkavusi, rinksis sekmadieni- vasario
: nuo 1957 rn. iš siu pareigų 
i pasitraukė.

Ji yra čia gimusi lietu
vaitė, liet jos širdžiai Lietu

ti*i va — vardas šventas, 
'joks darbas Tėvynės 
jai niekad nebuvo sunkus.

! r) chorui vadovauti ji buvo 
iiueali pirmininkė: greitos 
; orientacijos, taktiška, kc- 
; rektiška ii visada nušvitu
siu veidu. Betkuriuose 
sprendimuose būdavo ob
jektyvi, teisinga ir autorite
tinga. Todėl buvo ir palie
ka visu mvlima ir geibia- 
ma. Jos dažnai kartoti žo
džiai: “Mūsų širdys plaka 
Lietuvai—Tėvynei ’ — pa- 

■ liko lyg kelrodis, lyg testa
mentas.

Neužmirštamam choro 
jai

labui

17 d. 2:30 vai. p.p. Lietu
viu čiliečiu klubo salėn (12

Gužauskienė- Mykolą- Kn- 
štapąvičius, Bernai'ias Se- 
reičikas, Jurgis Ba i druskas, 
Vincas Valatka, ieva Juce
vičienė, Marijona Au> •- 
zinskienė, Adelė Repšienė,Vernon St.).

Minėjimo programa: įvai
ri lr jaudinanti: Karo vete- Ūmenė. 
ianai, būgnų ir trimitų or- Pavyk p^ylis 
kestini lydint, įneš i sceną
Amerikos ir Lietuvos vėlia- Vasario 2 d. Seniemszn •>- 
vas, himnai, dainos, kalbos nėms remti draugijos poky
li taip toliau. lis puikiai pavyko. Pri.d-

Yą dieną iškilmingai mi- rinko pilna salė. visi nnka- 
nime kas metai. Nors mū- minosi iki vėlyvos naštas, 
tų tarpe vi a tokių, kurie tą Šiuo pokyliu dau iau a 
d.ena niekina ir stengiasi rūpinosi I\ Miliauskas.

į. Natalija Skliutaitė- ; ė.;

stengiasi rūpinosi 
minėjimą panaikinti, Pigaga, A. Kriaučialis. ’’

tėvynę
lietuviai

Lietuva Jaslin 
tas

Gataveekaih ii
a

bet savo
mylintieji lietuviai tas pa-. - • - Pavyko ir jiemsstangas atmete ir ją minės- 3 J
koi gyvi bus. Vasario 3 d. šv. Kazimie-

ši sekmadieni, vasario ro draugija stu t,ošė iškil- 
17 d. visi ateina į Lietuvos mingus pietus šitai biau 
nepriklausomybės atstaty- gijai vadovauja A- žiiins-padaryta piniginė rinklia- ja darbą jau pradėjo. Fi- no Lynčos gyvenami metai vadovavimui atžymėti ja

naujasis politinis sąjūdis-va Amerikos lietuvių tary- nansinės komisijos pirmi- nebuvo linksmi. Po sukili- Įteikta graži dovanėlė,
ug laiko sugaišęs, norė- pap Girdėtis, kad lietuvis- ninku išrinktas agr. K. Ci- mo numalšinimo- rusų vai- &a proga tenka pažymė ,

.....i...- j i. - -- - ■ - ' n- džios pareigūnai siautėjo d- kad mūsų mažytės kolo- * J ’
<ų Lietuvoj. Daug žmonių bu- nijos chore su pasiaukoji- pagerbė senui darbininkus įvairios žinios 
a- vo ištremta Sibiran (9361) dilba ir dirigentas Pa- ‘V 1 . . 1 — • - • . 4- z. I-” -r. .. . 1 - Vk .-.M / k O/.l I ’ 75 1

daug
damas pritraukti demokra- kųjų parapijų klebonai da- kotas- ižd. 
tinio darbo dirbti ir ""vietos v-> jau paianįęų atsakymą.

mo paskelbimo 39 metų su- kas, J. Pupka- S- i........
kaktivs minėjimą Lietuviu vičius ir kiti. Ji yra « u;

inž. Edmun- džios 
das Binkis- Gausus aukų 
rinkėiu būrvs su auku la

šia YVorcesterv.

tautininkus, šiuo metu visą
Knovvles ben- Žinomo veikėjo A. Kr:au- 

Bancroft čialio sūnus Edvardas rašo 
apdo- tėvui iš pietų ašigalio, kad 

dirbusius ten turėjęs visokiu r.s ty-
1 d. iau rius M. Muravjovas, koriku suminėti, bet vietoje mes darbininkus. Jų tarpe bu- kių.

• - • ' ‘ visus labai gerai ži- vo ir šie lietuviai: Jonas YVorcestery yra 6.052 ne-lietuviu vadinamas, pats viešai pa- juos
minėjimas
įvyks vasario mėn. 17 d., 
sekmadieni. 3 vai. p. p. Mu- °*a’

1-1.-1___K1UUOSIKOS

Music Hali 
Allegheny 
mas žymiai 
negu

£ Į » *-Vv >?•» *-k i •» n 
\ LUJI V<<II1I<AM

Philodolnhiinio pasKaiia ir KUKllOmiS vaisė- " rmiacieipnijoje » . . n • nuo vasario men.mis- kurias sudalys Pepsi- ... , ,.... . pradėjo lankytis i ..„„v..... --------------- , ,----- -------  «-- - - ............... , .x ...
sausainiai ir saldai- rinkdami Amerikos sisakė, kad už sukilimą hu- nom ir jie paliks mūsų ko- Dirvens, išdirbęs 49 metus, tuiincių šio krašto pdiet. -

niai. Ir jie bus nepamiršti namus
1 *-»xlmn ii 
linu V III ♦ oi-i’l in i V«I > •/« i Jllkiiss.' - 1 , 1 • • __ •____ ilviuv III Vdl V « i

all) salėje, 2715E. ™^ybmm gyvenimo auRu ^nk^o darba isijun; (iyU
y Ave. Jis ruošia- į1, ^oesimt devintąją sukak- . Philad-elphijos unįver- lūstž 

i Įspūdingesnis, ti minint, nes tai į gyveni- HetuviaV įudentai ;
iau buvę mine- ateinanti karkų _ kui i Nevisus lietuvius J«ik»

Į vo pakarta ar kitaip nužu- kniijoj amžinai neužmiršta-granas Yuška, išdirbęs 36 bės. 
1 (lyta 129 asmens. Tai to mi, kartu su pirmąja choro’111, ir Antanas Grigas, isdir-

ūstaus gyvenimo akivaiz- dirigente — Adele Karpus- bes 30 metų.
rvi aoiuoi\ao

anksčiau
jimai. Minėjimo pamošia- mus pavaduos, kai busime rinRėjai ealėg apjani-vti, nes Jungtines 
miesiems darbams įvykdyti pajaigę n neįiona! tiauksi- „ ena įčsibarstę po mi- bes. Tais

doje Martynas Lynča 1887 kaitė - Hassey. 
auku gegužės 4 d. atvyko į Mes žinom, kiek jie

sudalytas platus organiza- mes 1 liūdnos senatvės ak
cinis komitetas. Pagrindi- sarS4 V1S1 tapdami genero-

• V Į.niu kalbėtoju pakviestas iš
Clevelando L.B C.V- pirm. Vasario 16 minėjimui at- 
Stasys Barzdukas Taip pat žymėti bus renkamos au- 
pakviestas kalbėti vienas kos Amerikos lietuvių ta- 
kongresmonas - moteris. Be ryba:. šiais metais pašau- doie, Į Tegul būna 
to, į minėjimą pakviestas ir bui esant neramiam ir sto- šventė visu liel 
Philadelphijos miesto mė-vint problemų sprendimo. 6ivjenjjjm<) švente- 
ras. Meninę dali atliks Phi- kryžkelėje, Philadelphijos " Kipras Tautkus
ladelphijos * lietuvių meno lietuviai yra tvirtai pasiiy-_____ ,____________
ansamblis, vadovaujant jau žę Vasario šešioliktosios mi-: - EASTON- PA
pasitraukusiam choro vedė- nėjimą atžymėti su kuo di- _____
jui, daug nusipelnusiam ko- džiausią pinigine auka. Vi-' M Lynča eina 94 metus 
loniįos kultūrinėje veiklo-si gerai žinome, kad be pi-! . .
je muzikui Leonui Kauli- raginių išteklių ALTASį Taurus mūsu tautietis 
niui. Ponios Irenos Kara- veikti negali, todėl ne tik! Martynas

US.

Šitame pokylyje muzikas J* Krasinskas dar be batą 
pi-į. .Jonas Dirvelis smuiku pa- Mūsu bendradarbiui

su.aa aAmerikos valsty-vargsta repetuodami, žinom kelis savo kompozici-2uj Krasinskui
kūrinius.pe gvvena įssioarstę po mi- i ais> metais ir čia bu- JŲ sunkumus lankyti kaimy- .J

liontni Philadelphijos mies-’vo sunkus gyvenimas, bet nines kolonijas ne tik su Susdauk^
(a_ Todėl visi gausiai irvie-i11^ toks nykus, kokio būta dainomis, bet ir su vaidi- 
ningai dalyvaukime Vasa-' Lietuvoj. Martynas Lynča nimais. žinom tą jų tvirtą, Algirdas ir
rio 16 minėiime atnešdami, via susirado laisve ir dar- 11 nepalaužiamą nusistaty-1 sin>Kai sausiominėjime,
Lietuvos išlaisvinimo kovai! 
paremi! sunkiai

uo-

sunaus

Julija 
30 d.

koja iš gipso paliuesui ta. 
bet bato ant jos j;s dar 
negali užmauti Y kriukių

Kra- negali pamesti.
susi---------- ------------

mą gražiomis lietuviškomis laukė pirmojo naujo šei- 
uždirbia'!r visokius darbus. Pir- dainomis kalbėti i savo bro- mos r.ario—sveiko gražaus
Vasario; rzoji vieta, kur iis pradėjo bų širdis apie šventą Tėvy- sūiieiio. Taigi- jūsų bendra- --------

SU.Į anglis kasti, buvo Miners- nės meilę ir nepaliaujamą aarhis tapo seneliu. Praeitais metais Jungtinė
se Amerikos Valstvbėse bu
vo 1761 d ienrašis, kuiie

ha. Dirbo jis įvairiose vie- AMERIKOS
LAIKRAŠČIAI

kasti, buvo Miners- nės meilę ir nepaliaujamą barkis tapo seneliu, 
ville, Pa. Paskui pradedant kovą už Jos išlaisvinimą. ;
1897 m iki 191S m. dirbo Linkėtina ir toiiau mūsu'Uaug mirsla

j Philipsburge- ra- Nuo 19- chorui geležinės ištvermės^ ų į 
i 45 metu Mai t\ nas LynČa lr geriausio pasisekimo žy- nūrė

Lvnča drąsiai
iienės tautinių šokėjų gru- patys aukokime kuo didės-' žengia 94-tus metus. joną

<s tautinius šokius, nę piniginę auką, bet ir ki-Į metais, gruodžio 20

k pei- sausio mėnesį spausdino 57.1<>1.5'>1
. ...................................... lietuvių: Ona Kar- zempliorių, taigi ka<

pastoviai gyvena Easton, giūbti vėliavnešių eilėse, iki do kienė. Jonas M ei kūnas, čiam žmogui teku ' 
Pa- Jis buvo vedęs M. Ku- nušvis^ Tėvynei Laisvės Va- Juozas Leveris, Pranas Vi-laikraštis.
rapką, jo žmona mirė 19- landa! —V.—
39 m. Viena jo dukterų 
Ona mirė 1912 m., o Mari- 

1915 metais. BRIDGEPORT, CONN.

eg-
nv>.

;enas

pė pašok. —--- ------------ _ t „ .. .. .
Pakviestas solistas Stasys tus paskatinkime taip pa-į Jls "inie Prienuose, tai 
Liepas savo balsu taip pat darvti. Tėvynės gelbėjimui -vra ta’s metais, kai Lietu- 
paivairins meninės dalies iš kruvinojo komunizmo na
programą. gų nei viena

Kadangi turėsime svečių per maža, nei viena penki-
žymių amerikiečių ir atsto- nė ar dešimtinė nebus per- 
vų kitų tautų, jų tarpe bus daug- Sudalytoji Vasario 16 
ir Vengrijos antikomunisti- minėjimo finansinė komisi-

Martynas I.ynėa yra Eas- Minime 
Pa., visu gerbiamas kai-'

TautIOS

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

uKeleivio" Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežilu int kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadhray 

So. Boston 27, Mass.

vos žmonės buvo sukilę
auka nebusi Prieš maskolių valdžią tiks

lu nusikratyti svetimo jun
go ir ponų išnaudojimo Ta
da Lietuvoj plačiai garsėjo 
tokios dainos:
Saulė nusileido.
Mėnuo patekėjo.
Pikto pono žmonės 
Namo ėjo.

Tijūnas - perkūnas. 
Urėdas - šėtonas,
Ir patsai ponulis—
Tas pats velnias- 

Aš tą poną 
Malte malčiau 
O tą kotą
Grūste glaisčiau,—

Per sietą kaulelius 
Išsijočiau- 
Vėtrele pelenėlius 
Išnešiočiau.

Prienuose būta stambaus 
dvaro- kur dirlx» per tris 
šimtus darbininkų, o pačia
me Prienų miestely gyveno 
arti trijų tūkstančių gyven
toju. Čia būta gerų aluda
rių, miestelio apylinkės 
garsėjo tankiais miškais, tai 
pačiame miestelyje buvo 
lentpjūvė. Lietuvoj Marty-

svente
ton- M., visų gerbiamas kai-j Lie[uvos Ne,„ ikiausomv- 
po doras lietuvis, susipra- 
.ęs pilietis.

Apie Martyno Lynčos 93
metų sukaktuves rašė net 
vietos laikraštis Easton E.\- 
press ir įsidėjo jo nuotrau
ką.

Ir iš tikiųjų. retai kam 
pasiseka tokio ilgo amželio 
sulaukti ir pasidžiaugti nu- 
?itais gyvenimo keliais. Ge
rai, kad dabai Jungtinėse 
Amerikos valstybėse taip 
gyvenimas sutvarkytas, kad 
laibo žmonės, sulaukusieji 
eiiatvės, gauna atitinkamas 
itnsijas ir gali gyventi be 
didesnių rūpesčių.

Martynas Lynčas (1115 
Bushkill St.) ir gilios se
natvės sulaukęs vis dar rū 
ninas lietuvių bendrais rei
kalais.

Visi jam linki dar ilgus 
metus gyventi.

S. Eastonietis

Visomis progomis pers dova 
na bus metams išrašytas rKe- 
leivis“. Tas tekaštuoja tik M, 
o gavėjai dovanotoją prisimins 
per ištisus metns.

metų minėjimas 
Įvyksta sekmadieni, vasa
rio 17 d. šv. Jurgio para
pijos svetainėje, pradžia 4 
vai. po pietų. Kalbės svety.- 
Lš Nevv Yorko Pranas Vai
nauskas ir vietiniai para
pijos kunigai: kleb. kun. J. 
Y’. Kazlauskas ir vikaras 
kun. P. Pranckus. Meninę 
programą atliks parapijom 
choro dainininkų grupė 
bus tautiniai šokiai, vaiku 
čių eilėraščiai ir t.t.

Y’isi Bridgeporte ir apy-,c, 
linkių lietuviai esate kvie-'* 
čiami dalyvauti šioje meti
nėje šventėje.

Altas

NAUJI RASTAI

JONAS IR IEVA VALAIČIAI

Šen? "Keleivio” skaityto iai. vasaris 11 «i. minf-o s.:.o ved; 
binio gyvenimo auksinę sukaktį. Jie gyvena Middici:ur\. <

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY .

29 Kelly Square, Worce»ter, Mast.

Jei Jums reikia vaistą, kreipkitės j registruota u-i:■
ka Y’ytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininka. « a 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama svoikan - i •- 
Ino--.'. Ki -ipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaisius VISI R. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaud nm. r.v« 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu lūg:. Vai 
štai pasiunčiami VISUR. Rašyk ! mum- 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Pbm.

Ideal Pharmacy rateliais savininkas 
ir Netary PabBc

GAL PIRKSITE. PARDUO
DAM RESPUBLIKĄ, para
šė St. Bijūnas, išleido Vai
va, 112 pusk, jumoro ir sa-j 
tyros rinkinys, kaina Sl.
THE BALTIC REVIEWNr 
9. Adresas: 70 Fifth Ave., 
Nevv York II, N. Y.



^■Įapis Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 7, Vasario 13, 1957
! dėl to pasiiūpinta jis laiku 
iš spaustuvės pašalinti ir vė- 
liau savais keliais išplatin-Į 

. . į ti visam krašte. Jau ryto- ’ 
{stabus mokslas! {domūs našavimai”, sakytume, išsi- jaus dieną akto tekstas bū

tie žvaigždžių skaičiuoto- pildė. Tikrai, keturiems me- vo paskelbtas ir kaikuriuo- 
jai. jų stebėtojai! Tokius tams praslinkus, prasidėjo Berlyno laikraščiuose, 
astronomais vadiname. Jie pirmasis pasaulinis karas, išėjorne plačion viešumon, 
tie astronomai, surado, tiks- bet tai būta tik paprasto neg ų*umpu laiku Tarybos 
liai nustatė erdvės dausose sutapimo su tos kometos nutarimas tapo žinomas 
esamų kūnų-planetų žvaigž- pasirodymu. : Amerikoje ir Rusijoje bu
džių kelius Jie apskaiėia- Nors štai jau nedaug te-' vvsįems lietuviams, 
vo, kok’a sparta tie kūnai liko laiko iki naujos kome- Nepriklausomybės akto 
nenukrypdami iš savo kelio tos pasirodymo, bet dabai pasirašymą sekę artimiausi 
rieda- Apskaičiuota iki vie- niekas nekalba* neiiodinėja mėnesiai virto imtynėmissu 
r.os sekundės tikslumu! 'pasaulio galo’ ir kitomis Qj-ostu krašto Veikalais.

li»5d m. lapkričio mėn. pianaš?stėm^ neužsiima su Okupantas darė viską, kad 
Belgijos astronomas Arend vos būsuno “viešnios ’ nusi- Tai vka negalėtu bent kuo 
i.olaml pastebėjo padangės ^vpsojmiu musų žemei. Z mo- paę(iejkšti namie. Jei Tary- 
Lolumose naują žvaigždę, nes ispiūso, pažengė pu- jvi nebuvo visai priblokšta, 
Anglijos astronominės ob- myn. tai tik dėl to, kad buvo
servatorijos Greenwich ve- O kas yia numeta. .-.s- dal- i-eikalinga vokiečiams 
J.ėjas J. G. Porter nustatė, tionomai sako- kad 'tai toks • j^jkos deryboms su ra-
kad tai yra nauja iki šiol erdves kūnas kaip ir Kitos Lietuvos Brastoje ir
neregėta kometa. Ji didžia ?vaigzdes. Jis tik is kitų Rad Taryba jau buy'
sparta artėja mūsų žemės žvaigždžių įssiskiria savo . . užmeffSti lvxiu ąu no_
link ir ją už poros mėnesių sudėtimi. Tai nuo didžiu- j. . ė j vokiečiu nartiio- “ net dienos metu be jokių kaitros žėrinti masė du- X
žiūronu mes galėsime na- Jomis garuojanti. Toji ma- ™ sasyau (laraa JU o 
stebėti? ž^nomf >1™ St * . » Maliniai

Nauja kometa skrenda RAMINA POTVYNIO ALKĄ

Naujasis Raudonojo kryžiaus pirmininkas gen- Grun* 
t nėr ramina 11 melų jaunuolį, kurio namus Hazaid. 
Ky., nunešė potvynis, ir pažada Raudonojo kryžiaus 
pagalbą.

Dėl laikotarpi Taryba buvo sa- MONTREAL, P. Q.bus “išmušta” iš kelio ir mažučiukių dalelyčių. vieninga kol
upancių tą Runą o.ujų daz- *0 iai gana vieninga, koi

KANADOS NAUJIENOS
sutraukė

—Ai žinai- vaike, kad 
Amerikon atvažiavo čiud- 
: as žmogus. JĮ vadina ko
kios ten šiaudų Arabijos 
karalium- ale jis išrodo nei 
kaialius. nei karalienė. Iš 
veido būtų lyg ir vyras* ba 
>u juoda barzduke, ale ap
sivilkęs kaip moteris: bal
ti marškiniai ligi žemės, o 
ant galvos balta marška už
mesta. Ar tu gali išfigeriuo- 

kodėi jis taip nežmoriiš- 

kalbi 

kaip

džiem

ko- 
A ra-

ėai apsirengęs?
— i ėvas. matyti.

apie karalių Saudą?
—O biesas ji žino,

j s vadinasi-
—d ėvas nesupranti,

«.ei jis taip apsirengęs,
lai. tėve. visi taip apsiren
gę. .Natai. toj pasaulio da
ly. kur jke gyvena- siaučia 
t ideiės smilčių audros- Že
me tenai sausa ir smėlinga- 
r kai vėjas pradeda smėli 

nerti. tai žmogus alsuoda
mas tokiu oi u galėtų ūž

ti- ieigu neturėtu kuo

nepasuks kita kryptimi. Už 85 
poros mėnesių ta kometa 
bus vienu trečdaliu arčiau 
mūsų žemės negu saulė— 
vos 3b milionų mylių... at
stu nuo mūsų žemužėlės. 
Vadinasi, galime ramiai sau 
d iri ti. miegoti, būti drąsūs 
—“pasaulio” galo nebus.

pasirodo priartėjo 1918 metų gegu- Klebonas atsiprašinėja

uodeguotos ar kito pavida- žės mėnuo. Kai Taiybos Aužlos vartį parapijos 
h>- dauguma, u- jau uz opozici- 2() b-ulet; į

Tai bus proga pamatyt, jos nugaros paruošę Ura- gkelbtos dės aukojl!.
tą naują mūsų padangės cho kandidatūrą j Lietuvos

ras sutraukė gausų skaičių 
ne tik jaunimo, bet ir seni
mo. Linkiu klubui sėkmės 
ginant lietuvių spalvas ka
nadiečių tarpe.
Šalpos vajus tęsiamas

- - . šių bažnyčiai ir tu. kurieviešnią, jei diena bus vyku- nuvalius ir gegužes menesi įmė voke]i bc_ nįeRo ne_ 
si jei tiršti debesys neuz- r.utare i. kviesti, kad uz- aukojo pažiniajame sa- ,. 
klos saulės .mtų Lietuvos karaliaus -e matvti “f>eriausiu iš Hetuvius*

Kada toji kometa pasiro- sostą Mindaugo antrojo o-e,.įau*apj“ kauki u navar studentijos ir bendrai jauni-
t štai kitos savai- mo laiko? stoka; OrsanfasM- 

. . . tės biuletenvje atsiprašinė- C1JOS’ tsskyius keltas- taip-
Neabejotinai bus turi anksčiau minėti as- Jclliicl,

Taip Įprasta sakyti “pa- dys mūsų padangėje, dar vardu, Taryba antrą kartą džiu* g 
galo, bet astronomai tiksliai astronomai nepa- suskilo. Iš jos vėl išėjo ke- tpQ ‘kp,!šaulio

Jis bus baigtas tada, ka
da pavyks aplankyti visus 

Nusiskundžiama

iš šito tik juokiasi. Tiksliai skelbė, 
įeiktų visuomet sakyti ‘že-; nustatyta diena, valanda su mens, ir du iš jų tarpo—į.a“J^s buvo tame 
mės galo”, nes iš mums ne- minutėmis ir sekundėmis, st. Narutavičius ir St. Kai-

i

—Kokio kyšio?
—Nori gaut $200,000,000.
—Už ką?
—Amerika labai turtinga, 

tėve. ir lengva ranka dalija 
mnionus kitų kraštų vai

kau jos nesusidėtų
Sovietu Bosija. Saudi 

irgi nori 
Atvažiavo

r sako: duokit man porą . , , ....
imtu milionu dolerių, nes !'.-vksta "katastrofos- K»-m; .s musų akiračio pva- 

ris nors “nesusitupėjęs nyks- Aišku, jei Un kometai

Ai abi jos karalių 
v L* O .<aUGOl1-

l -i-.-k A t* o n.: <ac bni-Kitaip Į liūnu
yra daug aliejaus, gali su- 
bikrausiyti Rusijos komu
nistai. Jis to nesako lygiai 
tokiais žodžiais, bet vistiek 
nori kyšio.

—Argi jis toks jau bied-
ras. kad kyšiu ieško?• *.

—Ne. tėve. j;s ne bied- 
nas. Nors jo

suvokiamų amžiaus gludu- kada ji pasireikš padangės 
mų pasaulio erdvėj tolydžio platumose ir kada ji galuti-

kūnas pasuka savaimingu nepastos kelio koks norsKi- 
keliu ir pakelyje ką nors tas dangaus kūnas, jei ji 
sutrenkia ar gal sunaikina, nepasuks kitur- 
.Mūsų žemužėlė nieko ne- J* Vlks.
pajunta, o juo labiau mes, ------ --------------------
žmonės Pasaulio visatoje FflSflfio ūktas
mūsų žemužėlė yra mažutė _____
vos Įžiūrimas branduolėlis* (Atkelta iš 5-o psl.) 

palyginus su kitomisžmonės vaikš-« pa*yg‘»us su mmiuiu vienintdiai s 
ir ir- žvaigždėmis. Štai Jupiteris,kojomcioja easom

davalee. bet jisai varto mi- Neptūną 
lionais? Atvažiuodamas dėsnis už mūsų žemę 
Amerikon atsivežė 60 tar-

T i! t t
. dengt’. looėl arabai ne- tomo’ u i ir
’i*,a tokią aprangą. kud dUmamais

ttl ja apsisupti ii nuo Juksusinius
mėlio apsii saugot i.

i-et a; gi karalius gali ‘?a,*<ab
ūti tiek d m nas, kad neži- al m.a
•’.ų, jog Amerikoje tokių i aclaji luri

— i om mų nėra.
-A.: manau. tėve. kad 

j s geiai tą žino.
Nu. tai .kokiems galams 

y- tas savo j u pas nešioja?
jis neapsivelka žmo

niškai. taip kaip ameriko-
. ai nešioja?

—< • kodėl tėvas nenusi- 
r.:i savo uniformos?

T )dėl. kad aš ją myliu. 
- Myli savo madą ir Sa

udi Arabijos kaialius. tė- 
\e. Jis yra savo krašto pa-

laikosi nuošaliai. Iš va
dinamųjų “inteligentų ’ ten
ka išgirsti sakant: “Jei ko
mitetą sudarytų inteligen
tai, tai būtų galima aukoti 
ir remti, o dabar inteligen-

gikad tu asmenų pa- 
sąraše pa

minėtos.
s Taiybon nebegryžo. Ar atsiprašinės klebonas
Is nepriklausomybės ak- ;r kurie aukojo daugiau 

tą pasirašiusiųjų belieka negu biuleteny nurodvta, . ...
gyvųjų tarpe tik keli. Yasa- Bet kurie nėra “geriausių- tui^nepiitmka su jais tuiėti 
•do 16 diena virto tautos įu»- skaičiuje? reikarų •
šventė, lietuvių tautos at- Reikėtų šitokių “inteli-
kurto valstybinio gyvenimo Reik nc tik sk,?stls gentų” pavardes viešai pa-
pradinis taškas. Nepriklau- Bendruomenės tarybos su- skelbti.
somybės aktas tik dėl to važiavime Montreaiio apy- 
Įgavo tokios reikšmės, kad linkės piimininkas L. Bal-
» ati tauta dideliu ryžtu ir žaras susiskur.dė, kad mon- Toks klubas čia Įsteigtas, 
aukomis idęjo gyvą turini Į trealiečiui nemoka solidaru- Linkėsime jam sėkmės ivai- 

šiuo momentu nepriklausomybės akto žo- mo mokesčio, nelanko lie- rius ginčytinus klausimus 
Netikė- džius. Esame akto palikuo- tuviškų parengimų, bendrai ramiai išnagrinėti. Jis gal 

Įneš giedresnės nuotaikos Į 
mūsų gyvenimą.

kad Europoje ovks svarbiausia namoka vra ta: r.UU n pnezasciu, Kuriu J. Valeika

mums pateisinama
yra kelis kartus j.ad voi.:lečiai laimės ka- m s ir jei turėtume pasimo- šalti lietuviškam reikalui

i rą. Su karo pabaiga siejo kyti iš mūsų praeities, tai Jeigu taip yra. tai turi 
ivyks svarbiausia pamoka yra ta: kūli ir priežasčių, kuriųAstronomai sako- kad ir

r.ų. ir kur lik važiuoja, už- nauja ^įrodžius, kome- poktin;ų
sisako sau specialų trauki- 1\’ keliaujantį mums pa- mil jf Į.a(j t;e pasikepjmai kėdami aukotis jos patikli- kad mokesti retas kuris at

bus geriausi padėjėjai ir nimui ir nepalaužiamai ti- sisakys sumokėti- tik reik 
Lietuvai atgauti laisvę, kas kėdami pergale, galime ją sutvarkyti jo išrinkimą. Ne-

pasikeiti- Ji: siekdami laisvės, mo- nagrinėsiu, bet priminsiu.

CŪkusi jų klubas

iiepė Cadillac au- odyti yra nuklydusi is 
iiimai padaryti keiio. Spėja, kad Jupi-

apkaišytus 6 
automobilius.

užordeliavo 
Ar tai jis tik o

nežinau, tėv.
i-i-tai pasiteirauk, na 

tas svarbu žinoti. Aš atsi- 
paskutinis turkų sul-

terio ar Urano trauka ją Į 
save suviliojusi ir todėl toji 
kometa pasuko iki tol turė- 
to kelio ir dabar gal suksis 
ap.e vieną ar kitą tų plane
tų.

Toji naujoji kometa jau 
turi ir savo valda. Kadan

Tarybai buvo švar
kai! jos žygis 

atitiko tautos siekimus, 
kaip ‘opozicija”, taip pa
sirašymo momentu buvo 
nusiteikusi ir didžiulė Ta-

visai
blausia, tai

at- Nauja krašto valdyba

Sausio mėnesį Įvykusia
me Bendruomenės taiybosvau patikrinti Tarp tuome- «terai, kad vieni prašomi tik “,v Bcndiuomenės tau paiiMinu. i ai p luome , y . , j vi_suvaziavime išrinkta šito-

krašto valdv-
ounes Lietuvos padėties ir aukoti ir aukoti, 

dabar gyvenamos yra daug sai nesiaukoja* 
panašt-mo. Panašus turi bū- Vasario 16-siosmi-
ti ir mūsų rvžtas laisvei at- učjime dalyvaujantieji me- A . , ,
auti. O rebeskaitlingi ak- nmmKai tui i būti atlygina-011^1-, ta

kios sudėties 
ba: Pirm. V. Meilus, vice- 

dr. J. Songaila, ir K.

pas, ižd. G. Šernas, nariai: 
J. Mikšys, J. Simonavičius 
ir V. Vaidotas.

vienos
vi-.

parapijų.'kodėlsignatoriai”. neperdeda- J711’
-avo nuopelnų, gali būti )O71UI mokama uz mi- 

tuo patenkinti, sias* laikomas minėta pio-
lydimas dr. Jurgio šaulio ka d te'singai suprato pade- ga' 
ii’ dar vieno kito. rašėsi po t’ ir vyriškai atliko tautos »t£ok\klų reikalai 

, aktu kiek drumsta siela— patikėtas pareigas.
abejojo- kad Taryba, siek- 

laimėti viską, nepa-

įybos dauguma. Tik keli
w piima An- rr savogi šia kometa pirmas pašte- •' * 1 .... . . .......jk„:f-- ii, ......____ tanas Smetona. į.-tikimai ’U' ai-a*bėjo belgu

to

menu
tonas turėjo sav< 
aj ie 40o merginv.i__ ... __ _ •" . .iL-tn vn.i- u.iif-ns u^iiKeias narenras.

Tai skaudus kolonijos 
KAME YRA VASARIO 16 klausimas. Kodėl nepasi- 

, t _ AKTAS? naudojama Įstatymu ir jo
gos prieš jį šoka, sukasi m, pasįiodvma kilo viso- " eT . nit‘, ... .. , teikiamomis privelegijoms-
kraiposi. O kai jau nusibos-; kių gandų? kalbų, daugkas Ir Vis tl*< neP’‘IK’»uscmy- vasario 16 d. Nepuikiau

bės

_ -o..- astronomas
•larcme Arend Roland, tai ir kometa 

Ruriosjj .0 vardu vadinama.
Būdavo, at- £ar (jaUg fcas įg mūsų pri 

nt pad.uskų, ko- 6jmena, pasj
jas palenkia, o nuogos mei-)rodė Halky kometa. Prieš dama

linksmindavo, 
jissisėd.a

švietimo 
mokslei- 

savo gim

?vlano gimtinė

įlendi uomeiK s
skyrius paskelbė
viams konkursą:♦
tino pavaizduoti straips
niais, piešiniais, fotografi
jomis ir t.t. Premijos pa. . . . . provincijos įsipareigojimais, J

akto pasnasymas n jo somylies akto onginalą pas o tenkinamasi tuo, ka mo- sknta 
, galo ’. Kiti jos pasirodymą l,atįc^-mas bu\o i vžtingas save laikė dr. J. Basanavi- tykios, kur vyksta pamo

ja. kad jau gana. Tada su ganmais ilgų riietų šuol:s 1 ^žinomą ateitį,ne- čius, bet jam miras, tarp jo k‘os, diktuoja. Lietu-’NORI VILNIAUS

ta žiūrėti, tada sultonas pa-įsu baime laukė “pasaulio a,, .° 
kelta pilotą n duoda žen«.- ,raio ’ Kiti ios nasirodvma ,)a>kei>-!

ti .otas ir nori atrodyti taip,
1 v ip kiti jo krašto žmonės 

- ikt ir mūsų Smetona 
o didelis savo tėvynės 

atriotas, vaike, o vis dėl
to jis sermėgos ir vyžų ne- tonui skepetaitę. Jeigu ji 
nešiodavo, kaip kiti Lietu- krcrai jam patarnaudavo, 
vos žmonės, ale užsidėdavo tai 
il’uni cilinderĮ. kaip Čika- a’

' os stokjardų kaminą, už-
į
me _
prezento, ba jam pačiam še- 

. laikė tautiškos stailos? ^4 nereikia.
—Smetona, tėve, pamėg-

dž:ojo europiečių ponijos 
mada-, o arabų karaliui to
kios mados nepatinka.

— Na, tai pasakyk, ko jis 
čia atvažiavo?

-—Man rodos. tėve. kati 
jis ieško kyšio. Iokžo k-v*io-

. rt iikdavo vuodeguotą fra- 
< ir dėvėdavo švaksuotais 

i amarilis. Ta: kodėl jis ne

sos sustoja i glitą, o jis, j 
praeidamas uždeda vienai
ant įieties savo skepetaitę. rovė sakė, kad
Vėliau tai merginai duoda-: Maik, jeigu milionai bus tik dabar turės pra 
mas Įsakymas nunešti sul- mėtomi visokiems arabų Įtempta kova su okupan 

karaliukams ant haremų už- Buvo aišku, kad Obosta
laikymo, tai kodėl negalė- dalys Berlyne viską, kad j.rof. Vadovas Biržiška. Jis karnos

žiauriais karais. Tokių“pra- komP,orn-smis tautos valios palikimo jo nesurasta. Taip vjaj mokesčius išlaikymui 
---------------------------------- pareiškimas. Dabarties tik- jo likimas ir nėra žinomas. moka. istatvmas aiškiai kal-moka, įstatymas aiškiai kai-* ^a,^uv°je 

Lietuvių tarabos vasario apk saiVira5, kuriomis ^teligentų
jaunų lenkų 

leidžiamas

švietimo

kviečiamas Bimbos vaiską mintis buvo aiški: karą lai- ti. Ar jis yra ją kam ati- viai galvojo ir rašė. kad 250,000 lenkų, kad ten len- 
muštravoti ir kad man yra mėjus, prijungti prie Vokie- dengęs, aišku, aš nežinau. “Lietuva be caro iš Dievo kd kalba yra 363 pradžios

zider.tas duos jam du ši m- man žmonišką kyšį. 
tu milionų doleriu, ar ne.1 —Eik, tėve, namo 
•Jeigu duos, tai ir as papra- miegok, nes 

i u tokio kyšio. Šiur, nuoti.

Pavykęs parengimas
pi

cenzūrą, paskelbė aktą sunaikintas, o gal toj pa- 
ir išsi- “Lietuvos Aide”. Buvo iš slaptingoj vietoj ir tūnos 

sap- anksto žinoma, kad laik- dar ilgus laikus.
rastis bus konfiskuotas, ir J. Vanagas 1 bo “Tauro” rengtas

tavo draugą* ar kaim?

| na» neskaito “Keleivio^ para-

i
vaka- tams tik $4.

Sausio 26 d. sporto klu-’ įkk ttairaiyti. Kaina



Nr. 7, Vasario 13, 1957 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktai

Iš Pavergtos Lietuvos Į
KĄ PATS MATĖ IR PATYRĖ

Mums pavyko gauti žinių arčiau didesnio miesto. Jie ■
iš asmens, kuris Lietuvą ap- i miestą neša savo karvės
leido vos prieš kelerius me- p eną ir gauna už litelį
nesiūs- Tomis žiniomis čia (kvortą) 3 rublius. Gyve-
dalinamės su gerbiamai- nantieji toliau susideda Į!
siais skaitytojais. krūvą 3-4 ir iš eilės kas-
v . . dien neša pieną Į miestąKolchozu gyvenimas .4fl kiiomįtn} ’<18.25 my-

Kaip žinoma, kolchozai Jias). 
iš savo derliaus visų pirma Duoną perka mieste. Kar-j 
turi atiduoti nustatyta duo- tais jos eina net 40 kilo-- 
klę valstybei. Ta duoklė metrų ir porą dienų sugaiš- 
yra didelė Mašinų trakto- ta kol prisiperka po kelio-; 
rių stotys atsiima už jų ma- hką kepaliukų atsargai- Jei 
šinų naudojimą aukštą at- kas gali, kepa namuose, bet 
lyginimą, atideda sėklai ir dažnai geriau apsimoka 
kitiems fondams ir tik ta- glūdus parduoti, nes gauna' 
da, kas jau lieka, dalinama už centneri nuo 180 iki 220 
tarp kokhozninkų. Jiems rublių.
dažniausia belieka labai Mat’ yra labai paplitęs 
mizemas kiekis, štai mi- degtinės varymas iš grūdų,' 
nėtas mūsų asmuo, vadinki- buivių, cukrinių runkelių.! 
me jj Petraičiu, pats lankęs Iš 50 kilogramų grūdų pa-' 
1956 metų pavasari kol- galui na maždaug 25-30 Ii-' 
chozą Dzūkijoje- kurio kol- tcrių samagono ir parduo- 
chozninkai už darbadieni da liteli po 28 rublius, o 
gavo 300 gramų grūdų (du liekanas sušeria kiaulėms

JL’OZAS KAMINSKAS Vasario 16-sios aktas |kaip vieningai paprasta 
' abėcėlės tvarka, kukliai, 
'veik be jokių titulų, mūsų 
i rinktiniai garbingi tautos 
i vyrai pasirašė Lietuvos Ne- 
: priklausomybės Aktą. Tie 
vardai liks per amžius mū
sų tautos istorijoje. Juos su 
didžia meile bei pagarba 
minės kartų, kaitos. Nepri- 

; kiausomybė reikalauja au- 
jkų; daug geriausių laisvę 
j mylinčios musų tautos rink
tinių vaikų supūdyta kalė
jimuose. sušaudyta, nukan- 

tolimiau-s Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. Einla. ^įiemta . - tolĮnuau-
nutarė kreiptis: i Rusijos, Vokietijos ir kitu ų1“-1-". 1, .. ‘ ... . J * tas Vasano 16 d. aktas.

Kaip atsirado Vasario 
16-sios aktas

Rašo J. Kaminskas

Lietuvos 
vienu balsu
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba kaipo vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamosi pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo;^ (j a}-ta kelias buvo ii- 
18-25 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą gas> ištvermingas, 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybei Toks pat kelias veda ir 
su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų dabar. Visi turime siekti 
valstybinių įyšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Į laisvės, už ją kovoti, kas 

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos; kuo galėdamas Įsijungti Į 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valsty-į šventąją kovą už pavergto- 
bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau S1OS
sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų 
jos gyventojų išrinktas.

Daug buvo sukilimų ir au
kų, iki Lietuva vėl tapo 
laisva: i 1918 m. Vasario

tiečdaliai s\aio) .. ic j; <>» < n i ivanAjvas e ‘16 dieną apie 11-ą valandą
kapeikas. Samagono valymas yra j. ’tarvbos nariai su-

Dar gerai, kad kolchozi- paplitęs visoj Lietuvoj. JĮ ... .. , .

ir po ž? ar karvėms.
Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ...................

1918 metų vasario mėn. Lietuvos likimas būtų nu- vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos

gerai, 
įlinkai gauna 
akiu 
kyti 
vištų 
kai
atiduoti valstybei nuo ISO

čirinko Lietuvių komiteto

lemtas, patiems lietuviams valstybę
padedant. Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

Visa po to senus) laiko-
Biržiška, K. Bizauskas. 

Donatas Malinauskas.
Petrulis, K. šaulys. 

Smilgevičius, J. Stau-
-----------------1 . , , m u v ,r gaitis, A. Stulginskis. J. Vailokaitis, J. Vileišis,

Tas biznis yra labai drau- vĮan^ Taryba pagaliau Ketui i pasižadėjimo nepa- (Įš pasirašiusiųjų gyvųjų tarpe bėra: M. Biržiška 
Kairys (Ame- 

Šaulys (Šveica-

laiko avių. pakliuvusių, nes sunkus gy- *J«nas uanao visus apkrės-) dienos dokumento ir skeib-
Geriau gyvena tie. kurių venimas verčia žmones vi-linksma nuotaika; bet tų Lietuvą atsikuriant nuo

kolchozų žemė gera. išmin- visaip “kombinuoti”, 
tingesnė vadovybė, kurie (Bus daugiau)

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTI TiS, k< •>•:!. 

parašė . Jurjris Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprasta žemai!j. kuris 
dauir nuostabių dalykų padarė, tik 

io,
padaryti. 237 psl. Kai ui

Pilna 
įdomūs.

AS NETIKIU I DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems 
kaina ,90c

ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvar

jam nevisai sekasi. Susirin
kusiųjų nuotaika savotiškai 
Įtempta, ir mezgamos kal
bos vis nutrūksta. Nutrūks
ta svarbiausia dėl dviejų 
priežasčių. Dar neišnyko 
artimiausioje praeityje tar
pusavyje vestos “kovos” dėl

nieko nepriklausomą. Ii 
kai Taiybos dauguma vis 
dar nesutiko, St. Narutavi
čius. Jonas Vileišis, Mvko-

Vasario 16-sios šventė

'sios šalies išlaisvinimą.
Kiekvienas darbas savosri- 
tv vra svarbus ir reikšmin- 
gas. Už kovos sėkmingumą 
esame atsakingi mes visi 
lietuviai. Mūsų veiksniams, 
visoms mūsų organizacijom, 
kiekvienai šeimai, kiekvie
nam atskiram mūsų tautie
čiui tenka dalis atsakingu
mo už tai, o jeigu kas ne
gera — nesiverskime vie
nais kaltinimais ir kritika, 
nesiliaukime iš kovos baro, 
bet dirbkime, jog būtų ge
riau. .Mes turime dirbti ir 
kalbėti už vergus stovyklo- 

jse ir net savo namuose. Mū
sų skaičius vis mažėja, o 
•daibų — vis daugėja. Mū- 
:su nedaug via. mums išnai- 
kinti reikia mažiau laiko,

ir vei artėja vasario 16* džiamas kad ir menkiau-todėl neatidėliokime darbų. 
Bi' žička ir St " Kairvs s*os šventė, kuri, jei mūsų sias nukiypimas nuo nusta-Tvirti savo sąžinėje, jog 

raivbos pasitraukė Iki v*slJ tautiečių ir nenuves Į lytosios partijos linijos. Ir darome viską, ką tik pajė- 
‘ K ’ tėvynę, tai vis tiek visi bent'jei motina bažnytkaimy ne-giame, tada drąsiai galime

skilsime i gali verkdama praeiti pro belstis ir i laisvojo pasau- 
sūnaus lavoną, lio sąžinę, jog būtų imtasi

Jas 
1 iš
šiol vieningu, siekimu ap- . . .
jungtai Tarvb’ai keturių pa-sav0 mintimib

akto teksto šešėliai, o iš sitraukimas buvo pirmutinis °^uPautų paveigtą tėvų že- išniekinto ... _ . . . . — - m n R •į/'I ii* L-nv Hnriumi L~«asl nnnikitos pusės visus jau vieni
jo jausmas, kad daromas

nepadarė vieno, kuri tikrai lemiamas Žingsnis, gal SVai-
i I it • > rt ei 1 lt ei • .

ir <šk-mdu< Tas ivv- Kad ir kur būdami, kad nuriedėjusi ašara bu- visų žygių, kad juo greičiau
ko 191^ metų sausio % v’s‘ su tv*rtu tikėjimu lau- deliams neišduotų, kad tai išauštų tikrosios laisvės vy

kia tos dienos, kada tėvy- yra jos sūnus, nukautasis tas pavergtiems—nepriklau-
9«

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
• EN^AS BUDAS IŠMOKTI ANO- zas, novchų rink5 155 t 

Lįsk A L Geriausias v;.d^v«rii> p;a- . ei sa
degantiems angliškai mokyt: ; duoda Ku:na ..........................................
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ, 
Ka ina ......................................................75c Parašė Leonas Blumas. Trumpas

>vxaalizmo aiškinimas. Kaina 25ė. 
NAUJA VALGIŲ KN YG >. ?1. Mi- DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės paia>\'.a; 2->0 p.-iiriii PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų. 132 pusi. KaU-a ....$1.25 Knyga šių dienų klausimams supras- 
KAS BUS, k.-iS NEBUS. I»c. r ŽE-. o. Kaina SOc

M4TTK? vfppvh*<? n r c SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Ra-
.Iv. - ’<> E Vandervelde, vertė Vardd-yo> ,domus aprašymas, kaip Jonis, Ilas. ;<aina ........................................10e

ISTORIJA, 
vieninte-

I us šiuo klausimu veikalas. Kai-
CEZARIS, Mirko Je ulič’o ro:nairt.*,' ................................. .....................  93.00

vertė A. K. Prid. . pirmoji .laiisj HKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ
1SS puslapiai, kaina .........................S2 RU.IIJ.į, arba komunistų diktatO-

ba faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-
CEZARIS, Muko Jei . R-„ romr.r.a-, i.-tori.ia ir valdymo praktika. La-

blausias iš visų Tarybo 
šiol dalytųjų. Pakili

vasano men.

o ji Taryba

Mažrimas 1M2 metais iš
Kauna(tėjo—

nas 1M2 metai- iš Vi-kšniii ji
nusikraustė ir N t, -.lemia re-l J“1 L'..^AlBOS ĮSTOKI 

ir kas iš to išėjo. Kama S2.50 1 "• l - J’>niko pirmasis ir vieni
i : .s. L 'įminiu voiL-alae

Dar tik trys mėnesiai
gal. praeitųjų metų gruo-Į t’Q ”teksta kuriame apie auKOUS> reiKla ia *ni,?un?i pažvelgti Kaci ir i savo pa-
džio 11 dieną Obostas (vy- «an,žin?jp- su Vokietija iv- su Ja Pra(letl 11 ties intelektualines bei mo-: Vilniaus radijo 1957.15.

ieko nebebuvo mi- r?1* . .ną‘ - , , - valines vertybes, kada ka- ,)iane>imu. daugiau kaip
išėjusieji Tarvbon . IJld/aoJ°> 'artybe.-, noi* ,-aliai priima Sovietų darbo 4oo ivair;u mokslininkų, 

grižo ir akto tekstas vasa- lr k»lb^amob aPle taJk! vergų pagaminus dovanas, medicinos darbuotojų, šiu
rio mėn. 15 diena visais saI™uxl ; no.‘\, 11 ?u ^‘spaudžia krauju suteptas <įentu ir visuomeninių or- 

buvo priimtas. egzistencinėmis \\P^«-rankas... Komunistų spau- ganižaeijU atstovų susirin- 
f . ... mis, žvangina ginklais. Pi a-da kongi-esai, partijos su- ko Į kaimo medicinos insti-
Dabar tas ne pri klausome-ėjusieji metai tiek texne* važiavimai neieško koegzis-

vertė A. K. Puida 
211 psl. Kaina ....

Aiilroji daii 96 puslapiai, 
....j50t

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
ras.- kun. M. Valadka. Svarbu 

iekvienam perskaityti. Kaina $1.20
S(K i .ALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tua 
klausimu knygutė. Kaina ......... .2oe
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

KINO SENOVEJE. Dievų yra vi- 
KON-TIKI. i i-m lieyer-iahi aprašv-j<ok’" i'airiuose kraštuose ir įvAiriuo- 

mas nepapia.'tos šešių w,-ų kci >-|sc dievai buvo kitokie. Ko-
nės plaustu is l’ie’ų A:..,,los į l’o-IN-. bwvo »«nųjų lietuvių dievai? 
linvsijų. 413 pu. k kaina.

CEZARIS. Mirko .o .u ii '-- r- ni',i-as 
vertė A. K. Puida. Tn..<\,i dalis

17(» psl. Kaina ......................... $2

MILŽINO PAUNKSMi:. p.; lio Sruo
jos trilogiška istoi :j,, kronika, 

pus!., didelis f<>n.,:!ia>, jrerapopina. Raina

ai datijr medžiagos, 
kaina

.$3.75 Kaina

APIE LAIKĄ IR ŽMONES.
.1. Aisčio atsiminimai .-.p,o

Miškini, Tumų. Saviekj, turas ir kl
24;» pusi. Kama ..............................52.5*1
MIRUSIOS SIELOS. >i Gogolio 

svaibiau'ias veikalas, sverte M.

PoetoRink;,

31^0
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ....................... .13 JO
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
>i,ko pluksiąs. Kaina • SSc

x«i m,„i t : |)Cl LAISVOS LIETUVOS. Lietu-
Poi'itž' t r II'* i ii”’ ėv "i.....  '“s so'*al<*wnokr«tM ™»ui dėl bol-M V . IL . , km. m Akv;(acijos ir teroro LictUVO-

M. V Mimikos pa.asytu kny^a, 2..0!j(,. Kaina .................................jfc
ŽPM »> AUTA t'"' b "" BAS- r*cr Lagerkvist’o teto-ŽEMAITE^ RAMAI. Garsiosios r,nį apysaka iš pirmųjų krikšėio- 

musų rašytojo pirmojo k.,.„ tu!.,vnės laikų Romoje, Palestinoje ii 
Amerikoje pat;, yu vrizdeim. i i.iKipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
sytojms paveiksiu. I2.> 4 usia.ua., Kaina ............................ |gjg

.......................................;H,7 ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-
li.li \OS| trumpos lyrinės

kaina
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI. Jano X ...................
veikslų, 225 pusi., g< raine jm,;.; je. a; y.ako?, |O0 psl. Kaina .... 91.60.

A*KISS IN”l IlT: BARK.”'.> ’ Ta-ePRr;'^ Puiri* Andnužis, 
n,, anglų kalba smilūs v l7.(.c:,aį, juokingas 1..manas, 210 psL

|b*' pu. 1. Rama kietais viršei.ai. $?. tais viršeliais. Kaina ................ 93.
minkštins viršeliais .............................$!.•>• i- -' ri 'I RUČIU ULYTELE. naLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.';,- - J '

l’arašė Dr. D. I’ib.a. PiitaikaPa 
Amerikos lieiuv a;..s. j jų pusk. ių. "I VSi'k176 psl

..................$l.!i!> i-OCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
arba kaip Ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

lu-- > rasi,.'- s-.omenės santvarka ir kodėl ji dar 
Kj ir.a ..25c keisis. Kaina

Kario, ipa-,

Kaina
JUOZAS STALINAS

Kaukazo razl'iiiMi•!.••• 
Rusijos dikia*. v ji.

Dovydėnas 
Kaina ....

jdomi
92^0.

•99c
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

KELEIVIS
636 Ea«t Broadw«y So. Boston 27,

riausioji vokiečių karo va
dovybė Rytuose), iškvietęs 
Tarybos narius Kaunan, su 
prūsišku žiauiTimu juos iš
prievartavo. Išreikalavo iš i i •• ji . —, i • baisaujų dokumentą rastu, kuria
me buvo pasakyta, kad 
Lietuvos Taryba, skelbda
ma Lietuvos nepriklauso
mybę, ‘stoja už nepriklau
somos Lietuvos amžiną, 
tvirtą sąjungos ryši su Vo
kietijos valstybe, kuris tu
rėtu būti Įvykdytas ypač m i- 
litarinės, susisiekimo, mui
tų bei pinigu sistemos ben

si jau 
.įima.

gus dr. Jonas Basanavičius nusivilia, nežinom, r<u »į^įeniui—ir, deja, daugiau sioms gimimo ir 40 moksli- 
(Antanas Smetona, akto kaip dera musų kaili taip jainiėdami už savo ribų. To- nės pedacouinės veiklosme- 
tekstą priėmus, iš pinninin- pat šiandieną. Tačiau už kiame laisvojo pasaulio pnėms paminėti. Posėdį ati
kų buvo atsistatydinęs) dar savojo klasto likimą tuumeG.jntejeĮ.tuajjnj0 pakilimo”, Kauno medic. institu-
kaitą ji paskaitė, visiems jausti atsakingumą pirmo-; f,)ne neišlaikė žmonės — ir p, direktorius prof. Z- Ja-

Sopi
Akademikas Lašas dirbapavardėms alfabeto eilės. 'Uą eilę metų Lietuvoje,jpavergtame kraš- ___ ___ _

Numatydamas istorinę ak- tas pasikartojo vengrų že-:af Sibire: su juo kovoja- mokslini darbą nuo 1922 
to reikšmę lietuvių tautai, Jnėje — n* pasaulis, netikė-Įma j,. jajsvajame pasaulyje, m. piuaųjų Lietuvos univer- 
kun. Dogeiis. Lietuvos ko- 131 ’syydo dideli kontrastą yjj. priemonės ir metodai siteto isistei'dmo dienų, va- 
miteto patalpų šeimininkas, zodz,M lr veiksmų, gal
tuojau surinko pasirašimui supras, jog stipiybė glūdi 
vartotas oltmksnas, kad vė- ne vienuose ginkluose.

kaizerio Vokietiją. Taryba 
vis tik ryžosi pasižadėti, ir 
tas turėjo būti kaina, kad 
vokiečiai pripažintų kad ir 
tokią nepriklausomą Lietu
vą. Teisybė, tą dokumentą 
pasirašė iš dvidešimties Ta
rybos narių tik šešiolika— 
nepasirašė keturi: Stanislo
vas Narutavičius. Jonas V:- 
Teišis, Mykolas Biržiška ir 
Steponas Kaiiys, bet tai bu
vo Tarybos daugumos pa- šiušiųjų nuotaikas; bet jos sytis, kai apie tai kalbadi-l Įsitikinimų žmonių vienin-metais, apgynė mokslines

skirtingi, o tikslas tas pats.'Hovavo fiziologijos katedrai, 
būtent —silpninti mūsų pa-[ Sukaktuvininkas išugdė 
jėgas. Ar sugebėsime mes,! tūkstančius gydytojų. Ba

liau perduotų jas būsima- Paskutiniu metu skleidžia-',ištikus svarbiam reikalui,'rašė daugiau kaip 70 moks-
jam istoriniam tautos mu- mos kalbos apie didesnės 
zėjui. intelektualinės laisvės su

po 19 metų nedrįstu vai z- teikimą pavergtuose kraš-

vieningai stoti už tuos ide- linių darbu. 15 jaunųjų 
aius, kurie mums visiems mok-iiainku, kurių dar

ia vienodai brangūs ir bams \ aoovavo ir dabar te-
džinu atkurti aktą pasira- tuose. Tiesiog skaudu klau-jšventi? Visokių pažiūrų ir bevadovuuja Lašas pokario

sižadėjimas, ir jis nėrė kil
pą dar tik kovojamai lietu
vių tautos laisvei.

L. Taiybos nariai grižo 
iš Kauno Vilniun, kaip že
me pardavė. Klaikią nuo-

nebuvo vii n >dos. Visą tą dieji laisvojo pasaulio vy- ga kova juk buvo atkurta <iiso tac’;u< iškilmingo po-
laikotarpi vieninga savo rai, artum nežinotų tikro- nepriklausomybė. Mes visa- sėdžio m. kalbas pasakė
taipe "kairiųjų” gmpė jau-sios padėties, nes kokia ga-b’os kažkaip sugebėdavome, pro '. \. i -.nėnas, prof. Bar
tis: dabar gal labiausia Ii būti intelektualinė laisvė kilus svarbiam reikalui, šalikas, p cf. Girdzijauskas 
■•švcntadieu'ška”. Tarime- ten, kur vadinamieji inte- vieningai surasti reikalingą ir kiti. I minėjimą buvo at- 
ju<: savo nusistatymui Ta- lektualai yra tikri vergai, išeiti. vykę gydytojų ir aukštojo

taiką dar labiau skaudino rybą. l uvo įsitikinusi, kad negali ne tik ką norėdami Vasario 16 d., kurios su- mokslo ištaigų darbuotojų
prileidimas, kad vokiečiai; atsistota geram kelyje ir pasakyti, bet neturi laisvės Rakti mošiamės visur iš- iš visos Lietuvos, 
gali karą laimėti, o tuomet* (Nukelta Į 4-tą psl.) net ir laisvai galvoti? Drau- kilmingai minėti, rod » (Elta)

usia.ua


Puffcp;- * Nr. T, Vasario 13, 1S3T

| tik stena. 2-3 dienoms pra- 
I slinkus, tas pats ūkininkas 

atvažiavo vėl vežti kunigo 
pas ligonę- kiniai esą blo- 
giau pasidarė ir vėl tie pū

dys vaizdai.
! “Dar 2-3 dienom praėjus, 
kai klebonas tą pati ūkinin
ką pamatė, jam kilo itaii-

_______ i mas, kad čia kažkas yra
Mirtini širdies priepuo- krekėti. ne taip. Atsiminė jis. kad

iiai šiandien būtų dar daž- Vėliau surasta, kad tadi- \ezin}° pasėstas buvo ypa- 
nesni. jei medicinos moks- coumarin galima gaminti iš ll”*ca*.n nePalo£,a\ au „ 
las nebūtų išradęs atitinka- anglies smalos ir tik 1941 la&‘ _ m ne-uu at.-isėrt! jis 
mų priemonių. metais jis iš laboratorijai aD ei te pagalvę, o tenai...

širdies smūgis ivvksta ta- pasiekė vaistines ir galėjo 1 u maišai-
da. kada arterijos susiau- būti plačiai vartojamas.;,. aai>as gi.ižo atgal į 
rėja ir sukrekės kraujas už- Šiandien jis via svarbiausia i .\z”\cia’ paoejo svenciau- 
k.

ą i tą ar kitą širdies dali. čio priepuolio apsisaugoti.
Po širdies smūgio, ligo- > yra mūsų gyvybės sau- , dū ė

niui ramiai gulint lovoj ir gotojas, kurio senoji karta ___
to dėl jo palinkusiam su- nežinojo.
krekėti kraujui lengviau te- Tokie nuostabūs išradi- 
kant. pakartotino ‘ smūgio mai dažnai padaromi šie- ——-
pavojus yra net* didesnis. kiar.t visai kitų tikslų, štai įivx‘4s ' 1

Moterų Skyrius

Stebuklas šieno kūgy

Svarbiausia čia priemonė lr

Naujausios knygos

šiuo atsitikimu, ieškota M-
KAI.BV ŽO-

Apie žodžiu.
ledatravo V. Baravykas. Kivi;

viršeliai. K .ii av ra vaistai, kurie skystina priemonių nugaišusių kar-; 
kraują tiek, kad jis galėtu kraują suklekinti, o su-; NEMUNO sūnūs, parašė An- 

laisv iau tekėti nesveikomis rasta stebuklinga priemo- orius Vai nekas, klonius roma- 

arterijomis i iš paskutiniųjų rič. kaip žmogaus kraują at- »as is metu Suvalkuos

kovojančia širdį. Be šito- skiesti, kad jis galėtų len- ūkininku sukilimo. Įdomiai at- 

arte- vaizduotas tas įvykis, apie kuri 

daliai* mažai kaJama. Pirma

,'ojancia ____ _ _ __
kio 'vaisto tūkstančiai da- §' iau ir sugadintomis 
bar gyvų ir neblogos svei- rijomis širdį pasiekti, 
katos žmonių jau būtų se
niai mirę.

O šituos vaistus paskati
no surasti mūsų kalvutės, 
šio šimtmečio antrojo de-

Kontrabandininkas 
veža kunigą

dalis 230 p
air.a

NEMUNO SlNi S 

lis. 420 psl. - . .

DANTYS, i u

KELEIVIS, SO, BOSTON

TIKRAI DAR NEPASKUTINg KARTĄ

Filmu gamintojas Mike Tedd (54 metų) su savo tre
čia jauna žmona aktore Elizabeth Taylor (21 metų) 
leidžia medaus mėnesį Meksikos prezidentui priklau
sančiame vasarnamy Puerto Marųuez. ,

VasarMami saugoja kam sargybos, kad jaunave
džiams niekas netrukdytų ramybės, .lie abu tą lai
mę mėgina trečių kartų ir tikrai ne paskutini-

. .$3.00.

antroji da- 
. . - .S 1.00.

šimtmečio gale AYisconsin 
ii- kitose valstijose pradėjo 
gaišti Šimtai karvių. Ligos 
priežastys atrodė paslaptin-

i’riežiūra. Svei- 

Kokie išradingi yra įvai-įkata ir Gnžis. Parašė dr. An-

lūs šmugelninkai ir kontra-; tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
bandininkai. žino ii- šio gerai pavaizduoja, kaip dantiu 
krašto žmonės- kurie atsi- priežiūra palaiki, kūno sveiKa- 

aos.Ta litfa vadino"ša_ldau# ’nfna piohibieijos ir karo J M „s!., kieti viršeliai.
dobilo'liiai Katvės, šeria-’®‘kus- tlar J"os .......................
mos supuvusiu saldžių doJ z>no. Europos žmones, ku
bilų šienu, pradėjo nesu-11? kar« su, v,s.
stabdomai kraujuoti net n>is jo baisiomis pasekomir,, skas. i; ,,i,ws..,to, iš

t • __ .j nesibaigiančiomis ll* sian- Visame nasaulvie žinom’’ Kroliumenkiausiai zaizoai pasieta-. ,. * a 1 •u.v.iv .i... i.. >i.u
j t dien. Grimu raštu. Pulki dovana vai-

‘ 1933 metų pradžioje vie-Į u^om^ fakt* PaPasak°j° ka"»*
na> A\ isconsin \a!stijos ūki- mįnįmuose (žiūr- Neprikl* žEMė dega. parašė .Jurgis So- 

mnkas tuo budu neteko net’T UtliVQ- Vi. Tui būt* viekas. Atsiminimai iš t™ 
5 karvių. Jis

’ BROLIU GRIMU 

, ISO- vert£ Vainos*. •

PASAKOS, 
ir V. Civili-,

$3.00.

Žukas savo 
(Žiūr*

Tai būta Viekas. Atsiminimui i- i
-1945 metu. kuriuos autorius,

‘Iš Lietuvos
"• buvo gabenami lenkų dius-

tuo būdu neteko net; u .. s,. 4 
nusiminęs irj p,.ie4 3- meWs.

piktas nu\eze \ ienos nugai-Lietuvos i Lenkiją rašytojas ir diplomatas, praiei- 

šusios karvės lavoną į \\ is-! huvo p.abpnami Unku dnis_ io prie Italijos sie-

consin universitetą.
D’\ Paul Link, žinomas nufaktūra ir degtinė. Mat • JCRININKO SINDP.AD XI o-

kelerius metus Lėnojoje druska ii- cukrus TYKIAI- Nepaprasti." kaip jie

sukrekinti nugai-j buvo monopolizuoti ir bran- surašyti knygoje "Tūkstantis

susiu karvių kraują, bet ne-j gūs, gį užsienin tie produk-ir viena naktis", iliustruota.,

tisekė. Galų gale 1939 me-jtai ėjo labai pigia kaina, puiki dovana jaunimui, psl 108,
tais .jam pavv ko surasti tų: “Įdomų kontrabandos ga-ka*na * *.................... .. 52.oo.
dobilų šiene mažučius che-jt)enįmo būdą man pasako- P4V<<*,P1T- AT*npn,
minės medžiagos knstalė-j ;o Merkinės kleboną* Kar-/ * ? A ‘ AUDROJ, paraše 

lir,< pavadintus dicouma- ♦ MelRl.I?.es Klebonas. Kai Ieva Simonaitytė- 'Įdomus ro

kus. pavadintus dicouma- tą p0 mislų pne bažnyčios manas is Mažosios Lietuvos gy.
i iii, kūne skvstma kiauja <tovėio vežimas vežti kimi- vi - - ■ . 1, , , .t . J--siuvėjo \ežsnnas- ve-sii Kum-\enimo ir Klaipėdos atvadavi-

tiTikdydanu kepenims ga- gą pas ligonį. Paėmęs Šven- mo. 228 psl.. kaina................................$2.50.

minti medžiagą, padedan-^ čiausiąjį, kunigas atsisėdo
čia kraujo skysčiui susi-'įr greit važiavo per tiltą Užsakymus su pinigais, 
trauktn | Per Merkio upę. Sargybinis prašome siųsti šiuo adresu:

Tada buvo suprasta, ko-|ant tilto, išgirdęs kunigo
dėl tos kanės gaišo: dicou-,skambutį, pamaldžiai atsi- 
mann turintį šieną ėdusių; klaupė. Įvažiavo į neutrali- 
karvių kraujas nustojo pa-' nę zoną. Važiuojant toliau 
jėgumo susitraukti ir kartą pravažiavoprolenkųsargy- 
jnadėjus jam bėgti, nebega-į binį, kuris irgi švenciau-

chemikas.
mėgino

i:ma buvo io sustabdvti.v » t _ _ _ _
Tik tada kilo mintis, veno nors neutralinėje zo- 

kad tas vaistas gali būti noje, bet prie* pat lenkų 
naudingas ir žmonėms, ku- sienos.
rių arterijos susiaurėjusias “Ligonis—ūkininko žmo- 
ir kurių kraujas linkęs su- na guli lovoje raudona ir

siąjį pagerbė. Ūkininkas gy- FOTO KARAUENfi

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

V.4UJ.4 VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kniią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedė.ia M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
vaikiu* iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
riu- Į)\ragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kiu, į.uudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para

šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
f 1.25. Užsakymu? jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus :>ra*ome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
036 E. Broedwey -t- So. Boston 27, Mase.

i ..

“Keleivis”

636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Spaudom fotografai Jane 
Landi iš Bronx, N. Y« iš
sirinko Spaudos draugijos 
fotografu karaliene. Jos 
karūna — foto aparatas.

TĖVŲ SALIS

Už jūrių marių, už mėlynųjų,
Už kalnų slėnių, miškų juodųjų,
Pro nykią tamsą ir rustų vėją,
Kurs balto sniego pusnynus sėja,— 
Kaip šviesų, šiltą gegužio rylą,
Rausvais alyvų žiedais kaišytą,
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju,
Tave svajoju, tave dainuoju 
Tolima, brangi Tėvų šalis.

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys,
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiem vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai:
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

Jau lauktas rytas pro durnus švinta. 
Spindėk, brangioji, skausmu auginta.
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę. 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tė\m šalie!

PUTINAS.

)OMOOW0000900QM300COOOM

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako: '

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį“.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Motely} Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivia* — 
ačiū, attkrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėKinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi9
636 E. 37.

A. ČECHOVAS

Svarbas atsitikimas
Į
i '**?•*’

Rytas. Pro apšalusius sniego lelijomis langus į vai
kų kambarį veržiasi aiškūs saulės spinduliai, šešerių 
metų, apkirptais plaukais ir nosimi panašia į sagutę, 
vaikas Vania ir jo sesuo ketvirtų metų. Nina, garbi
niuota, riebutė, ne sulig amžiumi, maža mergaitė, 
pabudę ir pikiai žiūri pro lovelių tinklelius viens į kitą.

—E-e-e, begėdžiai !murma auklė. — Geri žmonės 
i jau arbatą pagėrė, o jūs dar negalite akių prakrapstyti...

Saulės spinduliai linksmai žaidžia ant kiemo, ant 
i sienų, ant auklės pasamonų ir tartum kviečia žaisti 
; vaikus pas. save, bet jie tai nemato... Jie nubudo ne- 
' nusiteikę? Nina patempia lūpą, susiraukia ir pradeda 
i niurnėti:-

—Ar-ba-tos! Aukle, ar-lia-tos!
Vania raukia kaktą ir mąsto, prie ko čia galėtų 

prikibti, kad būtu galima pradėti verkti? Jis jau su
mirksėjo akimis ir išsižiojo, bet tuo tarpu iš svečių 
kambario pasigirsta balsas:

—Neužmirškite paduoti katei pieno, ji dabar turi 
kačiukus!

Vanės ir Ninos veidai ištįsta, jie nustebę žiūri 
vienas i kitą, paskui abu drauge suklinka, šoka iš lo-

! veliu ir cyjulami bėga basi ir vienmarškiniai į virtuvę. 
—Katė turi kačiukus,—rėkia. —Katė tuii kačiukus!

Virtuvėje po suolu stovi nedidelė dėžė, ta pati,
• kurioj Stepas nešioja anglį, kada kūrena židinį. Iš 
į dėžės žiūri katė. Jos pilkas snukutis reiškia didžiausio 
i nuovargio, žalios, siauromis juodomis lėliukėmis akys 
žiūri įbestos ir jausmingai... Iš jos snukio matyti, kad 
jos pilnai laimei trūksta dėžėje “jo”, vaikų tėvo, ku
liam ji taip be atodairos atsidavė. Ji nori sukniaukti, 
plačiai išsižioja, liet iš jos gerklės tegirdėti užkimęs
šnirpštimas...

Girdėti kačiukų cypimas.
Vaikai sutupia ties dėže ir nejudėdami, užėmę 

kvapą, žiūri į katę. Jie be galo nustebę ir visai negir
di, kaip bara vydamasi paskui juos auklė. Abiejų 
akyse žiba nuoširdus džiaugsmas.

Vaikų auklėjime ir gyvenime naminiai gyvuliai 
vaidina labai mažą, bet iš tikrųjų gerą vaidmenį. Kuris 
mūsų neatsimename stiprių, bet aukštaširažių šunų, 
mirštančių nelaisvėje paukščių, puikių kalakutų, 

j geraširdžių senų kačių, kurios mums atleisdavo, kada 
(mes žaisdami tyčiomis užmindavome joms uodegą, o 
tai, žinoma, joms labai skaudėdavo? Man kaltais ro- 

■ dbsi net, kad kantrumas, ištikimumas visa ko atleidi- 
i mas ir nuoširdumas, kurių turi mūsų naminiai gyvuliai, 
veikia į vaiko smegenis daug stipriau ir geriau, negu 
ilgi pamokslai arba neaiškūs guvernančių pašnekesiai, 
kurios stengiasi vaikams įrodyti, kad vanduo susideda 
iš deguonies ir vandenilio.

—Kokie maži, — sako Nina. išpūsdama akytes ir 
linksmai juokdamosi.—Panašūs į peliukus.

—Viens, du, trys,—sako Vania. — Trys kačiukai. 
V adinas, vienas man, kitas tau, ir vienas dar kam nors.

—Murrrm.... munun... — kniaukia, nudžiugus, 
kad jos vaikais domisi, gimdytoja. Murrrm.

Prisižiūrėję į kačiukus, vaikai ima juos iš po ka
tės ir pradeda gniaužyti rankomis, paskui, nepasiten
kinę dar tuo, dedasi į marškinukų sterbles ir bėga i 
kambarius.

—Mama, katė turi kačiukus! — šaukia jie.
Motina sėdi svečių kambaryje su kažkokiu nepa

žįstamu ponu. Pamačiusi nepraustus, neaprengtus vai
kus, pakeltomis sterblėmis, ji susigėdi ir suraukia kaktą.

—Nuleiskite marškinius, begėdžiai!—sako ji.—Iš
eikit tuojau, o tai aš jus nubausiu.

Bet vaikai nepastebi nei motinos grasinimų, nei 
svetimo žmogaus. Jie deda kačiukus ant kilimo ir pa
kelia didžiausi triukšmą, šalia jų vaikščioja gimdytoja 
ir gailiai kniaukia. Kada paskui, truputi lukterėjus, 
vaikus tempia į jų kambarį, rėdo juos, klupdo pote
riauti ir duoda gerti arbatos, jie pilni didžiausio ne- 
kantramo ir stengiasi kuo greičiausiai atsikratyti nuo 
šių neįdomių prievolių ir vėl bėgti į virtuvę.

Kasdieniai darbai ir žaislai paliko paskutinėje 
rieto je.

Savo užgimimu kačiukai užtemdo viską ir iškyla 
jų akyse kaipc gyva naujiena ir retas atsitikimas. Jei 
Vaniai ir Ninai už kiekvieną kačiuką pasiūlytų po pū
dą saldainių ar po tūkstantį sidabrinių, tai nė kiek 
nealtejodami jie atmestų tokius mainus. Ugi pat pietų, 
nežiūrint į karštus motinos ir virėjos prieštaravimus, 
jie sėdi virtuvėje ties dėže ir žaidžia su kačiukais. Jų 
veidai rimti, susimąstę ir reiškia daug rūpesčio. Juos 
baugina ne vien kačiukų dabartis, bet ir jų ateitis. 
Jie nusprendė, kad vieną kačiuką paliks namie prie 
senos katės savo motinai raminti, kitas važiuos į va
sarnamį, tiečias gyvens rūsyje, kur labai daug žiurkių.

—Bet kodėl jie nežiūri? — nesupranta Nina. Jų 
akys aklos, kaip elgetų.

(Bus daugiau)
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NORWOOD, MASS.

Talalą, Keisteno komisijai lienė, fin. sekr. Marė Ta- viams turėti savo tarpe to- Palauk
'tvarkiusį Lietuvos pagrobi- mulienė, sekr. Olese Gle-kį menininką, kaip 1. Vasy- z. , ---------
n:?. . fcaviėienė, ižd. Oha Macio-hunas, džiugu, kad jis sa- Vo

. v lėtos jėgomis bus pamos- menė, iždo glob. Levose vo talentą sugeba rodyti ne kykla — neužmušk vaiko”, o 

lietuvių laisvinimo ta meninė dalis. Visi, ku- Radeckienė, Ona Slave, tik lietuviams, bet kad jis apačioje vaikiška ranka būva 
priedas: "Palauk

krašto _ . . .__ ________ , __ ____
--------- veiklos prieky ir tuo reika- rių širdyse dar dega tėvy- marš. Koste Adomaitienė, vis dažniau pasirodo ir ame- išbraižytas

šį sekmadienį į Nepriklau- lu turi daugiausia žinių, nės meilė, kviečiami minė- lig. lankytojos Bronė Ge- rikiečiams. Tas jo pastan- mo 0-10
ramybė*' šventę! pasirotlykime tebesą gyvi ir Jime dalyvauti. naitis ir Emilija Višniaus-gas h- mes lietuviai turėtu-

tebesisieloją savo tėvynės Geraį pavykęs vakaras kienė- me nuoširdžiai remti.
Amerikos lietuvių tarybos laisvinimo reikalu. Paliki- .. “Tautvbhi nakties” nokvlis V.

skyrius Nonvootle visu sti o- me porą valandų tą dieną $LA 7 7 kuopa is Chica- y ** p y __________________
pumu ruošiasi paminėti televizijas ir kitas pramo- ^os Pakvietė Saulių klubo Liks klubas ji ruošė ir
Lietuvos Nepriklausomybės gas ir dalyvaukime mūsų j1161?0 būrelio vaidintojas, šiemet- Šiemet lietuvių-len- 
paskelbimo 39 metu sukak-tautos svarbiausios dienos kurie suvaidino 4 veiksmų j™ vakaras pasisekė visais Vasario 
ti. Minėjimas bus * vasario minėjime. . dramą ;;Bus audra . Valdi-požiūl.iais. ,
17 d. 5:30 vai. p. p. Lietu- Alto .kvriau. valdyba 110 f' f2131’ Alk v : Lietuvos nepriklausomy-

_______ •_________ 7 no dekoracijos. Is Chicagos Komiteto pirmininku bu- bes švente Detroite bus mi-
jų negalėjo atsivežti, o vie- vo Albeit Matukas, be to nima sekmadieni vasario 17 
toje nebuvo galima tinka-dar talkinnkavo vidurinio-d. 3 vai. po pietų Westem ^ta^i

DETROIT, MICH.

ieiioliktoji

. TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta jmj 

žmonių akių. tą ir aš išpazįsiu , o 
akių mano Tėvo Dangiškojo. Ale 
kas manęs užsigina po žmonių aki ... 
to ir aš užsiginsiu po akių ma-io 
Tėvo Dangiškojo. Mat. 10:12-11.

A. A. U0

l*a rd anodu Foto Studiją
Dvi :’.v.katos i ’,. aziuoju i Kali

forniją. Vienintelė -iudija, \xrš tri
jų tūkstančių <r;.ntojų, 11
bažnyčių. 2 diiiituves. 2-1 mylios i 
Omaha, Nvbr. Galcrvju <limo.- svie-M 
1G X lM |<ėdų i/ kambary s. Slo.jj 
rendos. Rašykite:

Art Studio 
i'A-li Sharp St.,
Gic:iuou<l, iovva <<

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 

GARSINIMAS

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau draugų >ykiu atvykusiu iš 
Lietuvos K >2? metais į V f Kanadą: 
Edvardo Milovicko, Juozo Krasaus
ko, \ inco Šukio ir Povilo Augusto. 
Aleksandras, E. I>roadway, So.
Boston, .Mass., L’. S. A.

vių bendrovės salėje, 13 St.
George Avė., Nonvoode.
Vyriausiu šiame minėjime ---------
kalbėtoju bus svečias iš Ruošiamės minėti 
Čikagos dr. Pijus Grigaitis, Vasario 16-tąją 
Amerikos lietuviu tarybos Alto skyrius uoliai

ROCKFORD, ILL.

As, Kastantą I.ukis, paieskau sa— 
brolio Antano ir sesers Albinos. Ki
lę nuo Panaros km., Liškiavos par. 
Taip pat paieskau savo pusseserės 
Marcelės I’aulčkiutės iš gicilų km. 
Jie patys ar juo- žinaniieji atsiliep
kite adresu:

k. I.ukis 
P. O. Box 184
Cokeburg, Pa. i!»

DIEVO PASKIRTIEJI AMŽIAI
Visos šitos piktenybės yra ti . 

snumylitų'o žmogaus darbas. O Gu
rant tai Kristaus vardu, buvo suklai-

. . . . . ii, , _ . - dinta ir suvedžiota milionai žinomu,mų pasigaminti. Betgi pub- šios mokyklos sporto moky- High School auditorijoje ir tos pačios klaidos dar ir šiandien 
lika buvo patenkinto. į toju W. Duhažinskas J. (1500 Seotten. piie Clark

Magaryčioms vaidinto- Jczukcvicius, W. lankaus* parko). Jį ruošia Lietuviu protaujančius žmones pripažinti, kad 
dar užtraukė karišką kas. Jie su lenkais pagami- organizacijų centras. S£'*&J£ri' u?

kad pasaulis būtų jreres.

ii a • J-V • Machl’OVVich ii adv. Juozas Mes sutinkame su tokiomis minti-
V aidintojams padėkojo Vakaras rado atgarsio ir Skorupskas iš Chicagos. m»*. tuo pačiu laiku maldauja...-

° , -• tikrą tiesos ieškotoją įsižiūrėti giliaut Meninę dali atlieka svecias»ir nuodugniau ieškoti, nustumti šalin
iŠ Chicagos dainininkas S. prietarų šiukšles ir surasti tikrus ir 

. . ._ žibančius tiesos perlus, pasislepu-Citvai'aS ir Vietos pajėgos, sjus Biblijoje—tiesą, kuri esamojo 
j . laiko |vykių šviesoje, šviečia labai
I Po minėjimo Shores Cafe aiškiai, dėlto. kad jos šviesos spin-
1/13900 Wai-oti rU»n»-hmn duliai Paei"a nuo Palies dangauslĮId^vu vvaien, 003100-11, j>jevo< roji šviesa išblaško ūkanas 
Mich.) bus vakarienė sve- ir parodo aiškų kelią į ramybę is 

amžinąjį gyvenimą, kurį kelią Die
vas yra pažymėjęs savo Žodyje.

Koks tai buvo Dievo darbas nuo

A menkos lietuvių tarybos Aito skynus uoliai ruo-užtraukė karišką kas. Jie su lenkais pagami- my^nizacijų centras. *LU*1centro komiteto sekretonus. s.as. tinkama. pam.neuL.e-į j “Tau, te vi ei, ,ictuviįk val. konmesmonas T.
Jis tikrai yra mums įdomus tuvos nepriklausomybes pa-O.=UJ> . ‘ i.‘ . .... :: 8eles • fe11!- Machrovnch ir adv. Juozas ,1>tinfc!kai])O centro atstovas su skelbimo dieną- šiemet 
naujausiomis žiniomis apie bus minima sekmadienį-va- v

•o pietų . pjj.jj-) jų Pocius ir kuopos 
me apledėjusiame Sibire, o ' Kalbėtoju buvo kviestas pil.m’ j/Rumčikas> j padėJ 
taip pat apie . Lietuvos va- dr P- Grigaitis, bet jis jau Ras atgakė vadovas.režisie.'
davimo reikalus. anksčiau buvo pasižadėjęs Hus v, Iž naitis kurispa.'

„ . „................. tą pačią dieną kalbėti Bos-
Meninę dali ruošiasi at- tone ir kitose Atlanto

likti vietinis jaunimas. krančių vietose, ir to
Susirinkime visi pasiklau-turėjo atsisakyti ir savo vie-

Lietuvą ir lietuvius tolima- salio 17 d. 2 vai po pietų-V ° Vletos sPaU(k,Je:

Aš. M. žiburvtė. ; -.ieškau savo se
serų: Kastės Kuknevičicnės ir Tere
sės Želvienės. Jos pačios ar kas jas 
žino, atsiliepkite šiuo adresu:

M. Žitairytė
Kybartų raj.. Pajevonio pašį. 
Budelių km.. Lietuvos T. S. R

dėl,ovų

Garniškis

LAWRENCE, MASS.
sidžiaugė gera tvarka, žiū- _ ;--------

gausumu ir ypač rock- Tėvo ir sūnaus koncertas
fordiečių vieningumu. : Tokia antrašte vietiniai ?*ms yaierb^- Tuo reikalu

Paieskau brolio Aleksandro Stane
vičiaus. Kilęs iš Kuošių km.. Gir
diškės parap. Girdėjau, kad gyvena 
apie Chicago ar Cicero. Jis pats ar 
jį žinantieji atsiliepkite adresu: 

Petras Stanevičius
!!(!» Eisher Avė.
Pontiac. Mich. C»

syti asmens, kuris stovi šio ton paprašė teisininką J. lai
šoko> daįnavo, žodžiu, nuo- 'j,"C"

Didžiausioji Siuntiniu Firma Anglijoje * i....................... u_i____________ spaudimo ngOKdS

Vėliau aktoriai buvo ge- “T au-i-onoo n*a,*iv Foo-U” ii- infoiuiacijų duoda E. Pau ., l.a\V 1 ence uaity Lagle ll . _ „'„ano. T, to laiko kai Jėzus uzzenge daugur.
pavaisinti, kas norėjo “The Evening Tribūne” iš- raziene (GN Z-dZDo), F. Iki tokiam laipsniui kokiu buvo pa

J.

TAZAB 0F L0ND0N
siūlo savo patarnavimą ir 10 metų patyrimą.

Iš ŠVEDIJOS per .1-4 savaites:
s Ekspresu maisto pakietai

ir chirurgu įrankiai
* Vaistai oro paštu

Stiklai akiniams, dentistų

gg
.X
X
x,:
’X* :Siunčiame »
X
■X-
X- .
X*X' '
X’*1

taika buvo linksma.
Perkūne

GILBERTVILLE, MASS.

smuiki-'iUCt,UI,I> 5-6509),
ninko Izidoriaus Vasyliūno Pilka (WE 4‘5352)- 

‘vasario 2 d. buvusio gra-1
žioj Methuen Memorial Mu- Lietuvių Tarybai. Visi „c- kais d-sniais savo apslėJimu 
sic Hali koncerto recenzi- tos lietuviai kviečiami daly- su kitais, nereiškia kad pačiai
!•-_ tv__ _______ _____________ ;,-i ‘_____ ščionvbei

Iš ANGLIJOS per 7 savaites:
* Angliškos medžiagos kostiumams ir apsiaustams nuo $15 iki 
’ Vilnonės medžiagos moterų suknelėms nuo ŠHi iki SIS
* Vilnoniai nertiniai ($10», apatiniai kojinės i$::.10i

Šiltos pirštinės ($2.90 iki $10.50), moterų skaros <S4 iki $15)
* Odiniai batai ($13.50), kailiniai batai ISIS)
<■ Rašomos plunksnos laikrodžiai (S30.50)

TIK GERIAI SI ANGLŲ IŠDIRBINIAI—Gavėjas nieko 
neturės mokėti—Garantuojant gavimą 

iiėi informacijų, katalogu ir Pavyzdžiu pašaukit 
TAZAB OF LONDON

51 Reservoir St.
C'ambridge IS. Mass- 

Tel. Kirkianti 7-9705
Prašom atsilankyti!!! Nuo Harvard Sq. imti Huron

Aš. Ona Ališauskienė, paieškau dvic- 
, jų savo brolių ir seserų: Cecilijo-

Danisevičiūtės - Ilyckienčs. Dani.-e- 
vičiūtės Marijonos. Jurgio ir Juozo 
Danisevičių. Jie kilę nuo Pajevonio 
valsč.. šakių km.

O. Ališauskienė
Dobilynių km.. Tatorkiemio apl. 
Kybartų raj. Lietuvos T. S. B.

sielgiama sulyg Jėzaus moralės ir 
etikos mokslu, mes turėjome geres
nį pasaulį. Apie tai neteikia aliejo- 
ti. Žiūrint iš antros pusės, pasirodo. 

Visas pelnas skiriamas A. kad tautų ir asmenų neįstengima- 
• visuomet gyventi sulig Krikščioniš- 

’ *e- v.v-o nn<iėiimn viel’.ll
Krik- į

jas. Paminėtas, ir smuiki-vauti ir nesigailėti aukoti:2r^ti^r‘^taXoXt^kuSa
pasakyti, kad Jėzus neliepė savo pa
sekėjams šiame amžiuje priversti pa- į 
šaulį gyventi jo būdu. Iki kokiam , 
laipsniui .Jėzaus mokslo įtaka pavei
kė jo tikrųjų pasekėjų gyvenimuos-, i 
pagerindama pasaulį, visa tai buvo ■ 
Krikščioniu darbo pasekmės.

(Bus daugiau)

Minėsime Vasario 16-tąja . , • -• r • e , . . .
Bet lietuviai ūkininkaimnko sunus V>'tenis’ nesJts Lietuvos laisvinimo reika

. akom ponavo pianu. Įlams.
Vasario 16-ją pokyliu Union Rašoma, kad Lavvrence
Hotel patalpose kovo 2 d. turėdamas toki talentingą BĖGA IŠ KOLCHOZŲ 
6 vai. vak. Bus kalakutų ir kultūringa smuikininką’

g nenusimena."5 X .s M '
X
xX :
X .

Minėsime ir

Žakienė Uršulė iš Lietuvos paieško 
Antano. Jono ir Kostanto Petrausko 
ir Antoses Petrauskaitės, o taip pat 
Kazio Stepanausko. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite:

Uršulė žekienė 
Lietuvos T. S. R.
Kauno sritis, Kybartų raj. 
Gražiškių km ir pastas <7

x-
X

X
X

I <*?*> I\4l įj
x
X.
X
x 
X 
a 
X 
X

, • - j • , • t tt x - Lenkijoje dar nebuvo su-vakariene' dainų, geras oi-kaip I. Vasyliuną, praturtę- visi ūkininkai suvaiv.t.t. {ėjimas $2as- jo, kad koncerto programa ® ■ v,s- ul',nlnka‘ su'a,>’
* c z. Ir 1... *■* a "A < a 1—

Daugiau yra pasakyta knygutėje 
Štai Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c..

P<al«oc oVlm'amoe 7 a •»» u. , - • • • v • «-» 1 kokhOZUS, O GomUlkai neturtingiems veltui, turime ir ma-ma^da^Z^ ^^i v023*10 "J valdžią paėmus, leisto apsi- S,rkrei^d!ni>k
valku urna JO% , n Pasilikti kolchoze ar Avė, cmoSŠ, «.
vaikų paia- puikus (e.vcellent), kad va- 

syliūnas grojo švelniai, jau-*
Kviečiame visus atšilau- grningai, pasiekdamas efek- Lenkų “Glos Olsztynski” paieškau

kestras ii 
meniui 
Balfui ir 
gijai- kovai 
lvžiu-

SU
III.

APSIVED1MAI

savo
Kau-

Antanina Murauskienė paieško 
1 brolio Vinco Diliaus, gyvenusio

ne. Kreiptis:
A. .Murauskienė
Bukštėnų km., Dotamų apylinkii 
Kalvarijos raj. Lietuvos TSR (7

>’“«!;. luti, būsite patenkinti- Ti-tų Įvairumą 
* ketus prtšome ne vėliau puikią

raiškų stylių, rašo, kad per 2 mėnesiu pa- *lv 
proporciją ir dife- naikinta apie 10,000 kol

Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 

ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 

kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! 

Tuoj kišk |>enkinukę i voką ir siųsk, nes tokia proga atsi

tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane. nes 

myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, 

kaina $3.00-

ŪIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl.. kaina .... .$3.00 

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.

149 puslapiai, ilustruota. kaina .......................................................... .............. . $4.00

ŠlJUPTARNIAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 

tautini išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3-00. 

Visos I knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori L 2 ar 3 kny

gą, tai už 1 $2. už 2 $3. už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap

mokame. Rašykite:
Dr- Alg. Margiris, 3325 So- Halsted Stn Chicago S. III. 
moe««ww®oa0owe<x)on«?«woooo0oeocKXxx'xx*xxxxx5O0OQo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS’l BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susi vienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iftlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia Įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frataraaltaiis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
joms Ir jūsų leimai nelaimėje.

SLA VEIKLA Ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
S07 West 30th Street, New Yerk 1, N. Y.

Domicėlė Salionaitė-Mil- 
lerienė iš Žaslių parap. Kapciškių 
kaimo; Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Ji pati ar ją žinantieji atsi
liepkite adresų:

Mrs. Marcelė Wadell (Ivoškaitė) 
541 Įlydė Bark Aęe.
Roslindale 11. Mass. (7

yvenimo draugės. Esu na- i 
apie C>0 metų amžiaus, turiu -

savo namus ir turtą visam amžiui. ________
Norėčiau susirasti draugę, kuriai i Viktorą-k. •> j* • • * v i_ *. * 0| ”• —7~ ~ ~ ------ -------- į Viktoras Kutauskas iš Lietuvosaip _ meni prieš DanKetą renciaciją, kad bendrai tai chozų. Allensteino vaivadi- kaip ir man nusibodo vienai ir norė. ! jeį{;O savo brolių Liudviko. Juozapo 

. įsigyti. Jų galima gauti išbuvo labai gražus koncer-joje iš 550 kolchozų beliko 4? prisid^Vsav^um^*’^ BenUTLĮS
AnnS Sfcol^ltlS} S. AllRdKll 4$. ThS l’odo IvHip Žcmdll** duosiu kiekvienai. ‘ Jie visi paeina iš .\Ii|vi<liskių vien-

A. Tamkus (tel. 4185). j Malonu La\vrence lietu-biai neapkenčia kolchozu.
Hardwick taimeris .

GARDNER, MASS.

Birutiečių nauja valdyba

Pašalpinės moterų Biru-’ 
{;tės vaido draugijos metinis • 
H susirinkimas buvo sausio 28 

d. Jame išrinkta šitokia val- 
j'dyba: Pirm. Bronė Juškie

nė, vicepirm. Helen Sabu- 

NEWERA
Naujos Gadynės vartotojų REZO
LIUCIJA. Iš Detroit rašo: Du sykiu 
išmazgojus galvą—niežėjimais dingo, 
tas mane ir užganėdinu. Iš Cicero 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažas, bu
vo priežat-sis pleiskanų, o tas bu
vo priežastis plaukų slinkimo. NEW 
ERA mišinys ta viską pašalino ir 
plaukų slinkimas sustojo. Iš CMca- 
gos rašo: Visi turėtų mėjrinti NEW 
ERA—aš tik 5 savaites vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St. 
St raukas iš Ind. pakartoja: Mėgin* 
kit visi XEW ERA, nes i ra dėsite. 

Siųskite $2 už lt oz. butelį.
E. MTAVTAS 

.H»2 So. I'earl St.
Denver, t olo.

'^iRlUieu

ŽODYNAS
A. LAL1O

Lietuvių-Anglą ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

’ s

J F.
4.180 X. W. 
Miami. Fla.

7th St.,

Vedybų tikslu noriu susipažinti sa 
pero būdo moterimi. Esu nevedęs. 
Geistina be vaikų. Galiu "auti pen
siją. l>et dar dirbu.

John Lipson 
P. O. Box 50

Sparkill. N. Y.(7

kiemio. Jie patys ar 
’ atsiliepkite adresu:

(;♦ Mrs. Elen Tureikis 
141 l'ierce St.. 
I'hilu<ielphia 48. Pa.

juos žinantieji 

t Rlystrumaitė) 

<8

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas

HARTFORD. CONN. ir 
APYLINKĖS MIESTŲ ŽINIAI | ?

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 Hedford Avė 
Brooklyn 16. N- Y’.

Atidarė savo ofisą šiuo adresu

651 Albany Avė.. 
HARTFODR, CONN. 

Telefonas: (Hapel 7-5164

PLAS£ ŽOLĖ
Plašė ara Asuklia- 

žolė 

pūslės

........................kraujais

vėmimo, vandetii-

" nės ligos, betvar

ki kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė’ yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
eium. Silicon. Sulphur. ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 

arbatos, tik geria šitos žolės ar

batą. Svaras $3.00. Metlleva Žie

vės yra geriausfe gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 

daug ar mažai ji nepakenkia

| Ožkabarzdis žoli 

nuo inkstų, pūslės 
\ silpnumų, kraujau

Mūsų firma patikima siunti

mui siuntinių i SSSR. Lietuvą, sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi- 
Knygoje rasite Įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado krv- Latviją. Estiją. Ukraina ir ki- durius. stabdo galvos skaudėji-

žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip tUr. Esame Įgalioti Inturist mus ir priduoda kūnui gyvumo
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. Maskvoje. Muitas apmokamas

Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. I*. 144- Kaina tik- ęįa. Garantuojame pristatymą, 

tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: ; Atidarą kasdien ir sekmadie- 

T. J. Kučinskas 740 W. 34tb SU < Mcagn 16, III. niais

ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CO.
414 BR0ADWAY 

So. Boston 27, Mas*.

Jeigu norite siųsti siunti
niu* į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir Įritu* 
kraštus, kreipkitės j seną, 
labiausiai patikimą firmą.

PARCELS 
TO RUSSIA, /ne.
1530 BEDFORO AVĖ. 
BROOKLYN M, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgersol 7-6465 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, p.;gerint*s anglą kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokią daiktą, užsiėmimą, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabedžią, medžią ir gėlią pava
dinimais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darln?, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpią, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis ražomas lietuvtt- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglą tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymą ir viskas paaiškinta lietuviž- 
kal.

Kaina 7S Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Brondway, So. Boston 27, Mase.

i
MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA18
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
936 East Broadvray, South Boston 27, Mass



»
Puslapis Aštuntai__________ KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 7, Vasario 13, 1957

VERIKAIT’S DAINAVO

1957 metų vasario 17 d. Bosi one rengiamas didžiulis

MASINIS MITINGAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 39 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

įlinkėję.
I Atstovavimo sąlygas gausite 
parašę šiuo adresu:

Scottviiie Cheese Sales 
Information,

253 Scholes Street 
Brooklyn 6, N. Y.

šias informacijas galite gau
ti ir iš fabriko anglį; kalboje.

(Skelb.)

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai bĮnMi Ir ito> 
dies ligos. “ “

Telef. tt.

Priima bot tanią dto-

lioe.

Bostono radijas mini 
----------- mūsų šventę

Vasario č tl. Jordan Hali ---------
Įvyko antras koncertas, su- Laisvės Varpo rūpesčiu 
įuostas X. Anglijos pabal- radijo stotis WBMS 1090 
liečiu draugijos. kilocklų (ta pati. iš kurios

ŠĮ kaitą dainavo Vado- pertiuotiama L. Varpo pie
vas Verikaitis iš Kanados, g rama 1 vasario 16 d., šeš- 
Jo balsas gana stiprus ir, su tadieni, nuo 5 iki 5:15 vai. 
maža išimtim, gerai valdo- vak. duos specialinę progra
mas visoj skalėj. Ta išimtis mą. skirtą Lietuvos nepri
būtu: kartais, ypač tlainuo- klausomybės šventei atžy- 
jant tyliai, kai kurie gar- mėti. Programą paruoš Lui
sai išsprunka iš kontrolės svės Varpo vadovybė.
ir tada jie netenka spalvos.---------------------------
Verikaitis gerai sugeba iš- Latviai ir mūsų šventė 
reikšti dainos nuotaiką. ----- —

Klausytojai priėmė labai Bostono latviai savo ra- 
šiltai ir išprašė porą dalyku dijo vasario IŠ d. (pirma- 
viršaus. dienio > programą paveda

Jo akomnaniatorė. piani- Lietuvos nepriklausomybės j 
stė Patricia* L‘Heureu.\ būtų šventėj paminėti. Kalbės dr. | 
visai gera, jei tyliose vieto- L. Mikonis. meninę dali 
se pamirštų moterims malo- parūpins Laisves Karpo ta
nų dėsni: moterims pirrne- dijo vedėjas P. Viščinis, 
nvbė. ši kartą šia prasme

*■ * * ** ’ y A-*# j - •
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lž.X l'O.M L'OJ AM AS BL'TAS 
So. Bostone, Vity Point, ištiuomuo* 
j i nus butas iš 2 kambarių ir virtu
vės su baldais. Visi patogumai, gra
ži vieta, geras susisiekimas. Kreipus:

8W> E. Oth Street,
So. Boston. Mass.

IšXI O.MLOJA.M AS BITAS
So. Bostone. 257 ‘E' St., išnuomuo- 
januu butas iš 5 kambarių. Garo ši
lima, baltas pečius, baltos sinkos, 
vonia ir kiti patogumai. Kreiptis po 
5 valandų tel. GE 0-5139. (10

jos atmintis buvo nebloga.
J. G.

Šaunus skautybės 
minėjimas

Bostono akademinis skau
tu sąjūdis vasario 23 d.

Pasiklausykime vasario 
IŠ d. 7—7 ;30 vai. vak. 
WBOS radijo stoties, 1600 
kilociklų.

Prof. Končius kalbės 
mokiniams

Lituanistinė mokvkla Lie-
val. vak. Tautinės s-gos na- tuvos nepriklausomybės pa
ntuose rengia skautybės ju- skelbimo sukakti mini va- 
biliejaus minėjimą. sario 16 d. 12 vai. sv. Petro

Programoje dalvvauja K. parapijos salėje. Kalbės 
Šilbajoris (paskaita). Bos-P™f. Ignas Končius:.
tono muz. J. Gaidelio vado- ---- -------- ---------------

mprcniiėiu trijulėj Skautai miniv-omamy» CA V* J V* * * * v*

DR. D. PILKA
Otw> aoe S fld 4

ir aao 1 U •

546 BROADWAY
80. BOSTON, MAM.
Telefonas AN 8-1320

Jie pasirašė Nepriklausomybės paskelbimo aktą

MINĖJIMO TVARKA:

10 vai. oamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje
2 vai. p. p. So. Boston High School salėje masinis 

lietuvių susirinkimas
I susirinkimą yra pakviesti Mass. gubernatorius Fo»ter Furcolo, kong

reso daugumos vadas John McCormack- garbės konsulas adv. A. Šalna, lat
vių ir estų atstovai. Pagrindinę kalbą pasakys dr- P. Grifaitis iš Čikagos-

Meninę programą atliks: Muz- J. Kačinsko vedamas parapijos choras, 
muz. J. Gaidelio vedamas vyrų choras, solistė D. Mongirdaitė ir O. Ivaakie- 
nės vedama lietuvių tautinių šokių grupė.

6 vai. vak. So. Bostono Liet. Pil. Dr-jos salėje 
BANKETAS su įvairia programa

Kviečiame dalyvauti minėjime visus Bostono ir apylinkių lietuvius. Visi 
dėkimės prie kovos už Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą, už išvadavimą 
iš komunizmo vergijos!

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius

rius, iš jų dvi jau išleido 
“Į svietą”—sukūrė lietuviš
kas šeimas. Jie dažni lietu

solo dainuos Danutė Parei- Nepriklausomybės sukaktį ĮVEIKTAS HARVARDO 
gvtė ir Daiva Mongirdaitė.: . . "T . , UNIVERSITETAS
Meno deklamaciją atliks . ^tadienj, vasario 16 d. ---------
Alg. Gustaitis. !? xa * SV' Fetl° PaiąP1_ So. Bostono lietuvių pi-viškų parengimų lankytojai

Gavusieji kvietimus pra-:sale^ skautai ir liečių draugijos pirmoji ir nesigaili cento geriems
’omi atsakui iki vasario skautės rengia bendrą Ne- iachmatų komanda po po- lietuviškiems reikalams.

PLIKI PROGA
l.atiLi pigiai parduodu du gražius 
r.anius. 7 apartmentai, karštas van
duo. šiluma, gražus įvažiavimas, 
naujai dažyti, tik $15,5dO už abu. 
Kreiptis tel. GA 7-SO8C (8)

PARDUODI AKORDEONĄ 
Parduodu gerą vokišką koncertiną 
(akordeoną). Labai geram stovy. 
Prieinama kaina.

Taip pat parduodu aliejui paduo
ti prietaisą (Oil Burner Blower). 
Dėl abiejų daiktų kreiptis:
Telef. AN 8-7755 arba

Mrs. A. Visackas 
311 "E” St..

So. Boston 27, Mass. (8)

IŠM'OMLOJAMAS KAMBARYS 
lšnuomuojamas geras kambarys vy
rui ar moteriai. Visi patogumai, ga
lima naudotis virtuve. Graži vieta,

1 geras susisiekimas. Kreiptis:
Mrs. Bruneikienė 
bo Allston St.
Cambridge, Mass.
Tel. K i 7-8943‘

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į
■ li 1P1 zvAliav zlrvuaiuv r iui toto u uv-
.anų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone, i

TeL AV S*4flM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir M
Nediliomis ir t-imtaflimiaisT 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti U»h4rt Ceraer 

DOBCHESTEB, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUB)

Lietasis Gydytojas Ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, 
534 BROADWAT

SOUTH BOSTON.

7-S

15 dienos.

Motera kortu vakaras

Sandaros moterų klubas 
vasario iFebr. > 23 d. 7:30 
vai. vak. Sandaros svetai
nėje <124 F St. I rengia 
Įdomų koltų vakarą (\vhist 
party >. Visi kviečiami atsi
lankyti. Bus dovanų ir už
kandžiu.

priklausomybės šventės mi- ros praiaimėjimų (prieš 
Į nėjimą. Skautų tėvai ir jų Cambridge ir Quincy) la- -------------

bai gerai sulošė prieš Har- Sveikiname
vardo universitetą, laimė- ___
darna 3-2. Sveikiname

bičiuliai
kvti.

kviečiami atsilan-

Dorchesterio klubo 
kortu vakaras

Ž—is

nWiliamą 
jų vedybinio 
metų sukak-

Užgavėnių pokylis

Pabaltijo lietuviu
klubas vasario 24 d. Pilie
čių draugijos salėj rengia 
Užgavėnių balių, kuriame 
bus ne tiktai bivnu. gera 
muzika, bet šoks ir Onos 
Ivaškienės vadovaujami tau-

Dorchesterio lietuvių pi 
liečiu klubas vasario (Fe- 
bruary) 16 d. savo patalpo
se (1810 Dorchester Avė.) 
rengia kortų vakarą (\vhist 
party). Pradžia 7:30 v. v.

Bus gražių dovanų ir ar-
. batėlė. Visi maloniai kvie- moteru .. . . ., , .cianu atsilankvti.

Pusė miliono už 
2 paveikslus

Po tašką mums laimėjo Qną Tiškius,
A. Kiinuskovas, Gediminas jryvęiiimo ,50 
Šveikauskas ir Kazys Mer- tjes prOga ir linkime jiems 
kis. A. Keturakis ir P. (]ar ilgai jr laimingai gy- 
Kontautas gavo po minusą, venti jų naujuose namuose.

Bostono dailės muzeiusv
įsigijo du žmogaus dydžio

Iki šiol geriausiai lietu
vių komandoje taškus ren
ka 17-metis Gediminas Švei
kauskas ir Kazys Merkis, 
abu turi surinkę po 5 taš
kus iš septvneriu rungtynių. . _ T

Lietuviu B komanda' Io- Juo?a? Genevicius, I gal-
šė su Bostono meisteriu _ ves užeigos savininkas, pa- 
Arlingtono klubu ir pralai- Stildytas Carney ligoninėj 
mėjoU-4. Vieninteli tašką "peracijai. Ligoniui linkime 

, pelnijo 12-metis Gediminas pa-\eikti.
Kuodis. P.. Karosas, A.

Antanas ir Ona Šiugž- 
dos, sūnus ir marti

J. Gcncvičius ligoninėj

Amerikiečių spauda 
apie V. Verikaitį

Vietos amerikiečių spau- Tel. SO 8-0489. Ten gau
dą palankiai atsiliepė apie lamas ir “Keleivis.” 
Vaclovo Verikaičio koncei- Steponas Minkus.
tą, pažymėdama, kad jis
buvo Įspūdingas, kad jo 
programa buvo Įvairi ir 
vaizdinga, kad dainininkas 
turi gražų, plačios skalės, 
išlavintą balsą ir suge
ba, su mažomis išimtimis, 
jj gerai valdyti, kad jo dai
navime nebuvo dirbtinumo, 
ir kiekvienu atveju jis buvo 
šviežus ir savaimingas.

Tel. AN 8-2805
Dr. J. L. Pasakomis 
Dr, Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 įyto iki 6 vakaro. 
Seredomis—■ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

MAMYTĖS SCRIS

tinių .-okiU >ol.ėjai. įėjimas portretus kuriuos piešė gar- Laska. di. K. Bobelis ii J. tik vienas doleris. Lsis olandu dailininkas Glin^ P'a.ado po t^ką.

A. Gustaičio 50 metų 
sukaktis

Kultūros klubas ir dra 
mos sambūris kovo 17 d 
Tautinės s-gos namuose iš
kilmingai minės rašytojo ii 
teatro darbuotojo Antano 
Gustaičio 5<» metų amžiaus 
sukakti.

Rem brandi, gyvenęs septy 
nioliktojo amžiaus pirmoje 
pusėje. Už
sumokėta pu 
lerių.

Bostono muzėjuje dabar 
bus 7 Rembrandto paveik
slai.

S. Kazlauskas ir G. Kuo
dis geriausiai renka taškus

*L Adamonio siuntinių 
įstaiga dirba

Trans-Atlantic Trade Co., 
tuos paveikslus B komandoje, jiedu turi po kuri siųsdavo daug siunti* 
tsė miliono do- 4 taškus. nių Į Lietuvą, dirba ir to-

--------------------------- liau vedama p. Adamonio,
A. ir J. Dubausku sukaktis dabai Įstaiga susijungė

_____ ' su Globė Travel Service Įs-
Aleksandras ir Justina taiga ir dirba tuo nauju

Dubauskai vasario 9 d. sa
Latvio dailininko paroda

Boston Homes Co
543 E. Broadway, So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par
kuojant nanuis, biznius, ūkius ir 
kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

A. J. NAMAKSY
BKAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MA8S. 

Office Tel. AN 8-0948
87 ORIOLE STREET 

Weat Roabary,
Tel. FA 3-5516

Kur dar nėra Mamytės sū
rio, galite užsisakyti tiesiog iš i j

jigtcrrgrrrth ra 
Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės įfabriko nors ir po vieną sun 

Visiems bus pasiųsta paštu.
kas tik prie užsakymo pridė-:
81.60 money orderį ar čekį, 
gaus netoli 2-jų svarų dideli ir 
šviežią Mamytės sūrį. Už $3.
—gaus 4 didesnius sūrius, už 
S10. — gaus 9-nius sūrius.

Jei turite savo prekybą — 
groserf ir .jei pas Jus dar ne
atsilankė mūsų platintojas, ga
lite gauti tiesiog iš fabriko
visą dėžę, kuri sveria tarp 50- ■iiinilDHUIIDJJmilIf 
00 svarų, jei tik pasiųsite mo
ney ordarį ar čekį sumoje -?53

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

taisome laikrodžius, 
lus, papuošalus

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

«7,AN 8-4148ir nurodysite kaip Jums )>at(»- 
giau gauti, kad nesiųsti paštu.' 
Užsakymus galite rašyti ang
liškai ar lietuviškai. Siųskite 
šiuo adresu: Scottviiie Chcese, 
Inc„ Scottviiie, Mich. Telefo
nas Scottviiie 451-

Jei kas nori laisvu laiku kas 
savaitė per 2-3 valandas už
dirbti >15-30 ir daugiau, gali

ir
V asai 10 _ — — jiAf» mr r». J- airiui *i u<tugmu, »«•"

vo namuose (291 Columbia l, ’ “,T>a('WaF’gauti Mainytės sūrįo atsto-

St., Cambridge, Mass.) ei- $°- Loston, Mass. vavimą-distributor savo apy-

vardu. Adresas liekasi tas

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

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
Tel.: JA4-4576

sJS
Telefonas

Bonjamin Moore Maleeea

VAISTAS -A2IVA 
l—Vaistas bbo

Važiuoju į Floridą
J. Popietis dailės galere- miniu ir bičiulių tarpe mi- < 

joje (16 Centre St., Roxbu- nėio savo laimingo vedvbi- 3

arba kreipti.' 17 Wooddale nuo
anų. 

Dubauskai yra naujakū-
A ve Mattapan. Mass.

Charles Savickas

Mokyklos pokyli*

Lituanistikom mokyklo> 
pokylio, ku!.- bus kov<» Vanda 
d., bilietų gailina gauti u operacijos 
“Keleivio*’ Į't. _ , t.

vak.. kitomi 
karais nuo 5 
mas nemokamas.

V. Mačiulienė sveiksta

ligoninę ;i

dienomis va- riai, bet jie jau suspėjo gra- 
iki 8 vai. Įėji-žiai Įsikurti: gyvena sava

jame name,
puma dirbęs fabrike, da
bar ėmėsi verstis savaran
kiškai tuo amatu, kuri jis 

Mačiulienė po gerai moka, ir jam gerai 
apleido ('ai nsekasi.
\ei-.'ia m1: f-.-. Iaugina -j

Mamytes Suris
Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma

mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva-
* raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai jreng-
* toje dirbtuvėje.
* MAMYTĖS SŪRf galima džiovinti ir laikyti kiek nori. ► 

Aleksandras * J’s visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei- ’
i ♦» ,T kam pasistiprinimu- Gaminamas su kmynais ir be kmynų. £

Keikalaukyte MAMYTĖS SCRIO visose lietuviškose krau
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

S< OTTVILLE (’HEESE. INC, SCOTTV1LLE, MICH.
* Dr. C harles Paukštis. President-:-\Valter Paukštis, Managcr G

» batžalyno na-

^BOOOOMOMMBMaBBBBBBBB
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insuranee reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jirtice of the l'eace—CsastoHt 

598 E. Brnaduay 
So. Boston 27, Mmb.

rėk AN 8-1761 ir AN 8-2483
•ManaonanBBBBMBBBBBMk

4—Vaistas nuo koją aisMjt- 
lr

HoikalMkto <ttą saistą p* 
lyMsls BUBMriais. K
kiekvieną numerį 81. 
fui, tekis ar monej 

Adresuokit:


