
j-a:. N»« u 
cop'-st sov&as 
lošiau i’.»*«•

KELBIVI8
FBENUMBBATa !■

Amerikoje, Kanadsto Pto-
Amcrikofc Bsnps4«~S4.M

KELEIVIS
•M BroMhroy, Be. Bertos 8>.ltart Į

SOUTH BOSTON, MASS,, VASARIO (FEBRUAKY; •<>. 1967 
Entered ae Second CUu Matter FeSruary 25, 1^05, at the Poat Office at Boston. Alius.,., ucaer tne Act of .uatch X. 187»

j KELEIVI8
Ltthnantaw W«ekly

BmcmosIb 7SJM0
Nov Bactead oaSabort

hMBteao to 
LMCJMC

te tho UattoB Btei 
KELEIVIS

CM feroedvoy. Bo. Bootoo r. Hart.

NO. 8 “Keleivio” Telefonas AN 8-3071

THE TRAVELER LITHUANIAN VVEEKLY
Ni

10 52-IEJI METAI

Jongt Tautos Vėl Svarstys 

Izraelio Neklusnumą
Amerikos Derybos Su Izraeliu Nedavė Vaisių; Izraelis 

Reikalauja Garantijų Pirm Negu Ištraukti Kariuo
menę iš Egipto; Ginčas Vėl Perkeliamas j 

Jungtinių Tautų Seimų; Kalbama apie 
Sankcijas.

Amerikos vyriausybė visą kaip jis bus tvarkomas, lie- 
pereitą savaitę vedė dery- ka neaišku, 
bas su Izraeliu dėl ištrauki- Dėl neaiškios padėties 
mo žydų kariuomenės iš Vid. Rytuose, prezidentas 
Egipto. Izraelis reikalauja D. D. Eisenhovver keta nu- 
garantijų, kad Egiptas ne- traukti savo Atostogas Ge- 
trukdvs jų laivams plaukio- orgia valstijoj ir grįžti į 
ti Aqaba įlankoje ir Sueco VVashingtoną. Galimas 
kanale ir nebepuldinės jų daiktas, kad prezidentas 
iš Gaza srities. Amerikos kalbės Jung. Tautų seime 
vyriausybė pasižadėjo dėti apie Vid. Rytus, bet planai 
pastangas, kad žydų reika- dar nėra galutinai paaiškė- 
lavimai būtų patenkinti, bet ję.
tvirtų garantijų Izraeliui dėl---------------------------
jo reikalavimų nedavė. Dėl Egiptas Skaito 
to žydai delsia savo kariuo
menės ištraukimą.

Šios savaitės pradžioje Egipto vyriausybės

MASSACHUSETTS GUBERNATORIUS FOSTER FURCOLO SKELBIA 
“LIETUVOJ* DIENĄ"

»š kairės Į dešinę: Guberna*oriau* spaudos „ekretoriaas padėjėjas. Vyčiu nar? 
V. Gorski. Lietuviu tarybos skyriaus narys Juozas Arlauskas, gar*oėi> Kon-ula 
trony Saalina. Lietuviu tarybos skyriaus nurys ativ. Joi-n .1. (iri«aiius. 
bos skyriaus pirmininkas Stasys Miehelsor.as ir ■ K.epirnnninLcs Anlaas;

Lenkijos Delegacija Atvyksta 

Derėtis Dėl Pagalbos
Lenkijos Delegacija Prašys Paskolos Iki 100,000,070

Dolerių; Nori Atkurti Konsulatus Chieagoje, Det
roite ir Pittsburghe; Maskva j Derybas Kreivai 

Žiūri; Lenkų Režimo Likimas Priklauso
Nuo Pagalbos.

Lenkijos Žydai Lenkijos delegacija iš 
lankių asmenų atvyksta šia tieya Į Izraelį savaitę lėktuvu derėtis su 
Amerika dėl davimo Lcnki-Lenkijoje po hitlerinių jai ekonominės pagalbos.

Savo Nuostolius Rusai Ragina
Gaudyti Šnipuspa-

>iulo

skeidynių buvo dar užsilikę Lenj<u delegacijos priešakv 
apie 70,000 žydų. bet dabar yra jįenryk Kotlicki, kuris
baugumas jų non. apleisti dalvvavo derybose ir suSo- 
Lenkiją ir issikelti j Izraeli. vietu Rusija‘ pereitu metu 
v isai dar neseniai Lenkijos ffaje‘
vyriausybė draudė išvažia- ' p,iež davjmą Lenkijai be; 
vimą ls klasto, o dabai no- kokjos pagalbos griežtaipa- 
nnt’enis' duodamos vizos ir sisakė lepuhlikonų partijos 
jau 2o,000 žydų prašė vizų vadas
išvykti ls krašto. Wm. Knowland.

Žydai keliasi įs Lenkijos
dėl sunkių gyvenimo sąly- Prieš lenkų derybas suruimui Sako: Per demokratai __ ... .. .....

1*1- P/?1- V tiri Cii* Riliu W ir dėl krašte vyraujančio Amerika visokias intrigasMažai ir rer I el(il\ Uit. I ^ISUĮ antisemitizmo. Kai į Len- veda ir Maskva, kūnai pa
Amerikos vyriausybė pa- irti ekspeitai baigia su- . ...
skelbė ką tik vestų derybų Kiek nuostolių kraš- Sovietų Rusijoje valdžia’ Buvęs prezidentas Tru-! San Francisco mieste
su Izraeliu dokumentus ir padarė žvdų, anglų ir dabar ragina žmones dabo-5manas, kalbėdamas Miami eitos savaitės gale posė-
aiškina, kad derybos neda- prancūzų “agresija”. Kaip tis šnipų ir skatina valdžios'Beach, Fla., sakė, jog ad-dziavo demokratų partijos tvtai valdžiai ir visose* atsa- Rockefellerio laišką 
vė vaisių, kad klausimas bus baigtas apSkaičiavri-F^rei£ūnus vesti griežtą ko-jninistracijos politika V idu-patariamoji taryba, kuri gornįngOse vietose žydai Eisenhoweriui, kuriame pa-
greičiausiai vėl atsidurs JT mas, Egiptas tuoj pareika-v3 prieš šnipinėjimą. Šnipo-.riniuose Rytuose yra "peripaskelbė keletą nutarimų. Dįrmavo Visos bolševikiš- galba užsieniams rišama su 
eeime, kur gal bus kalba-, kad jaTO bū- • • -----— I—-= -•-----------=>-•» —-------------..... . k
ma ir apie sankcijas priež u nuostoliai

jau paėmė į 
są prancūzų

pei
ktą atėjo rusų bolševikų klusnūs vokiečių komunis- 
valdžia, daugelis žydų stojo tai paskelbė net nišų ar jų 

ĮĮĮĮiiiai imtu pačiu sufabrikuota neva taia į, t-
- - - " ’ “ ” prez.

tarnautiIIUVIV*

Izraelį
Izraelis irgi paskelbė do- 

kumelinis apie tas pačias čią nuosavybę
derybas ir įs abiejų salnj tokiu būdu apie 400 kojasi, kaip Amerika juos kos,
dokumentų matosi, kodėl milionų dolerių ar daugiau pasamdė vykti į Sov’ietijąlskelbiamoji “doktrina yra 
nebuvo susitarimo. Ameri- tulto Egiptas skaito, kad šnipinėti ir vykdyti sabota-! neužtenkama.
ka nenorėjo duoti tvirtų pa- yra pradzia atlyginimo žo aktus. Tiumanas pritaria prezi-
žadų, kad žydų teisingi įei- “agresiją”, o ko trūks, tą “Šnipai ir sabotažninkai”!dento politikai, bet skaito, 
kalavimai bus įgyvendinti,^.^ primokėti Anglija ir gerai pasitarnauja Maskvos
Amerika tik sutiko dėti pa- prancūZija su Izraeliu. į diktatūrai jos kovoje prieš: 
stangas, kad tie žydų reika- Anglai, prancūzai ir Izra- mokslo jaunuomenės bruz- 
lavimai būtų patenkinti, ka- eRs - gavo pUSės skaičiuo- dėjimą ir prieš laisvesnę at- 
da žydai ištrauks savo ka- ja< kįek nuostolių jiems pa- mosferą, kuri buvo bepasi- 
riuomenę iš Egipto tenton- darg Egiptas nacionalizuo- reiškianti Sovietuose po 20 
jos, o žydai pirma non gau- damas Sueco kanalą ir pas- tojo komunistų partijos su 
ti garantijas dėl jų reikalu- į-uį paskandindamas kana-'važiavimo.
vimo ir tik po to sutiktų k daug laivų ir tuo sutruk 1

dabai prezidento: čia ms balsavimo teise
teisę i Įvairius 
rasės. tikybos 
kilmės skirtumo.

Kitame nutarime

ir
darbus be 
ir tautinės

(lemo-
kad ta politika yra tik pra-'kratai sako, kad Amerikos 
džia ir pati doktrina nieko užsienių politika, ypatingai 
neišspręs, reikės turėti aiš
kią Amerikos politiką ir ją
energingai vykdyti.

Buv.

delegacija St
asyti iš Amerikon

- ♦ t-,.. aPie 100,000,000 doleriu pa-munistai tvcia kuisto antį- * ’ . . -Jskolos, uz kuriuos pinigussemitizmą ir visas negero- , ,7- - . 1 .v Lenkija pirktų Amerikoje

Viduriniuose Rytuose, buvo 
vedama netikusiai ir laikas 
yra tą politiką keisti. Kitas

ves, kokios buvo komunistų 
valdymo metais, suverčia 
ant žydų.

Argentinos Valdžia 
Žada Trauktis

medvilnę savo tekstilės pra
monei, mašinas anglims kas
ti, žemės ūkio mašinas, trą
šas ir kitas reikalingas pre
kes.

Kartu Lenkija nori išsi
derėti, kad Amerika leistu

savo kariuomenę ištraukti, i dvdamas laivų judėjimą ka-! 
Prezidentas D. D. Eisen- naje

hovver plačiame rašte išdės-Į J_________________
tė, kodėl Izraelis turi pir-’
ma ištraukti savo kariuome- JJostlį Streikas
„ę iš Egipto ir tik paskub fu9j furį Baigtis
jau galima bus kalbėti apie, *______
Izraelio teisingų reikalavi-j unija |r lai.
mų pa en mimą. jvininkystės kompanijos su-

Egiptas ir kiti araoų s- d|, nau.
kraštai ramia reikalavimą,'. darbo h. aos
kad žydai pnm,ausiai tun ^jtfe džiojc ,aivakro.

Egipto ir tik tada galima 
hus su jais kalbėtis dėl jų 
reikalavimų. Egiptas net

EGIPTIETE SHAFIK 
NUTRAUKĖ BADAVIMĄ

unijos nanai visuose 
lytiniuose uostuose balsuo
ja dėl sutarties priėmimo.

.... . . . i Streikas uostuose prasidė-
grasina, kad jis neleis n e- jo ; trečiadienį ir tę- 
kam naudotis Sueco kanalu, 5 dienas jki buvo 
kol žydų kariuomene nebus nauja Uni.
visai ištraukta is Egipto te-ja n;abejoj't kad nalįaipa.
iitoiijo?. Ai Egiptas >1’tvirtins nauja darbo sutartį 
bausti visą Vakaių Euro- jr d tuoj pra' torės

del to, kad žydai darP3
nera ištraukę savo kanuo-, New Yorko uogte ,aivaj 
menes is jKiros Egipto V,e. vilkikai dai. ja 
tų, gūdis, vLsokių spėlioji-,M de, lws ejna •
mų. Matosi, Egiptas dar tik ______________
leidžia bandomus balionus,

Egipto motei-ų vadovė 
Daria Shafik buvo paskel

busi bado streiką “iki mir
ties” prieš diktatorišką 
Egipto režimą. Po 11 dienų 
ji nutraukė bado streiką ne
tekusi i? svaių svorio. Ji 
sako, kad kovos dar yra 
prieš akis ir ji dar gali bū
ti naudinga savo kraštui, to
dėl i>adavimą atidėjo.

prez. Trumanas at
sisakė šiomis dienomis vyk
ti į Turkiją ir Graikiją, kur 
minimas dešimtmetis “Tru- 
mano doktrinos”, arba1 
Amerikos pagalbos pradžia, 
kai turkams ir graikams bu
vo duodama stipri pagalba 
apsisaugoti nuo nišų impe
rializmo.

KAS STIPRINA
ARMIJĄ KAŠMIRE?

ARTHUR MILLER 
TRAUKIAMAS TEISMAN

Rašytojas Arthur Miller, 
daugiau žinomas kaip ak 

Marilyn Monroe vy
ras, traukiamas teismo at
sakomybėn už kongreso pa
niekinimą. Jis liudijo kon 
preso komisijoj buvęs kurį 
laiką su komunistais, bet 
atsisakė pasakyti, kas kartu 
su juo buvo komunistų ei 
lėse.

Pakistanas prieš kelias 
dienas paskelbė, kad Indi- ill!o 
ja stiprina savo kariuome
nę Kašmire prie Pakistano 
sienos. Indijos vyriausybė 
i tai atsiliepė, kad tai ne
tiesa, kad pats Pakistanas 
stiprina savo kariuomenę 
Kašmire ir tą faktą priden
gia kaltinimais prieš Indiją 
Indijos karo vadai mano, 
kad Pakistanas nori išpro
vokuoti susirėmimus Kašmi
re, kad tuo būdu atkreiptų 
pasaulio dėmesį į Kašmiio 
klausima.

vėl nutarimas primena, kad Argentinos prezidentas jos laivams plaukioti regu- 
Aiaska ir Havajų salos tu- gen. Aramburu paskelbė, Kariškai tarp Lenkijos ir 
ri gauti valstijų teises. kad

-------------------------- prie
STEVENSON KRITIKUO- giau, kaip iki birželio 20 d. goję, Pittsburghe ir Detroi- 
JA UŽSIENIU POLITIKĄ 1958 metais ir perleis vai- te. Lenkija čia turi “užšal-

--------  džią legališkai krašto žmo- dytų” pinigų, tai bus kalba-
Buvęs demokratų kandi-nių išrinktai vyriausybei, ma dėl jų atšaldymo. 

datas A. E. Stevenson,kai-šitas prezidento pareiški- _ ... . - •
bedamas San Francisco mas buvo padarytas atsi lie- .. n omums ims s.-
nrcAc demokratu pataria- piant į kai kurių grupių kri- alP ^’a 1K/ ,n?"
aini tarkoj, kritikai., vy- [ika, kad era Ai-ambuiųvai.'k,m« .'r. P® menes“'
riausvbčs užsienių politiką džia nori diktato,iauti ilgą l^'^ĮKmų. '"į"
ir vadi,,., ja •Toli and ,<«k" laiką ir neskelbia rinkimų. Amerikos pagalbos. Mark- 
politika, k,iri Įtaisams gat, Prez. Arambuni vyriausy- Va ’.^.reZ,mą. Z1U",SU.
Jivti sako viena. .. paskui bė rako, kad ji skelbs rin- P^'t'kej'mu neabejoja- 

1.0 ž,aižiu atsimeta, kimus ir Argentinos gyven- mal ”J-
A. Steversnn įspėjo par- tojai demokratišku būdu vo P^elhtas vokiečių ko-

liia nemanyti, kad ImiOme- galės išsirinkti rau tokia 11sPaud,l’Je, neva tal
taJ partija lengvai galės vyriausybę, kokios jie no- R««kefellerio laiskas prez.i- 
iaunrti rinkimus, kada pre- rėš. dcntu! ..a'”.c I.>a*ra.I’tos ,lay1’
zidentas Eisenliovrer nebe- Argentina gyvena su lai- ma užsieniuose, aipo piie- 
itus kandidatu. kiną vvriausyixt nuo Pero- "onę ^stiprinti Amerikos

.........- ------------- no nuvertimo laiko. Kraštui !Ya,,,osc sal-?'sc- ,Toki"
GAISRO NELAIMĖJE jau pradeda įkyrėti "laiki- 'a,sko h«vęs prezidento pti-

ZUVO 71 ŽMOGUS na” padėtis. t?re'as R^kefeller prez,-
_ ________________ dentui visai nerašė. Komu

nistai laišką sufabrikavo, 
kad įspėtų lenkus neimti

dili I Vt Į v l • "v j *». nwi vut p
jo vyriausybė pasiliks Amerikos, kad būtų atkurti 
valdžios vairo ne ii- Lenkijos konsulatai Chica-

kaip pasaulis reaguos į jo Anglijos karalienė Elzbie- 
žadamą blokadą kanalo dėl ta su savo vym lankosi Por- 
žydų neklausymo ištraukti tugalijoj. Jos vyras grįžo iš 
kariuomenę. keturių mėnesių kelionės po

Sueco kanalas kovo mė-įvairias anglų kolonijas. Jų‘so komisijai, kad jis apie 
nėšio pradžioje jau bus iš-susitikimas nutraukė kalbas*save gali duoti žinias, bet 
valytas ir laivai iki 10,000 apie perskiras ar nesutiki-kitu žmonių nenori skus-

Rasytojas aiškino kongre-

tonų galės jn<« niaukti, bet mus šeimoje. ri

Tuo tarpu J. T. saugumo 
taryba šią savaitę vėl svar
sto Kašmiio klausimą. Pa
kistanas reikalavo, kad sau
gumo taryba aptartų, kaip 
ji mano Įgyvendinti savo 
nutarimą, kad Kašmire bū
tų pravestas plebiscitas.

MIRĖ PIANISTAS
JOSEPH HOFFMAN .. , ..______ pagalbos is Amerikos. Mas-

. . akv ir Jugoslavijai darėdi-
» JLTL.r delius priekaištus, kodėl ji

drįso imti pagalbą įs \ aka- 
iu valstybių.

Warrenlon, Mo., mieste 
senelių prieglaudoje kilo
gaisras, kuriame, pagal pir- ---------
mus pranešimus, žuvo Amerikos žymus 
71-ra< žmogus. Gaisriniu- ta?
kai ir kaimynai išgelbėjo sario 17 d. sulaukęs 81 me- 
daug senelių iš degančio tų amžiaus. Velionis muzi- 
namo. bet visų išgelbėti ne- kas dar visai jaunutis bū- Lenkijos žmonės tikisi, 
pasisekė. damas jau pasižymėjo kai-kad Amerika padės iu

Kilus gaisrui name ivy- po nepaprastų gabumų pia- kraštui dabartiniu sunkiu 
ko keli sprogimai, kurių nistas ir vėliau buvo vienas laikotarpiu išlaikyti ju ne- 
nriežastis dar nėra išaiškin- iš žymiausių Amerikos pia- tikrą nepriklausomybę nuo 

Ha. i no artistų. Maskvos pasikėsinimų.



Puslapis Ar.t’at KtsEEIVIS. SO. BOSTON Vasario 20, 195?
TT« T • • •• A • iš kitur kontrolės ant j u neina o Genies ūkiu skaičiaus! padi- liePti I, „ . ,.L . . ~" =====Vidurinieji Rytai ?s;™“......... ............................................. 1 Vo, Savaite

Kiek “Laisvės“ plepėlio-, nuo 56,921 padidėjo iki ------------------------------- VKiek “Laisvės“ plepėlio-, nuo 56,921 padidėjo iki 
kova dėl Įtakos Viduriniųjų Rytų kraštuose ir dėl kaį žįno< jįe buvo taisvi. k;57.'4:). Tai nauji apelsinų 

u: kraštų aliejaus prasideda rimta. Kova eina tarp So- dabar, paskelbus “ameriki-? ir kitokių vaisių ūkiai.
etų Rusijos ir Amerikos. Kova bus ilga ir ji eis su vi- niams“ savo nepriklau-; —---------------------------

s- kiais šaltojo karo “pamarginimais“. mybę. jie lieka laisvi gal-:
Dar tik prieš porą ar trejetą metų Sovietų Įtaka voti ir rašyti, kaip jie nori!J 

a iejaus kraštuose b.uvo visai nežymi, bet dabai su Sovie- Žmonės, kurie taip pvri .• Uj?ajtvt£ _ Ti--inelienė. Anelė, 

Rusijos Įtaka ten tenka labai rimtai skaitytis. Pereitą akis gali kalbėti melus, jo-j ir vyr:;s Traneiis. Juozas, g.- 
kios reformos nebėra reika-1 ve».- Čikagoje. S. Alierdeen Si-

KONSI LATO IEŠKOMI

REIK NAUJŲ IR 
GERESNIŲ SMEGENŲ į tuoti žydams ir laisvę susi- 

Vasario 15 <1. 11 vai. lyto1"*“'"" » «
170,000,000!

pirmuoju smuiku priauga apie 3 milionus

r.iose. Husai norėtų, kati Vakarai atsisakvtų nuo savo 
a inių pozicijų Vid. Rytų kraštų, o Rusija iš savo pusės 

sutinka atsižadėti to. ko ji Vid. Rytuose dar visai neturi.
Rusai siūio atsisakyti nuo karo bazių Vid. Rytuose, nors 
r.o! kas rusai tokių bazių ten neturi ir gal tik tokių bazių 
užuomazgą ten suka. Rusai siūlo sulaikyti visoki ginklų 
uabenimą i V. Rytų kraštus, bet tai reikštų, kad Amerika
;urėtu apleisti savo sąjungininkus, kaip Turkija. I’aki- . 
urnas. Irakas irk. Tokie “mainai“ būtų didžiulis Rusi-

s laimėjimas ir rusai juos garsina ne tam. kad puška- apje - krašto žemes
t ntų taikų sugyvenimą V. Rytuose. ūkius. Pasirodo, kad jų

Amerikos vvriausybė gerokai prisidėjo prie to. kad skaičius mažėja. 1950 me 
v. Rytų kraštuose anglų ir prancūzų Įtaka sumažėtų ai

mis. be\ iltisuoiTiii-- >5 pseno-ipernotavj£įūtė . Binkienė. Pili
mis išsprendžia visas savoj nė. iš Vageriu 

“problemas“.

AMERIKOJ MAŽĖJA 
ŽEMES ŪKIŲ SKAIČIUS!

• Boleekis. Vadimas i

i
j Bolevkienė. Gražina.

: Roreiša. Vaclovas.

norėtų išlaikyti arabų pasi
tikėjimą, Įgytą išvaųmu an
glų ir prancūzų iš Egipto.

Kol kas eina deiybos tarp 
milžino ir nykštuko. Ką tos 
derybos duos, greit pama
tysime. Jei Amerika mokės 
ir žydus ir arabus patenkin
ti, tai bus pirmas laimėji
mas Viduriniųjų Rytų sri
tyje.

Ką Reiikia Aqaba?

Žydų valstybė Izraelis 
prieina prie dviejų jūrų— 
Viduržemių ir Raudonosios. 
Prie Aqaba Įlankos jie turi 
Elath uostą, iš kui-io jie jau 
tiesia aliejaus vamzdžius Į 
Viduržemių jūrą. Prancū
zai irgi rengiasi finansuoti 
vamzdžių tiesimą iš Elath 
uosto i Viduržemių jūrą.

Jei tokie vamzdžiai bus 
nutiesti, tai aliejus iš Irako,

kultūrą ir medžiagini ger- g v ventojų greitas didėji- 
būvi pakelti. Tuo ir Ame- mas čia prasidėjo antrojo 

Opaite - turi nuolat rūpintis, jei pasaulinio karo metu ir tę- 
nori pasilikti viena vyrau- siasi be pertraukos. Seniau 
jančių tautų. ateiviu bangos iš senutės

Pra-; Butkienė - Bemotavičiūtė 

Į nė. iš Vageriu. 

iGečas. Justinas. Povilo sūn., iš 

“ v . Į Plungės vai.

Gyventojų surašymo Įs-J Gečas. Zenonas. Prano sūnus, 

taiga paskelbė duomenis Greivienė - Mockaite. Ieva-
Jankauskas. Rapolas ir Marija, 

gyvene Kuboje.

Jašinskas. Vytautas. Kosto s. 

Jonaitis. Petras. Antano sūn.

tais būta 5,382.162 žemės
•.-t ir visai susmuktų, todėl dabar Amerikai vienai tenka ūkių. o jau 1954 metais tas’ ‘ “ 
".t.'s naštos tuos kraštus saugoti nuo Maskvos meškos, skaičius sumažėjo net 600,- 
a našta nebus lengva. Ji bus iškaštinga ir pareikalaus 000, tai yra 11'- ir tuo bu- 

4,782.416.emažai apsukiumo. štai jau dabar vėl kyla Sueco kana- lįu. bebuvo 
tvarkymo klausimas, vėl skelbiasi žydų-arabų užsiaš- 1 kių skaičius mažėja nuo

.nę ginčai, ant svarstyklių stovi Bagdado sutarties li- metų. tik depiesijos
.mas ir. virš visako. kvla klausimas, kaip užkirsti Ma- metais jis buvo pradėjęs

vėl didėti ir. sakykim, 19- 
•:vos įtakai kelia i tuos kraštus. Taip vadinama Eisen- . , • <»; , . . ... V . . . 3o metais, ukiu butą 6.M2.-
.vveno doktrina . Runa kongresas baigia svarstyti, ne* • • 3o0.

Tačiau tai 
tas reikalas.

Europos didino Amerikos 
papias gyventojų skaičių, bet da

bar natūralinis prieauglis 
imigraciją, o 

ateivių skaičius gyventojų 
prieauglyje sudaro tik ma
žą nuošimti.

Ko gera, Amerika ir sa-

nera
Žinovai yra

apskaičiavę, kad per atei- , 
nančius 10 metų bus reika- Pava( uoJa 
linga mokykloms 700,000 
naujų klasių, neskaitant pa
talpų Įvairioms laboratori-

Unguraitienė. Alek- joms, skaitykloms ir t.t.;
Kanis. Juozas, Antano sūnus- 

Kinderis. Juozas, iš žygaičiu v..

vo gy ventojų skaičiumi pa
lenkės 600,000 nauiu mokv- . „ • , ♦ K , _. . o- ’ , , • /. - y sivvs tris kart didesnę Ku- toju, 2o,000 kolegijų prof e- .. *,

Tauragės ap.. ir duktė Adelė, šorių, reikės bilionus leisti siją:

leno Vid. Rytų klausimo neišspręs. Kongresas, be abe- vkįu skaičius mažėja,
■nės. duos prezidentui prašomus Įgaliojimus ir pinigų. bet piotas pasilieka tas 
et kaip bus sprendžiami neramieji klausimai, tas palie- pats. kitaip sakant, ūkiai 
a vyriausybei spręsti. stambėja. 1954 metais ūkio y1.™*’

Prieš aštuonius metus Amerika pralaimėjo Kini- vidurkis buvo 242 akrai ’

gyvenę Bayonne. X. J.

Kizala. Baltrus. Jurgis ir Pet

ras. kilę nuo Punios- 

Marcinkevičius. Karolis. 

Onaitytė - Stankienė. Julė. 

Opas. Pranas. Andriaus sūn. 

Paluobis, Jeronimas, ir jo duk

tė Ona.

Radavičius. Zigmas- 

Stankevičius - Mogila, kilęs nuo 

Šiaulių-

Stankienė - Onaitvtė. Julė-

švietimo reikalams. Reikės,
iei Amerika norės išlaikyti Amerika Garantuos? 

tautų tarpe tą vietą, kurią Amerikos vyriausybė ve- 
turi. da keistas derybas su Iz

Ji gali tą padaryti. Iš tik- raeliu dėl žydų kariuomenės Irano, Kuvvait, Bahrein,
rujų. Jei ji gali per metus ištraukimo iš Egipto žemės, 
rūkalams išleisti 5 bilionus, Ant anglų ir prancūzų Ma- 
10 bilionų svaigiesiems gė- skva ir Washingtonas ben- 
rimams. beveik pusantro bi- (Irai riktelėjo per JT orga- 

Survila. Jonas ir jo sūnus An- liono muviu biletams, dau- nizacija ir jie paklausė, o
giau ne bilioną užsienio ke- Izraelis prašo garantijų, 
lionėms. tai ji gali daug kad Egiptas jo nebepuldi- 

Pralaimėjo todėl, kad neturėjo aiškios politikos ir per paskutiniuosius 20 me-Ižernaitis. Juozas. Pijaus sūnus, daugiau, negu šiendien. iš- nes ir nebetrukdys jo laivų

Juozapas, iš Jonuškų

j k.. Deltuvos valsčiaus.

Qatar ir Arabijos galėtų 
aplenkti Sueco kanalą ir te
kėti Į Europą per Izraelio 
teritoriją. Egiptui tai būtų 
skaudus smūgis i jo kišenę, 
kuri ir taip nepasižymi di
deliu riebumu.

Iš to aišku, kad Izraeliui
vparodė ryžtumo siekti to, kas buvo skaitoma 

'ama. Kaip Kinija prieš 8 metus, taip dabai
•a Vudiriniųjų Rytu kraštai, Kinijoj Amerika viena 
mesi atsakomybės atstovauti “Vakarų“ interesus ir 

/Raudžiai prakišo. Ar toks pat pralaimėjimas ištiks Va
iru pasauli ir Vidurinių Rytų kraštuose? Kinija buvo 

.idelė nelaimė, o Vid. Rytų kraštų pralaimėjimas būtų 
milžiniškas ir neatitaisomas Vakaru pasaulio pralaimėji
mas. Todėl kova dėl Vid. Rytų taip nepaprastai jaudina 

isą pasauli.
Kai kuriais žvilgsniais kova dėl Vid. Rytų bus len

gvesnė, negu kova dėl Kinijos. Kai ėjo kova dėl Kilti
ms. Amerikos visuomenė ir vyriausyb,ė dar nebuvo išgy
venusios savo iliuzijų dėl Maskvos tikslų ir neturėjo aiš
kaus supratimo apie bolševizmo suktumą ir grobuonišku- 
1 urną. šiandien tokių neaiškumų nebeturėtų būti. nors 
Ženevos “šypsenų” politika rodo, jog taikūs žmonės ir 
dabar nesunkiai pakliūva ant suktų Maskvos politikierių 
meškerės. Kita kovą lengvinanti aplinkybė yra ta. kad 
bolševizmas iau spėjo pasirodyti pasauliui kaip naujas. 
..‘amus kolonializmas, kuris pavergtose tautose ugdo ne
apykantą prieš save daug didesnę, negu senasis Europa < 

alstybių kolonializmas ugdė jo pajungtose kraštuose. 
S mietu Rusija neabejojamai yra galinga valstvbė, bet 
-ati litiniuose kraštuose ta galybė remiasi molio kojo
mis. Milionai pavergtųjų žmonių laukia Maskvos galybės 
ealo ir. jei tik pasitaikytu proga, mielai dėtųsi prie ne-
Reučiamo Maskvos vie-patavimo galo pagreitinimo.

aitoma pageidau- tu žemės ūkio ploto vidur-'Žilinskas. Jonas. i> Kuliu. Įeis
abar svarstvklėse kis dvigubai padidėjo. amžiaus. nes

Tik viena b lorida rodo ieškomieji arba

leisti ir švietimo reikalams judėjimo Aqaba Įlankos,labai svarbu atidaryti lan-

apie juos ži- tlS.
nuo to pareina jos atei- vandenyse.

Amerika galėtų

Ašie the man who knows — THE MASTER PLUMBER — 
he’ll tell you...

gą i Raudonąją jūrų per sa- 
gai-an- vo uostą Elath, o Egiptui 

svarbu būtų tą langą lai
kyti uždarą.

Kaip žydų ir egiptiečių 
interesus suderinti?

A p z v a lg

IDEOLOGINĖ
NEPRIKLAUSOMYBE”

Bolševiku “Laisvė”

komunistai galėjo galvoti, 
kaip jie norėjo. Jei nebuvo 
kontrolės, tai kam skelbti

, . , , L, nepriklausomybę ? Taigi,
.eibe. sad Ameikos komu- . 1... ivisa ta nepriklausomybe.•••stų partijos suvažiavimas 
asisakęs už “ideologinę ne 
. iklausomybę”
.io Maskvos! ii

nepr
yra tik naujas papuošalas,

/. i -. kad žmonės nebepažintu <e- (tur but. .., i nu pažįstamu, ištikimai Ma-dabar oru- . • ’. •, 1 skvai tarnavusiu žmonių sualvoti savo razumu. •vedziotoju.Kaip la> galvojima.- sa- 
■uiosavais smegenimis al Apie savo seną laisvę

„čš. šaiima'jšn'iš'rtatei- . kaiP 
• i • • ’ /• • lojįau’“Laisvė pasakoja tokias

kaip 1 pasakaites. Ji nerausdama 
D^lįtašo;

jokio pagimdo abe- "Jungtiniu 
inistu partija.

ir.iiškiai pasakyt: 
us galv«»jama taip.

Juskvai i us naudinga.
:o nėra 
oti.

Viena diena “Laisvė“ pa- naa. (Vch Vei! Reti.) iš Kom-

-keibė apie Amerikos bol-įinterno pasitraukė dar prieš ka- 

aviliu ■•i.l,uin« nepti-t"’- " liar" ,h“TO
.•..au.-omy >ę . o sekamą die-,mt.| kontrolės iokios negalėjo 

ną ta pati "laisvė jau ra-jbūti . . Vėliau buvo įsikūrusi 

o. kad ir iki šioliai komuni-įkita tarptautinė onjinizaci.ia. 

Amerikoie buvo laisvi’ Kominformas. kuriai ameriki-

/■■.„nė- i! iokios kontrolės!11“ komunisui kiek ži- J
. ... , . noma (vei 1 ch \ ei. Red.). n«*-

is Maskvos puses nebtivc* ir

Valstybių Komu- 

kiek mums žiuo-

priklausė Vadinasi, jokios

HEATS WATER 
25£ CHEAPER, 3 TIMES FASTER

than any other fully automatic method

4

-

You*ll never run out of hot water... for bath- 
room, kitehen or laundry ... with an automatic 
Gas water heater. Gas is 3 times foster and 25% 
cheaper than any other folly automatic method. 
And since hot water is hot water, it’s just com
mon sense to get the most for the least! Gas costs 
less to buy, install, maintain and operate. Ask 
your Master Plumber and he’ll tell you only Gas 
can supply hot water in the right quantity and 
temperature for the continuous repeat-load 
operation of an automatic washer.

tuyuur Gas Walur Naator te 
• tot, Ibw tart Avtoa«Nc.fi*s OeihM.Oryuc.

i Boston Gas Co.

SEE

PLAYHOUSE i 
90

every Thursday 
Channel 7 — 
WNAC-TV
9.30 p. m.

S pou bo red by 
Your

Gas Compauy

- o* raus MAsrts siumsis

Gromyko Viršūnėj

Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų ministeris Šepilovas 
pereitą savaitę pasitraukė, 
ar buvo “pasitrauktas”, o 
jo vietą užėmė A. Gromyko, 
Molotovo ir Višinskio lai
kais išėjęs Sovietų diploma- 

} tijos mokslus.
Ati-odo, kad ministerių 

pasikeitimas nereiškia Ma
skvos )X)litikos pasikeitimo, 
šaltasis karas kaip ėjo, taip 
ir eis. šepilovas seniau dir
bo “ideologiniame” fmnte 
ir buvo partijos propagan
dos vedėjas. Prie to darbo 

j jis. rodos, dabar ir vėl grą- 
J žinamas. Melavo užsie
niams, o dabar meluos dau
giau Rusijos žmonėms, ir 
aiškins jiems “imperialistų’’ 
visokias nuodėmes.

“Keleivio’ Kalendorius

Mūsų kalendorius 1957 
metams buvo suvėlintas iš
leisti ir tik Įiereitą savaitę 
ji gavome iš rišyklos ir pa
siuntėme visiems ji užsisa
kiusiems. Mūsų skaitytojų 
prašome dovanoti, kad ne
suspėjome kalendorių pada
ryti laiku. Kitais metais pa
sitaisysime.

Kviečiame mūsu skaity
tojus užsisakyti kalendorių. 
Jame yra nemažai visokių 
skaitymu, kurie padės vieną 
kita vakarą praleteti Įdo
miai.

Nežiūrint Į visokias bran- 
venvbes “Keleivio” kalen
doriaus kaina yra ta pati— 
50 centų.

“Keleivio” kalendoriai 
palaiko Lietuvoje dai* Ivin
skio laikais pradėtą paprotį, 
kad kalendorius būtų ne tik
tai surašąs švenčių ir mėne
sių dienų, bet ii* skaitymo 
knygą.

JJ).

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas girdėti Chicagoje
rapijos klebonija, arba se
serų namas Town of Lake.

, . .. „ . , Bridgeix>rto. lietuvių kie-,
doje mai jonų bonija, kaip parapijonai pa
kai ahau> Laivas ltSi)aUb" pakoja, atsėjo daugiau, kaip 
dmo straipsni “Ir protes- $2ū0,000. O seserų namas 
tantas paraudo , kui lame «pown of Bake atsėjes apie 
rašoma, kad Duoline, Airi-
jos sostinėje, keleivis apsi- g;a proga tinka priminti, 
stojo vięsbuty ir naktį sta:- kad - Bridgeportokie- 
ga sunKiat susirgo. Jam bu- , onįja daf buvo labai gera
vo pasauktas kunigas. v»e.->- bet kunjgams parūj>o turėti 
bucio savininkas buvęs pro-naują kleboniją> nes para.
testantas, bet jis Kunigą pi i- pjjonų pinigų jiems negai- 
deramai pasitikęs, priėmęs , Ja JJe nwi ban^škai 
savo patalpas ir pavaisinęs. ovventi
Pasikalbėjimo metu protes- -T stlai niukas ro. 
tantas kunigui pasakęs, kad, d kai a jr vejkia
girdi, kai tu tamsoje ori- iaukįjantis dvasiniu- 
dai per lietų n saitą orą, į kai a tfe dva.
tai kardinolas savo runruo- sininkaj
se pne krosnies Šildos, ir ; gyvenimas. Marijo-1. 
gal dar su stikliuku ranKo- J -

Paraše prieš save

Vasario 2-ios dienos kti-

PREZIDENTAS EISENHOVVERIS SKAUTŲ TARPE

Amerikos skautu vadai kasmet apianka prezidentą ir jam praneša anie <i>j 
veiklą, čia matomi skautu tyrinėtoju bur;. Įteikianti prezidentui sava

i Kas naujo Brooklyne
___ __----------

Minėjome dvi sukaktis J. Petrėnas, D. Averka, adv.
K. Michelsonas, li. Spūdie-

į Dėl Įvairių priežasčių ne- ,nė> Montvila ir kt.
>l-‘5.;au anksčiau pranešti Pažmonys baigtas visiems 

, ‘keleivio skaitytojams dalyviams sudainavus su- 
iapie dviejų sukakčių minė-kaktUvininkui “Ilgiausių 
Rūmą. metų”.
■ Aie* Brooklyne turime čia Antros sukaktuvės buvo 
.g.musi lietuvi advokatą Ste-suruoštos Pranui Spūdžiui 
ponr Briedį (Stephen Bre-jo gimtadienio proga. Kuris

nai paraše pnes save. PATERSON, N. J.je Tada kunigas pasakęs, gia norfu
Kad taip nesą, nes us esąs _ --------kardinolas. Tada protestan- %j • aį. o. lhL; ... vi, Minėsime Nepriklauso- 

, . - 1 eko pasikalbėti su vie- _vk~tas paraudęs, atsiprašinėjo .. 1 . .. , mvtes šventę

DETROIT, MICH. WORCE5TER, MASS.
Kas

Kuris mums reikalin- gimtadienis buvo. nut>- 
įgas kaip profesionalas,taip lėta, bet tas ir nesvarbu, 
sakant. i bėdą Įkliuvus, bet nes Pj-anas Spūdis gerai at- 

i.iis yra ir sunkiai pakeičia- Jodo ir jaučiasi ir metais 
! ma; visuomenininkas. nesirūpina.
į Jis r.e toks, kuris vaikš- Pokylis buvo erdviuose 
j:o užrietęs nosi. Jis dirba Bronės ir Prano Spūdžių 
v;.\.s įeikalingus visuome- namuose sausio 26 d. I ii 

■nei darbus, jam nėra dide-lSUsirinko LDD šulai ne\ik 
• i.ę ti mažu darbų. iš Brooklvno, bet net iš
i Advokatas S. Briedis šie- Cliffside, ‘ N. J. (Bukavrc- 
!met yrą Amerikos lietuvių kas), Union, N. J., (Harry 
.! tary bos vietos skyriaus pir- Burke) ir Spūdžių giminai- 
•rninirkas, SLA centro iždo ėiai Ramanauskai, Rainys

;:es

t paskatino taip kalbėti? globėjas, LSS centro komi- jr dar viena pora atsivežė
. , . . T> teto pirmininkas, LDD 7 kp. jabai skanu sūri. Harrvrasario o. vielos Len- <:lia.,<n cAkrAt«rin« H-»i-t» i ,_ . ui.ai.^ų seKietonite n aai Burke papuose stalus gra-

Klubo jubiliejinis banketas

sekretoriu. Jis 
ūpestingas vi-

senatvės atveju. Jie klebo- vai. parapijos oaz-ou; sa\o g * klausytojus neiti i klubų sa- Maspeth yra Lietuvių pilie-be pertraukos buvo 7 kuo-

Nuoširdžiai kviečia
Vsldyba

šias taip, kaip atėjęs
Tokiu 

ma, non 
talikų dv 
jimą, paprastumą 
mų nepaisymą 
atsiekta ?
bulų rezultatų? Juk čia pareigūnas paaiškinęs, kad kun. J. Kinta, pas 
kiekvienas parapijoms pri- ne<ą Įstatymo, Įpareigojau- prof. J. Brazaitis, parapijos meniui $1.50. 
simins lietuvių kunigų ištai- ėio parapijas savo darbinin- mišrus ir vyrų chorai, vado-
gingą gyvenimą. Prisimins Rus apdrausti. vau jami muz. V. Justo, de
jų puikios, didelės, moder- Katalikiškoje spaudoje klamacijos, rezoliucijos ir 
niškos klebonijos, jų biiz- nemažai jr neretai rašoma kb Minėjimo komitetą

programą 
Kalvelis, taip pat 

isuomeninin-

?u- ANSONIA, CONN. klausomybės minėjimas. išminko caibą, tai yra ad- b. viešnių skaičius vie- 
Kas tą svečią taip pa-vokatauja. |nu a|. kjtu me^u vra daiy-

mokė”, mes nežinome, bet Sios sukakties proga Mas-y choruose, 
jo žiniai galima pasakvti, petho lietuviu klubas sausio

atalpose suruo-j Bronės Spūdienės rūpes- 
pokyli, kuria-'valgiai buvo labai ska- 
didelis Broo-'nūs ir visi buvo vaišinami 

pažan- karališkai.

gantys automobiliai, jų ato- su pasigėrėjimu apie popie- daro: garbės pirmininkai— 
stogos tolimose vietose. Nė Pneiklikas darbininku kleb. kun. J. Kinta ir kun.

'.v.
Visi Į Tautos šventę

kilti mintis, kodėl mūsųku-j 
nigai neseka minėto Dubli-'

miesto majoras, kuris
i

'latviu bei estu atstovai.

. . T. . .. 5 vak, o susipažinimą?skelbs ir Lietuvių dieną, ir yaj k IG t’, proga
Visi Ansonijos ir apyiin- 

J?35* kės lietuviai raginami daly- 
^au' vauti šitos taip svarbios sti- ..—----------

įsiems tik

I ietuviu klubas Vasario 
i Altui paskvrė

'liau darbuotis lietuviu
Vakarienė buvo skoniu-j suomeninėje dirvoje, 

•gai paruošta, tvarka buvo! 
gera. Tai šeimininkių, da-- Koresp. in.
kartinio klubo pirmininko ---------

J. Krasinskas

, vi .ro i • Sveiksta J. Kondroškano kardinolo pavyzdi? Jei
lietuvių kunigams kas pri-; Senas Socialdemokratų Patersono lietuviai 
mintų, kad jie privalėtu veikėjas J. Kondroška pra- met nusiunčia aukų

tantas, 
kas? Vargu.

viešbučio savinin- gauti. (lydytojai sako, kadiBas jau paskyrė Altui $75 
praeis dar kokie 3 mėne-;auka j,. $25 Jokūbo Stuko: HUNTINGTON, N. Y.

Chicagoje yra nemažai šiai. kol visiškai pasveiks.^ • lietuviškajai televizijos pro-! 
įsiturinčių biznierių, pre- Linkiu drg. J. Kondroš-igramai paremti. -Mirėpasitur 

kybininku. finansininkų, kai ko greičiau atgauti jė-
gramai paremti. 

Visi lietuviai
Frank Peldūna*

o •? z \in n 1 im iyziit A. Matulio ir buvusio pii-'N«w York Times apie 
ik į ji a mininko Šlapiko, kuris ve-lietuvius dailininkus

hdlOd pokylio programą, nuo- (LAIC) — Nevv
Times sausio IG ir 17 d.

, , . . , , laidose plačiau rašo apieklausėsi kalbų, kuriose kai- vykstanči^ men<> aMlst!i 
džili žruyipk:. w,-«« kiic,,;-] uetoiai vienas |m kito pn-|N Yorke ir Phik.tielnhi-

Apie 20/ 

ištarimas, 

tuvių kalba 

parinkimas.

;■) ze':z:n. nurodyta . i,...,... . 1,einas
ren apta: tnt::i 1:?-!

1 ū pešt i: 1 gas ž« >tizi t i' 

v.rdu vietovei’

Skaniai pavalgę, svečiai
York

kviečiami;
profesionalų. Daugelis jų gas ir vėl stoti Į visuome- gausiai minėjime dalyvauti; ^Keleivio’ k......... ..
turi pusėtinai giažias rezi-nini darbą. Jis jame varo!jr paremti Lietuvos išlaisvi- p„iafmas sulaukės metudencijas. bet vargu ar kuris platų barą ir jam ji aplei-|nili0 kov3. J. J.i*^“\>Honis' buvo kb

...................... . tokias dus. tuoj jaučiama didelei ------------ -------------- il«s iš Nemakščių parapijos.'iš tu lietuviu turi *. *.
brangias rezidencijas, kaip spraga, 
va Bridgeporto lietuvių pa-

didelė

Chikagietis

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

wKeleivio” Kalendorių 1957 Metams
“Keleivis” jau išleido ir siuntinėja užsisakiu

siems dideli, apie 100 puslapių kalendorių 1957 me
tams. Dabar pats laikas ji užsisakyti.

. Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yra daug visokių skaitymų, informącijų, eilių, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti tuoj pat. Gavę 
užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. Užsaky
mai išpildomi tą pat dieną, kada gaunami.

Nežiūrint 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 Broadiray 

So. Boston 27, Mass.

Sausio 22 d. staiga mirt 
skaitytojas F

Chicaęo S. 151.
(Skelh-1

ST. PETERSBURG, FLA. Iš iame krašte išgyveno 53 
J metus. Jo liūdi žmona Eli-j 
zabeta (Ivanauskaitė), sū
nus John, duktė Helen 
Goodvvin su šeima, brolis

Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės akto paskelbimo sukak
ties minėjimas Įvyks sekma
dienį, kovo 3 d. 2 vai. p.p. 
V.F.W. Hali (4145 - 33ixl 
St. No.). Amerikos lietuvių 
klubo valdyba prašo visus 
lietuvius iš St. Petensburg, 
Tampa ir kitų miestelių da
lyvauti tame mūsų minė
jime.

INC0ME 7AX 
PRIMINIMAI

Min INI N K AMS DABAR
John (Newark), seserys—! Rl giapictė
Mary Yankowski (Newark)j Bet taksų mokėtojams tai r.e- 

ir Anna Miller (Aibany) SU lahai maloni, bet būtina parciy : 

šeimomis. * ‘—raportuoti 1956 metų paja-
______ mas ir atsiskaityti su niuitinin-

M Al J11 OAftTAl įkais. Tačiau tą nervingą galvo-
NAUJI RASTAI suk; galima, ir apsimoka |javes-

ti sąžiningiems taksu spceams. 
Jie pasirūpins, kad neja-rm.*-

je lietuvių visuomenėje uz- .. Ka?i„Ii
ma pirmaujančią vietą yra klkJtai ve|tjna 

didelis Lietuvos patriotas ir
neišsemiamos energijos Tas pats lakiraštis rašy- 
žmogus. damas apie vykstančią pa-

Klufco pirmininkas A. rodą National Academy of 
Matulis visų dalyvių vardu Design, pastebi, kad lietu- 
iteikė kuklią dovaną. vis dailininkas V. K. Jony-

Kalbėjo: J. Saltys, P. M i-nas laimėjo premiją už sa- 
kalauskas, J. V. Stilsonas, vo grafikos kūrinius.

i

SAULĖLEIDŽ1O SPINDU-V T V ▼ a * I W | •*<»J • * MIS.LIUOSE, Petro Nigato ei- kėtuni taksu
liuoti kūrinėliai, viršelis ir 
vinjetės Jono Tričio, išlei-Į 
do pats autorius, 93 pusi.,!

Pranešimas 
New } ^orkiečiam >•Kalbės buvęs Chicagos 

miesto' teisėjas J. Zuris, Dr. c 
Domas Jasaitis ir kiti. Busj^ina nepažymėta.
maža progiama ir taip pati - ; reikalais
skanių užkandžių. Visus tomas jau ryšykloje ..
apylinkėje gyvenančius lie
tuvius ir svečius, kurie bū- dešimtasis tomas jau lyšyk-Į 
site Floridoje tą dieną, pra- loję, taigi netrukus jis pa-' 
šome gausiai dalyvauti Lie- sieks ir prenumeratorius. Ji 
tuvos nepriklausomybės redagavęs prof. J. Puzinaš 
minėjime. i išvyko j Filadelfiją, kur jis ryto iki 8 vai. vakaro

FJ. Šaltokas nuolat gyvena. j tskeib)

Šia proga savo klijentams 

pranešu, kad nuo dabar taksų 
pas mane kreiptųsi 

šiuo adresu:
Lietuvių enciklopedijos! d. KLINGA

337 Union Avė. 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EV 4-1232 
Ofiso valandos: nuo 10 vai.

i

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus is tikrai Amerikos valdžių 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

i

3

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vai<’ - ri- -♦ 
ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką. Cia 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. *

Mes siunčiame vaistus VISl'R. Turime * 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. J 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo < 
reumatizmo, nuo širdies ir ner%ų ligą. Vai- * 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums J
visais sveikatos klausimais. *
Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Phm. *

Ideal Pharmacy vaistinis savininkas
Ir Notary PnbHc ;

sveika* -s rei'.ia- 1
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KANADOS
TORONTO. ONTARIO

jų d r. Pranas Ance vičius 
yra geras kalbėtojas, geras 
žurnalistas, mokąs žinias ir

■ ♦ i - -

ti vaisius, daržoves ir juos 
parduoti vietos ir užsienio 
rinkoje, o taipgi — Valgio 

BT a rr bendrovė, kuros tikslas bu-NALj JlhyOb vo steigti valgyklas,
vio, kuris nežinotų ką nois Kai Lietuvos eksportas j 
apie Oakville. Tie atminti- užsienį padidėjo, J. Glem-: 
ni laikai anie Oakville — ža susirūpino ir laivyno 
draugų Frenzelių nuopelnas, steigimu.

Lietuviai kitur

Įdomi dr. Ancevičiaus 
paskaita

Draugai jiems linki ir čia beje, atstovavo socialdemo-ronto lietuvių. Toronto lie- s .j } j dėl kratams Vlike, tarptautinė-
tuviu namu mažesnioji sa- . nlė Visu nesutalpino. Dauęe- to Fienzehai nuu ūko se socialistų o.gamzacųose
liui teko stovėti. Ptelėgen- "uo visuomeniško darbo ir n tt.
«... ..............a;.. draugų kuii ir su kuriais Bendradarbiauja J. Glem-

Kalbėtojas iškėlė ir tokių . ... A
momentu, kurie daug kan’apsig.vveno t nste ton Ont. 
dai nebuvo žinomi. Iš tikru- Sen“ URUGVAJUS

Maskvos šarmanka veikiaVOKIETIJA

J. G'emžai 70 metų
-Delegacijai” iš Sovietų ledijo*

sąjungos sugrįžus, kiekvie-

PRINCAS TVARKO

SOS, J

Carl Gustav yra paskiria/ 

mokyklos, kurią jis lanko, 

policijos viršininku. Jis 

žiūri, kad vaikai saugiai 

galėtu pereiti gatvę.

NEAPLEISKIME VACLO
VO BIRŽIŠKOS KAPO

faktus surinkti ir supranta
mai klausytojui juos per- Dabai’ Hannoverv gyve- n3 sekmadienį vėl groja 
duoti. nantis Jonas Glemža įžen- Maskvos šarmanka Petro

būtų gerai, kad socialde- gė į aštuntąją dešimti, bet Revucko vadovaujamas ra-
mokiatai surengtų dažniau dar tebėra 
dr. Ancevičiaus tokių pa- lūs. 
skaitų ir kitomis aktualio
mis temomis.
Pasisekę* “Tėviškės Žibu
rių” spaudo* balius

J udrus ir tik-veik- G1J° pusvalandis. Jis
tai n tekartoja, kaip lietuviu komunistų tarpe ir

vavo ir politinių kalinių i 
laisvinime iš Šiaulių kalėji- •'

Kaip ją visur veaziojo ir lyną į-metę. oei venau at
rodė dabartinę Lietuvos sikvošėjo- ištraukė ji iš są- 
pažangą” ir kaip dabar šia vyno ir vėl pakabino—Sveikas, tėve ’ Kur nu- 

vai pereitą sekmadieni, kad 
aš nemačiau tavęs Lietuves 
i • epr • k lausi m v b ės m i n ė j i - 
m e?

—Na. jeigu nebuvau te
nai, tai buvau kitur. Ma
tai, aš cekavas žmogus, tai 
nų ku savo nosį Įkišti vi
sur, ir aš galiu tau pasa
koti, kad šitaip landžioda
mas aš daug ko išmokstu.

—Man atrodo kitaip, tė
ve.

—Nu. tai pasakyk, kaip 
t..a ati odo.

—Man atrodm. kad tėvas 
n eko itauja neišmoksti, bet 
užmušti dai' ii' tą. ką pii- 
rr.iau buvai išmokęs.

i\Iaik. ju rong. Gerų 
k kūjų aš neužmirštu. Tu 
ž.nai, kad seniau, kol aš 
jau.iesii.s ouvau. dažnai .-u 
• a\ > v aisau sim nulodavau 
roviaksių mitinius. Ale kai 

misteiką suvai ėm 
plytų i policijos 

manydami, kad tai 
ą salė. ir kai uoiic- 

mums gerą 
to lUiivO as 

Įauga

Katalikiškos krypties sa- JT1O Kaio daugelis kitu
\M‘ ' U

vieta. tėve. vaitraštis -Tėviškes Žibu- revoliucionierių ir Glemža * ietuvoje visi žmonės lai- garbingoje vietoje.
t tik nekelk sa- mai , vasario 2 d. turėjo pateko Į caro tarnų rankas. mir-Sb 
tai,- aukštai. Jei- pasilinksminimą, vadinamą bet jam pavyko palyginti na’.o nosie.- 

gu
aiedta su savo parapijonais K,ai. meninė dalis ir vaišės. įpirkti: tesėdėio 
i naktim Saubostono kiu- Naujoji ir didžioji “Prisi- :ųus metus.

' k .'to.io a’.kivvskuoas pandos balium. Buvo šo- pigiai savo -nusikaltimą" 
ik viene-

oą pasilinksminu. ui kodėl kilimo" parapijos salė bu- Nepriklau?omoj LSew.
.au u.i.a viera aeunKama. vo pilnutėlė. Retai tokių • j Glemža kuri laika

otūs ir gerai gyve ni. Krasinskas

per
dika

i> i B,
užkure
II .iU.O 

Jve..os piy.o? e.

tik

U'.er'.uu.
>_ i r.e pats

•o 1 iCi • ct
,ą 

•amo-
mo.

Tačiau meluojama nesu
sitarus. Revucko šarmanka

AUSTRALIJA

sako viena, o pačios “dele- Nauja krašto valdyba 
c acijos” nartų atvežti iš 
Lietuvos laiškai ką kita by- 

- loja. iš kaikurių nartų per į
Dabartinėj Lietuvių ben-

-,oum teve. Kati tomo- tirštų parengimų pasitaiko. buvo k3rįuomei;ės inden- • ? j.b L? _ ii je yra: Pirm. St. Kovalskis,
vietose žmonės Įpranta T ik pernai Toronto S.L.A. ęanto pavaduotoju ir inden- i^-ii^tninuti ^eFsvbės?** v*cel )iim. B. Laukus ir Z.

daug ji- kuopos statoma opeiete r» mm ioo-u motu 55 Budrikis, sekr. Ii. Limitus,
štai vienas “delegacijos”; jž(p y. Šimu kis, švietimo ir 

vadovas J.

4 c 11:
. _ Lctlltv »JCZ % L4V7 VVJ U lt ĮIUICII’

j)iaietuž.a daug oi- kuopos statoma opeiete tantu o nuo 19*^5 metu iis

klubuose geriant ir kitais katalikiškais laikraš-

kol narių išsitarė, kad jis pa- kultūros reikalu 
klausės buvusį savo drau- yetelkis, narys 

J. Glcmžos dar nelkainuo- S3 dabar sėdintį mi- njg>

Didžiai gerbiamieji, 
šis komitetas Amerikos

lietuvių sudėtomis aukomis 
palaidojo prof. Vaclovą 
Biržišką ir sumokėjo visas 
laidotuvių išlaidas ($743.- 
21). Bet jis jaučiasi įpaiei- 
gotas pastatyti nors kuklų 
antkapi (paminklą) prie 
didžiojo lietuvių mokslinin
ko kapo.

Komitetas turi keturis 
šimtus dolerių su centais. 
jis buvo pasiryžęs už šią 
sumą pastatyti nedidelį ant- 
kapėli. Bet komitetui atro
dė, jog būtų didelė gėda 
uaoartinei lietuvių kartai, 
jei ji nepajėgtų pastatyti 
cent kiek žmoniškesnio pa
minklo žmogui, tiek daug 
Gavusiam dabartinei ir ki
toms kartoms, tiek daug 
dn ousiam kultūrinei mūsų 
praeičiai išaiškinti, lietuvių 
oibiiografijai paruošti ir jau
nimui auklėti. Komitetas 
nesirengia statyti didelio ir 
brangaus paminklo, bet no
rėtų pastatyti kent kiek di
dėlesnį, kad i kapines at
vykusieji veiior.ies mokiniai 
lengviau gaiėtų pastebėti jo
jo kapą.

Komitetas yra pasiryžęs 
antkapi pastatyti šį pavasa
ri. J et aukos bus gausesnės, 
tai ir paminklas bus dides
nis. Jei aukų bus mažiau, 
tai ir paminklas bus pagal 
pajėgumą.

Komitetas j rašo Jūsų or
ganizaciją skirti auką prof. 
Vaclovo Biržiškos antka
piui ir pasiųsti ją šio ko
miteto adresu: 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Money Orde- 
Komiteto var

du. Būtų giažu. jei būtų 
parinkta aukų ir paskiių 
asmenų tarpe.

Surinktas aukas prašome 
atsiusti ne vėliau šių metu 
kovo 31 dienos. Iš anksto 

dalv (,ėk°jame tiž skirtas aukas,
‘ -Jus gerbiančio

Komiteto Prof. Vaclovui
Biržiškai laidoti vardu,
Pranas Čepėnas, pirm.
Matas Krikščiūnas, ižd.
Martynas Gudelis, šekr.
P.S. Velionies Vaclovo 

Biržiškos vardas gerai ži
nomas ir “Keleivio” skaity
tojams. Neabejotina, kad ir 
iš jų nevienas savo centu 
l>adės papuošti to tauraus 
vyro kapą Chicagos tauti
nėse kapinėse nors kukliu 
paminklėliu.

Jei kam savo auką būtų 
patogiau atiduoti per “Ke
leivi’', jis mielai patarnaus.

Čekius arba 
i ius išrašyti

c*: »i.
- . aKa’. 
i i a .. o. 
n-, i. Ar 
vi.'t.ek

“ v i -
•-i.es. te- '

.os-

oru

čiais, yra tolerantiški, gal tj nuopelnai yra ypač pieno nisterio kėdėje: “Sakyk-Jo- 
’aikas dingsta, dėl to svečių tarpe buvo koooeiacijos srityje. Jo ir nai, kodėl po daugiau ne Stu 

Maiki. ueužšta- daug ir kitokios minties bįtu* pastangomis* buvo su- metų sovietiniame gy- <
rsi. ar negersi, žmonių.

įgarsino ir išsikraustė
iv. -v. ’• • mi? ŽinomaL į auga1 Fienzenai 194/ kurio pirmininku 

lavinimui. nt. it sikėlė gyventi i Oak- lalka
azitkas? villės miestelį, 20 myiių ’ fvenoContrus 

duo- nuo Toronto. Tais metais -KOOpeialyvin^

kurta Pieno 
bendiov

perdirbimo venime tiek nedatekliu ir

: k.

dar nėra 
juo r.au-

.s ..- to j 
■ masis. tėve 
azitka

<1 . . t C ' k*.

. .mei iko:
•. <xi 4 > <1.1,

net nau- pradėjo Di Pi emigracija. į 
pavyzdys t rcnzeliai daug padare au- 
Jie aiva- deivitų lietuviams atvažiuo-

—. Je as
*. ..aik;

t i.. JU.. . t. i T*

iįe.švie.iau.
-Bet iašyli vistiek neiš- 

? r. o k i •
- is rasto, vaike, visi ne

gali duoną valgyti. -Juk ir via zve; 
Lietuvos kunigaikščiai ne 
\ s. mokėjo o vis*
tel; ponavojo. Ale kam čia 

a > i emudviem

Stašio-

Studentu suvažiavimas

Svanev mieste revi-.o pu-
masis lietuviu studentu su

>viu sąjungą, plačiai - c;!ėi Lietuvoje tiek daug važiavimas, kuriame d< 
i Pienocentro vardu, lu-M- vavo apie 50 stut.entų.

jis bt I pirmą klausimą minis-
terįs atsakęs: “Matai, drau- MŪSŲ ATSTOVAS 

jungė ISO ge Adomai, ginkluojamės. ANGLIJOJE
į Ką padarom t)o kiek laiko -------

u nebetinka, reikia mesti “Keleivio” ir “Darbo”

beveikto- ti. lodei nuo pi™W F,en’ «*>.< '-0 ‘tonu pieno, 
kaip ir lie- želių Cakviile s lietuvių

pieną
pienines,

.ate
J:<

apie 
i per

ivo apie
no. Ūki-
lismetgau-
i dO inil’o-
tas IJetu-
t iii Č dau-
jukos su-

"Kia ,VV!*Č-
> at\ az i a-

šalį ir iš naujo daryti”, atstovas / P.Mijoie yra J 
O į antrą klausimą aUa- Venskunas (17 We!lview 
s, kad “tie irisai yra in- Dr Motkcr-vaP. Lanark 

kurių Lietuvoje Scot’arM). Visai? prenume 
ratos reikalais prašome 

Šarmančikas užsirūstino jį kreiptis.

11

tačiau nij5nat i nencuuomenė išaugo ikike-(javo (jaugiau kaip -’O milio- Lūkstą .
u.i 'i• oet irų (lesimčių. nŲ dolerių. Sviestas Lietu- šarmanči
..o hiOK trdą. u i en dig. <1 eželiai įstei- eksporte mirtai-p rtan-

i\. ti

ai u tau pas ;- 
kad per savo 

■ •ats ceroKai

ant pralenkia tuos, gė ir keletą organizacijų, jų iau 20' 
tiese linksminasi, tarpe ir socialdemokratų 

• n vaido Ameri-skyrių. Kadangi Oakville Pienocentro 
via taip Toronto ir Hamil

Kaip kieno pakritikuotas 
’ etras Kevuckas labai užsi- AlSISAKO KLA.-Fe.DOS 
rūstino. bet neturėdamas

rntu irodvmu užmetimams Klaipėdos krašto vokieti-

y .v. RcOpeiac;ja užimtu vis pla- . 
Fingold. Conr.ec-jsmukimai, paskaitos, kon- tesnį *oara ūkio

tai kalbėti? -e. 
< K. verčiau j ašnekėkim 
;-yie lietuviškus kiubus.

- O ką tėvas nori 
kalbėti’?

-Aš noriu tau pasakyti, 
i .ad j’erns gerai eina biz- 
. Žiūrėk, kaip sunkiai ; 
ciii.a SLA, norėdamas p i- Iu- 
t: ar.kti jaunų žmonių. Ir'.M- .
Lt - negali pritraukti. O 
i. ubai piir.i jaunuolių. Ne- r. : 
: ii;ia nei vajų daryti, nei v e 
prasyti, kad ateitų, tik at - t;, 

e -t duris, užsuka šeiuą ka- ; 
alint ą, ir iaidavei jaunuo- ' e. 

J M pi isirvnka kaip bičių i t ’■ 
avi!i. Seniai jau ir neboa- vi 
teina. a jiems kaziriuoti 
temd au \ietos nėra. .;u.: >' '

vaisujos gubematu- ieiencijos ir per eilę metų jam mint‘į metus į r=w,,j 
ii ra žydas Ribicoff. Tai gegužinę/?, i kurias šuva- centro i«dvgo atžala-So- - *°
;a iii: ŽM pavyzdžiai, tė-ziuodavo minios žmonių. (hųJa ne,..,?7*

.'m parodo, kaip aukš-
Z:

• .s net
apie

? a
i ' /S’

gai; pakilti, jei- 
os savo laiKo 

besinnksminda- 
b-1 atidos ji mokyk

savo molui lavinti.
' a '.i. žmogus negali 
vyne/iti. Kaip Ui šncKi. 

, s>se Knygose yra 
; .. tad žmogui įei- 

sigerti. Ir pasiiinks-ls
iv.; K ristus atėjo į

'.; Giją jtasilinksmin- 
onmat'-. kad visi 'že

i'.-v.’iu. -;a« 1 i*- ni m v,

foronte nėra turbūt lietu- J-----

tono arkivyskupas ateina i 
nait-klubą pabaliavoti. Nu, 
tai kaip tu gali sakyti, kad 
klubai nereikalingi? Nebūk 
toks upartas!

—Arkivyskupas, tėve, ga
li “baliavoti”, nes pinigų 
jam sudeda kiti ir savo ran
komis duonos j>elnyti ne
reikia. Bet kas turi pats 
sau pragyvenimą užsidirbti.

i tas privalo lavintis ir lavin
ai -ė<ii nosis nule;-jtis, kad galėtų savo būklę 

•žuvo kas certi.jis.paiengvinti.
ki .. postą i keną su —Kaip aš matau, Maiki,

;>• paoure is jo taj šiandien aš negausiu su 
’>• j:s ii oe visiems *avim rodos. Nenorėdamas 
d veselė būtų links- pyktis, pasakysiu tau gud- 

-'od vtduk to ir Bos- }>aą j,- (jac oi.

HElFTDUR

HPtP YOUR

terįs ir visai nekaltus vai- '»ienas tu voKietimnkų 
gyvenime, u,,, kūdikius”. Labi enzas kreipė'’: net i

Maskvai tarnaujančio socialdemokratų partijos 
protas visai susimai- vadovybę ir paprašė jospa-

'•ė. Neseniai jis pats per tą sisakyti. Jis gavo atsakymą, 
j. at! radiją tvirtindavo, kad kad sociaMemokratų parti- 
i iš Lietuvos niekas nebuvo jos tikslas “atsAityti laisva,
. vežamas, kad Lietuvoje nė- taiką nr linčią demokratinę 
ira rusų. Vokietiją 1937 m sienose”.

Vadinasi, Vokietijos social
demokratai Į Klaijiėdos 

Nikita buvo pasmerkęs kraštą jokių teisių nereis- 
; Maliną už jo žiaurius, ban- kia.
! lit’škus darbus, bet pasku- ------------------ --------
I tiniuoju metu jis vėl pra- ‘KELEIVIS’ Į VOKIETIJĄ
deda tą banditą garbinti ir ---------
veržia ir kitur esančias bol- “Keleivio” skaitytojas Si- 

j š " .kiškas davatkėles tą monas Naujalis iš Ediboro,

Vėl Labina senus abrozdus

NEMĖGSTA KAl.iifiTl

bako sosto įpėdinis Ao- 
dul l!ah. kuris lankėsi 
Amerikoje. Washin£tono 
: painios klube I arėjo pa- 
: aky‘i kalbą. Kt jis pa
reiškęs, kad nemėgsias 
kalbėti, kalbos teksią pa
davė Irako ambasadoriir. 
bet šis buvo pamiršęs aki- 
rivs ir todėl buvo priver
stas pavesti kalbą skaityti 
sekretoriui.

t, csVe

i pati daryti. i Pa., užsakė “K
Iš Urugvajaus partijos ko-men Ims, gy venant;; ms Vo-

j munistų pašalintas tos par-kietijoje, be to atsiuntė 
' :jes kūrėjas Eugenio Go-Maiklui knygoms uusipirk- 
mez buvo virtęs trockistu, ti ir tėvui naujai pypkei, 
l et paskutiniu metu vėl ta-“Keleivis” i Vokieti ja siun- 

! po staiinistu. čiamas Gabrėnui ir Gasiū-
! Sumišimas buvo kilęs ir nui.

eieiv! 2 as



Nr. 8, Vasario 20, 1957 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktu

Iš Pavergtos Lietuvos j
nomas neapskaičiavo tiks- „ v
liai- kiek reik sėklos palik- ***• P****** Kaune 
ti — jos neužtenka numaty- Kaune per tuos 11 metų
tam plotui apsėti. O apsėti pastatyta nemaža naujų ~
pagal planų numatytų kie- įmonių ir gyvenamų namų. J918 metai • buvo labai
ki reik būtinai* Kas daiyti? rastat.vta nauja ireležinke-'i'<dkšmingi visoms trims Pa- dar ir kitu požiūriu: ji nors

Elagu vaba Eesti! bę, Estija, kaip ir Lietuva, 
šuoliais žengė priekin viso
se srityse, o šiandien ji vėl 
ūkiškai ir kultūriškai pa- 

Laimingesnė Estija buvo vergta Maskvai.
Bolševikams užplūstantKA PATS MATĖ IR PATYRĖ

Kolchozai 
tuves,
suomet nieko nėra. Net to- dirbę, neturi tinkamo dra- užsėta, kiek reikia, bile sė-žinkelio tiltas ir geiežmke-,sve^mo Jun8° ir pačios sa- nioliktojo šimtmečio pra-jie dirba, kaip išmanydami 
kių dalykų kaip baltų mil- bužio ir avalynės ir to dėl jimo planas būtų įvykdy- no dirbtuves. Aleksoto til-'tankiai tvarkysiančiossa-ldžioje; ji visų laiką turėjo savo krašto laisvinimo dur
tų, cukraus ir t t. atveža i tuosdai bus vyksta tik ver- tas. Tas yra svarbiausiais pastatytas geižbetono,1 Y° krašto reikalus. Lietuvos savo raštų, spaudų, todėl jos ba. Daugiausia jų susispietė 
per kelis mėnesius kelias čiami. 'kolchozu nirmininkams. ap-vinim utirGi-nm-jc lak žmonės tą pareiškė pirmie- tautinis atiriiimas. kultūri-isLa;;,per kelis menesius kelias cianu. ! kolchozų pirmininkams, ag-per viouų atidaromas lai-žmones tų pareiškė pirmie- tautinis atgijimas, kultūri-Švedijoje (22,000), Kana-
dešimtis kilogramų, arba Kai kur buvusių vien- ronomams ir kitiems aukš- Vams praeiti. Tiltas per Ne-1 J* 1918 m. vasario 16 d., o nis stiprėjimas prasidėjo doje (13.000), JAV (12,- 
kelis ritinius mieste užsigu- žiemių trobesiai nugriauti tiesiems pareigūnams, kurie ų medinis (seniau buvo' 1° dienlK tai yra va-gerokai anksčiau. 000), Anglijoje (5,000) ir

pažymėti, kad es- t.t.
metais pajėgė Mūsų politinės ir kitos 

pirmųjų dainų šven-organizacijos su estų atitin- 
turėjo sa-Ramais vienetais palaiko ar- 

raugijų, mo- timus ryšius. Geistina, kad
Bendrai žemės ūkis su- 1 

s mukęs. Gy
žiau kaip seniau. Dažnai ir l» nes rytas lieptas pėstiems. įpnKiausomyoes pasKeinimo estų naujokų rasų Sveikindami estus jutau
tiems kolchozai neturi paša- savo Šančiuose pastatytas di- ^9-jų sukantį. Visur jie ją kariuomenėj 98G mokė jo tos šventės proga, sakome:
ro, taip, kaip anuomet Lie- delis kinoteatras ir vienas minės taip pat įskumir.gai, skaityti ir rašyti, o prieš'"Elagu vaba Eesti!" — Lai

vadinamos soclenkty- dų orai ir kam kitam* Imu- pernai vasarų jis dar nebu- . l)asaub’ išsisklaidę kyklų ir t.t. To dėl nieko tie ryšiai būtų dar tampres-
nuostabaus, kad jau 1886 ni.

daug ūki47-1948 metais 
ninku išvežta i Sibirą, ki
ti, pataikę progą- išsikėlė i 
miestus, jaunimas baro pa-

i metų rudenį pate matė, Uar naujų sVatoma. Ateta-

^at^ 75 metrų ilgio 4 aukštų na-^alPf“ JVe? (J_aro]ne’ .t1^. *>a" pat bolševikams Estija pa-gyvuoja laisva Estija! Tuo 
robiant beraščių ten reikė-šūkiu tvirtai tikime. Bus 

jo su žiburiu ieškoti. laisva Estija ir Lietuva!
Atgavusi nepriklausomv- Žemaitis

stangų mokintis (Kaune 19- tur slėni- Vienui* galima skerdyklų. Mat, . partijos ^ami centrinio šildymo ra- n’s Lietuvą, o gyventojų
55 m. buvo apie U.ūOO anksčiau pradėti dirbti, ki- 'udovybės buvo liepta s^" diatoriai ir katilai, o taip 05 puse tiex, kiek Lietuvo-, Lietuv
moksleivių) ii iš jų jaunio- tur vėliau, bet visiems reik mažinti arklių skaičių dėl t ejej;tros turbinos. Je’ ^et s*ak b likimas to įj
i. . . ž i. i _i. * •- • ___ nusuvn iv VissL x* • t'unočnc

ir sovietinė despotija
Ras i kolchozų ne- 
paprastu, darbini

- . v -...niauti dėl pirmumo. P3^31'0 stokos ir laikyti kiek
ii i asileidžia Į dinų, galima daugiau karvių Jis

.. v. panašus.Pačiame Kaune Nemuno 1 c ,Estai priklauso

ros laisvės komite-,1 priimti na vadinamoji Tary- 
Lietuvos delegacijos! binė Lietuva, kuri yra ne 

pavergtose Europos tautose; kas khas. kaip Sovietų Ru- 
suomių- y. Sidzikaus-jsijos Įnamis, jos kolonija,

kuriai net teisės išleisti sa- 
pasakė per radijų Į Lietuvą vo baudžiamuosius įstaty- 

Esta* su kalbų: mus Mečys Gedvilas turi
prašyli Maskvos aukščiau
siojo Sovieto leidimo.

Todėl lietuvių tautai ne
priimtina susovietinta. su- 
kolchozinta. nuskurdinta, 
Sovietų Rusijos išnaudoja
mai ir rusinama vadinamoji 
Tarybų Lietuva, kurios gy
ventojai tūkstančiais tremia
mi i Sibirą.

Tik ar tas visos mūsų 
tautos siekimas — nepri
klausoma. laisva, demokra
tiniai tvarkoma ir visas lie
tuviu gyvenimas žemes su- 

a šio- 
salygose

npia^u. vai s .ai pasneicizia į airvų, — 7 pakrašty prie buvusios “Pa- . . pirmininkas V. bidzikaus-ariuom^fo ,;ų kurioje vanduo tehety^lio-; taške,■ ‘amos 'kepyklos ir Kęstu- “Sba^aSi'^Unt kas Vasario pro'a
masi mieste pasiunti ir jei ja. traktorium ar arkliais ™eni le? Pds^ei -in <™tvės iftmū- pel’ jų „ - L pasakė per radiją i Lietuva

kar 
pinasi
sugrįžta i kolchozą, tai ai
ba traktorių valdo arba yra
koks nois mechanikas. Tuo lauksi, kol žemė išdžius, nes 
būdu kolchozai pasilieka be tada būsi paskutinis... iri^^tokių dešrų 
darbo jėgos ir. kai ateina beriama sėkla i purvų. Ro-^ alna , .
vasaros derliaus nuėmimo u vaisiai: grūdai supūva,, .mažai
metas, tai mobilizuojama neišdygila, o jei išdygsta,!pile eilėse stovėjo, 
miesto Įmonių ir ištaigu .ai tik retas grūdas. Bolševikiška statyba
darbininkai ir tarnauto

arni plūgai, akėčios.
- pats ir su sėja. Negi.

sta tūkstančiai. Iš jų mėsos Satvės pastatyta 10 mū- suomla kalbai.

tautose
Atsitinka ir kitaip. Agro-i

narna, kuriame yra 120 bu-,iune.a. i.ajavjiįečin _ vokie- VOS laisves Komiteto n tu po 2 kambariu ir virtuvę, 'X f*“*”*?
vonią. Uisvės alėjoje nuo aštuoniolikto* amžiausEulopos 

dar < namai 5-0 pl adžios rusų, kuri buvo nu- 'Didžioji statyba yra vai-statyta ----- .u>ų, nu., uuiuuu- ę. ..
dinė. Ji labai netvarkinga, aukštų — apačioje krautu- įkratė prieš 39 metus, bet ?a.3 ’ diamati
Ta ar kita ministerija už-vės, viršuje gyvenamieji bu-' oroį dešimčių metu vėl s?.kret”Pų ^margintos isto

TT , • , T7 • planuoja betkurių statybų, tai. i pateko i naujoviškiausiu riJOS buXyje muTi.taVt^ ?V A F t1 p K FI V0flS *** pinigų iš karto tePaski- Ožeškienės gatvėje, pne pa;ergėju amžius naudojosi lais-
▼ XK.il JT na mažai jos daliai, to dėl medinių laiptų buvusi vo-,'ku

SKAITYKITE

SENAS KAREIVIS V ATU i* 
parašė Jurjris Jankus.

mas anie nepapras’a ;•!*• 
dau? nuostabiu dalgu 
nepadarė vieno, kuri 
padaryti. 237 psi. Kair.a

LENGVAS BCDAS (ŠVICU 
LIŠKAI. Gniau-gis

dedantiems angliškai muks 
ištarimu, angliškus pa-u 
Kaina .....................................

planuoja betkurių statybų, tai. . . i pateko i naujoviškiausių njos buvyJe musų teuta lk
bet pinigų iš karto tepaski- Ožeškienės gatvėje, pne pavergėju — bolševi- . r • <
ria mažai jos daliai, to dėl medinių laiptų buvusi vo-Jj-ų - * ve* ^kėlusia Lietuvos vai-
ta darbų kiekį pabaigus, kiečių bažnytėlė paversta' Katu Lietuvoje lietuviai, “TC* T7ZUT T

NAUJA VALGIU KNVG-. VI. 
chetsonšenčs parašyt-.; 2.’»' įsa

receptu. 132 pu-!. Ka-ra ....S 
KAS BUS, K VS NUBUS.

NETIKIU DIEVĄ.

tuvos miestams: sostinė Ta
MAITIS NEPRA .US. 

pos įdomus aprašymas. 
Mažrimas lKi‘2 :-ola s i 
liauna nusikraustė ir N 
Rėjo—ir kas iš to išėjo.
CEZARIS, Mirko .lesub 

vertė A. :\. Puida. :
LSS puslapiai, kaina ..

velis pra- .
is; ,juoda i-ama ..........................

: !i-. junus. TAVU KELIAS J
............75c Parašė Leonas Blumas.

srciaiizmo aiškinimas 
V’.:- DE'. OKRATINIO SOC 
•tru PRADAI. Populiari 
i .2-5 i uy-.-a šių dienų klausimams 
f tz_' 11. Kama «,,«««• ••««.. ,60c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa- 
rasė E. Vanderveide, vertė VardO- 

b as. a i tt a «• Idc
v KALBOS ISTO K U A.
Joniko pirmasis ir vieninte- 

< Us šiuo klausimu veikalas. Kai- 
<> rontnuas, na - • ,S3,IW
moji nulis.

B ' ■> Srr.v-. 
kaip J«>»us
\ mlUtm- į , |ETl;v J( •V*'D‘ *! i i-o-! ,, ,,Kair.a $2.00 , 1 r* * * *

karalių ir didžiųjų
nigaikščių, po bajorų Lietu- 

_ 140,000, laitu lVog į- car„ Rusijos okupa-
a8,000, Narva — -i,0()0 g.v cjjos išsivadavo ir savo gy
ventojų, kiti mažesni. ;venimą kūrė ūkininkų, dar-

INK A TEISYBE APIE SOVIETŲ 
.............į;_ KUZI J.V. arba komunistų diktatd-

’”i :t fa!-tų šviesoje. Trumpa bolėctiz- 
romanas.; -,o i.-torija ir valdymo praktika. La- 

K. Puida. Ar.:, i tl.tli .į - i <auB medžiagos. 9« puslapiai.
k: ma ......................................................50e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

Mirk- .1 L;- U- rommrs.l KRISTAUS VIETININKAS? F»- 
rase kan. M. Valadka. Svarbu 

< kvieaam perskaityti. Kaina $1.20 
s u I Al.DEMOKRATIJA IR BOL-

.. ........................ . . „ SEVIZMAS. Pairai K. Kautsk
.MILŽINO ,’AU\KS?.Ii., . aao .--.uo- ,.HI,iansiomis- žiniomis papildyta tuo

ros trilogiška i.ys kron.kjt,,;knygutė. Kaina ..............2oc
173 pusi., d .l. l.s i... r atas, ge-bj i<<>KIUS DIEVUS ŽMONES GAR 
popiera. Kama ............................ . i SENOVEJE. Dievų yra vi

rt!.' t įvairiuose kraštuose ir jvkiriuo- 
e ’aikuose dievai buvo kitokie. Ko- 
ie buvo senųjų
i<ti't A ««••••••• «

CEZARIS. Muko 
vertė A.

211 psl. Kaina

CEZARE
vertė A. K. P 

17‘i psl. Kaina

Je!

.1 l.;-:ė e 
Ha. 'i ri'

------ $2.

romanas.) 
• > i dalis.!

KON-TIKl. I ii >r U y.-it;..- :.;>r. šy
Inas nepaprasto- š>-- u v\ - n i.< !■ >-

nės plaustu is Pie u .\-.-i. os į l‘.>- 
linezijų. 413 pusi. Kait a... .$S.7o

lietuvių dievai ?
JI .00

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsm'ia’.rai nre Rink;,

Miškini, Tuma, Savickį, t.uas ir kt
24b pusi. Kaina ............................ ^2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svaibiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 230 pusk Kama. 
POPIi-.ZlAI IR IMU I I \ .A.

i >«l I «• S \ t ii K . 1 \M. Aaladko.-
i»um. Kam? ..........
ŽEMAITES RAŠTAI.

:.»o,
..............$2.o0j

Garsiosios,

<E « AB IC KRIKŠTAS. P. Aoelkio 
r..rašytais istorinis romanas iš Že- 

mattijo- krikšto laikų. Su kietais
r.-darais. Kaina ........................... .13^0
čiSl ioTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
■ a k o mok s las. Kama 25c

. ...IDŪL L AISVOS LIETUVOS. Lietu- 
vos socialdemokratų raštai dėl bol- 

evirt- okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina 25c

R ARAS. Paer I.acerkvist’o isto-
tpvsaka iš pirmųjų krikšėio-

miisŲ rašytojos pirmojo r.etų; ,vb«.s laikų Romoje, Palestinoje ir
Amerikoje pacasyti vu:;ii;i..i i ra-i R i pie. Knyga laimėjusi Nobelio
šytoj.-s paveiksiu. 12* pu -iapn.i.i Kaina ...................................|2JS
**””* .................................................. ..........ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-

nVvir ’'l°r u ’ ’ '!>! R' At’ iriušis, trumpos lyrinės
PINIGAI. Jono K. Kario. I»<> pa. ■> , su

Veikslų, 225 pusi., gera;,.v j opiei., j?.,<|py''a’'os- 1”'- Ps*- Kama .... al.ou.
.........................................................r,pj'uiS, parašė Pulgis Andriušis,

A KISS IN THE PARK. .1. ! 
no i.nglų kalbu fodni' \i

15C> pusl. Kaina kutais vnše: $2. •*
minkštais virs -bais .....................Si.ri-t ’
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Purašė Pr. I». I'ii,,a. i i įtaikinta 
Amerikos livtu\iams. Iii painiu’,.'
Kaina ..........................................................$l.'>t»
JUOZAS STALINAS. ar a kr.ų> 

Kaukazo rHz’'aio'.:!,as ti;i-;,it-
Kanta

rudenio. O planus reik Įvyk- sias Fabaltyje radijo fabri- 
dyti, todėl reik skubėti, kas.
dirbti netinkamu ora. Gi Mickevičiaus gatvėj prie 
to viso vaisius — nespėja pirmosios klinikos pasta- 
pastatvti ir jau šen ar ten tyti 2 namai 4 aukštų, jie
pradeda griūti. priklauso klinikai. _.

Žaliajame kalne prie Sa-vo zeme? UK1° gaminiai:,va sparčiai zenge pažangos

linas

Didžiausios krašto paja- bininku ir iš jų kilusių in- 
mos, kaip ir Lietuvos, bu- įeligentų Lietuva. Ši Lietu-

Nau
jųjų .Metų sveikinimus, Lie
tuvos laisvės komitetas su
minėjo eilę pragiedrulių 
mūsų šių dienų niūrioje pa
švaistėje. kui ie turėtų ir jus 
ir mus viltingai nuteikti. 
Vengrijos revoliucija, kuria 
Sovi< tų tankai bandė pa
skandinti vengrų laisvės 
kovotojų kraujuje, bet ku
rios jie nesugebėjo užgniau 

1.-

paraše
juokingas romanas, 240 psL Kie-
is viršeliais. Kaina ................... 23.
•:r KLAUSUČIŲ UI.YTELĘ, pa- 
is.š? Liudas Dovydėnas, jdomi 

apysaka, 17C psl Kaina .... $2.20. 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai pnrodo, kaip keitėsi vi-) 
•omenės santvarka ir kodėl ji dar j

Medžiagų kainos vanorių ir Kapsuko gatvių
1,000 plytų 300 rublių, auto transporto valdj’ba sta

toma cemento 400-500 rb., to labai dideli garažų ir
1,000 čerpių 700-900 rb.,to- dirbtuves. Toj vietoj stato- 
na kalkių 230 rb., lentų ma ir nauja kepykla, kuri 
grindims vienas kubinis me-būsianti didžiausia Pabal- 
tras 300-400 rb., aimatūros tyje.
betono darbams tona 400- Prie Gusaių kareivinių 
700 rublių. statomi du 5 aukštų namai,

Taigi, statybos medžiagos apie 70 metrų ilgio, prie 
labai brangios, gi sienos mū-Kipro Petrausko gatvės pa- 
rininkas už kubinį metrą statyti 2 namai 4 aukštų, 
gauna 8-12 rublių. Prie sporto rūmų, kur bu-
-------------- - ------ —— vo teniso aikštė, 1955 me

tais pastatė didelį sjiorto 
stati i jonų 25-30,000 vietų, 
kuris kainavo apie pusantro 
miliono rublių.

Pi ie Aluravos kaimo sta
tomas baldų, langų, dura 
fabrikas.

Ąžuolyne pasodinta apie 
1,500 ąžuoliukų ir klevų. 
Bendrai 1956 metams Kau
no miesto vaidybai miesto 
tvarkymo reikalams buvo 
paskirta 10 milionu rublių. 

(Bus daugiau

KNOW YOUR HEARI

The hvmon heort hm in c*** 
bleod tupply to'*
©nary or^erics *. ttet fclocr- 
H*g one o! iS?n ton <a.<e 
"heort ortock".

tęs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c kci«i<. Kaina ......................................,25c

Užsakymus ir »'in,2r’iu manome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

HE1P YOUR HEART TUNO

hp YOOR MEARt
$36 East Broadw«»y So. Boston 27, Mase.;

sviestas, bekonas,
'niai, linai ir t.t.

Estija buvo laimingesnė Skandinavų ir Vakaių Eu- 
už Lietuva tuo, kad jos že-į ropos kraštus, 
mėj rasta degamojo skalu-; Vasario 16-sios aktas ir 
no (kukerzito), iš kurioga-jo padariniai turi didelės 
Įima gaminti įvairius tepa-jreikšmės ir šių dienų mūsų 
lūs, benzinų ir kt.: turėjo j tautos padėčai. Jis politiš- 
ji nemaža ir fosfatų, taipikai ir teisiškai apipavidali-

kiauši-: keliu ir kaikuriais atžvi
lgiais jau buvo prisivijusi

reikalingos žemei trąšos.

vi A YRA IRANO

l'ranas yra pagrindinė me
džiaga atomo energijai ęi- 
minti. via matome t i- 
valstijas. kurios? suras
tas uranas. Ska iriai ro<l » 
spėjamą urano kieki ie
nomis- Neabejotina urano 
yra ir kitose vielose, tik

los viet«»s d;ir neištirti»s-

Jei tavo draugas ar Kaimy
nas neskaito "Keleivio'’, para-

Kaiaa megink išsirašyti, 
tams tik $1. I

i vykiai 
So

vietų i Lūs.joje. pagaliau 
bręstantis vakarietiškojo pa
saulio prablaivėjimas pa
ženklino naują etapų ko
voje su sovietiniu ir komu
nistiniu tautų ir žmonių pa
vergimu. Kaip negalima su- 
stabdvti uuės 'bėgimo,taip

zt;, d. -kutmiep 
Lenkijoje ir pačioje >o-

lVgRii
r.o mūsų tautos valstybinę 
organizacija ir nustatė gai
res jos ateičiai. Ir jūs. pa

jukusieji Tėvynėje, ir iš
tremtieji i Sibirą mūsų bro
liai ir sesės, ir mes, išblokš
tieji iš Tėvynės ir gyvenan
tieji laisvajame pasaulyje, 
jaučiame, galvojame ir vei
kiame Vasario 16-sios akini ir :.:u< 
gairėmis. pasi

Todėl to akto Įkvėpti ir ms i 
sujungti mes nesiliausime būtu 
I kovoję už Lietuvos suvere- 
'numo, nepriklausomybės ir 
{laisvės atstatymą, už Sovie
tu kariuomenės ir saugumo 

^aparato pasitraukimų iš 
Uotu vos, už sudaiymų są
lygų lietuvių tautai išsirink
ti laisvais ir nesuklastuo- 
tais rinkimais valdžią, ko
kios ji nori.

Todėl lietuvių taniai n •

negalima užslopinti 
laisvės <iekimo. Drauge su 
kitomis astuoniomis Sovie
tų a vergtomis tautomis, 
mūsą i ’ i augų laisvajame pa
satui ;e remiami, mes dabar 
stulgu mes iškelti ir Lietu
vis nepriklausomybės ir 
lai vo atstat'. mo klausima 
Jungt’iuse tautose. Darome 

o-ius. Kad mūsų
gos iiūtų sėkminges- 
kad mūsų šauksmas 

ar-ASiiis. esame sukū
rę Pavergtąsias Europos 
tautos, >ol.- vu iškili tariant 

?a\ ergtąsias suvienytas 
na ijas. kui ios ir sį pava
sari tinės - lecialią sesiją
Europoje.

Mūsų tautos keltas į lais
ve yra sunkus ir vingiuo
tas. i' kada jis buvo mūsų 

liautai lengvas? Sugriuvovi- 
i Nukelta i 7-ą pusi.)
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Moterų Skyrius

Mokėkime valgyti

bėgti iš sodžiaus.
Kas tame sodžiuje būtu

dar Įvykę, nežinia, bet i ji 
i užklydo keli mosulmonai. 
kuriuos Dievo karalystės su
silaukę hindusai primušė 
tiek, kad jie vos beišbėgo 
ir. žinoma, pranešė polici
jai.

- Sausio 21 d. i sodžių at-, 
pla- vyko policijos būrys, bet jie 
Šri- visi buvo užmušti. Pasiprie-

)!

Sena kiniečių patarlė sa- mininkė, pirkdama ir 
ko: •‘Žmogaus amžius pa- nuodama maistą savo 
įeina nuo Dievo, saulės ir mai. Tuos maisto produktus siutą ir kitam policijos bū- 
virtuvės”. to dėl ir pagalvo- galime šeimai patiekti Įvai- riui. bet tada buvo sttžeis- 
kime, ką ir kaip valgyti. riu pavydaiu. Maisto Įvairu- tas ••Įsikūnijęs \ ishnu ’ ir

Kanados sveikatos minis- mas ir skonis turi taip pat ; I>ol*ci ja ji pasiėmė su savim, 
lelija yra paskelbusi taisy- labai didelės Įtakos Į jo; Paaiškėjo, kad tas “isi- 
kles. kokius maisto produk- viiškinimą.
tus turi naudoti ligoninės ir F- K.
bendrabučiai, kuliuose mai- --------------------------
tinusi didesnis žmonių skai- KĄ DARO TAMSUMAS
čius. Aš čia juos suminėsiu. --------

Stipriam, sveikam kūnui Viename Indijos sodžiu- 
sudaiyti. lygią ir svarią jri tik 100 mylių nuo sos- 
odą turėti, fiziniam ir dva- tinės, neseniai kilo didelis 
siniam darbingumui palai- sąmyšis, kurio priežastis— 
kyti vartok šiuos maisto didelis žmonių tamsumas, 
produktus kasdien: Nežinia kodėl to so-

Pieno: 4-5 stiklines gėri- džiaus gyventojams atėjo

kūnijęs Dievas” esąs buvęs 
vienos Ne\v Dehli (Indijos 
sostinė» Įstaigos pasiunti
nys, atleistas už bloga el- * .gesi.

MAIKIO IK TĖVO KRAITIS

KELEIVIS, SO. BOSTON

vėl tėvas po 5<> metų

Tbcmas Brieket. 70 metą ūkininkas, su savo jauna 
žmona Barbara. 21 metu. ir naujagime dukterimi St. 
Francis ligoninėj. (Feorija. III-). Su pirmąja žmona 
Bricker turėjo vieną dukterį, kuri dabar yra 30 metų.

A. ČECHOVAS

Svarbus atsitikimas
(Tęsinys)

Ir Vania nekantrauja šiuo klausimu. Jis mėgina 
vienam kačiukui atmerkti akis, o ilgai tiūsia ir alsuoja, 
bet operacija nepavyksta. Lygiai nemažai rūpi ir tas, 
kad kačiukai griežtai atsisako nuo siūlomos jiems mė
sos ir pieno. Visa, kas tik dedama ties kačiukų snu
kučiais, suėda pilka motutė.

—Pastatykiva kačiukams namiukus,—siūlo Vania. 
—Jie gyvens atskiruose namuose, o katė vaikščios pas 
juos Į svečius...

lr jie deda įvairiose kertėse skrybėlių dėželes ir 
: Įdeda Į jas kačiukus. Bet toks šeimynos skirstymas 
i pasirodo dar per ankstyvas: katė su tokia pat maldau- 
i jančia ir jausminga snukučio išvaizda apeina visas dė
žutes ir parneša savo vaikus vėl j tą pačią anglies dėžę.

—Katė—jų motina, — pastebi Vania, — o kas 
jų tėvas?

—Tiesa, kas tėvas? — pakartoja Nina.
—Negali juk jie būti be tėvo’.
Vania ir Nina ilgai svarsto, kas turi būti kačiukų 

tėvas ir pagaliau išrenka didelį, bėrą, nutraukta uo
dega arklĮ, kuris guli sandėlyje po laiptais ir drauge 
su kitais pasenusiais žaislais baigia savo amžių. At- 

ji iš sandėlio ir stato šalia dėžės.
—Žiūrėk gi! — grasina jie. — Stovėk čia ir žiū

rėk, kad jie padoriai elgtųsi.
Visa tai kalbama ir daroma labai rimtai ir rū

pestingai. Vania ir Nina nieko daugiau nenori nei 
žinoti, nei girdėti, tik dėžę su kačiukais. Jų džiaugs
mui nėra ribų. Bet tenka pergyventi ir sunkių, kan
kinančiu minučių.

Prieš pat pietus Vania sėdi tėvo kambaryje ir sva
jodamas žiūri Į stalą. Ties lempa ant gerbinio popie
riaus raitosi kačiukas. Vania seka jo judesius ir ba
do jam Į snukuti čia pieštuku, čia degtuku. Staiga, 
tarytum iš žemės išlindęs ties stalu stovi tėvas.

—O čia kas?— girdi Vania rūstų balsą.
—Tai... tai kačiukas, tėte....
—Aš tau parodysiu kačiuką! Žiūrėk, ką tu, iš- 

! dykėli, padarei. Tu man visą popierių suteršei.
Vanią labai stebina, kad tėtė nejaučia kačiukui 

Į tokios užuojautos, kaip jis, ir užuot apsidžiaugtų, jis

Mūsų skaityiojai. atsinaujin

dami prenumeratas ir užsisa

kydami šių metų kalendorių, 

prisiuntė Maikiui su Tėvu do

vanų :

Po $2.00 prisiuntė:

Peter Bell. Methuen. Mass.. 

ir Frank Tamoshaiti? 

doah, Pa.

Po $1.50 prisiuntė:

K. Vstupas. Cicero. 111.; A. 

ten Baginskas. Bridgesvater. Mass-; 

Ign- Motiejaitis, YVaukegan. 

111.: Peter Sank. So. Boston, 

odžius ir Mass.; Ch. Chick. Easton. Pa.;

besivalkiojančių C. Rupšis. Amsterdam. X. Y-;
V Ku’aginas. Sierra Madre, 

Caiif.

J. Baliėas, Chicago. 11!.. pri-

G. Paulukaitis, Rosemont. Que.,, go, lik. J. Passick. Hoųuiam. Wa- 

Andrulionis. So Boston, Mass.; i 111.; J. Passick. Hoųuiam. Wa- 

X. J-; J. Pocius. Chicago. III.; sbington; J- Petrila. Nevvton j velka 
Shenan- Canada: A. Balinskas. Rahvvay, Falls, Ohio; A. Skeris. She-į 

A. Gantautas. Bridgeport, hoviran \Vis • St

C Meškauskas, CIeveland, Ohio; * o ” \

Conn- ir Mrs. A. Endzelis. ‘oa»x>hs- Pa’: , i

Georgetovvn, 111. vVilkes Barre. Pa-; \Y. Gudo-j

Po $0.50 prisiuntė: nis. \Vaterbury, Conn.; M

Mrs. L. Perednicnė. Noruood. Nausėda, So. Boston. Mass.

Mass.; \\. Zavis, Easthampton- ĵ Kriks. Hammond. Ind.;

Mass.; K- Kasilevich, Methuen,

Mass.; C. Yuska. Cicero, Ilk;

J. Trumpa. Rosemont. Que„

kad netru- 
ateis jų ti- 
sausrotoĮas

mui arba vaitojant maistui Į galvą mintis 
pagaminti. Pienas duoda kus Į žemę 
kūnui: kalciumą, riboflavi- kybos Dievas 
na. aukštos kokybės balty- Vishnu. 
mus ir keletą kitų minera- Kaip tik tuo 
lų bei vitaminų. užklydo vienas

Daržovių: Bulves ir dvi bės po Indijos 
kitas daržoves (vieną gelto- miestus 
na. kitą žaliai reikia va!- “šventųjų žmonių”. kuris 
gyti kasdien. Kartą per die- pasiskelbė esąs \ ishnu Įši
ltą reikia suvalgyti žalių kūnijimas. i siuntė $1.25.

(neviltu! salotų. Daržovės To sodžiaus žmonės jam l’° $1.00 prisiuntė, 
duoda kūnui mineralų ir patikėjo ir tas atėjūnas ta-
vitaminų. po sodžiaus viešpačiu. Jį L; J. Gudauskas. Gilbert- res. Moline, 111.; Mrs. Baukienė.

Vaisių: Du vaisius kas-apgyvendino gražiausiame ville. >lass.; Mrs. B. Tuyneil, Phila. Pa.; F. Shamonsky,

dien. Vienas iš jų turi būti name. vaišino kaip išmanė.

vėl
Lubonis. C<>- 

Kalinauskas.

metu 
iš daugv-

A. Zinkevičius. Chica- 

P. Yisgard, YVesterly,

Canada; A. Stelmach. St. 

uis. Ilk; Peter Bagdonas, Law- 

rence, Mass.; Ch. Jankauskas, 

E- Millinocket, Me.; J. Kone, 

Bloomfield, Conn.: Alex Ba-

piltie visassu vitaminu C (apelsinas visos moterys 
arba pomidoras, greipfru- jo užgaidas, 
tas. braškės ar jų sultys). Tik vienas sodžiaus 

būti ir virtas ventojas nepatikėjo 
i prašalaičiu. bet jisvaisius (kompotas).

Kiautinių: Vieną kiaušini 
kasdien, mažiausia 4 kiau
šinius savaitėje. Kiaušiniai 
turi baltymų, geležies ir į 
kaikurių vitaminų.

Mėsos: 3 uncijas mėsos 
kasdien (viena didelė por-' 
cija) arba mėsos pakaitalų, 
pavyzdžiui, žuvies, sūrio,! 
kiaušinių. Kepenys ir inks
tai turi ypatingos vertės ir 
juos reikia vanoti kalią 
per savaitę ar bent kartą 
per 2 savaiti. Gyvulinės kil-'
mės baltvmai vra labai rei- • ♦
kalingi kūno augimui ir at-; 
sinaujinimui.

Duonos: Keturias riekes 
duonos reikia suvalgyti kas-, 
dien. Dalis duonos gali bū-; 
t i pakeista kmopomis ar jų 
gaminiais (cereal).

Specialiai žiemos mėne
siais: Žuvies taukai ar ki-; 
tas vitamino D šaltinis turi! 
t-ūti kasdien panaudotas 
maiste tinkamam kaulų ir 
dantų formavimuisi ir kie
tėjimui.

Tos taisyklės yra maiti
nimosi žinovų ilgų tylimų 
vaisius ir to dėl jų laikytis 
turėtu kiekviena namu šei-

tuo
gavo

LAIVO - KAPITONAS’

Kovo 1 d- San Francisco 
atida romą milžiniška spor
to įrankių ir laivelių paro
da. Jeannie Ata'de bus jos 
šeimininkė, kuri sveikins 
lankytojus.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairiu receptų kaip paminti Įvairiausius 
valtius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Kr- goie įdėta viso
kiu naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panagius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-

' švta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
06 E. Broedway So. Boston 27, Mate,

i\.
Dauginis, Amsterdam. X. Y.; 

A. Ignatavičius. Fairfield. Con- 

Lo- .neetieut: J. Stonkevičius, \Ya- 

terbury. Conn- ir J. Mingaudis. 

So. Boston, Mass.

Smulkiais prisiuntė M. Gal 

linat. Bethalto. 111.

Visiems, atsiont ilsiems laik

raščiui aukų, nuoširdžiai dėko

jame.

Administracija

Ix>s Angeles, Calif.; Ant. Ūse- Scranton. Pa.; Jos. Malinosky, 

lis, New York. X. Y.; frank Elizabeth. X. J.; B. Wenckus,

Gilius, Pittsburgh. Pa.; P Pa- Kazei Park. Mich-; Frank G. 

pučka. Kingston. Ont., Gana- Bushman. So. Ashbumham. 

da; A- Lesiunas, Caracas, Ve- Mass.; Mrs. M. Remench, Broo- 

nezuela: Carl Denis. Summer- klyn, X- Y.; J. Narmont, Det- 

land. B. C.. Ganada; Mrs. Alb. roit-. Mich=; Bundorius, Chelms-

Volungis Brooklyn. N. Y.;Ch. fOrd. Mass.; V. Gečas. Paris. Norėčiau važiuoti i Yu-‘ pasuka Vaniai ausi ir sušunka:
Genis. Brooklyn. X. Y-į Ign. Ont-. Canada: Mrs. Marv M’- • .... * I e. •

Rainis. Melrose Park. ilk; A- ies. Nonvood, Mass.; John A. caiPa’ CaIlt Ten ?.vvenanrJ —Stepai, paimk tą šlykštynę!
_________________________________________________________________________Zičkus, Chicago, ll!.; J. A. Pe- tieji lietuviai parašykit mani Pietų metu vėl triukšmas... Valgant antra valgį,

trauskas, E- St. Louis, 111.; J. anie sąlygas.

Kasper. Richmond Kili. X. Y'.;

Alice Kunda, Seattle. VVash-;

A. Morkevich. Kearney, X. J.:

J. Palozie. VVapping, Conn.: J.

Bunker, Mexico. Me.; Joe Ple- 

vokas. Cicero. 111.; K- Gudaus

kas, E. Chicago. III.; Ign- Ra- 

XEMl'XO SvXvS. parašė An- menas, Ont.. Canada; L. Lie- 

drius Valuckas. Įdomus romą- pinaitis. .Montreal, Canada: J.

nas iš likto metu Suvalki ios Baranavsr:y. Bronx, X. Y.;

?»Irs. Helen Sadowskas, Rich-

Naujausios knygos
ANGI.V- LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. Apie 2".<MW žo<!žių, 
p>i.. redapavo V. Baravykas. Kieti 
viršeliai. Kairia ....................

ATSILIEPKITE

K. S. Margis 
3940 Wa!sh St., 

St. Louis 16, M o.

staiga pietaują išgirsta cypimą. Ieško kas čia atsitiko 
ir randa po Ninos priejuoste kačiuką.

(Bus daugiau)

BALFAS IEŠKO
BALFo centras yra prašoma 

paieškoti sekančiu asmenų:

iŠ li’oo iiieiu oi.vaiMio.> ... ........................" , • ' e. I'’ e V’ Kazimieras Matukaitis. kilęs

ūkininku sukilimo. Įdomiai at- *’ls', l/-ii a«7 ♦iK * Mariampolės. buv. viršila.. , • . , - mond Hill. X- Y.: J. VVaitkus,

vaizduotas tas įvykis, apie kur;, Pa • P Rnsevich ■AdolP’1 Kor.smona.'. g\\- Ci.i-, , . - , - i itisburgn, ia., r. nusevicn, ,.a<rn po,.L-
dabar mažai kalbama. Pirma Chicago. III.: Geo. Koal, Pitts- 

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00

cago, Melrose Park- 

Kungys. Stasys ir

MANOJI ŽEMĖ

.. I

, T, T r-i. i.- w , <xuuiį»r>. oia.M S H Kungvtei

. burgh. Pa.; J. ( h^kis. Ix>s An- pvv. 'iViAiu aps.. Varnui i
gėlės Calif.; A. Padiga, Chica- vals^ i-vvRo j ja/1913 ni.|

-NEMUNO SŪNŪS antroji da- go. Iii.: Martin Green. Xor 

S4 00 'VOO(h bl-: Mrs. Vidunas,, La .v-

Ils, psl. •••••- ,y».vw. rz 1 1 Alen; e. -Ia>>- . įlanka. Kastancija

DANTYS. Ju ITiežiūra. Svei-

kata n Grožis. Paraše dr. An- Jos Lubickas. Baltimore. Md.; 

tanas Gussen-Gustainis. Knyga p. Petronis. Central Falls, R. 

gerai iki vaizduoja, kaip dantų I.; M. Mazgialis, YVorcester, tetų'Slotieįaus 
priežiūra palaiko kūno sveiKa- Mass-; Pr. Meksrunas, Montre- 

psl., kieti viršeliai, Canada, Ant- Butkus, Sao 

,, Pauio, Brazu; A. Cizauskas,

. . . . Buffaio x. Y.; Mrs. C.Sehwa-
i". r- p akai. cm ger, ( hieago. III., Lx?on ^eko- GhlMŲ PASAKUS, nįs Cleve!an(t Ohio; Mrs. Par.

\ ainoras ir Y. Civin- Kins. YVapping. Conn.; Ralph 

Įdomiausiu pasakų iš Trinka. Luiher, Mich.; V. Ga

visa m e pasaulyje žinomų Brolių jelis. So- Boston 27, Mass-; K.
Grimu raštu. Pulki dovana vai-i ^zersJ<j?’ Newton\ille, Mass.;

. * £-9 Joe Plitnikas. Drvden. Ont.,

Kam's.......................................................................... • Canada ir J. Kasputis. London,

‘ Ont..

-ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 

vickas. Atsiminimai iš 1939- 

-1945 metų. kuriuos autorius, S 
I rašytojas ir diplomatas, pralei- 

I lo Pn^riitii^j, prie Italijos šie-'

Jnos. I-a 'Talis 453 psl. . • .$4-50-

JŪRININKO SINDBAD NUO

TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie, 

surašyti knygoje •'Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota,Į 

puiki dovana jaunimui, psl 108, 

kaina..........................................................................................$2.00.

[PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 

•Ieva Simonaitytė. įdomus ro

manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi

mo. 228 psl.. kaina .

Į tą. 190 

kaina ■

Į
BROLIŲ 

vertė St. 

skas. 1?

.$2 50.

ėmus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

"Kekiri*"

636 E. Broadway 
So. Booton 27, M ll

Sudienė, Teresė, išvyko iš Lie-I 

tuvos 1927-28 m. Į Argentiną.* 

Sakalauskienė, gyv. •,

Amsterdam.

Teklė, Stasio dūk-! 

tė, gint- 1902 m. ir ios šeima, i 

Petras Birbalas paieško savo' 

Birbalo dukterų į 

ir Petro Birbalo seserų.

Patys ieškomieji arba apie; 

juos žinantieji, prašoma atsi-‘ 

liepti šiuo adresu:

BALFas, 105 Grand St. 

Brooklvn 11. X- Y-

Pakalbinkime draugus ir 
vį”. Kaina metams $4. 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

Canada.

K. Smetonius, Chica- 122 svarų.
•aaaa

Amerikietės ūgio vidurkis yra 
o pėdos ir I coliai, o svorio

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
užrašiau jai “Keleivį.” X 

labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū. dukrele, adų”...

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

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

Keleicia
E. Biw4way. Se. B~tee 27.

M

Už plataus okeano matau aš iuukus—
Tą šalį pažįstu iš seno,
Kur tėvas ir protėviai amžius ilgus 
Pilką žemelę pureno.
Rugiai, tartum jūra, bangavo barais.
Ūsuoti kviečiai ramiai snaudė.
Sena motinėlė tamsiais vakarais 
Be perstojo vei*pė ir audė.
Taip žalia aplink, kiek užmato akis.
Dirvonai giliai suarti.
Obels kaimynystėj — palinkus svirtis.
Ir vartai plačiai praverti.
Matau vėl tuos sodus, miškus, darželius ...
Iš šulinio vandenį semia...
Už jūrų giliųjų regiu aš namus!
Už žemių kitų — mano žemę.

Petras Sagatas
(Iš jo ką tik išleisto eilėraščių rinkinio “Saulėlei

džio spinduliuose”)._______ _____ ___________

džiaugsmas prieš mirti

Letmaro Kerarfcc, 27 Metų, sorgą Hita.. Gydytojai 
nusprendė, kad jam beliko gyventi 6 mėneuiai. Jb 
betgi baigė universitetą ir ėia matome, kaip Jam Det
roito ligoninėje įteikiamas diplomas,. Jo motina Jį 
bučiuoja-



S, Vasariu 2»J, ib.z

RELEi vIS, B0S70H ♦-i--” '--uUttlf-jsiap;s

Kiti apie Vaclovą Verikaitį p no 14:1-3). Bendrai imant visi ši- Aš. Marijona Sereikaitė, iš Slahtri- 
* tie puikūs pažadai reiškia, kad tik- no kaimo, Užvenčio parap., paieškau

T • rieji Kristaus pasekėjai šios Krik- savo draut'o Kazimiero Bertašiaus 
J šėtoniškos gadynės bėgyje, yra ištei- *•' Lžvenvo parap., Kuršų sodžiau*, 
p’ sinti sav<* pasitikėjime būti išauk- Atsiliepkit adresu:
I . štintais aukščiau už angelus, kari dii-

Lietuvių piliečių klubo Alex, J. Suslin,B. Balevi- s’^dav^VezuT kain waukegm>. m. <n
J(V’olloVHhII ) ko- ^e AaIC lld^O* Atlyginimu už jo ištikimumu. Api'.s-

žmogaus akimis. Nėra išstu- LAVVRENCE, MASS. Grigaliunas, T. Venius,
dijuoto pozavimo, nėra ru- -------- Milutis, J. Kibirkštis,

Kaupinis, A. Stundza, 
Yurkšta, J. Raško w,

tinas, bet visuomet savai- Lietuviai sportininkai 
mingas ir šviežus. Jis kiek- laimėjo 
vienam pasirinktam dalykuiPabaltiečių draugijos va-arijos. Baigdamas Riley sa _______ _ ___

kario 8 d. surengtasis Vae- ko, kad jo girdėta progra- davė savitą prasmę.
lovo Verikaičio koncertas mos Galis “buvo Įspūdinga -7^ pastangų manda įarmėio nii-maia vie-nas* kun. A. Bakūnas, M.
praėjo su dideliu pasisegi-savo naturalisku menišku-j;mas buvo aiškus atlie-* * -Cikius, A. Snapauskas, F. ž><i. .d. 

mu. Kiekvienas mūsų, kas mu ir dramatišku atlikimo kant tokius skirtinėms dalv- I onpianskas. J. Janukaitie-. s!tų Kr,s
jame buvo, susidarė ' savo būdu.

talas kalba apie tai kaip apie 
ašaukimą." — 2 Pet.

įlan-
1:1;

pa-

Mrs. M. Luk<>w-ki 
7Ik Prescott St. 
U'aukegan. 111.

»i
««
ti
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Petronėlė Rusinaviėiūtė - Ramanaus
kiene. kilusi nuo Rokiškio, atvykusi 
Amerikon prieš :{0 metų, gyv. apie 
Boston, Mass. .Jos ieško sesuo iš 

Atsijiepkite adresu:
Ant. Pauliukas
ID’i Erie St..
Hamilton, Ont. Canada.

kant tokius skirtingus daly- * . , Lenčiauskas, J. Janukaitie- h2.TSaS?S2 m
kus, kaip Caldaros “Come K-ovai »u polio >20,000 nė, g Potenie, N. Penkus, jy priėmimai ir ištikimumas Evaa- 

bet labai įdomu, “Daili akompaniatoiė Pa-laggio (li „j- Mozarto Kovai su vaikų pai aly-L. Laukaitienė, B. Yuškie- ;SisS 
Don Gio- žiu vajus davė $20,594. Va- nė, A. Benusis, F. Bagdo- programa prasidėjo nėr Sekmines 

Pieš- --------

nuomonę,
ką apie ji sako nelietuviai tricia L’Heureux, kuri atro
muzikos žinovai (’.ė

■’Madamina” iš
4, . . ... . ... . ...1..|,a^g!anti išTtyti vi; valini” ir Verdi “Ii laeera-juje dalyvavo ir lietuvių, naa, J. Kundrotas, J. Pieš-f“XI,
.tai poia ištraukų iš via-siskai tinkamus piano gai- to spirito” iš Simon Bocca-Ypač pasižymėjo Juliaus lakas, A. Yukno, J. Saulė- kiančiu mokytinių, apšviesdama jutais ji gyveno Heidelberge. Vokie-

tos Bostono laikraščių. žus balsui paremti, buvo neg^” į programą buvo Volungus žmona, kuriai va- nienė, P. Lukas, P. Gabrė-£al'£ti *rr oieX t^u ^rbiu’žhdųSš^i^u^ Kas
•Thp Roątnn Dailv Glnho*’ ?era (’aimnlnko palydove . taip pat Įtraukta ir Betho-dovaujant surinkta $874.68. nienė, A. Gedeika, S. Yuš-tusius Atsiliepimas j Evengeiija jy žin<». malonėk*? pranešti adresu:1IIC IJiUiy UJUUt rt v t • J 1 , rt • 1 <7 a. pirma d:ena buvo labai didelis; bet A. B.

tflrntiiiitinin iv- veno Sechs Lieder von i?. . « kus, S. Pajerskas, V. Čepu- tikinčiųjų uolumas susidūrė su per-
‘Tho ChrU Gellert, Opus 48. Iš jų M,re keto »*■"»•» lis Ch. Andraw, A. Piešia-'^"?-- ^-iais iš tų-kuriei

“Vom Tode buvo ypatm- vnaues ivavanaus- kiene, J. Navadauskas, b. Tuomet iš naujo prasidėjo didelė k.e Domas Stankūnas iš Sibiro Paies-
|kas, Louise Kibirkštvtė, Pe- Kundrotas L. Pieslakas A. va tarp šviesos ir tamsos, ir toji ko- ko savo brolio Stasio Stankūno ir 

tl - • i i ti-ja Ro '/nuiielzoe Pbavla- . ’ va nusitęsė iki mūsų laiku. Vis u o- : sesers Apolionijos Gelumliauskien.ės
Kanadoj, įspūdingai debiu- roithv apie V. Verikaičio , pastebėjo, kad t «Ji Kaznauskas, enartes Pa^uskas, P Kuponas, J. met atrodė, kad tiesa ir jai tikin- «yv. x>- Yorke. Jie patys ar apie

kad -jo pro-damminkas dainuodamas Bulo\as n Petį as C ličius. Suslin, Ch. Volungiene, A.
Handelio ir Gibbso dalykus Minėjome Vasario 16-ją Černauskaitė ir P. Raugevi- ,)aujriau vra pasakyla knvjrutt,je
angliškus žodžius tarė su . n . , . . čius. Kiti aukojo mažiau, štai jūsų karalius, ir. pus. 25V asai 1O 10 d., kaip kas- neturtingiems veltui, turime ir ma

žesnių spausdiniu nemokamai. Pra
šom kreiptis: 1.. B. S. A. 3444 S. Li- 
tuanica Avė.. Chieago x. III.

Globė
muzikos kritikas John Wm. Aukšto 
Riley rašo, kad “Vaclovas gio laikraščio
Verikaitis, jaunas lietuvis tian Scence Monitor” muzi- . . „
baritonas, dabar gyvenantis kos kritikas F. BurnsLang-8ai Seral atliktas. .

\r x7_..n._tx:_1 Kritikas nastebėje, __
. , „ .-.rv , - - , . fia’nimnKas dainuodamas'Bulovas ir Petras Cilcius.tavo Jordan Hali salėj Pa- koncertą rašo: kad jo pro- oa.mnmKas aainuouamd» 

baltiečių koncertų serijoje, grama susidėjo iš gerai ži-
Jo programa buvo Įvairi ir nomų standartinio repertu-

tieji buvo pralaimėtojų pusėje, 
i Bus daugiau)

sas įrodė esąs tinkamas sta-nors nestiprų balsą, gerai Minėjimui vadovavo J. A. drotas, donacų išdirbėjas, t

irtiems reikalavimams“. nusistovėjusi, lankstų ir su Stundza, kalbėjo sen. Wall vakarienei paaukojo done- Ž*‘K
John Riky pažymėjo, kad maža išimtimi švelniuose PauKO gausiai auuwi -r Kongi-esmonas Thomas ir Cų, kurių visiems pilnai už-kas

Verikaičio balsas daugiau aukštuose tonuose, pastovios JaL .. kl4tikj,s na3v majoras Buckley, iie-teko. Nepamirškime Jurgio,
tinka openi arijoms, negu kokybės visuose registruo- • 1 r>Q7X^ i fu tuvių tautinės bažnyčios ALTos skyrius visiems au-
švelniai dainai, to dėl ir jo «e. I savo darbą Verikaitis kleb. Bakūnas ir buvęs ii- kotojams taria ačiū.

M. Stonie
programoje vjravo operų žiūri menui pasiaukojusio yia labai pajėgi akom"^gametis “Keleivio” redak-’

J * ./ ... ...-.zn-ibiziAiii cnait torius St. Michelsonas.
Ih Sitų amerikiečių spau-. Meninėje dal je dai^avo' 

„ _js balsu mes galime matv- .. . r. >
TAZAB OF LONDON

K

b uos iuavj-
*'ti, kiek svarbūs yra tokie Marijos ir Šv. širdies DESPOTIJA GRIUS

219 Roosevelt 
Philadvlbhia, P

Blvti.
(11

juos žinantieji 
J. Šavelis 
”73 ‘K’ Suei t 
So. Boston 27, Mass.

atsiliepkite adresu:

siūlu savo patarnavimą ir 10 metu patyrimą.

15 ŠVEDIJOS per 3-4 savaites:
’ Ekspresu maisto pakirtai 
- Vaistai oro paštu
: Stiklai akiniam.-, deiitistų ir chirurgų Įrankiai

15 ANGLIJOS per 7 savaites:
* Angliškos medžiagos kostiumams ir apsiaustams nuo s!5 iki $35
* Vilnonės medžiagos moterų suknelėms nuo S1P iki $18
" Vilnoniai nertiniai ($10). apatiniai ($K>). kojinės ($3.lu)
’ Šiltos pirštinės ($2.90 iki $1O..KI). moterų skaros ($! iki $15)
* Odiniai batai l$13.50l. kailiniai batai ($lxi 
’ Rašomos plunksnos <$C.5(i). laikrodžiai ($3^.50)

TIK GERIAUSI ANGLŲ IŠDIRBINIAI—Gavėjas
neturės mokėti—Garantuojam gavimą

siunčiame* koncertai, kurie duoda pro-nKK
X
K
3?

X
:x.‘ •
5

bažnyčios vaikų chorai, se- ... ..
sutės Camparone, L. Pieš- (Atkelta iš 5-o psl.)

Paieškau savo sesers sūnaus Po
vilo Astrausko, kilusio iš Panevė
žio aps., llišaloto -vals.. Matkūnų 
km. Jis pats ar ji žinantieji atsi
liepkite adresu:

E. Garšva 
Box 20ti
Iielhi, Ontario. Canada

TIKRAS TARPININKAS
Todėl, kursai mane išpažįsta 

žmonių akių, tą ir aš išpažįstu po' 
kių mano Tėvo Dangiškojo. Ale

manęs užsigina iki žmonių akių. Dominikas Simanavičius iš Rimšių 
to ir aš užsiginsiu imi akių nia-io km. ieško savo brolio Stasio Sima- 
Tėvo Dangiškojo. Mat. 10:32-33. naviči&us ir seserų: Onos V’enekie- 

A. A. (10|nė ir Marijonos Gerveckienės. Vi.-i
—, gyvena Boston. Mass. Dėl daugiau 

informacijų kreiptis:
Mrs. Bertha Terminas 
2S North 5th St..
Du<juesne, Pa.

į gos kitų tautų žmonėms is- liak j Wells Nellie Cam. sos anksčiau buvusios dės- Mrs. M. Stasunas
imenln,nkus ir parone, Bertha Volungus. įl‘?tijos, nėra amžina ir_so- į *

juos Įvertinti
J. Budreikienė

X
X
X, Suvalkijos Įvytciii 

ISTORIJA

IEŠKAI DARBININKO
Reikalingas darbininkas melžti kal
ves su mašina ir jas šerti. Geras už- 
mokesnis ir valgis. S valaislų darb., 
diena, šeštadieniais 3 val..o sekma- • 
dieniais laisva. Geras ūkis. visi pa- Magdalena Valentaitė, duktė Jur- 
toguinai. gera vieta geram vyrui.: gi«(, gyvenanti Garšvinkių km., Vil- 
jaunani ar senam, kad tik nori dirb- kaviškio rajone, ieško brolio Jom. 
ti ir moka dirbti ūkio darbą. Kasy- ir tetos Elzbietos Bieliukaitės. Plu

šom atsiliepti šiuo adresu:
V. K.
kilt? E. Broadvvav 
So. Bosion 27. Mass.

|Aš, Kastanta Lūki s, paieškau sa”«> 
brolio Antano ir sesers Albinos. Ki- 

; lę nuo Panaros km., Liškiavos par. 
' Taip pat paieškau savo pusseserės 
Marcelės Paulėkiutės iš Ricilų km. 
Jie patys ar juos žinaniieji atsiliep
kit- adresu:

K. Lukus 
P. O. B„x 1X4
Cokeburg, Pa. (9

Paieškai! brolio Aleksandro Stanc- 
Pa iešką u gyvenimo draugės. Esu na- viėiaus. Kilęs iš Ruošiu km.. Gir- 
ėlys, apie 60 metų amžiaus, turiu įdįįkrs parap. Girdėjau, kad gyvena 
savo namus ir turtą visam amžiui. ■ aj)įe Chicago ar Cicero. Jis pats ar

jį žinantieji atsiliepkite adresu: 
Petras Stanevičius

rtT,™ ra lietinė. Suburtomis visos 
sui mkta .. 1 J-o4. tautos jėgomis, lais-

bavulioms vojo pasaulio padedami ir
.. ... T it L • eidami išvien su kitomis
Krane,„nas, J. Urbonas n-^.į |)avel:gtomis taut0.
A. Pilveliai. Po $1: P.BeU,mi atSitySime Sovietui 
A. Čicas, P. Miškinis, P-tanku sutrvnta Vasario 16- Stundžia Raskow, C. ^akS

Brazauskas, M. Amsejiene,

Aukų
i Aukojo: John 
$5. Po $2: J. Stundza, K.'lZj

Telefonas 1*1 G-3501 <:• i

APSIVEDIMAI

X* t
nieko s ■ Dabar visiems įdomu, kas dė- 

" josi anuo metu Suvalkijos kai- 
Dėl Informaciją. Katalogu ir Pavyzdžiu pašaukit ar rašykit g me. kaip suvalkiečiai ūkininkai 

š sujudo prieš tautininku dikta- 
.« turą. kaip jie pergyveno perse- 
g klojimus ir terorą bolševiku ir J. 
s. '.okiečių okupacijose, bet

imti Huron busą? šitai 

' Ix:

TAZAB OF LONDON 

51 Reservoir St. 

UambrūiKe 3^. Mass- 

Tel. Klrkbnd 7-9705 

Prašom atsikinkyt i!!! Nuo Harvard Sa.

Valucko

Mokslas - Literatūra - Švietimas
£ ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ. 
£ ypač tu. kurios parduodamos už visai žmoniška kaina ir 

x kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, ko! 

x pabaigsi. Š13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5.00! 
x Tuoj kišk penkinukę i voką ir siusk, nes tokia proga atsi- 

& tinka rečiau, nei aukso klodu suradimas.

g SAULĖS RC*STYBe (romanas) sako: skaitai mane. nes 

x myli, o nemylėti negaii. kada mane skaitai. 311 puslapių, 

x kaina $3.00-
t'IKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku- 

£ rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 

x vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina .... J53.00 

x ŠIRDIES RĖMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikini pažinsi, kada mane skaitysi.

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

Šl.IUPTARNIAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio

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

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

Visos I knygos sykiu tik už S.i! liet kas nori 1. 2 ar 3 kny

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

mokame. Rašykite:

l>r- Alg. Margeris. 3325 So- Halsted St., Chicago S. III. 

•®»o«KXx»w«>TOeeoexxxxxxx4^«!O0Oooeooooc<xyxxx>

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEflA VI5VS | BENDRĄ UETVVYBtS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su aavo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbai ir kovai už gražią Lietu

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujas 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijiaie Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų teima! nelaimėje.

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

OR. M. J. VINIKAS
307 WmI 30lk Stral, New York 1, N. Y.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
gero būdo moterimi, apie 55 metų, 

norėtų gyventi farmoje. Esu 
pasiturintis. Rašyti :

Jos Juske 
R D 1
Shickshinny, Pa.

A. Kaupinis, P. Gabrėnas,'
M. Mikaievičius, B. čižius,’

Valiukonis, T. Skusevi-' MPV_ p. : Norėčiau susirasti draugę, kuriui
visa Aiiic V UnKny T Pillu W DIEVO I ASKIRTIEJI AMŽIAI kaip ir man nusibodo vienai ir uorė.

«? rakite tiktai Andriaus Z? , * • UOOUZ, d. Ollia, VV.j Saujaja^ Tos tame n te daug pa- tų gyventi saulėtoj Floridoj visada
. ia. lte tlKtai *Anarlaus petkeVlClUS, J. Gavutis, K. sakyta apie šitos klasės “pašauki-i ir prisidėtų savo turtu. Atsakymą
' kaupinis, G. Majauskas, R. T- k..r<iu.,iu k„kvi.»i.

7th St.,

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

H'

romane

NEMUNO
Yra duotas

SŪNŪS rupinis, O. .nujaustas, IV. jei 5itie “pajuktieji” kenčia ir mir-
.. .. Y Žekieilė, M. Stonie. M. Zau- Sta su Jėzumi, Ui jie gyvens ir ka-. \ eiK.ibU patašytas g>vai, |<lo- ’ . . raliaus su juo. Jie dalyvaus jo -gar
iniai, stiprus intriga, pavergia n- tra, J. btUlginsKas, L^ipinb- bėję- j,v j„ soste <rv,„. h;1;. 

.čia nuo pirmojo puslapio, tiek kienė, J. Baliukonis, A. Ve- 2 Tiro. 2:11, 12: Apr. 2:21>. Jėzus žu- 
1 Stipriai remiasi Į ano meto gy- Bčkienė, M. Letruna?, J. J° JH*ms vhft"s* ir ' v€i

venimą. kad daugelis veikėją
i pažįsta save, nors ir po pakei

stais vardais. Romanas išleistas
dviem tomais: I t.—280 psl.į 

r kaina $3.00, II t.—428 psl., kai-į 
na $4.00 Gaunamas pas leidi1-;

j ją 183 E. Minnesota Avė., De-j 
troit. Mich. pas visus knygų

!;platintojus ir
TERROJE 

3333 So- Halsted St. 
Chicavo 8. 111- 

(Skelb)

NEW ERA
Naujos Gadynės vartotojų REZO- 
LIUCIJA. Iš Detroit rašo: Du sykiu 
išmazgojus jzalvą—niežėjimas dingo, 
tas mane ir užganėdina. Iš Cicere 
rašo: Niežėjimas, kad ir mažas, bu
vo pri< žatsrs pleiskanų, o tas bu
vo priežastis plaukų slinkimo. NEW 
KRA mišinys tą viską pašalino ir 
plauką slinkimas sustojo. Iš Chiea* 
S*>s ra^o: Visi turėtų mėginti NEVV 
ERA—aš tik .*» savaites vartoju ir 
matau nepaprastus rezultatus. St. 
Straukas iš Ind. pakartoja: Mėgin
iui visi XKW ERA, nesigailėsite. 

Siųskite $2 už X oz. butelį.
F. IMTAVTAS 

MI2 So. Beari St.
Denver, Colo.

ateiti’1
vietos,

ir paimti juos pas save. < Jo-

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

lt»D Fisher Avė. 
Pontiac. Mich. (9

J E.
43S<» N. W. 
Miami, Ela.

PAIEŠKOJIMAI
Povilas Gaidimauskas paieško savo 
giminių: Justino Gaidimausko ir
On«>s Gaidimauskaitės. Ji gyvena 
Buenos Aires mieste. Argentinoje. 

iJie patys ar juos žinantieji atsilitn- 
’kite adresu:

Povilas Gaidimauskas 
1W5 Iranistan Avė.
Bridgeport 4. Conn.

HARTFORD. CONN. ir 
APYLINKĖS MIESTŲ ŽINIAI

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.

1530 Bedford Avė 
Brooklvn 16. N- Y.

Viktoras Kutauskas iš Lietuvos gą- 
! ieško savo brolių Liudviko. Juozapo 

(9. ir Leonardo Kutausku. Taip pat iei- 
' ko sav,, \esers Ievos Berneckienės. 
• Jie visi paeina iš Milvidiškių vien- 
! kiemio. Jie patys ar juos žinantieji 
i atsiliepkite adresu:

Mis. Elen Tureikis < Blystrumaitė) 
143 Piene St..
Philadelphia 48. Pa. (8

PLAŠĖ ŽOLE
Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 

>,£ nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 

vėmimo vandeni

nės ligos, betvar- 

kingo šlapinimosi,
t lytiškų ligų. šita žolė yra tur- 
Įtinga mineralais, kaip tai: Cal- 

Įcium. Silicon. Sulphur. ir yra

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kaėiaskas

Atidarė savo ofisą šiuo adresu: j žmonių, kurie negeria kavos ar 

651 Albany Ave„ arbatos, tik geria šitos žolės ar-
HARTFODR, CONN. batą. Svaras $3.00. Medleva Žie-

Tekinas: CHapel M1M !*“ vra ser““sfc g!<l",,li
1 vidurių užkietėjimo, genant 

Mūsų • firma patikima siunti- daug ar mažai ji nepakenkia
mui siuntinių i SSSR, Lietuvą, sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi-

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry- ljatviią Estiją> ( krainą ir ki- durius, stabdo galvos skaudėji-
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti taktai, kaip tur Esame Įgalioti Inturist mus ir priduoda kūnui gyvumo
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus., Maskvf)je Muitas apmokama:, ir skaistumo. Svaras $2.00

Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik- čia- Garantuojame pristatymą.

{tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: Atidarą kasdien ir sekmadie-
T. J. Kučinskas 740 W. 34th St^ Chicago 16, III. mais.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

Jeigu norite siųsti siunti
nius į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir kitus 
kraitus, kreipkitės j seną, 
labiausiai patikimą firmą.

PARCELS
TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN 16, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgersol 7-6465 
kuri Įgaliota Inturist o Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidalyta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais 
nuo 9 iki 4.

Pilnai Garantuojama

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, jiaukšėių, žuvų, vatedžių, medžių ir gėlių pava-

• dinimais. Be to, ėia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis raėomas lietuvii- 
ksi ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

7S Ckatat

Keleivis, 636 Broe4wey, Se. 27, Mėsa.

MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ 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”
636 East Broedwny, South Boston 27, Mass

va

t



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 8, Vasario 20, 1957

THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS

by Uis E.\celiency 

FOSTER FUKCOl-O

Governor

A PROCLAMATiON
iO. ibis. Lithuania. determineū to

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
RENGIA

Pabaltijo Lietuviu Moterų Klubas 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos Salėje

Sekmadienį, Vasario 21 Diena, 1957 m.

M. Agurkienė į Floridą

M. Agurkienė iš Allston, 
Mass., išvyko poilsio j FIo- 

• ridą ir žada ten pabūti bent 
' porą mėnesių.

1*1 IKI PROGA
j La..a; pigiai parduodu du gražius 

namus. 7 apartmentai, karštas van*
, «iuo, šiluma, gražus įvažiavimas, 
i naujai dažyti, tik $15,500 už abu.

Kreiptis tel. G A 7-K088 <*>
BOSTONE

Auka 1 Doleris

Dr. B.
2^~SSL,S5'&£ & 
»»“*'.......................
T«bf. tt.

W?Uu 
Astamaa: 
lk», BW

On Fvlruury iv. iv

aini KKivrv:.vvm. io bv nu oi nėr mvaUcrs. iook 
and au.gv,: a tieviaraiion reallirrning her desires a; 

lor ..n inuepeiuieni tiemovratic nation-

ror tiiv i.v\l t.'vi-'.y \\. !>. Lithuania vas accepted alki

be free 
Loai stvp 

Iki kishts

rvcogllkkll 

Lithuania ,

\ mg 
,1.

.; ev

i*y a.i Ii čekam 

re.»- and j>*og

vorai uiil celebrate 

.s and nestigę-

.įtieks on all eųlUtl oasis 

achievements were eount- 

this historie occasion alki

noteu\»rthv date. for it

by an aggressor 

freedom

uui me 

in \v<>! a

! «• ut.ki; .*?. 19o<. v.’iil be 

tik- lik.h anni.eisary ef her independence. Lithuanians through- 

out tiie free r ’d wi!i celebrate this historie occasion and

pay tribute to tho>e votirageoiis lounders of the republic-

Aithougii Lithuania is presentiy occupied and suppressed 

itioii. yet I ant sure that the spirit of

st iii alive in Lithuania and that Lithuania \vil5 

again be free and independent-

Year after year brings forth nevv hope and we have 

tangibie evider.ee from other oppressed nations that these 

cruel tomis of un.iust sub.iujration are being pushed aside and 

the right of self determination is being established. Lithua

nia is in tris eategory. and she will, in the not too distant 

future. again i>e restored to her rightful place. a free and 

unfettered nation.

So that this day might be better knoun to the great 

American public. and for the American people to understand 

better the nation and people enslaved by Communism and 

their unrelentless fight against this oppression. I. Foster; 

Furcolo. Governor of the Commonuealth of Massachusetts. Į 

do hereby proclaim the 16th day of February. 1957. to lie

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY

368 \V. BROADVV AY. SO. 

Pradžia 6 vai. vak.

palis Onos Ivaškienės vadovaujamos Boston*/ lietuvių tautinių šokių grupės. Iš dešinės 
• kairę: I- Venckus. -J Leonavičius. R- Vent-i;us, G- Skabeikis, A- A dom kai tis, G. Ivaška, 
V. Jakutis. Z- Leonavičius- Ta pačia tvarka: N. Raz Sadauskai t ė, L. Kontrimaitė. D. Venc
kutė. D. Gedmintaitė. J. Liaugaudaitė, I. Bartašiūnaitė, R- Blauzdžiūnaitė ir t.t.

l’ARDLODL NAMUS
So. Bostone parduodu trijų šeimy
nų namus, 3-4-4 kambariai, visi pa
togumai. Rendos neša $1,084 per 

metus. Kreiptis:
251 Gold St.,
So. Boston 27, Mass., 1 aukšte

PARDUODU ŠALDYTUVĄ 
Geras šaldytuvas, Frigidaire, 7 ku
biniu pėdų, mažai naudotas. Kreip
ti.-: Telef. AN 8-0458 darbo dienom 
po <» vai. vak.. o šeštadieniais ir 
sekmadieniais iki 12 vai. dienos.

l'.VtDUODU AKORDEONĄ 
Parduodu gerų vokiškų koncertiną 
i a-<-: deo:ia i. Labai geram stovy. 
Prieinama kaina.

Taip pat parduodu aliejui paduo-; 
ti prietaisą t Oil Bumer 31o\ver,. 
L'ėf j i)' -jų daiktų kreiptis:
Tv’ef. AN 8-7755 arba

Mis. A. Yisackas 
31! “E” St..

So. Boston 27. Mass. <8ii
Iš?, COM COJ AM AS KAMBARYS 

Gražus, apšildomas, su baidaisi ir vi-į 
sais patogumais kambarys. Su mais
tu arba 1 e jo. Graži vieta, geras su- ' 
-usiekimas. Kreiptis tel. GE 6-5139' 
arba 21 Botvdoin Ave. II aukšte. (13 ,

išN COM COJ AM AS K AMBARYS į
išnuomuojamas geras kambarys vy
rui ar moteriai. Visi patogumai, ga- ; 
Įima raudotis virtuve. Graži vieta,' 
geras susisiekimas. Kreiptis:

Mrs. Brur.cikienė 
65 Allston St.
C amt-ridge, Mass.
Tel. KI 7-8943

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ase S fld 4 

ir mo T iki S
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASO. 
Telefonas AN 8-1320

ToL AV 2-4SS*

Dr, John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nekėliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Uph^’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

■H

Tel. ANS-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Ckirargaa 
Y artoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-9 
534 BROADWAY 

8OUTH BOSTON, NASH.

atkl commend the observance of the occation to all citizens.' 

GIVEN at the Executive Chamber in Boston this fourth!

tiay of February in the year of our Lord one ‘

thousand nine hundred and fifty-seven, and of

bv Hb

the independence of the United Šates of 

rica. the one hundred and eighty-first.

Excellency the Governos Foster Furcolo

Ame-

b’vnai
• Meninė programa

Reinas skiriamas

RADIO PROGRAMA ;
Lietuvių Radio programa: 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie-i 
niais nuo 12 iki 12:30 vai/ 
lieną. Perduodamos lieto*! 
viškos dainos, muzika iri 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į į

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PARENGIME BUS:
• Geras orkestras
• Pasilinksminimas

Bostono Lietuvių Tautiniu Šokių Grupės kelionei Į Chicago, j ®a^ic Florists gėlių ir do-:
‘ ;anų krautuvę, 502 East

3road\vay, So. Bostone.
Ten gau-

I Pirmąją Lietuvių Tautinių Šokių Chicagoje Šventę šią vasarą.
Edvvard J. Uronin.
Secretary of the Commonuealth

sarasasGOD SAVE THE COMMONUEALTH OF MASSACHUSETTS •„<

NĖRA ABEJONIŲ— 
LAIMĖSiME

Spiegulis. Petro bažnyčios
šiemet pagrindinis kulbė- komi?. -J. Kačinsko

tojas buvo Alto centro sek- vaujamas, solistė

surinkta -S 1,750, (smuikus Lankėti dr.. P. Grigaitis 
bus paskelbtas vė- ---------

iiaus). Atvykęs j Vasario 16-sios
Meninę dali atliko Šv. minėjimą Alto sekretorius 

choras, ir “Naujienų” redaktorius 
vado- dr. P. G. Grigaitis lankėsi 
Daiva ir •'Keleivio” redakcijoje.

ATITAISYMAS
iTel. SO 8-0489. 
jamas ir “Keleivis.”

Lietuvos nepriklausomy- retorius dr. P. Grigaitis, ku- Mongirdaitė ir O. Ivaškie- 
bės sukakties minėjimas ris pasakė Įdomią, ugnin- nės tautinių šokių šokėjai. Užgavėnių balius
Bostone šiemet tęsėsi 2 die- gą kalbą. •! Minėjimui vadovavo vie- ---------
ni. šeštadieni ją minėjo ...... tos Aito skyriaus pinu. S. Vasario 24 d. 6 vai. vak.
Įvairios organizacijos savo '■'° Pa§Tlndinė mintis bu- isonas. Lietuvių piliečių draugijos
nariu tarpe (SLA 2-ji aus. X0, ' a"ari° 16 dienos ak-
—kalbėjo dr. B. Kalvaitis, las buvo dr^us visos mūs^ 
skautai — kalbėjo P. Višči- tautos troškimo įsreiskimas 
nis. šeštadieninė mokykla ^axalanKl'kai, lais\ai t\ar- 
—kalbėjo prof. I. Končius, K'Gs. Tas tautos laisvės 
tautininkai - kalbėjo V. troškimas yra nenugalimas,
Kavolis, WBMŠ radijo sto- *lk> bu:> Hetu\iųtau- ^jT(J na,įus jr kitus vietos nės ir žižniauskienės
tis 15 minučių aukojo mū- ta ne^tis visiškai sunaikin- 
su šventei, — gub. Furcolo ^a* ° ne8a^j° padai v ti
paskel’oė -Lietuvių dieną”, ^onaT nepadafyS pasiklausyti komp. J. Onos ivaškienės vadovau-
žodj tarė kons. A. ^salina, • Gaidelio vadovaujamo vj-jamj tautinių šokių šokėjai
buvo lietuvių muzikos), o Į?e niQSU krašto laisvės ecoro ir solistės Daivos <oį.;S> tuos geras orkestras 
sekmadieni visi 3 lietuvių reikalas yra'visos dėl lais- ^on8irdaitės gražių dainos į,. tt '
radijai daug laiko paskviė kovojančios žmonijos .ę’a,>ų. be to \ enckutė gra- —
Vasario 16-jai: kalbėjo Dr. (jajjeg rejkalas, to dėl ii-^ai padeklamavo po vieną 
M. Gimbutienė, A. Ketui a- mūsų viltis, kad Lietuva vėl vlet°s poetų F. Kirsos ir S. • 11* « X-’- 1 • 1 y Y • * <■ ” <•» • T - W z v

Vakare Pkiečių di'-jossa-
lėj buvo gr;ažus pokylis.ku-
ri atidarė S . -Jakutis, pave
dęr toliau ji tvarkyti A.
?»Iatjoskai. P<» geros vaka-
vie:;ės j:> pristatė svečiams
Alto narius ir kitus vietos
veikėjus.

Čia svečiai turėjo pro-v 1

bas rengia Užgavėnių ba
lių. Baliaus komisija iš Ado
mavičienės, Girulienės, Gra- 
žulieni
nės ir ZizniausKienes sve 
čius pavaišins ir skaniais

izara į Floridą
IllU^Li \ I\<H1 l^lCLUVd x---------■V - ’ -------------------- -----

A. Čaplikas (anglis-_____ -
kai .1, dr. P. Grigaitis, Lais-valstybė, yra pa- Baskienes mokėjai pašoko. ? t““:' 
vės Varpas be to davė Įs- oi js-a jr iį įsikūnys.' Visą v akarą nuotaika bu-loJa> * incas Mizara įs
pudingą S. Santvaros pa- ' ... gera. Bendrai Vasario Lavvrence, Mass., praeitą,
įuoštą montažą, o vėliau Tam turime ir mes viso- K>si<>s minėjimas paliko trečiadienį su žmona lankė-

ki-

Įvyko masinis susirinkimas, mis išgalėmis padėti. Jei ne gerą, tuoj neužmirštamą is-'j 'Keleivio Įstaigoje, at- 
i- , -i,-.-.. organizuotos mūsų pastan- pūdi. sustinrino mūsų dva-s*nauJ,RO prenumeratą ir

" Ta ^k-met ^t^ per Ameriko? lietuviM šią. ‘ Buvo‘ir nesklandumu. PaIiko Maikio Tėvui dova- 
,* • ’i - r, i • tarvba,i-.,...*- R., .uiicL-i,; būti mes jau bet apie juos kita kaita,kautai - Aaute*. i,aiau>kai bfltume užmil^į „ j v

.-ugiedojUf h.mnus p! pia-An,erikos 1)o|itikos vaj.________________
nu paj ejo.J. ac,n®^51 ruotojaį bolševikams bado...........................
ir po xun. r. \nmausKom- T __ n.,u.,i oiuncia siuntinius, .. . akis Lietuvos ir kitu Pabai-vokavijos A. Jlatjoska ijer- ti> va|stvt)i 
skare .\vpr,klausomybės vz(!žiu /
paskelL-imo aktą. pagerbta * vusi

pavergimo

Pereitą savaitę Šiugždu 
šeimos sveikinime įsibriovė 
klaida. Parašyta, kad svei
kinama Tiškiai, o turėjo bū
ti sveikinama Williamas ir 
Ona Kiškiai. Už klaidą at
si prašome.

Kodėl niekas nepranešė
Iki šiol neradau praneši

mo apie mūsų seno idėjos 
draugo Juozo Kazakevi
čiaus mirti. Jis mirė sausio ; 
7 d., sulaukęs GS metų am
žiaus. Velionis buvo kilęs 
iš Suvalkų Kalvarijos, i ši 
kraštą atvyko 19H7 metais. 
Jis paliko liūdinčias: žmo
ną Oną, sūnų Jeronimą, ! 
dukteris Eugeniją ir Esther, 
visus jau sukūrusius savo N 
šeimas.

Tegul būna tau, Juozai, 
lengva Dėdės Samo žemė’ i

Fr. Ramanauskas
Miami, Fla.

Nori parduoti klubo namus

Dorchesterio lietuvių klu
bo nariai vasario 19 d. su
sirinkime svarstys klubo na
mų pardavimo klausimą. 
Pradžia 7:30 vai. Visi na-

Steponas

Boston Homes Co
515 E. Broaduay. So- Boston 

Telefonas: AN 8-0K05
Tarpininkauja perkant ir par- 
^uotiant namus, biznius, ūkius ir 
k$. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

40B W. Broadway
8OUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Ret. 87 GRIOLE STRERT 

Weat Rezbary,
Tel. FA S-5515

KETVIRTIS A CO.

parduoda
biznius

kreipkitės >

Praną Lembertą
REALTOR

Kas perka ar

namus, ūkius,

L

17 l'pland Ave.
(Iš 9S Melville Ave.) 

GE 6-2887 

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Laikrodiiai-Deimantai
Papuošalai

Elektras Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADIVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

a. J.

nų. Jie čia sustojo važiuo-iinaazia. ‘ V
darni Į Floridą, kurioje ža-Snai tui^ų dalyvauti, 
na pabūti apie tris savaites.I Pnkalbinkim draugus ir 
l’o to ketina vykti Į North’kaimynu, užsisakyti “Kelei- * 

Carolina pas sūnų. vj”. Kaina metams $4

Įdomus Darbas Prie Radijo

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

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA 4-4576

Telefonas AnImiIs 

Bsajoata Moore Maleeea

Visokio 
Rs* 
Visokis

VAISTAS "AZIVA" 

1—Vaistas ano

Glol»e Travel ServicGbu- 
usi Tians-Atlantic Trade

žuvusieji už Lietuvos Iais- Priėmus A. Ma joškot Co. L 409 \V. Broaduay,
vę. adv. J. Grigalius per- perskaityta rezoliucija, ku- So. Bo.^tcn, Mass., telef. 
skaitė gubernatoriaus Vasa- rioje raginama Įtempti jė- AN 8-S764 siunčia siunti- 
rio lesios dienos paskelbi- gas kovai už Lietuvos Iais- nius kasdien nuo 9 iki 7
mą "Lietuvos respublikos vę, veikti Amerikos vyriau- val. vak. Čia galima užsi- SiW
diena" ir atstovu rūmų dau- sybę nesileisti i bergždžias sakvti pigiomis kainomis , ^I^draudim t
gumos vado MacCormaek derybas su komunistais kol Įvairių vaistų, medžiagų* Apmokamas’ atostogas
sveikinimo telegramą, žo-jie nebus apleidę Lietuvos kostiumams, paltams, suk- AnTMS ATtr m
di tarė garbės kons. adv. A. ir kitu pavergtųjų kraštų, nelems ir kitokių dovanų .4(7 / iv KAUlU ITlF lj. CrL
Shallna ir latvių atstovas prasidėjo aukų rinkimas. Jų pasiuntimui Į Lietuvą. .122 Bruokline Avenue. Boston 15, Mass. (netoli Kenmore Stą)

Laisvos Darbo Vietos
PATYRUSIOMS ir NORINČIOMS MOKYTIS

Mergaitėms Darbas
VYNIOJIMO — LYDYMO — RINKIMO DALIŲ

Siūlome
• Apmokamas šventes

• Gerą transportaci.ią
Apmokamas atostogas • Kitokią nauda

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastkc of iii* Peace- r«*MlaM* 

598 E. Broadway
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

6—Vaistas noo kojų nMtj!- 
mo, pirštams, tarpvpiriMms Ir

•-Vi

RstkalsoklM iitų vaistą 
iymltab numsriais. Kaina oi
kiekviena numeri 81. Pini
gai, čekis ar money orderis M 
kalno. Adresuokit: (5-6)

80ver 8tree< 
>7. Mai

evider.ee

