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Prezidentas Baigia P. Amerikos 
Draugystės Kelionę

Didelės Minios Žmonių Sveikino Mūsų Prezidentų Rio 
De Janeiro ir Buenos Aires Miestuose; Prezidentas 

Lanko Čili Respublikų, Dar Lankys Urugvajų;
Paskui Ilsėsis Puertoriko Saloje.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovveris pereitą savaitę spė
jo aplankyti Braziliją ir Ar
gentiną, o šią savaitę jis 
lanko Čilėš" respubliką ir 
UiUgvajų. Iš ten preziden
tas grįš namo ir pirmiausiai 
sustos kelioms dienoms po
ilsio Puertorikos saloje.

Brazilijoj ir Argentinoje 
pi ezidentas buvo pasitik
tas labai širdingai, nors kai 
kur opozicijos žmonių gru
pės bandė irgi pasirodyti, 
bet ne tiek prieš svečią, kiek 
prieš savo šalies vyriausybę. 
Kai kurie Brazilijos studen
tai buvo iškėlę Kubos Ca
stro paveikslą su parašais, 
kad jis jiems patinka . . . 
Rpt tokie naširodymai tik 
dar labiau parodė, kad mil
žiniška Pietų Amerikos ša
lių gyventojų dauguma ne
turi* jokio hedraugisk'o "jau
smo Jungtinėm Valstybėms.

Argentinoje buvusio dik
tatoriaus šalininkai irgi pa
sitiko mūsų prezidentą su 
Perono paveikslais ir savo 
šūkiais, bet ir ten milžiniš
ka dalis gyventojų pasitiko 
svečią širdingai ir manda
giai. Pagal spaudos praneši
mus Buenos Aires mieste 
minios niekada nerodė to
kio entuziazmo jokiam sve
timos valstyybės vadui, kaip 
prezidentui Eisenhoweriui.

Po pasitarimų su Brazili
jos prezidentu Kubitschek 
ir su Argentinos prezidentu 
Frondizi buvo paskelbti iš 
anksto abiejų vyriausybių 
su Washingtonu sutarti pra
nešimai, kuliuose pabrėžia
ma nusistatymas ankščiau 
bendradarbiauti, ypač ūkio 
srityje. Apie tuos praneši
mus iš anksto buvo tariama
si ir pats tas ūkiškas ben
dradarbiavimas yra aptar
tas ir sutartas. Prezidento 
kelionė tik uždėjo antspau
dą ant pasiektų susitarimų,

Kaip seksis vykdyti gyve- 
niman numatytą ūkišką 
bendradarbiavimą p a r eis 
nuo to, kiek būsima admini
stracija Washingtone galės 
prisidėti savo ištekliais prie 
Pietų Amerikos šalių ūkio 
kėlimo.

Brazilijoj prez. Eisenho- 
wer pirmiausiai aplankė 
naująją Brasilijos sostinę, 
miestą Brasilia, kur balan
džio mėnesį persikels Bra
zilijos vyriausybė. Tai visai 
naujas miestas krašto gilu
moje apie 700 mylių nuo 
dabartinės sostinės Rio de 
Janeiro. Prezidentas aplan
kė ir Sao Paulo miestą, kurs 
yra Brazilijos pramonės 
centras ir smarkiai augan
tis miestas.

Brazilijoj ir Argentinoj 
prezidentas kalbėjo tų šalių 
parlamentuose ir nušvietė

Amerikos taikos ir geros kai
mynystės politiką. Visur 
prezidentas pabrėžė Ame
rikos taikos norą ir deda
mas pastangas pasiekti su
sitarimo ir su Sovietų Są
junga dėl nusiginklavimo ir 
teisingos taikos.

Krašto Gynimo
Ginčai Dar Tęsiasi

Ginčai dėl Amerikos pa
siruošimo gintis, jei prie to 
prieitų, tęsiasi toliau. Perei
tą savaitę kongrese liudijo 
republikonas Robert A. Lo- 
vett, buvęs krašto gynimo 
sekretorių Trumano laikais, 
ir pasisakė gana kritiškai 
dėl krašto pasiruošimo, gin
tis, jis pabrėžė, kad kraštas 
nededa visų pastangų savo 
apsaugai užtikrinti.

Panašiai pasisakė ir IBM 
korporacijos pir mininkas 
Thomas J. Watson, kuris 
sakosi esąs nepartinis,, bet 
balsavęs du kartu už gene
rolą Eisenhoweri. Tas stam- 
'bus biznierius net sakė, kad 
jeigu reikia, tai kraštas tu- 

jri apsidėti naujais mokes
niais, bet savo gynimosi ne- 
!gali apleisti.
j * Kadangi panašiai yra pa
sisakę ir daugelis kitų įta- 
kingų žmonių, kariškių ir 
civilių, tai ginčas dėl krašto 
pasiruošimo eina karštyn.

Pranešimai sako, kad 
prezidentas šį pirmadienį 
atvyko į Santjago, Čilės so
stinę ir buvo labai širdin
gai gyventojų pasitiktas. 
Prezidentas tariasi su Čili 
i espublikos vadais.

TAIP NEGERAI

Buvęs armijos balistinių 
raketų įstaigos viršininkas 
gen. John Medaris liudijo 
kongreso erdvės komitetui 
ir sakė, kad padalijimas er
dvės tyrimo tarp kariškų ir 
civilių įstaigų yra netikslus 
ir turėtų būti sujungtas 
vienose rankose.
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55-TIEJI METAI

AŠTUNTOJI ŽIEMOS OLIMPIADA

Kclifornijoj Squaw Valley vyksta aštuntoji žiemos sporto Olimpiada, kurią atidarė 
vi.e: rezidentas Nixon. čia matome atidarymo iškilmes.

Chruščiovas Baigia Medžioklę 
Azijos Kraštuose

Viliojo Indiją ir Ypač Indoneziją; Pažadėjo Indonezijai 
250 Milionų Ūkiškos Pagalbos; Įspėjo Saugotis Va

karų Kolonialistų, Piršo Komunizmą; Dar Lan
kys Afganistaną; Nikita Ruošiasi Viršūnėm.

Daug Pasimatymų j Sovietų Rusijos diktato- 
Ruosiasi 'Viršūnėm9 rius N-kita s- chruščiov ko-

‘vo 1 d. grįžta iš Indonezijos
Kovo 14 d. Vokietijos va- per Calcutta Indijoj namo ir

i das dr. K. Adenauer atvyk- P?kelžj aplankys dar Afga- 
sta j Washingtoną tartis ,nlsta2^- aip Ametiko^ 
uel būsimos "viišUnių" kon-1prezidentas savo kelionėmis 
fereneijos. j! Az,J°s’ f**“- V

Kovo 15 d. Sovietų dik- Fbetl* 7™:nk°? kraSlU3 
tatorius N. Chruščiovas at- band“ s.“t.elktl aP1‘nk At
vyksta i Parvžių svečiuotis ,nkos Po,1.‘,k’. kle.k
nas P. ansfi-zi'io? „re,Plentu galima daugiau pritarėjų ir 

rėmėjų, taip ir Chruščiovas 
nesigailėjo pastangų Azijos 
kraštams patraukti į Mas-

pas Prancūzijos prezidentą 
gen. de Gaulle.

Balandžio pradžioje de
Gaulle lankysis Londone, o,p^. *“šj“ksrtų'Čhru- 
baiandzio 22 d. jis atvyks j ž b’andė nio.

_ W^r2£sybės' svečia? Indonezij?. ! savo pusę,
Senatas Posėdžiaus Vokiečiai Norėtų Kuba Siūlo Derybas i balandžio menesio vidų- ^^"več^uH akiVsakėAad 

Visai Be Pertraukos Bazių Ispanijoje Bet Su Sąlygomis p® nori .paisyti gerus san-
1 • w • • *11 -■■■-• • tylus tiek su Kytais, tiek irbių užsienių reikalų minis- vakarais.
tenai aptart Vakarų bendrą T , ...1 i-* Indonezijai

Šį pirmadienį senatas pra-i Vakarų Europoje nemažą Kubos vynausybė pasiu- v .g «*,
dėjo posėdžiauti be pertrau- triukšmą sukėlė Žinia, kad lė V. ashingtonui derėtis dėl iaik^n7vh^ių‘derybo®^ 
kos ir vieną posėdį tęs gal vakarine Vokietį verda de- įvairių pastaruoju metu ki- Į yisuo^ pasimatymuose 
2 savaites, o gal ir ilgiau, rybas su Ispanijos diktato- lūšių nesusipratimų taip virxūniu klausimas bus an- 
Svarstomas civilių teisių įs- Tįu Franko dėl įkūrimo ka- Jungtinių Amerikos ^al* tartas ir vvriausvbiu vadai 
tatymas, prieš kuiį griež- Hškų bazių Ispanijoj. Vo-stybių ir Kubos. Bet Kubai^^ surasti bendra poli- - 
tai pasisako pietinių valsti- kiečiai tokias bazes naudo- stato deryboms sąlyga, kad *kad užėg i6 d.?ka- k 
jų senatoriai. Jie prieš įsta-^Į pratimams ir raketiniams Washingtonas nekeistų sa-’da susitiks Apačios “viršū-ikvįt ... . , ,
tvmą kovoja ilgomis kalbo- ginklams laikyti. Vokiečiai vo ukiskos politikos santy- nėg „ Vakaru valstybių ats- i Chrusciovas, lankydamas 
mis, dėl to senatas ir pas- tokias derybas vedė be NA- kiuose su Kuba, kitaip sa- turėtu kokia nors ben- Azij°s paštus, atvirai agi- 
kelbė posėdį be pertraukos, TO valstybių žinios ir kai kant, kad ir ateityje pirktų d° olitikį 4 tavo tų fc-aštų žmones pasi-
kad ilgai kalbantieji sena- žinios apie tai pasklido Eu- Kubos cukrų brangesnėmis ’ > •—
toriai išsikalbėtų, iki jiems 1 opoje, vokiečiai tuoj pat kainomis,, negu už cukrų
pritrūks žado, o paskui bus pareiškė, kad jie bet kokias mokama pasaulinėj rinkoj, 
einama prie balsavimo. kariškas bazes kurs tik su Amerika kasmet permoka

Senatoriai atsigabeno į NATO pritarimu, bet apie Kubai už cukrų nuo 100 iki Aštuntoji žiemom sportosavo raštines senate lovas 1^‘su VS^akU 150 Kuba OHm” KaSij^-'
kad galėtų laike posėdžio tui? J k „ U J.r.,at€!^e ‘°-sibaigė sekmadieni, ftr-
pamiegoti, nes kitaip nie- ' .. ... klas au*tetas kainas uz cu-jmoje vietoje pasirodė Šo
kas tokio posėdžio neatlai- Vokl?c;al -«a pasižadėję krų, nors rusams Kuba suti- viet at!etai> paskuj 5vedai> 
kvt r savo ginklavimąsi vykdyti ko parduoti cukrų pasauli- amerikiečiai ir vokiečiai.

‘ _ .. . tiktai NATO kariškos są- nės rinkos kainomis. __________________
.. Sena;° posėdžiui nutrauk- jungos rėmuose, bet jie ne- Amerikos vyriausybė to- Vokiečiai Perka Amerikoje 
h ir eiti pne balsaumo rei- praleistų progos ginkluotis kias Kubos derybų sąlygas Didelius Kiekius Ginklu 
kia dviejų trečdalių balsų. j,. NAT0 laiminimo ir atmetė. ______

----------------------- i Vakarinė Vokietija dar
Ž1™)S- . . Italijos Vyriausybė Į šiais metais įmokės Ameri-

Tas atsitikimas vėl primi- 7* • Dm.e;/../vv.I.M/v*'karuž čia perkamus ginklus
nė pasauliui vokiško milita- *Uri rCrSlltarKyil ^ milionų dolerių.
rizmo klastingumą ir suk- . 7 ! Iš viso vokiečiai planuo-
tumą. Pei eitą savaitę Italijos ja nUpjrkti Amerikoje gin-

kių uz daug

Ilgai paposėdžiavus tokia dargi be NATO valstvbiu 
dauguma gali ir atsirasti

KAS TURI MOKĖTI 
VANDENS SVARINIMĄ

Prezidentas vetavo kong
reso priimtą įstatymą apie 
skyrimą pinigu vandens 
svarinimo reikalams. Pre
zidentas ilgame paaiškini
me sako, kad vpių, ežerų ir

_____________vyriausybė pasitraukė dėl
Lėktuvu Nelaimėle tOf kad ji ParIamente rebe- LteKlUUų įyeuumeje turi daugurnos Vyriausybę

ŽUVO 61 ZmOflUS rėmusieji liberalai nuo jos 
--------  atsimetė iš dalies dėl to, kad

ŽIEMOS OLIMPIADA 
JAU PASIBAIGĖ

didesnes su
mas pinigų.

Pereitą ketvirtadienį, va- vyriausybė nesipriešino pre- 
palaikymas nuo užteršimo Sano 25 d. prie Rio de Ja- zidento Gronchi kelionei į:
------- - • • - - - ^neiro miesto Brazilijoj v;rš Maskvą svečiuotis pas Ni-

jūros susidūrė du keleivi- kitą.
niai lėktuvai—vienas Ame- Italijos vyriausybė remia- 
rikos, kitas Biazilijos. Ne- si krikščionių demokratų 

lui. Kongreso dauguma ma-Baimėje žuvo oi žmogus ir partija, bet ta partija viena 
nė kitaip, bet dviejų trečda- tik trys išsigelbėjo. neturi daugumos parlamen-
iu neatsirado kongrese, kad Amerikiečių lėktuve skri- te ir turi pasiieškoti sąjun- 

prezidento veto pašalintų, do karo laivyno orkestro gininkų kairėj ar dešinėj. 
Apie tai girdėsime dar. muzikantų dalis ir 19 iš jų Prezidento kelionė į Ma- 

žuvo. Laivyno muzikantai skvą sukėlė Italijoj daug ne
skrido gioti prezidento vai- pasitenkinimo net pačių

______ įšėsi Prazilijos sostinėje. krikščionių demokratų par-
Buvęs prezidentas Tru-> Nelaimė atsitiko dėl rūko tij°j> 0 liberalams atsime- 

manas sako, kad Amerika kuris tą dieną dengė Rio de tus, vyriausybė nutarė per- 
Viduriniuose Rytuose turi Janeiro įlanką. sitvarkyti.
laikytis aiškios ir tvirtos' Karo laivyno orkestras Patys krikščionys demo- 
politikos, nes kitaip ten ga- yra vienas geriausių kariškų kratai nėra vieningi dėl 
Ii užsiliepsnoti didelis gaiš- orkestrų mūsų krašte ir yra klausimo, kur—-kairėj ar 
ras ir tada būtų per vėlu grojęs veik visuose pasaulio dešinėj— ieškoti sąjungi- 
ką noiT? daryti. kraštuose. ninku kraštui valdyti.

pramonės ir miestų atmato
mis via vietos reikalas ir 
vietoje sukeltos lėšos turi 
būti naudojamos tam reika

Trumano Nuomonė

BERTRANO Rl’SSELL

Anglijos garsus filosofas. . 
87 metų amžiaus, gavo 
Sonning premiją ($14,000) 
už svarų Įnašą j Europos 
kultūra.

Chruščiovas 
pažadėjo stambią ūkišką 
pagalbą net 250 milionų 
dolerių, bet vargu užteks, 
kad tą 90 milionų gyvento
jų kraštą suartinti su Mas-

rinkti komunizmo ir vien
partinės valdžios kelią į 
gerbūvį ir visur gyrėsi, kad 
jis jau lipa Amerikai ant 
kulnų ir ją greit pasivys, 
nes Amerika esanti “nuvar
gusi” šalis ir negali lenk
tynėse lygintis su komuniz
mo tvarka. Toki atvira pro
paganda už komunistinę 
diktatūrą galėjo patikti In
dijos ir Indonezijos komu
nistams, bet kitų įsitikini
mų žmonėms tai buvo nie
kuo nepateisinamas svečio 
kišimasis į jų vidaus reika
lus. Daug šalininkų toki 
propaganda vaigu ar laimė
jo Maskvai.

Greitai Derėsis 
Indija ir Kinija

Knijos komunistinė vy
riausybė sutiko su Indijos 
vyriausybės vado Nehru pa
siūlymu susitikti Indijos so
stinėj ir aptarti sienų klau
simą tarp tų dviejų valsty
bių. Kinijos ministeriu pir
mininkas Ču-En-lai žada 
balandžio mėnesį atvykti į 
Indijos sostinę derybų tik
slu. Tiksli data bus sutaila 
vėliau.

Indijos vyriausybė patvir
tino spaudos žinias, kad vie
noje vietoje kinai yra įsi- 
briovę į Indijos teritoriją 
net 150 mylių, tai yra prie 
Kašmiro provincijos.

Daugelis Indijos politi
nių vadų yra nepatenkinti, 
kad Nehru sutiko derėtis 
neišprašęs pirma kinų lauk 
iš teritorijos, kuiną indai 
skaito savo.
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Puslapis antras

Piliečių teisės
Senatas ši pirmadienį pradeda svarstyti civilių tei

sių Įstatymą ir kaitų pietinių valstijų senatoriai prade
da “filibusteriauti” — sakyti ilgiausias kalbas, dažnai nei 
i tvorą, nei i kuolą, kad to Įstatymo priėmimą sutrukdy
tų. Senato daugumos vadas, šen. L. Johnson, numato, 
kad pietiniai senatoriai gal kalbės be pertraukos ko
kias dvi ar tris savaites. Niekas neprivalo kalbėtojų klau
sytis, bet kam nors iš senato narių pareikalavus, pirmi
ninkaujantis turi patikrinti, ar yra kvoramas. Jei kvoru
mo nėra, posėdis nutraukiamas ir “ilgakalbiai” laimi 
geroką pertrauką poilsiui. Todėl visi senatoriai turi būti 
senato rūmuose, kad kiekviename vardošaukyje galėtų 
pasisakyti esą posėdyje. Išbūti dvi tris savaites “posėdyj” 
neįmanoma, todėl i senatą jau nugabenta jš armijos pa
siskolintų lovų, kad “posėdžiaujantieji” senatoriai ga
lėtų išsimiegoti ir, kad reikalui esant, juos galima būtų 
pašaukti i posėdžių salę pasakyti, kad jie posėdyje da
lyvauja.

Posėdis be pertraukos retai daromas ir “filibusterio” 
spektaklis nėra kasdieninis Įvykis. “Filibusterio” šalinin
kai kartais aiškina, kad nebaigiamų kalbų ginklas esąs 
reikalingas “mažumos teisėm” saugoti nuo daugumos pa
sikėsinimų . .. bet dažniausia tas ginklas via naudojamas 
senate prieš bet kokius bandymus apsaugoti mažumos 
pilietines teises pietinėse valstijose. Ir ši kartą pietinių 
valstijų senatoriai griebėsi to ginklo, norėdami sutrukdyti 
mažumos teisių apsaugą ten, kur tos mažumos teisės yra 
mindomos kojomis. Reikalas eina apie apsaugojimą ne
grų piliečių teises dalyvauti Įvairių pareigūnų rinkimuose. 
Ta svarbi visiems piliečiams teisė daug kur pietinėse val
stijose via tik baltųjų piliečių privilegija, o negrui pilie
čiui labai sunku yra patekti Į balsuotojų sąrašą, nors ne
grų balsuotojų skaičius ir pietinėse valstijose kasmet vis 
didėja, bet daug kur dar daroma kliūčių jiems atlikti ši
tą pilietinę prievolę. Prieš užtikrinimą visiems piliečiams 
lygių balsavimo teisų pietinių valstijų senatoriai ir ve
da savo kovą.

Tuo tarpu negrai šiaurinėj ir Pietinėj Caroline val
stijose pradėjo vesti iabai Įdomią kovą už savo teisę sėdė
ti restoranuose kartu su baltaisiais piliečiais. Jų kova 
plečiasi ir Į ją Įsitraukė daugiausia nėgių jaunimas, ypač 
aukštųjų mokyklų ir universitetų lankytojai. Tai yra nau
jas “frontas” negrų piliečių kovoje už lygias teises ir dau
gelis baltųjų studentų eina kartu su negrais kolegomis 
protestuoti prieš skirstymą valgytojų pagal jų odos spal
vą i sėdinčius ir stovinčius. Jei nėgių pinigai yra geri, 
tai kodėl jiems neduoti tą patį patarnavimą, kaip ir ki
tiems restoranų lankytojams? Jei negrai parodys ištver
mės savo kovoje, toks žmonių skirstymas restoranuose 
pagal jų odą, bus panaikintas ir vėliau žmonės tik ste
bėsis, kad toks neprotingas ir nereikalings žmonių skir
stymas buvo pakenčiamas.

Svarbiausias dalykas betgi šiuo momentu yra užti
krinimas negrų teisių dalyvauti balsavimuose, kaip da
lyvauja kiti piliečiai. Ta teisė, jei jąja negrai mokės pa
sinaudoti, greit privers balsų ieškančius politikierius ir Į 
negras žiūrėti, kaip i pilnateisius piliečius, ‘kurių balsai 
gali nulemti, kas bus ir kas nebus išrinktas. To politikie
riai ir bijo, kaip ugnies.

P Ž V ALGA
KAS JUOS DŽIUGINA
Lietuviški komunistai se

niai deda pastangas, kad 
niekas nebekalbėtų apie 
laisvos nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą, kad išnyk
tų VLIKas, ALTas ir kitos 
Lietuvos laisvinimo reika
lais besirūpinančios organi
zacijos.

To dėl jie labai džiaugia
si, jei tik kur pastebi tų or
ganizacijų darbe pasitaikan
čių sunkumų ar nepasiseki
mų. O jei tokių nepastebi, 
tai prasimano ir visas tokias 
organizacijas gyvas laido
ja ir jas apgieda.

Štai ką rašo vienas “Vil
nies” čyfų S. J. Jokubka 
vasario 20 d.

"Chicagoje buržuaziniams na
cionalistams iš 16 vasario mi
nėjimo išėjo pusėtinas pis. žmo
nių Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salė buvo nepilna. Aukų 
su prisiųstais sveikinimais su
rinkta biskuti daugiau kaip 
$3,000.

“O kiek čia seniai, Ashland 
Auditorija būdavo pilna sviete
lio. Pinigėlių suplaukdavo po
keletą tūkstančių. Grigaičiui, Si
ūk/-. >•

mučiui ir Vaidyylai važinėjimai 
i Washisgtoną būdavo užtikrin- 
iti.

“Iš šiemet 16 vasario minėji
mo matyt, kad tie gerieji Lie
tuvos ‘laisvintojams’ laikai bai
giasi. Biznis smunka. Naivių 
žmonių vis mažiau besiranda. 
Taip ir liks Lietuva ‘neišlais
vinta’.”

Jei Jokubka ir jo redak
cijos kolegos pasižiūrėtų Į 
savo laikraščio rašymą prieš 
kelis ar kelioliką metų, jie 
rastų lygiai tiek pat protin
gų samprotavimų apie lietu
vių nenorą remti Lietuvos 
laisvės kovą ir panašius pei
zojimus visų, kurie nori sa
vo senajai tėvynei laisvės. 
Ko nors naujo Jokubka ne
sugalvojo.

Jokubka, Pruseika ir pa
našūs Maskvos garbintojai 
galėtų pagalvoti šiek tiek 
ir iš kito “taškaregio.”

I štai tas pats S. Jokubka 
buvo nuvažiavęs Į Lietuvą, 
ten jį giminės ir negiminės 
maitino skilandžiais ir pa
našiais gardžiais daiktais ir 
grįžęs iš Lietuvos Jokubka 
paskelbė visam pasauliui, 
kad žmonės Lietuvoje bai-

KELEIVIS, SO. BOSTON

ČIA LANKYSIS PREZIDENTAS E1SENHOWER

Kai laikraštis pateks Į skaitytojų rankas, prezidentas 
Eisenhower lankysis Čilės valstybėje. Viršuje dešinė
je Čilės prezidentas Jorge Alessandri Rodriguez, kairėj 
Carrara viešbutis, kuriame pernai buvo Amerikos val
stybių konferencija, apačioje Čilės sostinės Santiago 
vaizdas.

Pasaulinė paroda 1964 m.
A. JENKINS

Neseniai ’ prezidentas Ei- 
senhower sušaukė visus kur
jerius, kuriems Įteikė speci
alų dokumentą nunešti ir 
asmeniškai Įteikti kiekvie
nos valstybės ambasadai, su 
kuriomis JAV palaiko di
plomatinius santykius. Tas 
dokumentas tai buvo speci
alus kvietimas dalyvauti pa
saulinėj parodoj, kuri Įvyks 
dar tik už keturių metų, 
1964 metais. Pakviesta iš vi
so 82 valstybės, o nekviestos 
liko tik dvi—didžioji Kini
ja ir mažoji rytų Vokietija.

I Pasaulinė paroda rengia
ma čia kas dvidešimt pen- 
keri metai. Pastaroji Įvyko 

i Brooklyne, Flushing slėny
je, 1929-30 metais ir vadi
nosi “New York World’s 
Fair.” Toj pat vietoj ir taip 
■pat vadinsis busimoji 1964 
metų paroda.

i Ruošiamos parodos di
rektorium paskirtas vienas 
iš žymiausių inžinierių Tho
mas J. Deegan, kurio rašti
nė yra Empire State pasta

siai myli rasiškus okupan
tus ir jų lietuviškus klapčiu
kus. S. Jokubka aiškino, kad 
Lietuvoje tik “girtuoliai ir 

■ tinginiai” nemėgsta bolše
vizmo. Tą savo “teisybę” 
Jokubka aiškino visiems, kas 
tik netingėjo klausytis ar 
skaityti. Ir ar daug žmonių 
Įtikėjo? Tie, kurie ir anks
čiau tikėjo, kad razbainin- 
kas Stalinas yra mai ksistinė 
šventenybė, tie iš Jokubkos 
melų sustiprino savo dva
sią, bet kurie netikėjo, tiem 
Jokubkos melai nepadarė 
jokio Įspūdžio. Bešališkam 
žmogui aišku buvo, kad Jo
kubka važiavo su “misija” 
ir parvežė tą, ko jis ten ir 
vyko parvežti.

Taip žiūrint, S. Jokubka 
ir kiti rusiško okupanto Lie
tuvoje agentai, negali daug 
ko girtis, nors, kaip jie pa
tys giriasi, sąlygos jų veiki
mui žymiai pagerėjo dėl vi
sos eilės sąlygų. Viena tų 

‘sąlygų lietuviškiems bolše

te. Jis jau gauna užklausimų 
iš Įvairių, valstybių, kurios 
registruojasi dalyvauti pa
rodoje su savo Įvairiausiais 
eksponatais.
Kaip tie eksponatai atrodys

Vienas laikraščio reporte
ris nuėjo pas direktorių Dee
gan ir jo paklausė:

—Kokie eksponatai bus 
išstatyti parodoje ir kaip jie 
atrodys 1964 m.?

—Kas žino? — šypsoda
masi direktorius atsakė taip 
pat klausimu.

—Kaip tai?—juk tamsta 
vyriausias galva, pats žy
miausias asmuo ruošiamos 
pasaulinės parodos ir nęži- 
Įrai, kas ten bus rodoma?— 
i lyg nusistebėjęs dėl nepa
lankaus atsakymo reporteris 
vėl klausė.

—Ir tol nebus žinoma, 
kol prasidės 1964 m. paro
da, —visai rimtai pabrėžė 
direktorius.

Reporteriui pasirodė, kad 
šitas “didžiausias” inžinie-

vikams yra ta, kad jie iki 
šiol turėjo susisiekimo su 
Lietuva monopolį ir galėjo 
meluoti apie rusiškus pyra
gus Lietuvoje “matę savo 
akimis.” Bet ir tas ne ką te- 

; pakėlė jų “biznį.” 
į Ar Lietuva liks “neišlais
vinta,” kaip pranašauja sa
vo tautos judošėlis Jokub- 
jka, parodyys tik ateitis. 
Mes, kurie tikime laisve, 
esame tikri, kad ir lietuvių 
tautai išauš laisvės diena, o 
tikintieji vergija Jokubkos 
■gali pranašauti amžiną ver
giją savo tautai, dėl to juos 
mes ir vadiname tautos iš
gamomis, žmonėmis be sa
vigarbos ir be nugarkaulio, 
kuriems lankstymasis prieš 
rusus pavergėjus yra jų pri
gimties yda. Jei jie pagy
ventų ilgesnį laiką po sveti
mu jungu ir diktatūros sąly
gose, jie gal suprastų, ko
kia apgaule jie patys tikėjo 
ir kokius melus jie kitiems 
skelbė.

nūs yra arba visiškai kvai
las, arba nenori išsiplepėti 
kokių nors paslapčių, ir dar 
labiau susidomėjęs, jis nu
sprendė trūks plyš būtinai 
viską sužinoti, kas ten bus 
rodoma.

Pa* RCA prezidentą
Reporteris nieko nepešęs 

pas direktorių Deegan, nuė
jo i vieną iš didžiausių elek
tronikų laboratoriją žino
mos RCA firmos, ir vėl ėjo 
tiesiai pas direktorių David 
Sarnoff. Reporteris be ce
remonijų jo užklausė:

—Ar tamsta žinote, kad 
1964 metais Įvyks pasaulinė 
paroda?

—Taip, mes jai jau stro
piai ruošiamės,—Sarnoff at
sakė reporteriui ir tas nu
džiugo pamanęs, kad čia ti
krai daug ką sužinos.

—Tamsta malonėsite pa
informuoti mūsų laikraščio 
skaitytojus ir visuomenę, 
kokius eksponatus ruošiatės 
išstatyti parodoje?

—O kas žino, kokie bus 
tie eksponatai? — Sarnoff 
atsakė, ir tas tiesiog reporte
ri pritrenkė.

—Tai kaipgi jūs galit ne
žinoti, juk leidžiate dideles 
sumas pinigų tam tikslui ir 
nejaugi nežinote kam?

—Jeigu Tamsta surastum 
tokį žmogų, kuris mums pa
sakytų, kokius eksponatus 
rodysime pasaulinėje paro
doje 1964 metais, tai mes 
duotume jam milioną dole
rių šiandien pat.

—Ponas prezidente, jūs 
Sakėte, kad Stropiai ruošia
tės, tai kokiu būdu, kame 
tas stropumas ir kas yra ga
minama tai parodai?

—Daug kas yra gamina
ma, bet tas viskas po 4 metų 
bus tinkama dėti tik muzie- 
jun, o ne pasalinėn parodon. 
Seni dalykai tobulinami,

• nauji dygsta it grybai po 
lietaus ir gyvenimas taip 
bėga sparčiai, kad ne tik ne
galima numatyti, kas bus 
naujo po 4 metų, bet taip 
jau negalima pasakyti, kas 
bus po 4 mėnesių.

Reporteris bent tiek su
žinojo, kad visi nieko neži
no, o jis dar mažiau už vi
sus ir planuotas didelis raši
nys užėmė vietos tik skilti- 
kę. Gi jūsų reporteriui pasi
sekė sužinoti dar štai kas.I i-

Rusijos bus didžiausias 
paviljonas

Būdinga, kad pirmučiau- 
jsiai atsiliepė ir dalyvaus Ru
sija, priešaky su Chruščio- 
Įvu, kuris žada parodyti pa
sauliui, kaip ir kiek Rusija 
■pralenkė Ameriką, 
į 1939 metų parodoje Lie
tuva turėjo savo paviljoną, 
kuriame buvo išdėta mūsų 
tėviškės gražiausieji ekspo
natai. Aišku,, busimoj paro
doj Lietuvos paviljono jau 
nebus, nebus nei mūsų sesu
čių rūpestingai lipšniom 
rankom pagamintų ekspona
tų, nes Rusija seniai prarijo 
Lietuvą ir Chruščiovas ją 
virškina, ir tuo jis tikrai ga
lės parodyti savo imperiali
stinius apetitus. Iš tikimųjų, 
ta linkme Rusija labai toli 
pralenkė Ameriką.

Amerikiečių posakiu ta
riant, jei Chruščiovas turė- 
jtų paprasto arklio nuovo
kos, tai tarne milžiniškame 

Į paviljone duotų vietos ir 
įleistų pavergtoms tautoms 
išstatyti savus eksponatus 
|ir, be abejo, tuomi padarytų 
'milžinišką Įspūdį ne vien 
Amerikos, bet ir viso pasau
lio žmonėms. Deja, jis to 
nedarys, nes jam, kaip ir 
kiekvienam plėšikui, rūpi 

! paslėpti nuo žmonių akių 
'savo kruvinas aukas.

Vidurinieji Rytai
Padėtis prie Izraelio ir 

arabų valstybių sienų pasi
darė tiek Įtempta ir netiki a, 
kad daugelis stebėtojų jau 
atvirai kalba apie galimą 
naują žydų ir arabų karą.

Izraelis pasiskundė J. T. 
organizacijai dėl arabų ka
ro pajėgų stiprinimo Izrae
lio pasieny ir, žinoma, ir
gi stiprinasi. Arabai nuro
do Į žydų pasiraošimus ir 
sakosi turi apsisaugoti. . .

Kas ten rengiasi pulti, o 
kas mano tik “gintis,” yra 
antraeilis dalykas. Svarbu, 
kad šventojoj žemėj padėtis 
tebėra nenormali, kuri gali 
bet kada “išsprogti” nauju 
kraujo praliejimu.

Svarbu ir tas, kad didžio
sios valstybės neturi jokios 
aiškios politikos, kuri Pa
lestinos skauduli galėtų pa- 
i šalinti. Svarbu, kad Jungti
nių Tautų organizacija yra 
bejėgi bet ką daryti, kad šv. 
žemėj būtų atstatyta pasto
vesnė taika.

O jeigu prieitų prie nau
jo žydų ir arabų karo, jam 
gesinti reikėtų ši kartą ir 
Maskvos Chruščiovo, nes ir 
jis dabar i Viduriniuosius 

į Rytus yra Įkišęs savo na- 
Įgus ir neatsisakytų prie to 
gaisro pasišildyti, o gal ką 
prie progos ir nukniaukti.

* * *
Prancūzų bomba

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle pereitą sa
vaitę sakė, kad jis nesu
pranta, kodėl žmonės tylė
jo, kada pasaulyj buvo iš
sprogdintos 199 atotminės 
ir vandenilio bombos, bet 
kada išsprogo 200-inę Saha- 
roje, daugelis ėmė isteriškai 
protestuoti? Mat, 200-inę 
bombą Saharoje išsprogdi
no prancūzai, o 199 bombas 
sprogdino amerikiečiai, ra
sai ir anglai.

! Klausimas sunkiai atsa
komas ir prancūzai, kurie 
klausėsi de Gaulle kalbos, 
i šitą pastabą atsakė garsiu 
juoku. Iš tiesų, reikia būti 
|gerokų veidmainių protes
tuoti prieš prancūzų bom- 
ibą ir nieko nesakyti dėl ki- 
tų valstybių atominių ban- 
Idymų.
į Gal ir gerai, kad prancū
zai Įsilaužė i atomini klu- 
jbą su nemažu triukšmu. Tas 
paragins trys atominius to 
klubo narius rimčiau kalbėti 
apie atominių ginklų ban
dymų nždraudimą, o paskui 
gal ir dėl tų ginklų panau
dojimo taikos reikalui.♦ * *
Į Lietuvą . ..

Turizmo agentūros jau 
skelbia, kad tam tikras “ri
botas” skaičius turistų jau 
galės šiais metais aplanky
ti Lietuvą. Sovietų Rusijos 
ambasada net praneša, kad 
keleiviai Į Lietuvą bus lei
džiami neatsižvelgiant i jų 
“tikybinius ar politinius įsi
tikinimus.” Tas ir supranta
ma. Jei būtų skelbiama, kad 
tiktai Maskvos klapčiukai 
gali lankyti Lietuvą, tai jo
kio turizmo biznio nebūtų. 
Kaip bus praktikoj parodys 
ateitis. Taip ar kitaip, lie
tuviškų bolševikų čia Ame
rikoje pasišovimas būti ne
samdytais Paleckio konsu
lais, pasirodė tik Jonikų iš
daiga.

Į Po veik 20 metų okupa
cijos ir po žiaurios kolekti- 
vizacijos rasai pagaliau nu
tarė praverti duris Į Lietu
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vą ir tariasi nebebiją palo
dyti Lietuvą Amerikos lie
tuviams. Ką jie galėjo pa
dalyti 1946 metais, jie galų 
gale daro 1960 metais! O 
per visą tą laiką Maskvos 
okupantų agentai mūsų ei
lėse per savo “Vilnį” ir 
“Laisvę” begėdiškai mela
vo, kad tai Amerika esanti 
kalta, jei Į Lietuvą niekas 
neįleidžiamas!

; žmonėms, kurie apsispręs 
aplankyti senąją tėvynę, 
nežiūrint Į rusiškų komuni
stų okupaciją tenai, palin
kėsime laimingos kelionės.

į * * *
Pasiruošimo mįslė

Į Pereitą savaitę kongrese 
• liudijo eilė gera republiko- 
nų ir sėkmingų biznierių, 
kurie pasisakė maždaug pa
našiai, kaip ir kai kurie de
mokratai dėl Amerikos pa
siruošimo gintis reikalui iš
likus. Jeigu dėl demokratų 
■šauksmo galima sakyti, kad 
'jie triukšmauja politiniais 
sumetimais, tai dėl republi- 
konų liudininkų to negali
ma sakyti. Su jų nuomone 
teks rimčiau skaitytis.

O kaip yra su tuo pasi
ruošimu? Nagi, eilinis žmo
gus apie tai daug ko negali 
žinoti ir jei jis girdi priešta
raujančias informacijas, jis 
negali patikrinti, kas čia

'aulrr» tinca ir Lrae 'Irlvaio
i Reikia manyti, kad žy- 
imių lepublikonų nuomonė 
dėl neužtenkamo pasiraoši- 
šimo bent iš dalies išsklai
dys Įtarinėjimus, jog kriti
kai kritikuoja tik politiniais 
sumetimais be pagrindo.

* * *
Pusdienis kalėjime . . .I

Rojus Mizara aprašo bol
ševikų “Laisvėje,” kaip jis 
lankėsi Vilniuje Lukiškių 
kalėjime. Jis sakosi ten iš
buvęs ‘‘pusdieni,” kas mums 
atrodo laikas visai neužten
kamas nei kalėjimui pažin
ti, nei dargi mažiausiai bau
smei atlikti.
j Iš Mizaros sužinome, kad 
Į Lukiškių kalėjimas buvęs 
statytas“carienės Ekateri- 
nos viešpatavimo laikais.”

Išeitų, kad tai dar viena 
kultūrinė “vyresniojo -bro
lio” dovana, bet Mizara taip 
nevertina tos Įstaigos. Jis 
tik sakosi nustebęs, kad ka
lėjimas taip gerai nuo Kat- 
iė? laikų išsilaikė. O nieko 
nebūtų kenkę R. Mizarai 
pagalvoti apie tą Katrės do
vaną Lietuvai. Deja, Rojus 
Lietuvos istorijoje yra ga
na silpnas, jis juk savo laiku 
išaukštino “garsų Lietuvos 
kunigaikštį Pilėną,” tai visai 
nėra ko stebėtis, jei jis ir 
dėl Katrės dovanos gali tik 
išsižiojęs stebėtis mūrų sti
prumu.

Lukiškių kalėjimas Miza
rai labai patiko. Jis švarus, 
jo viršininkas vikrus, tvar
ka geriausia, maistas, kaip 
“Laisvės” bankete, vietos 
apsčiai, nors ir bėk žmogus 
iš varganos Amerikos Į Lu
kiškių kalėjimą pas draugą 
Joną PučkĮ ant valdiškos 
duonos. Tokiu tonu ir švie
siomis spalvomis R. Miza- 
Įra nupiešė Vilniaus kalėji
mą ir ta proga neapsiėjo be 
'sąmoningo melo: Jis, kalė- 
ijimo viršininko žodžiais pa
sakoja saviems dvasios bro
liams, kad “politinių kalinių 

■šiandien tiek Lietuvoje, tiek 
[visoje Tarybų Sąjungoje nė
ra.” Fe, Rojau, dar kartą.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KAM 

TAS DUONOS NEPRAM

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Lietuvos nepriklausomybes juos tik NEPRIKLAUSO- 

p&minėjimas MAI LIETUVAI. Šis pasiū-
,7 . . .o lymas klausytojų buvo pri-
\ asano 16 sukako 42 me- jmta.s gyvu pritarimu—plo-

nnn I įotiHZAo Lr lon_ - *tai nuo Lietuvos Nepriklau- 
Ta jimais.

somybės paskelbimo, ia Kiek pavėluotai iš kitur 
proga Chicagoje ,Vainose atvyko ^„atorhv
vietovėse ir jvamomis pro- PauI H Do , kuris kain 
gomis buvo surengta gausių pasak6 lietuviams ,a.
minėjimų. pa]ankją kalbą, pabrė-

Pats didysis ir pagrindi- žęs> kad Lietuvos išlaisvini- 
nis minėjimas buvo Marijos mas ne tik lietuvių, bet 
aukštesniosios mokyklos sa- įr Amerikos reikalas ir pa- 
lėje vasario 14 d. šį minėji- reiškė viltį, kad toji diena 
mą, kaip ir kiekvienais me- ateis, kada komunizmo au
tais, surengė Chicagos Ame- kos vėl bus laisvos, 
rikos Lietuvių Taryba. Šiais po to sekė meninė dalis.! 
metais Tarybai pirminin- Dainavo St. Baras-Baranau- 
kauja Eufrozina Mikužiutė skas, Irena Kaledinskaitė,! 
ir ji minėjimui vadovavo. Dainavos ansamblis, muz.! 
Minėjimui organizuoti dar- Alg. Šimkaus vadovauja-! 
niai veikė, pasiskirstę įvai- mas, ir šoko tautiniu šokiu 
riomis pareigomis, ir kiti Ta-gj-upe “Žilvitis,” Br. šoto 
rybos nariai. Jiems visiems vadovaujama.
priklauso padėka. i Lietuvos laisvinimo rei-

Dalyvių, kaip ir kitais kalams aukų surinkta 6,000 i
metais, buvo pilna salė, nors dolerių, 
pablogėjęs dėl sniego kelias Be bendrojo didžiojo mi- 
kiek sutrukdė didesniam nėjimo dar buvo visa eilė 
skaičiui iš tolimesnių prie- a t skiru nepriklausomybės 
miesčių atvykti. minėjimų.

Atidarymo žodi tarė E. Vasario 6 Jaunimo Cen-

NUVALO OLIMPIADOS ŽIBINTĄ

Kob Flore valo sniegą nuo žibinto, kuris buvo uždeg
tas atidarant Olimpiados žaidimus. Užpakaly vė
liavos tautu dalyvaujančiu žaidimuose.

gieji turės progos ir brangių I 
naudingų knygų įsigyti. Po-j 
būvio pelnas skiriamas Li
teratūros Fondui.

Kuopos valdyba visus 
nuoširdžiai kviečia pobūvy
je dalyvauti, iš anksto vie
tas užsisakyti pas kuopos 
valdvba ir narius.

1$ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams

Šiemet stambiausia auka
Pobūvio pradžia 2 vai. po buvo J. ir B. Bačinskų iš Mi- '•imi__vi,,, aisiovų

SLA 44 kp. ir Balfo skyrių 
pirmininkas V. Skupeika. 
O. Skupeikienė, J. Good- 
will, Nevis, E. Satinskienė 
ir Mickeliūnas.

Per 3 terminus eidamas
ami—$50.00. Lietuviu Klu- '“7 pi‘.™i1i"!5?

pareigas, Ted David įrodė 
savo sugebėjimą tinkamai 

LV2 "*'* visuomenei tarnauti, to dėl 
neabejojame, kad jis bus įs-

pietų
. . bas aukojo $35.00:

LSS 116 kuopo. vadovybė Po $25.00 aukojo SLA 44
Į Rodos Keleivy dar nebu- kuopa, Lietuvių 
vo parašyta, kas šiuo metu Klubas, Kuraičiai.
LSS 116 kuopai vadovauja. Po $20.00: P.ir E. Satin- 
štai dabartinė valdybos su- skai, Gružauskai ir M. Zi- 

į dėtis: Pirm. Antanas Su- zas.
[kauskas, sekr. Alfonsas Na- Sandaros 52 kuopa auko- 
kas, fin. sekr. ir iždininkas jo $15.00.
Pranas Brunskis, visi trys Po $10.00: Lietuvių Cho- 
jaunosios kaitos, ir organi- ras, Noreikos, Motuzas, J. 
zatorius Juozas Rudžius. ir E. Verbilai, Dania, A. ir 

Linkiu jiems sėkmingos O. Kaulakiai, Mickai, Z. Vasario 14 d. gražiuose 
darbuotės. Kaulakis, O. ir V. Skupei- Urbonų namuose buvo Lie-

B. Keblaitienė kos, Einorienė, A. Kakanau- tuvių Darbininkų Draugijos
SI A T52 n»riu dėmesiui s^as’ 36 kuopos narių susirinki-

a- , , P° $5.00: T. David, A. mas. Kuopa neseniai isteig-
19 1 kfOVO. 6 d> Kam - Navickaitė, Aleksy- ta, bet jau turi 18 narių. Vi-

vaI- tuvių nai> J- Stubas, kun. J. Ražu- si paVyzdingai atlieka savo
lej bus SLA 352 kuopos na- tiS) v. ir L. Matusevičiai, B. pareigas, visi sumoka nu
irtų svarbus susirinkimas. Pivoriūnienė, J. Goodwill, sPtatyfą nario mokesti, 
i Jame bra renkami Susivie-R Pupkienė, P. Stulgaitie- išrinkta komisija kuopos 
įmjimo Pildomosios Tarybos nė> Kadseliai, Peny, P. pobūviu rūpintis. { komisi- 
nanai n delegatai j šių metų paul> Juozaičiai, Lukai, ją |eina c. Urbonas, C. Her- 

Pittsburghe Kuodžiai, W. ir S. Liulevi- manas ir R. Uraitis.

rinktas gubernatorių. 
Lietuviai turėtų visi

ningai jį remti.
V. Skupeika

COCOA, FLA.

LDD 36 kp. susirinkimas

vie-

liepos mėnesi
... . .. . o , Kai kur dar minėjimai Parodos surengimu rūpinosi

Mikužiutė, po to sekė Ame- tre Akademikių Motei-ų Są- ko vasal.io 20 jnž j, ,vanausk seniai Vlsu nanu uarelea ąusl. „ „ . . . _ ------ --------------- —
rikos himnas, vėliavų įneš,- junga “Giedra surengė sa- Park h. kt vk „ Brazi!ijos.Į *** S. Zavmskas, A. Baronas, pas Šerkšnius jų Le Mar

kur kalbėjo Roseiando kolo„ijos lie- klvvavo Bmsflijos konsu- ' y „ t . Na™kl.en5.’. A. Noris, mot€,y prie kelio No. 1mas, kurių buvo 21 ir invo- vo minėjimą,
kacijos, 
kun. A.

kurias paskaitė Augustinavičienė iš Cleve- tuviai šiais metais neturėjo las J. B. Pereira su žmona, 
Stašys—-katalikų tendo, v™' Pr°g°s minėjimo surengti. Lietuvos konsulas Daužvar-

apeigomis ir Kun. a. rraKis gietc vcin.cja uictuvuo nvn 
— evangelikų apeigomis, šulo žmona Daužvardienė. 
Remeikytė perskaitė Lietu- Vasario 13 d. tame pat 
vos Nepriklausomybės pas- Jaunimo Centre atskirai mi- 
kelbimo aktą, o Tarybos na- nėjimą surengė Vilniaus 
rys Repšys Lietuvos Nepri- Krašto Lietuvių Sąjunga, 
klausomybės akto signataro čia kalbėjo Pov. Dirkis ir 
prof. St. Kairio sveikinimą. ALTui buvo surinkta aukų 
Po to sekė trumpa buv. 170 dolerių.
VLIKo pirmininko prel. M. į Tą pačią dieną Cicero šv. 
Krupavičiaus kalba. Jis da- Antano salėje minėjimą su- 
bartinę Lietuvos padėtį su- rengė Lietuvių Bendruome

Įvykstantį seimą.
V T •V įsų

B. K.

čiai, Mankai, A. Naciūnas, Kitas susirinkimas bus

Norėjo surengti L. Bendruo- dis su žmonax Inž. Sąjungos 
menė, bet klebonas nedavė valdybos nariai ir daugelis 
parapijos salės.

Gydytojų draugijos 
radijo valandėlė

svečių.
t Vaišėmis rūpiftosi ir gra
žiai pasirodė inžinierių 
žmonos.

NEWARK- n, js

Lietuvninkai, Simanavičiai, Sharpes, Fla.
Drake, V. Cukrus, Bukšniai, Pirmininkas priminė, kad 
Stnrmen Pakštys, F. Rog- vllIVilt A =^==- ====s SS 1 ll* Oni-VId pdl VOC<1I1V k/j* ii c»fZi-
ers, Z. Druziliauskienė, A. budino tos dienos reikšmę. 
Stokus, J. Miškinis, Valai- Sekretorė perskaitė ALTo 
čiai, Linkai. Centro atsišaukimą. Pasi-

N. J. Essex ir Union ap- Kiti aukojo mažiau. Viso ieitus nuomonėmis, nutarta 
skričių Laidotuvių Direkto- ^abo surinkta $620. . . jg kuopos iždo skirti ALTo
riu Draugija vasario 6 d. . ALTo skyrius dėkoja vi- reikalams $5.00 ir be to dar

*■ *■' -iome oiiL-nineinTno Flon ' i -r m  ____ • r • 

Pagerbtas laidotuvių 
direktorius

Vasario 18
Sil^memre'i^drauriioš Vasario 17 <1. Chicagoje. ruoštame'p'obūv^e'^gertė 'J Mandus S2.’>.?1 au.k"jo
g - . . . 5V Kryžiaus ligoninei0 mirė dabartini savo draugijos pir- zias kalbas, solistei Amtai ąj Steponavičienė, J. Her-menesnų informacini pasi-sv. niyziaus ligoninėj, mii e v « f Knms iai nknmnnnavnsiai'_____ tt__________r-
kalbėjimą per radiją diau- Chicagos lietuvių ir amen-.numnką Domininką Budrec

y——r ------ criinQ veiklom temomis To- kiečių visuomenei gerai ži-jM iš Lmden, N. J.
lygino su Pelenų diena ir nės Apylinke, kur kalbėjo nasikalbėrimus Gvdv- nomas District Saving and! Draugijos vicepirm.
gavėnia, po kunos seks ka- dr. V. Vardys. Aukų buvo £ . . Loan Assn. sekretorius Juo- Desmond Domininkui
da nors prisikėlimas—Vely- surinkta $510.50. draugija įengia vieną
kos. Bet, kaip ilgai toji ga-i Vasario 10 d. atskirai mi- kalbėiima vede^r T^Valai- Jis buvo gabus finansi- direktorių aukščiausią auk- 
venia truks, šiandien sunku nėjo Chicagos Lietuvių Vai- .. dl.' v Dran- ninkas, geras organizato- sinį pažymėjimą, o Veroni-
bet ką nuspėti. zbos Butas Dariaus-Girėno r1v y v jr rius ir turėjo gera vardą kai Budreckienei Laskov-

.. sėtuvių Mirė finansininkas lietuvis Military Park viešbutyj su- siems aukojusiems, Dan Ku- aukojo: J. Steponavičius $5,

Karns, jai akomponavusiai manas, C. Hermanas ir C. 
T. Paterson, Lietuvių Cho- Urbonas.

J. rui atlikusiems meninę pro-
K. gramą

[Budreckui įteikė laidotuvių
MIAMI BEACH, FLA.

tz-1 -i 1 iv t - f • r 4. 1- gelis, dr. V. TumasonisKiek ilgesnę kalbą paša- Lietuvių Legiono posto sale- R Balukas
ke vienas is senųjų lietuvių je. Čia kalbėjo prel. M. Kru-, Pasikalbėjim0 tema buv0 
veikėjų ir vienas is seniau- pavienis konsulas dr. P. Įietuvj į t ■ SUVažiavi-
sių Chicagos Lietuvių Tary- Daužvardis ir dr. P. Gn- mai JAy D R D elis 
bos narių—d r. Kazys Dran- gaitis.
gelis. Jis savo kalboje įver- [ Vasario 17 d. minėjimą 
tino senųjų lietuvių veikėjų surengė Moterų Klubas, kur
darbus priminė, kad lietu; kalbėjo J. Daužvardienė. nfe ka]bėj() įe . .. su_
viai neturi nustoti veikti,' Vasano 15 d. radijo mi- ri„VaoAw ir cb-
bet savo veiklą plėsti ir nėjimą surengė Sophie Bar-
siekti užsibrėžto tikslo— kus valandėlė, kur kalbėjo 
Laisvos ir Nepriklausomos kons. Daužvardis ir progra- 
Lietuvos atstatymo. Ta pro- mą atliko skautai, 
ga dh K. Drangelis iškėlė į Vasario 16 d. radijo mi- 
labai svarbią mintį, kad visi nėjimą surengė “Margutis,” 
lietuviai sutelktomis jėgo- kalbėjo kons. Daužvardis, o 
mis privalo įgyvendinti pla- kitą programą atliko stu- 
ną surinkti LIETUVAI bent dentų sąjunga “Santara.” 
vieną milioną dolerių, ku- Vasario 14 d. paminėjo 
riuos pinigus telkti tam tik- taip pat specialia programa 
rais laiko tarpais ir laikyti ir Budriko radijo valandėlė.

nušvietė Lietuvių Gydytojų 
Draugijos istoriją ir praei
ties veiklą, d r. V. Tumaso
nis kalbėjo apie pirmąjį su
važiavimą Chicagoje ir dr. 
K. Balukas apie antrąjį su
važiavimą Cievelande ir 
bendrai apie suvažiavimų 
reikšmę.

gerą
amerikiečių visuomenėje. 

Mirė vėžio liga, sulaukęs
49 metų amžiaus.

DETROIT, MICH.

sRiene įteikė gėlių buketą. 
Taip pat buvo pagerbta Do
mininko Budrecko motina 
Bogusė Budreckienė.

Šiame pagerbimo pobūvy-

Lietuvos vardas plačiai 
nuskambėjo

A. Skudžinskienės pas
tangomis Biscay Park teatre 
vasario 17 d. vakare sureng
tas koncertas davė progos

LSS 116 kp. pobūvis 
bus kovo 13 dieną

je dalyvavo D. Budreckio keliems tūkstančiams 
broliai su šeimomis: inž. I. klausytojų išgirsti Lietuvos
Budreckis, K. Budreckis, se- 

'suo Elžbieta Bodner su vy-
vardą. 

Kaip jau buvo rašyta,
Liciuvių SosiaMemokialų',-u, dėdė ir dėdienė Ignas ir griežė virš 50 asmenų oi-ke-

Po susirinkimo Urbonai 
visus pavaišino gardžiais 
valgiais ir gėrimais.

Vaišinimu rūpinosi ir Ur
bonienės mamytė Mandus.

J. Hermanas

ST. PETERSBURG, FLA.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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

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

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

Lietuvos pasiuntinybės 
rūmų projekto Brazilijoj 

paroda
Vasario 6 d. Jaunimo 

Centre įvyko Lietuvos pa
siuntinybės rūmų naujojoj 
Brazilijos sostinėj projekto 
paroda. Tų rūmų konkursinį 
projektą buvo paskelbusi 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga. Piimąją pre
miją laimėjo arch. E. Arbas

Sąjungos 116 kuopa jau ke
linti metai nemažą dėmėsi 
skiria LSS Literatūros Fon
dui. Juo rūpintis kuopa bu
vo net atskirą komitetą iš
rinkusi. 1954 m. kovo 21 d. 
buvo surengtas jo naudai 
pobūvis, kuris davė $200 
pelno. Buvo skirta Fondui 
lėšų ir iš kuopos iždo, atski
ri nariai taip pat aukojo ir 
platino Fondo išleistas kny
gas. Narių tarpe yra tokių, 
kurių šitame darbe niekas 
nėra pralenkęs. Tai drg. Vy
tautas Sirutavičius. Jis ne 
tik Fondui daug padeda, bet

Gražiai paminėta 
nepriklausomybės sukaktis

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis čia 
paminėta vasario 15 d. Mi
nėjime dalyvavo apie 400 
asmenų. Teisėjas Ziuris ir 
Dan Kuraitis, abu iš Chica
gos, pasakė tai dienai pri-

\ eronika Budreckiai, teta latras, kuriam vadovavo žy- 
Vladislova Kiiyilevičienė, ;mus dirigentas LaMonica,
svainis Jurgis Žižas bei kiti [dainavo solistė L u c i 1 le įtaikytas kalbas. Kuraitis* be 
draugai ir gimines is Wash- ifilackton, klausėsi apie 3000 įto parodė ir filmą iš savo 
ingtono, D. C., New Yarko, |asmenų. Be kitų kūrinių bu- kelionės už Geležinės už- 
New Jersey ir Mary lando. vo griežiama ir Lietuvių

Pagerbtasis yra Lindeno rapsodija. 
lietuvių veikėjas, vyčių kuo-į Republikonų partijos pir- 
pos steigėjas. Laidotuvių įs- -mininkas pasakė kalbą, ku-
taigą Įkūrė dar jo tėvas 191Į 
metais Lindene.

Algirdas Budreckis

GERIAUSIA DOVANA

Arbačiauskas, antrąją—in- Į taip pat yra daug surinkęs 
jžinierius Alg. žemaitis, tre-įir Darbo žurnalo prenume- 
čiąją inž. V. Germanas ir.ratorių.
ketvirtąją—inž. K. Jėčius.' Kuopa žino, kad tokių 

į brangių knygų, kaip Stepo
no Kairio ir Kipro Bielinio 
atsiminimai, i š I e i d imas 
brangiai atsiėjo ir Fondas 
turi nemaža skolų, to dėl vėl 
rūpestingai ruošiamasi po
būviui, kuris bus kovo 13 d. 
buvusioje Lietuvių salėje 
(25th St. ir West Vemor 
Hy.). Bus šeimyniški pietūs, 
kas norės, galės pašokti, ma
loniai pabendrauti su drau- 
jgais ir pažįstamais, laimin-

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

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

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

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
Tel.: HEm’nck 4-241.3 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

rioj nuoširdžiai sveikino lie
tuvius ir ragino nenustoti1 
budėti savo tėvynės laisvės 
sargyboje ir klabenti kur 
galima: amerikiečiai visiem 
padeda, padės ir lietuviams.

Lietuvė

HOLLYWOOD, FLA.

dangos.
Stambiausi aukotojai bu

vo: Dan Kuraitis ir J. Žiu- 
iris po $25.00.

Lietuviai remia Ted David
gubernatoriaus vietą,, , .

Po $10.00 aukojo: J. Jo
nikas ir C. Šarunskis.

Po $5.00: A. Kovald, M. 
Bohanna, J. Sinkus, J. Spai- 
tis, K. Ūselis, J. Martinkus, 
K. Staupas, Jasaitienė, J. 
Alias, J. Gribas, Viraičius, 
T. Milka, Ted David (kan
didatas į gubernatorius) ir 
A. Bruzgelis.

Kiti aukojo mažesnes su
mas. Viso labo surinkta 430I

kandidatuoja senas Holly- 
wood gyventojas, gerai ži-a dėk£ 
nomas ir lietuviams adv. H
Ted David. Jis yra geras

Minėjimo rengėjai—Cho-

lietuvių draugas.
Neseniai buvo susipažini

mo su juo banketas, kuria
me dalyvavo ir lietuvių at- 

Jas galite gauti ir Kelei- stovai: Miami Klubo pirm.

ja visiems atsilankiusiems, 
o ypač programos dalyviam 
ir aukotojams.

K. $.

vio administracijoje:
636 Rroadwav, 

Boston 27, Mass.

Gyvendami be reikalo savo 
Stasinskas, Miami Mote- jėgas išeikvotame gėrybėms su- 

rų Klubo pirm. Nevis. ALTo miritame takiomis
skyriaus pirm. A. Zdams, i «



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9, Kovo 2, 1960
Puslapis ketvirtas

Dar apie Salomėją Nėrį
J. VLKS

Mirė A. Lėly* zai u sovchozai sudarė su- Salomėja Nėris yra viena Nr. 3 Petras Cvirka buvo i
17 B Panpvėrvi 1441 vadinamąsias kon- žymiųjų mūsų poečių,'to dėl pavadintas politine prostitu-

miiė \ntana< Lėlys (Lalis) i i veita apie dau^iau paka1’ te’ ° Salomėja Nėris-Matija
S2 Inob, it?nvin AKMENĖS rajono kol- Giraitė buvo aodovanota
didžiausio anglų - lietuvių chozininkai ir kiti sklypi- A Valuckas neseniai su-
dvrJu autoifu'g U ninkai “!pareišoti Parduoti” pažindino “Keleivio” skai-
^Velionis buvo gim^ 1873 ko|cho- S“ ?aIo”ė^

u;™ rsv ainikscių ujono Koicno- kūryba, o cia sis tas iš jos
metais SkaiSgll 1U kaime FU- _aj :a v:<n bnl«hoyinin- ' • u - i J. i ..„iTi 231 X1° pa Koicnozh.in- gyvenimo bruožų. Jos gyveni0*0 \als. J Ameriką buvo ^us užkontraktuos 6,300 nimas buvo šakotas staibiu
atvykęs 1895 metais ir čia ivp,<plill nimas duvo ^axotas, staigių
išvarė gili, vagą Ketuvią rajono ko.-^^TnTdlri^t

^D^SSSk^ViT Ch°Zai sovchozai užkon_ gyventų įsitikinimų, kiek 
dagavęs Darbininkų Vii- traktavo 3,900 veršeliu. iausmo padiktuoti ir iš ša- 
tj,” Lietuvą, “Naujienas.” KLAIPĖDOS rajono ‘ kol-C^ikUnt
1931 metais grįžo j Lietuvą, cj1QZaį sovchozai pas s. Nėris eime 1904 m. na-

kolchozininkus ir kitus skl-v* mal'džių Alvito valsčiaus 
•? pininkus šiais metais kont- ūkininkų šeimoje. Jaunystėj
jie nebuvo išleisti. raktuos daugiau kaip 3,000 toki pamaldi buvo ir Salo-

galvijų prieauglio. mėja Nėris. Jau būdama gi-
NEMENČINĖS rajono kol- mnazijoje priklausė katali- 
chozai iki vasario 5 dienos kų moksleivių ateitininkų 
sukontraktavo 2,500 verge- kuopelei ir joj būdama pra- 
lių- _ dėjo bendradarbiauti jų
PANDĖLIO rajono žemdir- spaudoje. Gimnazijos mok- 
biai, “ieškodami papildomų sius baigus, pasirinko teolo- 
rezervų mėsos gamybai di- gijos ir filosofijos fakultetą 
dinti ir jos savikainai ma- ir studijavo lietuvių ir vo- 
žinti, šiemet Įsipareigojo iš- kiečių kalbas. Baigusi auk- 
auginti visus veršelius.” Pa- štąjį mokslą, mokytojavo 
gal kontrak talijas sutartis Įvairiose Lietuvos vietose, 
bus išauginta daugiau kaip Vasaros atostogų metu va- 
3,000 veršelių ne mažesnio žinėjo užsieniuose, 
kaip 180-200 klgr. svorio. 1930 metais Kaune pasi- 
PANEVĖŽIO rajone “už- rodė ž u r n alas “Trečias 
planuota” vien tik pas kol- Frontas.” Jo uoliausiais w
chozininkus “supirkti” ne bendradarbiais ir redakto-'nan tiems komunistams jos 
mažiau kaip 5,300 veršelių, riais buvo Petras Cvirka ir negalėjo patikti. Tose eilė-

Jie
Antanas Lalis yra auto

rius ir vieno iš geriausių 
lenkų-lietuvių kalbų žodyno.

Garbingi gydytojau
New Yorke išeinančio 

“Novoje Russkoje Slovo” 
redaktorius M. Veinbaum, 
pasirėmęs iš Savietų kator
gos grįžusio asmens suteik
tomis žiniomis, jau seniau 
paskelbė žinių ir apie kai 
kuriuos lietuvius. Tas žinias 
esame pranešę ir Keleivio 
skaitytojams.

Vasario 20 d. laidoje jis 
rašo apie kelius lietuvius gy
dytojus, kurie buvę visų ka
linių gerbiami. Tai gydyto
jai Majauskas, Šimkūnas, 
Jakštas, Montvidas.

Kolchozai ieško pagalbos 
pas kolcbozininkus ir pas 

darbininkus

Giraitė buvo apdovanota 
politinės provokatorės vai
du. Esą, ji savo eilių pagal
ba nori sukompromituoti 
komunistų spaudą. Ji norin
ti apšmeižti komunistus ko
munistų priešams. Juos no
ri parodyti kaip kraujo gei- 
dikus, nupiešti juos sadis
tais ir tiuom pat stiprinti 
kontrrevoliucini frontą. Tai 
esanti gera medžiaga karo 
ruošėjams prieš Sovietų Są
jungą. Ten pat įašytojas 
Petras Cvirka buvo išvar
dintas niekšingu veidmai
niu, bendradarbiaujančiu su 
fašistais. Ir Įspėjo darbinin
kus, kad su P. Cvirka nega
lima nieko bendro turėti. 
Taip pat negalinti turėti jo
kio pasitikėjimo darbinin
kuose ir Salomėja Nėris.

Mat, kodėl taip padūku
siai buvo puolama tada Sa
lomėja Nėris. 1932 m. ko
munistų “Priekalo” Nr. 8 
redakcija Įsidėjo Marijos 
Giraitės vardu pasirašytas 
Salomėjos Nėries eiles. Tos 
eilės kaip eilės—propagan
dinio turinio, gražiai sumes
tos. Bet ne Lietuvoje gyve-

DAR YRA DAUGIAU K AIP PENKI KARALIAI

čia matome dvi karališkas šeimas. Danijos karalius aplanke Norvegijos karalių. 
Kairėj sėdi Danijos karalienė Ingrid, dešinėj Norvegijos princesė Astrid. Stovi iš 
kairės Norvegijos sosto įpėdinis Harald, Danijos karalius Frederik ir Norvegijos 
karalius Ola v V. Kadaise nuo sosto nuverstas Egipto karalius Faruk sakė, jog 
greit paliks tik penki karaliai ant šio margo svieto—vienas Anglijos soste, o kiti 
keturi kortų kaladėje . . . Kol kas taip dar nėra, karalių yra daugiau, bet ar ilgai?

lengvai pasidavė, Salomėja 
Nėris savo draugui Ig. Mali
nauskui, jo paties židžiais, 
šitaip atsakė:

—Tai aš dabar tavęs, Ig-:

Habeas Corpus lr * p«MW a»menj Muganti.
. o , Įstatymas buvo išleistas ly-LietUVOS Statutas igįaį ISO metų prieš garsųjį

--------- Anglijos “Habeas Corpus
Arglijos parlamentas 1679 Act.” Tai buvo “Lietuvos

ŠIRVINTŲ rajone pas kol- Bronius Raila. Gal juodvie- se tarp kito buvo pasakyta: nai, ir klausiu: Ar bet ku- metais išleido labai svarbų Statute” Įrašytos nuostatas,
chozininkus ir darbininkus jų paveikta ir Salomėja Nė- I§ či„ ūsų melas neišva. 'ris mano kaltintojų ir smer- Įstatymą, pavadintą “Habe- kuru išvydo dienos šviesą
kolchozai kontraktavo 3,000 ris pradėjo tame žurnale duos’ kėjų, būdamas mano sąly- as Corpus Act,” kuris saugo 1529 metais. Taigi, lygiai
galvijų prieauglio. bendradarbiauti. “Trečias„ĄI>ACTT , , , - „ ... Gana prieš jus mes nusižemi- £ose’ būt^ pasielgęs? piliečių teises nuo karaliaus pusantro šimto metų anks-
ZARAbŲ rajono kolchozai Fiontas savo turimu nors nom? Kodėl gi niekas nenori su- ir kitų valdininkų sauvalės, čiau negu Anglijoje.

(EITA) Lietuviškieji ko- b?*, s0'c!101z?i iš kolchozi- suko komunistų link bet jis „ jiandic„ nieko „.belauksi- Prasti mano situacijos iri Apie tą įstatymą yra pri- Apie “Lietuvos statutą” 
rnistai matvrtami jog nmkų bei kitų sklypininkų pasirodė be komunistų - " “ r -po-munistai, matydami,

Lietuvos kolchozai ir w.-, ... , . . . . ,
chozai šiais metais nepajėgs . ... . . palaiminimo to dėl komu-
tiek pagaminti mėsos ir pie- Taip jau vien tik mine-rustų spaudoje jis buvo
no, kiek kad Maskva reika-iraJoauos? kolchozi- žiaunai puolamas.
lauja, jau nuo šių metų pra-n!V “ ™ T ■ v Sp?°
džfospradėjo v-esti propa- PĮfkt. 36,000 galvijų pneau- -Trecias Frontas/’ T.keje's jm 
gandą už sudarvmą sutarčių ?l>o. Panas, akcija vedama ėjęs komunistų “Balsas” Nr,
Su karves laikančiais kol- raJOn,U kolchozuose.
chozininkais, darbininkais a cl!a a u a uo!a 
bei tarnautojais, kad šie įsi- ginamojo s o c. al.st.nio 
pareigotų kolchozams bei ukl° s,lPnas Tasai
Sovchozams ne tik parduoti P’opasuojamas ūkis pnver- yad.no socalfasistais ar fa- 
iii kan in nripaupii het ii stas ^skoti pagalbos pas srstų bendradarbiais, kitus 
UiD patUsodvbiniuie sklv- žemdirbius’ kuriems teleista provokatoriais - šnipais. O 

naudotis mažais sodybiniais tais “T. Fronto” bendradar
biais, be P. Cvirkos ir B. kos” viena po kitos sekė 

Pažymėtina, jog gyvulių Railos, buvo Kazys Kiela, ’Namų statybos jokios darbo 
prieauglio minėtas supil ki- Antanas Venclova, J. Šim- įmonėms, o kalėjimuose net

ine iš ponų. manęs pačios?...................... rašyta daug storų knygų. Jis verta pasiskaityti labai Įdo-
______________ ną ir pasta- f Klausimas vietoje ir Į jį įr šiandien yra svarbus net mų istorikės dr. V. Sruogie-

tysim laisvą miestą žemėje, atsakymas tikrai sunkus ir įr mUms gyvenantiems čia nės straipsnį “Keleivio” ka
ls plieno ir betono. dar iki šiol Į jos tą klausimą Amerikoje. Svarbus tuo, lendoriuje 1960 metų. Tokių
Laisvam krašte iš geležies, gra- niekas neatsakė. kad Amerikos konstitucija infoimacijų kitur neužtiksi-

nito Eina gandas, kad Salome- jr atskirų valstijų konstitu- te. Nepraleiskime progos, 
gatves ir nesu- J^ Nėries yra likęs eilėraš- cijos, Anglijos pavyzdžiu, “Keleivio” kalendoriuje

skaitomus namus. tis’ kuriame ji Į tai pati atr saugo piliečius nuo neteisė- 1960 metams yra daug ir ki-
Tad nebebus nė vieno parazito, sako. Bet teisingiausia ir^ti- tų areštų. O tokių areštų, ar- tokių pasiskaitymų ir in-

sov-l supirkti 4,o00 grindyje veikusių Lietuvoje Nugriausinre j,aMyim, irpastiU Klausimas vietoje ir į jį ū- šiandien yra Švarbuš net mų istorikės dr. V. Sruogie-
palaimimmo, to dėl komu-. t ta miesU ŽCmėje. «v~t ...„v... i. -•---------- ------------ .=— --
nistų spaudoje jis buvo , no „ da
žiaunai puolamas. T ...___ .__ --a. __ ni<

nio ūkio vadovai tikisi su- .. w _____
“Trpčias Frontas.” Tilžpip L. .

sau

6 parašė, kad smulkiai bur-
žuazinės žiurkės išleido tą Neg žemė> miestai fabrikai bus iriausia Į tai atsakymas bus ba uždarymų žmogaus Į ko- formacijų. Jo kaina tik
žurnalą. Jo bendradarbius 
pavardėmis išvardijant pa

,*. * .. ...... , naudotis m;peliuose išauginti ligi loO- 
-200 kilogramų svorio. “ * P6

mus ! ^iko. Kai viską, kas žemiš- kią nors “saugią” nepilna- centų. Pinigus ir užsakymus 
kal ,k^f dulkėmis apnešta, pročių ligoninę, pasitaiko ir prašom siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

1932 m. Sovietų Rusijoje j pats laikas nublaškys ir pa- demokratiškiausiame kraš- 
buvo Stalino žiauriosios re- siliks tik vien poetė Salome- te. Ne be reikalo dabar ola1 * * _ X * T* * X   •akcijos metai. Visi tam po
nui turėjo lenktis, nes “eisi

Kadangi tasai prieauglis
binėmislkkainomis11 kuri™ mo būdas kolchozuose ir|kus, Kazys Jakubėnas, Ka-'nebuvo vietų suimtiems. Ir 
trprnkJ ^mpsn^.s n* vietos sovehozuose praktikuoja- zys Boruta, na ir Salomėja čia nelauktai tokios eilės, 

Nėris ir kt. Tada Salomėja kalbančios apie nusižemini- 
Nėris rašė Marijos Giraitės mą, kalėjimus, namų staty- 
vardu. ba! . . . O kartu trečiafron-

1931 m. “Balsas” Nr. 9 tininkų nenoras paklusti 
dar skaudžiau puolė trečia- pogrindžio komunistams, 
frontininkus. Jis rašė: | Bet štai 1940 meteis Lie-

“Jis tampriai susirišęs su įuva okupuojama maskyinių
pūvančiu kapitalizmu tad komunistų. Jiems būtina. 
‘ r reikėjo bendradarbių, talki-

gerokai žemesnės už vietos 
rinkos kainas, dėl to, pasiro
do, kolchozų vadovams ten
ka nemaža paprakaituoti, 
kol kolchozininkus pavyk
sta Įtikinti. Tatai matyti 
kad ir iš šio pranešimo per 
Vilniaus radiją:

“Širvintų rajono ‘Vėsų’ 
kolchoze gausu žmonių. Pa
sirodo, šiomis dienomis čia

mas nebe pinni metai. Piaė 
jusiais metais buvo užpla
nuota iš kolchozininkų ir 
kitų sklypininkų valstybinė
mis kainomis supirkti 150,- 
000 gyvulių prieauglio. Lie
tuviškųjų komunistų parti
jos vadovai daro priekaiš
tus, jog 1959 m. tebuvo su
pirkta tik 51,000. Tuo pačiu

ja Nėris. čiausiai skaitoma knyga
Ėjo gi gandas Kaune, kad Amerikoje yra valdžios iš- 

kai Salomėja Nėris grįžo iš leisti patarimai, ką žmogus
Maskvos ten pačiam Stali- g-ali daryti, jei jis yra areš- 
nui savo poemą perskaičiu- tuotas? Sako, kad viena jau 
si, ji su ašarom akyse paša- nebe jauna moteris tą knygą Jei neskaitėte Darbo žur- 
kojo savo patikimiems arti- užsisakė ir pridėjo laiškelį: nalo paskutiniojo numerio, 
miems, kad ji skaudžiai nu- “Aš nemanau, kad kada būtinai paskaitykite: Suži- 
sivilusi, kur ji nuėjusi, bet nors pateksiu į kalėjimą, rosite daug įdomių dalykų, 
kelio atgal jau nebėra. Tą bet ^ėl visako atsiųskite Kaina $1.00, metinė prenu-
Eft.PM•ir m‘ man patarimų knygą. merata $3.00. Galite gauti ir
Aidų Nr. 6 jos draugas Anglijoj “Habeas Corpus Keleivio administrarijoje,

AR SKAITĖT DARBĄ?

^tai , • buvQ d u Ktfcva pepieinę tuo puvi- ••
pilna kolūkiečių. Galvijų į 8 mu, kuns vis lab.au apima
firmos vedėjas u- sąskaity- kapitalizmą. Pas juos pilna Y._fp ,kų, kadangi jie turimą prie- kapitalizmą, 

auglį parduodami rinkos nusiminimobos darbuotojai dirba išsi
juosę. Veršelių kontraktaci- Yu?lf #• , . kainomis butų zvmiai daujos sąlygų įsaiskimmas rei- J
kalauja nemaža laiko . . .”

Tačiau kai kolchozo va
dovybei pavyksta “Įtikinti” 
kolchozų sklypininkus, tuo
met tikimasi kolchozo mė
sos gamybą padvigubinti...
Apie tai gana vaizdžiai per Milioninio tiražo zurna
Vilniaus radiją kalbėjo mi- las “Life” paprašė garsųjį |Paį sutvirtėjusius fašistų 
neto “Vėsų” kolchozo pir- rašytoją Ernest Hemingway priešus.” 
mininkas: parašyti straipsni apie toreo-

“ . .. kad padidinti mėsos dorus (bulių kovų dalyvius), 
rezeivus, kontraktuojame Mat šis įašytojas mėgsta bu-

giau gavę, negu kad jiems

bendramokslis Ignas Mali 
nauskas.

Dabar pavergtoje Lietu 
voje Salomėjos Nėries kū-

Act” buvo išleistas 1679 636 E. Broadway, 
meteis ir apie tei, kaip labai ston, Mass.
didelį žmoniškumo laimėji-----------------------_

kiek-

So. Bo-

ir negal atsikratyti puvėsiu, vuje oaiomejos meiles ku- Hte asiskait ti

Jų raštai persiėmę tuo puvi- — — -
Dinama, jos rastai išleidžia kjekvįenoje enciklopedijoje pasako «avo draugei, gi tam.

leistas albumas, JAV lietu
viams ateiviams plačiai ži-

gyvemmo sritims, 
juos pilna Y /F-v neturėta propagan- 

įr ieškojimas ,diSų, okupacijme garbintojų, 
socialfašistų ir fašistų atviro I Ir stal tos P“-
bloko, kad sustiprint fašisti- mą dieną Kaune prie Salo

mėjos Nėries namelio atsi-

Moteris tik pusę tiesos te- 
*avo draugei, gi tam,

ir kiekviename tekės vado- k.ur* my,i’ tePasako tik dvide- m KieKviename teises vaao- daij tiesos Matote, kaip
vėlyje. mažai belieka tam, kurio nemy

li.

įneš jėgas; kvietimas į talką U1'JUOsumokėjo kolchozai bei sov-; į * žvalgybi-irado Fazas »?toinobllB. J.
ninku; ginklavimasis viso-(Praginta tuoj vykt. , sve
čiomis kairiomis frazėmis SU8JP?S1 Sovie^paąuntuų

-h ozai.

$15 U2 ŽODJ su atsisakymu kovoti prieš Pozdniakovą. Važiuoja. Nu-o d oujicftivy iii u nvvvvi pilvu • . • j
fašizmą. Pas juos kairioji ''azla™į ™da

trą Cvirką, Liudą Girą, Ka
zį Borutą ir kar kai ką. Poz- 
dniakovas visus juos suran-

Bet “T. Frontas” nepabu- ^,0J° f
r paragino parašyta eiles

apie Staliną, kpie socialisti- megino nuo jų w

frazė, kad apgaut dar nepil-

go pogrindžio komunistų'
* ——- — puolimų ir mcgiiiM uuv t • + v. 1*1. •
kolūkiečių visą prieauglį. Iš- lių kovas, turi gerų pažįsta- nepriklausomai eiti. Tuomet "? Lietuvos respubliką, apie 

• ' • komunistų spauda dar la- lbus!"?? " «.aiškinome, kad mūsų kolū- mų tų kovų dalyvių tarpe, 
kis kovos už mėsos didini- Bet Hemingtvay atsisakė, 
mą ir visus Įjungėme į ver-.ir kai redakcija vis nenus- 
šelių kontraktacija . . . Bus tojo prašiusi, jis norėdamas

Susirinko visi pažįstami,biau dūko. 1933 m. “Balso” iT) , . . . ..__________________________ iPozdmakovui žinomi ir jau
nekartą vaišinti kaip pri-

atsikratvti pareikalavo ne- ginimas — $15.00 už vieną klausantieji Draugijai So-
- - - —- _ i*. •• ~ »------1— i—•_ vietų kultūrai pažinti.

Ir vėliau, kuomet S
užkontraktuota 95-100 ver- .
šelių. Tokiu būdu kontrak- girdėto atlyginimo: Už 2,- žodį. Bet žurnalas, kuris tu- 
tacija dvigubai padidins 000 žodžių straipsnį paklo- ri'kelis milionus skaitytojų
mėsos garavbą.” kitę $30,000. ir daug milionų gauna už nai buvo prikaišiota is jos

Vedamos akcijos pašėko- Ir ka manote, redakcija skelbimus, gali kai kam ir buvusių bendraminčių
je jau eilėje rajonų kolcho- pūtiko. Tai negirdėtas atly-už žodį tiek daug mokėti, bendramokslių, kaip ji

nomo Karolio Vairo-Rač- .. M.um* 'jetuviam. .varbu 
kausko, buvusio “Tėvynės” zlnotl* Kad senojoj Lietuvo- 
redakioriaus paruoštas. Jai

P. Veber

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

’K E L EIV10’KALENDORIUS 
1960-tiems metams

ir paminklas Kaune pastaty
tas.

Pavergtoje Lietuvoje Sa
lomėjos Nėries eilės skaity
tojų mėgiamos. Tarp jų jie Į 
suranda daug ko artimo, iš-! 
gyvento, jiems suprantamo.'
Juo labiau, kad esama įta-:
rinėjimo, kad ji ir mirusi ne i Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
savo mirtimi. Esą, buvusi viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka- 
skaudžiai nusivilusi esama lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
padėtimi ir jautėsi bajėgi užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų, 
kam reikia padėti ar pareik- j — Rai R Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
sauvalę Lietuvoje. yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš musų įston-

jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 

me jau dabar siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Paragink savo bičiulį Ke
leivį iisiraiyti — ilgais žie- 

irmo« vakarais turės gerą 

taip į draugą.

Nė-
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Maitio su Tčvnf

—Au di du, Maiki! , —Arabai ir žydai pri-
—Labas rytas, tėve! Kas klauso tai pačiai žmonių ra- 

girdėti? sei, tėve. Jie yra semitai.
—Nesigirdi nieko gero, Todėl ir jų

vaike. Labai nespakaini čė- pat: tamsi odos spalva, juo- J. . ’ . . , .7
sai. Atrodo, kad tarp žydų di plaukai, pailgi veidai, di- Rulis^laikrSti skaito
ir arabų bus vaina. Pasakyk, dėlės lenktos nosys ir dide- ’
ko jiems trūksta? lės rudos akys. Bet jų tiky- ?.u? Pat J? Pūdymo iki

—Trūksta sveiko proto, !ba skirtinga. Žydai yra izra- sia‘ . .- . ’i i-. - _ ---- Pnes 5-nuso arabai mahome- mes o-nus metus, kada 
Keleivis minėjo 50 metų su-

nuolatos vieni kitus užgau-Į _Argi yra tokia viera ant
al>slsaIĮ Z^aa-* re" svieto, vaike? .... tė nuo jo pasirodymo. Tegu kia, kad arabai juos uzpuo-, -Yra tėve, yra Ir J. tu- negaiieiinįoji mirtis bus 

la, o arabai kaltma žydus, n labai daug pasekėjų. Ma- iš «vusi eiH
—Nu, pasakyk, kas tie hometonų priskaitoma 300 kita g sukaktuvininku, bet 

arabai per vieni? milionų žmonių. Ūkime, kad tokių kurie
—Arabai, tėve, yra viena O kokį Dievą jie gai- skaito 55 metus,

iš seniausių tautų. Praeityj bina, Maiki? įPrašome atsiliepti,
jie buvo sukūrę gana aukštą —Jie garbina Allachą. j .civilizaciją. Jų miestas Ba! -Aš, Maiki, tokio Dievo! ,Laba' ma!o"“ >?utų
bilionas savo laiku yra ture- negirdėjau kaip gyvas. [j^ftUkaS55 ar50 
jęs apie milioną gyventojų. —Tėvas galėjai apie jį ne- jaiKiasų SKauo pei oo ar oo ir mūsų parapijoje.
Ir jie yra davę pasauliui la- girdėti, bet koranas sako, me.^.ir aPie V£; nors trum~ j Prieš kelerius metus 
bai parankią skaičiavimo si- kad Allachas yra vienintelis Pai papasakotų
stema, aritmetiką ir algebrą, tikras Dievas.

O kas per vienas

tėve. Arabai nekenčia žydų, elitai, 
o žydai nekenčia arabų ir tonai

be kurių šių dienų mokslas —O kas per vienas tas 
nebūtų įmanomas. Koranas, Maiki?

—O kur jie gyvena, tie Tai yra mahometonų 
arabai? ' šventraštis, tėve.

—Šiandien jie gyvena y-ySakai, jie turi ir švent- 
Mažojoj Azijoj, Arabijos ’aštį9
pusiasaly ir šiaurinėj Afri- Taip, tėve, jie turi. 
koj. Didžiausia ir veikliau- O kas jį parašė? 
sia jų valstybė yra Egiptas, —Mahometonai tiki,
kur senovėje pastatytos pi- ve, kad jų šventąjį koraną duoda mahometonų tikėji 
ramidės stebina net ir šių parašė pats Allachas, tikra- mas. Jie tiki, kad tą mokslą 
dienų inžinierius. Be to, per sis ir vienintelis Dievas, to- Allachas apreiškė jiems per 
Egipto žemę yra iškastas dėl jie tą knygą laiko tik- aniuolą Gabrielių, kuris at- 
garsusis Sueco kanalas, ku- ruoju Dievo žodžiu. nešdavo po lapą tos knygos
iis jungia Viduržemio jūrą —Ar tu tuo tiki? pranašui Mahometui, kad
su Raudonąja jūra. Dėl ši- —Ne, tėve, aš netikiu; perskaitytų žmonėms. Ma
to vandens kelio neseniai bet 300 milionų mahometo- hometas sušaukdavo arabus 
buvo kilęs t a r p tautinis nų tiki. ir perskaitydavo. Vėliau jis
triukšmas, kai Egipto dikta- —O kur tas jų Dievas tų lapų turinį atpasakodavo 
torius Nasseris nacionaliza- yra, Maiki? isavais žodžiais. Taip išsivy-
vo tą kanalą ir išvarė iš jo —Mahometonai tiki, tėve, stė nuolatiniai pamokslai, 
anglus ir prancūzus jo sa- kad Allachas sėdi danguje O jis buvo gabus pamoksli- 
vininkus. Prancūzai su an- taip, kaip katalikai tiki ir ninkas ir mokėdavo arabus 
glais buvo jau pradėję karo savąjį Dievą ten sėdint. : įtikinti. Apsisupdavo balta 
žygį prieš Egiptą, bet Ame- _Vot, Maiki, čia jau pa- marška ir kaip pradėdavo 
rika ir Sovietų Rusija juos sįrodo, kad jie meluoja. Jei- įkalbėti, kai įsikarščiuodavo, 
sudraudė. Dabar dėl to ka- tas jų Dievas sėdi dangų- tai pats save užhipnotizuo- 
nalo žydai kelia triukšmą, je> tai kokiu spasabu jie davo ir rodėsi, kad jis kal- 
nes Nasseris nepraleidžia galėjo gauti jo parašytąjį basi su pačiu Allachu. Savo 
jų prekių, ir dėl to pradėta šventraštį? Juk paštas iš apaštalams liepdavo tuos 
kalbėti, kad tarp žydų ir dangaus neateina, ką? pamokslus sužymėti ant mo- 
arabų gali kilti karas. į —Palauk, tėve’, palauk, Hnių plytelių, ant palmių 

—Žydus mes žinom, Mai- nevadink jų melagiais. Aš lapų ir kitokių dalykų,^ ir iš 
ki. Jie yra čudni žmonės: sakyčiau, kad jie klysta taip tų užrašų vėliau susidarė 
kiaulienos nevalgo, su kepu- tikėdami, bet tikėjimas nė- Koranas, kurį mahometonai 
re kalba poterius, sėsdami ra melas, tik klaida. Juk tė- laiko paties Allacho žodžiu, 
valgyt visada nusiplauja vas irgi klysti kasdien kai- Į1’ sakoma, kad Koranas 
rankas, ale niekada nesižeg- bedamas dešimtį Dievo įsa- šiandien yra plačiausiai 
noja. Ir tingi dirbti. Lietu- kymų, kur pasakyta, jog skaitoma knyga visame pa- 
voje aš nemačiau žydo žemę Dievas išvedė mus iš Egipto šauly.
ariant arba šieną plaunant, nelaisvės, nors turėtum ge-' —Maiki, aš jau baigiu sa-
Visi jie susitelkė miesteliuos, rai žinoti, kad Egipto nelai- vo amžių, ale tokios gražios 
gyveno iš gešefto. Ale arabų svėj mes, lietuviai, niekad pasakos nebuvau girdėjęs. 
Lietuvoje nėra ir aš dar ne- nesam buvę. Pagalvok ar Papasakosiu ir Zacirkai 
mačiau, kaip arabas atrodo, neklysti9 apie tą Mahometą.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KELEI VIU I’
sukako SS metai

JAU PRADEDA JUDĖTI

T .. . . T 7 .. Jau buvo pranerta, kad{ keleivio vajų naujiems Lss kuopa h. 21 k 
skaitytojams galiu įsijungė ..Keleivjo» 55 metų sukak- 
11* Antanas Dzimidas iš Wa- proga paskyrė savo au- 
tei bui io, Conn. Jis surado 2 kas>Po LSS 7 kuopa Brook.

VAJAUS BARE

nauju skaitytoju ir gavo do
vaną Stepono Kairio knygą 
“Lietuva Budo/’ kurios kai
na yra $5.50.

lyne nutarė veikliai įsijungti 
į vajų naujiems prenumera
toriams laikraščiui surasti.

Tai malonios žinios. Nėra
Bičiulis Dzimidas sveiki- abejonės, kad tai tik pra- 

ra Keleivį, sulaukusį 55 me- džia, kad netrukus ir kitos 
tų amžiaus ir ypač linki se- organizacijos, kurioms ne- 
najam Maikio Tėvui-gene- svetimas pažangiosios spau- 
rolui ilgai gyventi. Iš savo dos reikalas ir kurioms Ke- 
pusės drg. Dzimidas tikisi leivis per daug metų tama- 
ir daugiau skaitytojų surast, vo, irgi atsilieps sukakties

Vajuje gali kiekvienas proga. O tokių organizacijų, 
dalyvauti ir pelnyti nepa- kurioms Keleivis patamau- 
prastą dovaną. Prašome į ja ir yra patarnavęs praeity- 
talką! je, yra daug.

“KELEIVIO” SUKAKTUVINIS POKYLIS BUS 
GEGUŽĖS 1 DIENĄ SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE.

SUKAKTUVININKAI
ATSILIEPKITE

Skaitančius laikraštį per 
55 ar 50 metų norėtume 
sužymėti mūsų jubilėjinia-

Šiemet Keleivis mini savo me numery, kuris išeis prieš
išvaizda'"tokia ?5 meh? s“kaktl- N?r» abe- gegužės 1-ąją. 

jonės, kad yra sukaktuvi-
PARĖMĖ DARBĄ URUGVAJUS Petraškevičiui, J. Siauruse-

Juozas Johnson-Januškis 
“Darbo” žurnalo adminis
tracijai įteikė 3 metų pre
numeratą $9 ir dar paauko
jo žurnalo renkalams $10. 
Viso iš jo gauta $19.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Prašau siųsti Keleivį

Manau, kad tas prietelius, da- skutimu laiku buvęs draugi- 
vęs Jums mano adresą, yra ge- jos pirmininkas, Urugva- 
ras žmogus. Įdedu pinigų, už jaus lietuvių “pažiba” M.
kuriuos siųskite man ‘Keleivį.’ gvečiulis, atstovybės sekre- 
nes jis yra leidžiamas skaityti torįus p. o. Grišonas, katali

kų choro vedėjas Direlis ir 
mūsų kunigai nė žodžiu neužsi- 

lietuviškos parapijos metiniame mindami^ tų, kurie draugiją 
susirinkime klebonas pareiškė, kūl ė ir ilgus metus jai vado- 
kad jei kas iš parapijonu skai- vavo< Vėliau apie tai teks 
to Grigaičio ‘Naujienas,’ tas pa- plačiau parašyti, 
pildo didelę nuodėmę.

—Nežinau, Maiki.
—Mahometonai, tėve, ir

gi nežino, kas jiems Koraną 
parašė, bet jie tiki, kad tos 
knvgos originalas yra dan- ., .
guje pas Dievą Allachą. Tė-G* pekla 18 ankst0 garantuota- 
vas nori žinoti, kaip jie ga-

Na, manau, tuoj bus pasaky
ta, kad tam, kas skaito ‘Kelei-

Bet visiškai ne—apie 
klebonas nė žodelio, vadinasi jisĮėjo tos knygos mokslą iš 

tė- dangaus gauti? Atsakymą skaityti.
O dėl ‘Nujienų’ mūsų parapi liūdinčią žmoną Ona Dzen- siu daugiau Keleiviui paia-, 

jos protokolų knygose sekreto- kait-v‘S ?. Zaganev.c.enę lr syt.
rius D. visiems amžiams įrašė. Montrealio mieste Kanado- Linkiu visam Keleivio 
kad "parapijonams po didelio Je>, gyvenančią ištekėjusių stanui sėkmės siais metais 
grieko baime nevalia skaityti dukte,'.l Ęinitę Meilutienę, kovoje su visais Lietuvos ir 

" Matot nas m„s Velionis Justas į Urugva- tlemokratijos priešais, ko-Naujienų’.” Matot, pas mus . . . . ..
nebuvo kreipiama dėmesio į tai, « atvyko 1930 m., visą lai- kio plauko Jie bebūtų.
kad kažkada šimutis su Grigai- k«,.dllb° siuvyklose o --------------------------
čiu, pasispaudę rankas, vėliau pats ĮSteigesavo dirb-
dėjo savo laikraščiuose nebera- tuv« ir neblogai vertėsi. Jis 
Syti apie bezbožnikus ir gaspa- ®?'° dėtuvėj siuvo genau- 
dines, ir -Naujienos- vistiek ta- diskus butus
po įtrauktos į indeksą ... didžiosioms krautuvėms

Parapijonas Lai jam būna lengva l; ra- 
Kenosha, Wis. gvajaus žemėje. |

DėkojuRed. Pastaba: Ačiū už infor
maciją, kad yra ir kunigų tar- Gerbiamiems Ramonams, f 
pe susipratusių'. . . bent jau ‘K.’ Belčyčiams, Ožinskiams, Li- | 
atžvilgiu. sauskams, Braziams, Suba- I

čiams, Onai ir Julian Bay, J
Su Maikio Tėvu susipažinau 

1912 metais Vokietijoje

Siunčiu $11 ir prašau pratęs
ti mano ir mano svainio prenu
meratas, atsiųsti man ir svai-

Baliukams, Vaitkams, Fe- 
lendregeriams, Marijai it 
jos vyrui Ametigo, V. Toti- j 
lienei, E. Jusiui (jis savo { 
mašina mane iš ligoninės J

cJ
B. Žukliui, A. Miniauskui, J 
dr. P. Sačikaūskui, V. Luo- Į 
bikiui, J. ščebedai, L. Karu- J 
bai, žurn. A. Gumbaragiui, ! 
A. šiupšinskui, Al. Dubau- • 
skui, Al. Pautieniui, Al. Že

niui kalendorių ir $2 atiduokite namo parvežė), A. Jankui, 
_____ __ . . t? ❖„b-i:,,; a

Maikio Tėvui, su kuriuo susipa
žinau 1912 metaLs. gyvendamas 
Dortmunde, Vokietijoje.

E. Krom
Homestead, Pa.

Pagal žydų kalendorių nauji braičiui, P. Liaudinskui, B. j
Nemickui. A. Plavičiui. P. i o pagal magometonų — birže- . ,‘ .

J lio 20 d. su saulėlydžiu. įKrygenui, A. Liudziui, J. J-----

Puslapis penktas
iš San-

JIE MOKOSI ERDVĖJE GYVENTI

Seržantas H o bar t M. Uraft (viršuje) ruošia pietus, 
uždarytas kartu su seržantu YVilliam Henderson 12 iš 
8 pėdu kabinoje, kurtoj juodu išbudo 14 dienų. Apa
čioje jie išėję iš tos kabinos. Oro pajėgų medicinos 
mokykla nori ištirti, kaip žmogaus organizmą veikia 
erdvės sąlygos.

LIETUVIAI KITUR

■i GO
ro p. 
1 v:-

Delis, Konstantinas, 
grūdos km.

Benderis, Zdzislovas. Alek
sandro sūnus, Benderteį ė-Kar- 
baėaitė, Teresė, ir Ben kris, 
Aleksandras.

Janavičius, Antanašf nuo Ru
daminos.

Jašinskaitė, .Jadvyga 
duktė, gim. 1922 m. J » 
km., Kretingos ar. >

Markavičius, Algir ui , 
lui.šio km.

Masiokaitė, Elzbieta, 
dūk ė, ištekėjusi, i> 
varde nežinoma, turėjo 
kus.

Masonas. Julijonas i 
ro sūnūs, iš Juodaičiu . i 
žų vi

Matulionis, Ona, i‘o*, i1-. <1 
tė, ir jos vaikai Augus.i t. 
lomena ir Jonas.

Pikeliai, kilę iš Tek iu :r b 
šėnų, Šiaulių aps., p .i : 
biai atsiliepti stam'-ioi 
mų byloje su žinioms a, ic 
vo kilmę ir tėvo tar a.

Umbutienė-Duplyv . . r - i 
va, Povilo duktė, iš A ' : 
Andriejavo v!., Kreti

žygelis, Tadeušą .
nus. gyveno Ealtimore.

Adamavičienė - .
tė, Elena, vyras Ada..::i\ 
Petras, ir sūnus Va < ; , 
r.o Port Henry, N. Y.

Aldonis, Algirdas, iI--» 
sūnus, iš Alytaus.

Burba, Aleksandras, i • 
na Damicijoraitė, V ilė, g 
Brazilijoje.

Dravdzik, Liudvikas 
dzikaitė, Felicija.

Latisauskienė - Mockevičr ‘ , 
Uršulė, ir jos sesuo Mocki Vil iu
tė. Katarina, Antano dukters, 
iš Gastilonų km.. Rumšiškių 
par.

Macevičius. Juozas. Juozo sū
nus, iš Skuodo vai., gyveno Ka
nadoje.

Makutėnas, Juozas, Kazio fi
nus.

Marcinkevičiūtė, Juiė, Juozo 
duktė, iš Kražių m., Ita i i i 

ištekėjusi, bet vyro pavar

Petro

1-

to

d.

ir Drav-

Ar taip turėjo būti 
minima sukaktis?

■ Gruodžio pabaigoj Uru
gvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugija minėjo 30 metų 
sukaktį. į minėjimą tačiau 
draugijos kūrėjai, buvę jos 
pirmieji veikėjai, kurie dar 
yra gyvi, nebuvo pakviesti. 
Minėjime kalbas pasakė pa

Įviciui, Z. Vasiliauskui, Kui- 1 . . ’ . _. , . . U... . tde nežinoma,vinskui, Ciurkinui, MiskiČiurkinui,
niui ir visiems kitiems, 
rie mane net po keletą kar-

Mataitė (Matas), Jv.zepa. 
ku- Paulina, ir -Veronika. Juozapo 

Mato dukterys, iš Purvių II kai-

tų lanke ligoninėj ir namuo- Mockevičiūtė. Katarina. ir jos 
;se, linkėdami man ko grei- sesuo Latisauskienė, Urs i-, 
čiau pasveikti, tariu lietu- ^ntan° d4^®rys’ 18
viską nuoširdų ačiū.

jusią sveikatą.
M. Krasinskas

Dėkoja ir Keleiviui

i KITI., nŪiiioioRiG
! Pilicauskas, Juozas, ir jo sū- 

Esu dėkingas savo žmo- nus Zigmantas, 
nai Teresei ir sūnui Alber- Svencickas, Antanas, Pe.ro 
tui, kurie mane kiekvieną su£“%inskis, izidorius. 
dieną lankė ir globoje ligo- sūnus, Turčinskienė, Agota., ir 
ninėje ir namuose, padeda- Turčinskaitės, Barbora ir /< i- 
mi pataisyti gerokai pašli- Unijoješiaullų m” gyveno 1> a'

i Vaiciukevičius. Jonas, iš Ka
reivonių km., Žiežmariu vai.

I Valančiūtė-Keller, Kazimiera, 
Kazimiero duktė, gimusi ski 
liuose, jos vyras Keller r dus* ė. 

Varnavičienė - Sketraitė, Ju- 
Mūsų uolus bendradarbis Uja, iš Purvių II kaimo, šiau.ių

M Krasinskas rašo: _ aPViius. Stasys. Le..,„. sūnų 
“Leiskite padėkoti UZ ma- Notėnų km., Kretingos ap.

r.ęs prisiminimą ligoje esant Vinckienė, Cecilija, An 
ir linkėjimus greičau pa- 
sveikti . Jūsų laišką gavau

1S

Žulpa, Pranas, Antano sūnn .Mirė J. Zaganevičius

Sausio 10 d. Montevideo trečią dieną po operacijos. Ieškomieji arba apie juos ži-
Keleivį’ stai§aus širdies smūgio pa- Mėnesį išgulėjęs ligoninėj, [Įepti^1 malonlal Rr“>on11

kirstas mirė iš Vilkaviškio grįžau namo ir čia toliau gy-1
kilęs 55 metų amžiaus Jus- dausi. Tikiuosi netrukus at- yra leidžiamas ir parapijonams , x ... . , ,tas Zaganevicius, palikęs gauti sveikatą ir tada gale-!

Consulate Gen- <>f Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

WATERBURY, CONN

Plevėsavo Lietuvos vėliava

KONSULATO IEŠKOMI

Vasario 16 d. prie miesto 
valdybos rūmų buvo iškelta 
ir Lietuvos trispalvė greta 
Amerikos vėliavos, 

v ... , . . .. I Iškeliant vėliavas dalvva-
nantieji maloniai prašomi atsi- didelis būtys lte.uv.ų ir 
liepti: amerikiečių.

Arlauskas, Jonas ir Juozas, iš
Oškaviliu km. ' A. Dzimidas

'II.

i
i

Keleivio’ 55 Metų Sukakties Proga
KIEKVIENAS. KAS TIK NORI, GALI GAI TI "

NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO 1 ■ ga 

‘‘LIE: UVA Bt DO.” 4i5 puslapių, didelio formato, gražiai 
kietai^ viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai par; t ir 
įdomiai statoma. Tą knygą kiekvienas kultūringas likuvis 
turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $5.50.

ARBA gali gau ui 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA..” 
327 pi-.siapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny
goje surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji ;ar- 
duočama i ž $5.00.

\ ieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, ka. at
siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenum • a- 
tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitės, 
arba nebeskaito jo bent du metus).

Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 
adreoi. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki geinržė u.



KELEIVIS, SO. ROSTON No. 9, Kovo 2, 1960Puslapis Mtas

MOTERŲ SKYRIUS
A. SVEIKAS

r-cri1 • -rrai-

AMERiKONKA
(Tęsinys)

Kaip parsinešė Jurgis algą. pabuvo keletą savaičių 
ir pamatė, kad dolerių kiek pasilieka,—neramus jausmas 
krūtinėje ėmė dilti. Pasižiūrėjus i dolerius ir paskaičia
vus, kiek tas rubliais išeira,- -Jurgio krūtinėje šiluma at
sirasdavo. Vis dėl to Lietuvoje per toki trumpą laiką jis 
jokiu būdu tiek rublių negalėtų uždirbti. O kaip pasiuntė 
Jurgis namiškiams kiek pinigų ir dovanų, tai lyg koks 
akmuo nuo širdies jam nusirito. Lyg būtų duoklę atida
vęs namiškiams už jų palikimą, lyg atnašavimą atlikęs 
kraštui atsiprašyti už jo palikimą. Rodos, ten apie ji kal
ba, jo pasigenda ir tos namiškių mintys lyg palaiko jo 
vietą, i kurią jis sugris. Būtinai sugrįš ... O tam momen
tui pasiekti nieko negaila.

Juozas Palubis grieždavo armoniką, tai nusivesdavo 
Jurgi i vakaruškas. Nors tvanku, bet linksma ten buvo. 
Šokiams patalpa buvo viršuje arkiydės. Sugrubusiomis 
rankomis apsikabinę, prakaituotais veidais ir kūnais 
glaudėsi lietuviškas jaunimas. Sukosi suktinyje, polkose, 
klumpakojį kojomis patrypdami. Trenkė kojomis grin
dis, sukosi lyg ožiukai pasišokinėdami. Ir kas savaitę 
vis naujų ir naujų atsirasdavo. Plaukė virtinėmis lietu
viškas jaunimas iš savo krašto. Amerikoje atsidūrę, ap
siblausę ir nedrąsūs gatvėmis vaikščiojo apsidairydami. 
Naujai atvykusį galima buvo greit atpažinti iš jo elgesio 
ir iš apsirengimo. Dažnai auliniais batais, namie austais 
miliukas ir čerkasais, kepurėmis su lakeruotais kazir- 
kais. Tokius pamatę, airiai dažnai nuo šalygatvio nustum
davo. Tada grinoriai eidavo gatve. Kaip tik išgalėdavo, 
pirkdavo amerikoniškus drabužius, skrybėlę, pusbačius, 
laikrodį su grandinėle ir dažnai žiedą ar du. Taip apsi
šarvavę už kaito daugiau drąsos įgydavo. Eidavo šaly- 
gatviu ir kalbėdami angliškus žodžius įmaišydavo. Nesi
leisdavo stumiami nuo šalygatvių, o s.usibūriavę ir įnir
šusius airius apkuldavo.

Kiti vėl būriavosi organizacinėje veikloje. Dėjosi į 
chorus, muzikantus, vaidintojus, laikraščiu ir knygų pla
tintojus. Rašėsi į organizacijas parapines, katalikiškas, 
sacialistiškas. tautiškas, laisvamaniškas, pašalpines ir ki
tokias. Ginčijosi ir klausėsi vsokių disputų ir žavėjosi 

’ kalbėtojų įmantrumais ir nejučiomis įsitraukė į naują 
gyvenimą. Ir jų gretos vis didėjo visose srityse, nes vis 
naujos ir naujos ateiviu bangos į jas įsiliejo. Lyg užtvi
nusi upė, kai išsilieja j lankas, užpildo visas daubas, sen
vages, raguvas, uždengia krūmokšnius ir medžių kamie
nus . . . Tačiau beveik visu galvoje buvo noras sugrįžti. 
Užsidirbti pinigų ir sugrįžti.

VISOS GALIME BOTI 
GRAŽIOS

KIEK JAM BELIKO DAR GYVENTI

Tai Caryl Chessman. koris už moterų prievartavimą 
ir kitką nuteistas mirti, Kalifornijos kalėjime sėdi 
greit jau 12 metų, sugebėdamas pats be advokatų pa
galbos mirties vykdymą vis atidėti. Vasario 20 d. jis 
jau turėjo mirti dujų kameroje, bet gubernatorius 
mirties vykdymą dar atidėjo 60 dienų. Jį čia matome 
su laikraštininke dar tada. kada gubernatorius nebu
vo dar mirties sprendimo vykdymo atidėjęs.

KO SIEKIU IR ALKSTU

Sapnų be kančios ir ramumo saldaus 
Taip alksta pavargėliai žmonės,
O man tie šešėliai širdies neprigaus:
Aš noriu verpetų, karionės.
Tarp marių plačių kad užkaukia vilnis, 
Plačiau man siūbuoja krūtinė;
Ir žiūri tolyn nusiblaivius akis 
Ir nori apimti begalinę!
Man meilės nereikia, kai siūlos pati; 
Neapkenčiu jausmų silpnybės,
Vien žavi bekalbė širdis paslaptį,
Kurios nepasieksi gilybės!
Einu nesuprantamas vienas keliu 
Be draugo ir niekas nepalydi;
Nors verkia Širdis, linksmai juoktis gali, 
Ir kūdikiai laimės pavydi.
Ko siekiu ir alkstu, vargiai bežinau 
Pasiekt nepasiekiamą šalį,
Tik atilsio vieno, kaip maro, bijau,
Tik norai užmigti negali.

Maironis -

Vykim lauk tą viešnią

Taip sako vienas Nevv 
Yorko plaukų sušukavimo 
žinovas. Pasak jo, daug mo
terų bijo išsiskirti iš kitų, ir 
nori atrodyti taip, kaip ta 
“vidutinė moteris.” O tokios 
vidutinės moters nėra, sako 
jis, nes kiekviena moteris 
yra asmenybė ir kiekviena 
turi galimybės savaimingam 
grožiui.

Jis sako, kad ir vidutiniš
ko grožio moteris gali būti 
tris kartus patrauklesnė, ne
gu ta, kuri turi klasiško gro- 
jžio savybes, jei dėvės drabu
žius, šukuos plaukus ir ben
drai puošis taip, kaip jos 
į asmens ypatybėms geriau
sia atatinka.

Perdaug moterų pripran
ta prie tos pačios šukuose
nos ir bijo mėginti kitokią, 
gal jai daug tinkamesnę. O 
juk plaukų šukuosena gali 
neįtikėtinai moters išvaizdą 
pakeisti.

Tas pats šukuosenos ži
novas sako, kad jis siūlyda
mas nebijoti savotiškai at
rodyti nenori piršti kaž ko
kios keistos šukuosenos, bet 
tik tokią, kuri labiausia 
■tiktų tai ar kitai moteriai, o 
ne visoms.

IŽDININKAS-SLA NARIŲ 
PINIGŲ SARGYBA

Nuo iždininko pareigin
gumo priklauso ir pinigų 
saugumas bei kitų reikalų 
tvarkymas.

V /"KT/I X dinama

svėrė 15 svarų, 
i Ilgiausią barzdą nešioja

--------- ‘švedas Lanoset Jos ilgis 11
Sunkiausias žinomas žmo- 'pėdų ir 5 coliai, 

gus buvo R. Hughes, kuris Ilgiausius ūsus turi ang- 
svėrė 1,041 svarą. Jis mirė las J. Roy. Jų ilgis 1 pėda 
Amerikoje 1957 m. lir 6 coliai.

Sunkiausia moteris buvo 
Murzynka iš Baltimorės, ku
ri svėrė 850 svarų.

Aukščiausias žmogus bu
vo Robert Wadlow, miręs 
1940 m. Jo ūgis buvo 9 pė
dos, svėrė 500 svarų. Jo ba
tų ilgis buvo 19 colių.

Aukščiausia moteris yra 
Dunka — 8 pėdų 9 colių.

Mažiausias žmogus buvo 
Walter Boeming, kurio ūgis 
buvo vos 1 pėda ir 6 coliai; 
mažiausios moters (ang
lės) ūgis — 1 pėda ir 8 co
liai.

Sunkiausias gimęs kūdi-

LABAI DIDELI IR 
LABAI MAŽI

Geriausią apetitą turėjo 
Jadzik iš Chicagos, kuris ga
lėjo vienu prisėdimu suval
gyti 77 “hamburgerius” ir 
nesusirgti.

LENKIJA

Lietuvių klubas Varšuvoje
(E) “Zycie Warszawy” 

sausio 12 d. pranešė, kad 
Varšuvoje pradėjęs veikti 
Lietuvių Kultūros Dr-jos 
skyrius, kuris atidaręs klu
bą (ui. Lowickiej 7/15). 
Klubas veikiąs kasdien nuo
5 iki 9 vai. vak., išskyrus 

kis buvo švedukas, svėręs 'pirmadienius.
23 svarus, jo ūgis 2 pėdos-----------------------------------
ir 6 coliai. Pakalbinkim draugus ir

Mažiausias kūdikis svėrė kaimynus užsisakyti “Kelei-
10 uncijų, bet po metų jis vį.” Kaina metams tik $4.00

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____$5.50

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

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

iviir.Ck'ic r PDiriTi v :
v a j x rvrxxa » x f. ra. z.ur\u j*

domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbami 
apie lietuvius visame pasauly 

464 psl. Kaina ....................... $6.5(

SLA Pildomoji Taryba, iž
dininko pareigoms vėl kan
didatuoja NORA GUGIE- 
NĖ. Ji mums pažįstama ir 
žinoma. Būdama iždininke
ji parodė savo pareigingu- lietuvių dainos Amerikoje 
----------------------------rv • i . surinko ir suredagavo -Jonas Ba

lys, 472 dainos su gaidomis. Ang
liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoji ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
326 pusi. kaina .......................$5.0‘

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

mą įr stropumą. Organizaci 
jos reikalai jai visad buvo 
pirmoje eilėje. Tą konstata
vo ir valdžios skirtieji SLA 
revizoriai. RASTA VISKAS 
PUIKIAUSIOJE TVARKO
JE.

Todėl negali būti abejo
nių, kad balsuodami turime

Mums dažnai rodosi, kad namuose jaučiasi kaip na- vjeną pasirinkimą__sa-
esame nekaltai skriaudžia- mie ir vienintelis išsivada- v0 baĮsus j iždininko vietą 

* * * mos, kad nieko gero nebesu- vimas—išvyti ją lauk jėga. atiduoti už NORĄ GUGIE-
Neišbuvo namie nė. jaunesnes Gražuliukas. Kai lauksime kad padėtis be iš-; Žinokite, kad ta viešnia NĘ.

eities, viskas krinta iš ran- yra tikras vagis. Ji vagia ju-tėvai nenorėjo leisti, tai jis jiems prikišo:
-V jums gaila kad ir a? pirmo užsidirbčiau’ Jur- k«;.neįėra j«g<l įr valios ko- sų ramybę, pasitenkinimą pER MĖNESI KARO

ju n. gaiid, d- pu.ifco uz.siuiiui.riu. u u votb Esame didžiausiame gyvenimu, grožis miršta jos LĖKTUVUOSE ŽŪNA 100
nusiminime, prislėgtos nuo- akivaizdoje. Ji kankins ju- ŽMONIŲgis užsidirbs, o man tai jau nevalia.

Niekas jo perkalbėti negalėjo. Ir po kiek laiko Jonas taikos.
Gražulis atsidūrė Bostone pas brolį Jurgį. Jis čia rado
visą eilę pažįstamų. Darba? tuo laiku gerai ėjo, taigi ne- belstis į jūsų duris, neatida-
buvo vargo darbo gauti. Be to, jam jau drąsiau buvo at- rykite jų. Užtrenkite ir už
važiuoti pas brolį ir rasti daug gerų draugų ir pažįstamų, rakinkite jas. Jeigu jūs isi-

Nors Jonas sakėsi važiuojąs pinigų užsidirbti, bet leisite ją pas save—greit darosi prislėgta, greitai už- tokių auku buvo 1,208.
šalia šito noro. turbūt nemažesnis buvo nuotykių geidi- gailėsitės, nes kur ji yra, ten Įdarykite jai duris ir langus. Nelaimiu priežastys i

’ ' vilčių, * ~ — ’“x- '

imis vienai esant, neduos ra- 
Kai šita viešnia pradeda mybės ir naktį miegant. Karo nėra, o nuo 1955 iki

. „kai ?.a^Vsite’ 1959 metų karo lėktuvuose
kad te viešnia ruošiasi jus žuv0 6 181 ka kasmet 
aplankyti—kada nuotaika vidutiniškai lt200. Pernai

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pro 

dedantiems angliškai mokytis 
duoda ištarimą, angliškus pasjkal 

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIA? 
SELF-TAUGHT. M. Intienė, ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam, 14 
psl., kaina ............................. $1.21

IEMOKRATINIO SOČIA LIZMf 
PRADAI. Populiari ir naudingi 
knyga šių dienų klausimams sn 
prasti. Kaina ........................... 50<

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne 
užmirštamas aprašymas, ka ’is i’ 
jo nelaimės draugai iškentėjo na 
cių koncentracijos stovykloje. 48' 
puslapiai. Kaina................... $5.0°

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma 
riaus Katiliškio romanas. 514 ”s’ 
kieti viršeliai Kaina........... $5.00

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

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

žEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų', 536 psl. Kaina $5.00

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pnsla-

- pių. Kaina ............................... $1.00

CEZARIS, Mirko Jesuiič romanas 
trijose dalyse, kiekviena* dalis 
$2, ara visos 3 dalys ...

lis po 
$6.00

nerasite nei

mas, norėjimas svieto pamatyti, patirti įspūdžių, o svar , - • . .. \ . . • , ? • • -v dziausmo, ne malonumoblausia neatsiliKti nuo tų patyrimų. Kurie prieinami bro- . 3 . ...
nei

Ta viešnia turi blogą Įp- 
1 , . roti: kur ji užeina, tai ir sė- 
a ai di. Jums sunku ją išprašyti 

užtrunka, 
ji Jūsų

liui ir draugams išvykusiems Amerikon.
Atvažiavęs jis nustebo, kad tie patyrimai yra

gatvėmis pav 
mą, subatvakariais nueina i kokius. Dažnas žino kelią „
tik į darbą, ir į pati South Bostoną. į kuri vis labiau ir

-labiau susimetė lietuvių.
Jonas buvo godus žinių ir patyrimų. Klaidžiojo po

&«■ “t f h 6 k° -daUglaU rios' Per tuos metus trečda- 
daibo, kol blogas ūpas pra- & nelaimingų atsitikimų 
eis. To piktoji viešnia pa- buvo dal lakūn"ų klaidų> ki. 
mačiusi, kad jūsų negalima tos p,dežastys — lėktuvų to
talų lengvai Įveikti, paliks kie ar kitokie trūkumai,
jus ramybėje. instrumentų sugedimai, blo- ! LIETUV,V LIAUDIES menas, .

gas oras ' ‘V. Funkienė

Ir be to, čia išmoktas amatas Lietuvoje netiks. Gilus su 
simąstymas slėgė Jurgį.

Kartą Jurgis susitiko su keliais vyrais, kurie dirbo
miestą norėdamas ji apžiūrėti, isi. ašė i chorą, skaitė lie- ,Emė « ikla“sm«tl d,deIU ,r,.P,eVgT1.S-y
tuviškus laikraščius, lankė visokius 'susirinkimus. idė. Tačiau tai, ką jis patyrė, nelabai jį viliojo. Uzdar-

. miai klausėsi ka Įvairūs kalbėtojai sako ir kaip jie kai- b,ai palyginamai maži. Darbai kitokie. 1 patingai jam

.ba, ginčijasi, Įrodinėja, juokauja. Palengva Jonui atsida- nePat‘ko- kad reik;a k?rv?s karV1U per
iri naujas pasaulis. Neramus, neaiškus, bet gyvas ir ido-I Uland« 'e,kla .lsmelztE Ką «’ Oetevoje paša-
mus. Ir, rodos, ramaus kaimo atsiminimai tolo ir mažėjo 
lyg laivas jūroje.

kytų, kad jis ūkininko sūnus ana va Amerikoje katvių 
melžėja pasidarė. Tai moterų darbas. Tačiau ūkius jis

; Juigis, pasižiūrėjęs i broli, ėmė nerimti. Jis nesido- j r‘.0,.'ėt«. Pamat^- Ąr jie pelningi? O kad taip ūkelį nu
dėjo Jono palinkimais daugiau sužinoti, patirti, daly- ! s,Pi,kt,t “i !*>“« "esa- am°ma ““teks, bet

'Jvauti aplinkoje, bet suprato, kad jis pramiega ir prakozi- 
rioja daug laiko. To laiko jam nebuvo gaila. Laikas nu- 
lieka nuo darbo, o dirba jis tam, kad užsidirbtų pinigų 

rir grįžtų i Lietuvą. Tik blogai, kad tie pinigai nesirenka 
taip sparčiai, kaip jis r orėtų. Todėl Jurgis ėmė nerimti.
-Kad taip tą tuščiai pral istą laiką paversti į uždarbį? 
Gauti kokį parildomą. dar1 a? 0 gal ji pakeisti? . . . Bet 
;jr dabar jis turi labai sunku darbą. Už lengvesnį mažiau 
.jnokės. Nebent juasimokyti amato? Bet tam nėra laiko.

gal su laiku. Dabar abu su broliu dirba, o dar paskoli
nus . . . gal? Baigė Jurgis savo apdūmojimus, nupirkęs 
dviratį. Sekmadieniais važiavo į laukus, į farmas. Lan
kė pažįstamus, kurie bernavo dideliuose ūkiuose, ieško
jo pažįstamų, kurie mažesnius yra įsigiję. Bernauti tikrai 
neapsimoka, nutarė Jurgis, o pirkti nėra iš ko ir kažin ar 
išmanytų verstis . . . Taigi reikia taupyti ir taip, kaip da
bar yra.

(Bus daugiau)

KARALIENĖS MOTINA

Anglijos karalienės motina, 
patenkinta, kad jos duktė 
Elzbieta II susilaukė ant
rojo sūnaus.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau® Vai”® 
ko romanas iš 1935 metų Suvalk? 
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3®D 
psl. Kaina................................$3.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’nc- 
ko romano antroji dalis, 426 on«-
lapiai. Kaina ............................$4.00

jo
meninių formų n’ėtoūmosi nae-rin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- 
jja su daurvbe paveikslų, ge-ame 
popieriuje. Kaina ................... S8.50

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

TIKRA TEISYBft APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T abai daus? informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daujr naveikslų, 255 psl. eera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

\R ROMOS POPTE2TTTS YRA KRT 
<JT»US VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMŪ. Balio Sruo- 
eos triloriška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, perą pooie- 
ra, kaina....................................$2.50

KODŪT. AŠ NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arvaimen- 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

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

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga,. 250 
puslapių. Kaina ......................... $2.50

A KISS IN THE DARK, J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina ..............25 Cnt.

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

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

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

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K'klausomybės galo 1795 metais.
rašė Jonas Karys, daugybė nu

veiksiu, 396 psl., geras popierius, 
kaina ....................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.

4a’”« jrišG>s į vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslsnis. 
Kaina ................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadvvay ------ :------ So. Boston, Mass.
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KORESPONDENCIJOS
LAWRENCE, MASS.

Lietuvos šventės minėjimas

ALTo skyrius ir Lietuvių 
Piliečių Klubas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
42 metų sukakties minėjimų 
surengė vasario 14 d.

ALTo pirmininkas adv. 
John Stundza, pradėdamas 
minėjimą, pasakė dienai 
pritaikyta kalbą ir paskui 
pranešė nemalonią žinią, 
kad dėl dirigento ligos cho
ras negalės dalyvauti ir dėl 
to šį kaitą meninėj daly tik 
Nancy Pieslakaitė ir Ella 
Zarackaitė paskambino gra
žiai pianu. Amerikos ir Lie
tuvos himnus giedojo visa 
publika, Charles Feeney pi
anu palydint.

Kalbėjo Mass. valstijos 
senatorius Wlliam X. Wal, 
kongresmonas Thomas J. 
Lane ir miesto majoras 
John J. Buckley, kuris ta 
proga paskelbė įspūdingą 
dekraraciją. P a g r indinis 
kalbėtojas buvo Keleivio 
štabo narys J. Januškis iš 
Bostono. Jis pasakė kalbą 
apie Vasario 16-osios reik
šmę dabartiniu metu.

Kadangi oras buvo pras
tas, tai į minėjimą dauge
lis nesiryžo eiti. Dėl tos 
priežasties ir aukų tesurink
ta $41.75, bet vėliau tikima
si tą sumą padidinti iki 100 
dolerių ir tiek ALTui pa
siųsti.

Aukojo po $5: J. ir J. Sa- 
vulioniai ir B. Karlonas;

Po $2 aukoja: V. Kapec- 
kas, M. ir A. Stonie.

Po $1 aukojo: L. Pieslak, 
J. Pieslak, A. Suslienė, P. 
Gabrėnas, M. Amšiejienė, 
A. Stundzaitė, K. Kraučiū- 
nas, G. Laukaitis, W. ir E. 
Petkevičiai, M. Bulota, A. 
Yukno, J. Stundza, J. Baliu- 
konis, M. Legunienė, Ab- 
ach, J. Grigaliiūnas, A. Dil
ia, V. Cilciuvienė, A. Sna- 
pauskas, J. Urbon, P. Alex 
ir L. Laukaitienė.

Po minėjimo buvo su
rengta vakarienė, kuri taip
gi davė pelno. Jos surengi
mu rūpinosi J. Stundza, J. 
Pieslak, M. Stonie, A. 
Shum, M. Zautrienė, A. 
Pieslakienė, L. Laukaitienė, 
J. Daimantienė, A. Baliu- 
kaitė, D. Savickienė, A. 
Stundzaitė ir M. Pieslakaitė.

Vakarienei surengti au
kojo: J. Daimantienė pyra
gus, A. Pieslakienė burokus, 
Lietuvių kepykla duoną, 
Lietuvių Piliečių Klubas— 
alų.

Rengėjai dėkoja visiems 
aukotojams ir darbu prisidė
jusiems prie šito parengimo

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą............................................$2.70
NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardą.................................................................... $2.70
LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 100 x 230 centimetrų................... $24.75

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

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

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

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

• STANDARTO PAKETAS AD 702 (moterims) ................ $29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed_ sijonui, 2’/4 jardų bo-

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

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

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

TAZAB
SI Rnervoir St. CAMBRIDGE. Man. Tel: KI 7-970S

(Off i sas atdaras visa laiką)

Zautrų sukakti*
Vasario 1 d. buvo pami

nėta Jono ir Marijos Zautrų 
vedybinio gyvenimo 40 me
tų sukaktis. Minėjimą suren
gė Slautai savo namuose, 
dalyvavo sukaktuvininkų 
gimines ir daug gerų drau
gų. Sukaktuvininkai gavo 
gražių dovanų ir nuoširdžių 
linkėjimų.

' Zautrai yra nenuilstantys 
veikėjai. ALTo skyrių je vei
kia nuo pat jo įkūrimo. Ma
rija Zautrienė 24 metus ei
na pirmininkės pareigas Šv. 
'Onos Draugijoj. Jie yra se- 
ni Keleivio skaitytojai, 

i Linkiu jiems sveikiems ir 
laimingiems sulaukti auksi- 
'nės sukakties!Į

Mūsų eilės retėja
Vasario 11d. mirė Skola- 

stika Ruplytė-Jankauskie- 
nė, gimusi Biržuose 1881 m. 
rugsėjo 17 d., Lawrence iš
gyvenusi 55 metus. Velionė 
paliko liūdinčius vyrą Juo
zapą, sūnus Charles ir Ber- 

' nardą ir dvi dukteris—Elz
bietą ir Stefaniją.

' Tą pačią dieną mirė sun
kiai ir ilgai sirgusi Mary 
Carpenter-Stanavičienė. Pa
liko liūdintis vvras Feliksas*/
ir viena duktė. Palaidota lie
tuvių tautinėse kapinėse.

! M. Stonie

MANCHESTER, CONN.

Mirė J. Kasiliauskas
I

Retėja ir Manchesterio 
senųjų ateivių eilės: šiomis 
dienomis mirė Juozas Kasi
liauskas.

Velionis’ i Ameriką atvy
ko dar prieš pirmąjį pasau
linį karą. čia susipažino su 
Julijona Dabravalskaite, ją 
vedė, išaugino pavyzdingai 
šeimą, sunkiu darbu įsigijo 
gražius namus, paskutiniuo
ju metu buvo tabako ūkio 
prižiūrėtoju.

Praeitų metų pradžioje 
jam buvo padaryta sunki 
operacija. Po jos velionio 
sveikata buvo pagerėjusi, 
bet vėliau liga jį visai pri
bloškė ir pagaliaus nuvarė į 
kapus.

Juozas Kasiliauskas buvo 
senas Keleivio skaitytojas. 
Jis Keleivį skaitė nuo 1914 
metų. Jam pirmą kartą 
laikraštį išrašė Antanas Žu- 
kaitis, tada Manchesteryj 
buvęs Keleivio platintojas ir 
bendradarbis. Velionis vi
siems sakydavo, kad Kelei
vis yra geriausias laikraštis.

Velionis buvo malonaus 
būdo, pažangus žmogus, 
priklausė Manchesterio Lie
tuvių Kooperatyviškai Ben
drovei, Lietuvos Sūnų ir

n

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dukterų Draugijai. Jis labai 
mėgo dainas, ypač mielos jo | 
širdžiai buvo “Jau pavasa-
ris išaušo,” “Vilniaus kalne
liai.” Abu su žmona buvo 
uolūs visų lietuvių pobūvių 
lankytojai.

f šermenis ir laidotuves 
atvyko ne tiktai giminės ir 
draugai, bet taip pat daug 
ir kitų. Velionis palaidotas 
St. James kapinėse. Grabą 
nešė Jonas Gudžiūnas, Kazi
mieras Beckas-Bocys, Kazi
mieras Augustinaitis, Juo
zas Dubužinskas, Antanas 
Sausanavičius ir Antanas 
Žutautas.

Velionio liūdi žmona Ju
lija, sūnus Kazimieras, duk
tė Veronika, brolis Kazi
mieras su šeimomis.

Brangus drauge, Juozai, 
ilsėkis amžinai laisvoje 
Amerikos žemėje. Lai Tau 
ji visada būna lengva!

Antanas ir Julija Biretai 

Dėkojame
Dėkojame giminėm, drau

gams ir kaimynams už gė
les, visiems pareiškusiems 
mums užuojautą, už gausų i 
atsilankymą į šermenis ir 
laidotuves. Ačiū grabne- 
šiams ir visiems, kurie tuo 
ar kitkuo padėjo mums taip Lietuvių Darbininkų Drau- kad apstojusios utėlės ir sa- 
skausmingomis" valandomis, gijos 21 kuopa rengią malo- kė, jog laikas nuo jų apsiva- 

nų kortų vakarą šeštadienį, lyti.
kovo 12 d. 7:30 vai. vaka-į Mano pažįstamas galvų^tSėtY bati°Sėtfnu'įrodymu.'"k^d ’
ro Strand Cafe salėje (376 palingavo ir sako: kur nors erdvėse randasi inteligenei-Į :

J v r — J -n m 1 'J* galybe daug didesnė už mūsų I---Kas Čia darosi.' loks pačių. Ar neturėtų būti aišku, kad

Julija Kasiliauskienė, sū
nus Kazimieras su žmona, 
duktė Veronika su vyru ir 

anūkai.

PROVIDENCE, R. I.
Klubas ALTui skyrė $100

Vasario 14 d. susirinkime 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpinis Klubas vienu 
balsu nutarė skirti Ameri
kos Lietuvių Tarybai 100 
dolerių auką.

Tame pačiame susirinki
me nutarta gegužės 1 d. 
rengti banketą ir jo metu 
sudeginti paskutinį “mor- 
gicių.”

i Mirties pašalpa padidinta 
nuo $200 iki $300, o kitais 
metais numatoma pakelti ir 
ligos pašalpą, kurios šiuo 
metu mokama $10 savaitei.

Klubo valdybą šiuo metu 
susideda iš šių narių:

Pirm. Wm. Belkonis, vi- 
ceprez. J. Vaitonis, fin. se- 
ikret. V. Bankauskas, sekre
torius B. Sraznickas, ižd. J. 
; Balkus, iždo globėjai F. 
Karpavičius, ir Z. Lukšys, 
maršalka J. Rusas; direkto
riai B. Simonavičius ir W. 
Dee. Klubo šeimininku yra 
A. Adamonis. B. S.

ir įdomu.
Rengimo Komitetas

Pamokslininko vargai

Anądien užėjau pas pa-1 
žįstamą žmogų su . reikalu. 
Jis besiklausąs “blaiviojo

NAUJA KNYGŲ 
LENTYNA

Sėjo naujas “Knygų len
tynos” šių metų pirmas, o iš 
eilės 115 numeris jau gere
snio popieriaus ir su virše
liu. Mat, “Knygų lentynos” 
redaktorius A. Ružancovas 
surado naują leidėją—Vy
tautą Saulių, kuris yra išlei
dęs nevieną gražią knygą. 
To dėl dabar tikimasi Kny
gų lentyną leisti kas du mė
nesiai.

“Knygų lentynos” prenu
merata JAV ir Kanadoje 
$2.50, kitur $1.50. Adresas:

A. Ružancovas
1132 N. Walnut Street 

Danville, III.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ANT SAULĖGRĄŽOS 
VAMZDŽIO. Vlado šlaito 
eilėraščiai, 45 puslapiai, kai
na 50 centų. Išleido Didžio
sios Britanijos Lietuvių Są- 

! junga (1 Ladbroke Gardens 
j London W 11, Gr. Britain).

EDVV ARD J. MAcCORMACK

Praeituose rinkimuose jis buvo išrinktas Mass. valsti
jos generaliniu prokuroru. Jis dalyvavo Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Bostone ir pasakė gražią 
kalbą. McCormack yra vedęs lietuvę Emilija Ruplytę.

VIETINĖS ŽINIOS
Kortų vakaras graudus balsas į “mielus 

klausytojus” ir skundėsi,

Broadway, So. Bostone), 
bus gražių 
gardžių užkandžių
bus gražių vertingų dovanų, mokytas vyras ir toks geras žemės ! (

strielčius. kuris savo laiku .lankytoją iš kitų protingų esybių ba- j

nanai
vauti—visiems bus malonu net nuo utėlių apsiginti. La- vidas prisimena sakydamas.* A hlivn tro na cvųrhi,; 1 kad žmo

gus buvo gana svarbus Dievo aki
vaizdoje ir dėlto vertas tokio aplan
kymo.

O kodėl Dievas turėjo siųsti toki 
lankytoją ant žemės ? Visos Senojo 
Testamento pranašystės, kalbančios 
apie tą aplankymą, ir Naujasis Te
stamentas, kuriame aiškinamos tos 
pranašystės, parodo, kad taip turi 
įvykti todėl, kad žmogus pasidarė su
kilėliu prieš dieviškąjį įstatymą, ir 
kad nuodėmės ir saumyluir.o paliesta 
žmonija pagaliau visai pražūtų, jei 
Sutvertojas nebūtų nieko daręs jos 

llgSmetiS išgelbė'inriui. Todėl mes skaitome, 
& kad “Dievas taip mylėjo pasaulį,

---------- ------ , . ■■■■ « kad jis davė savo vitngimusį Sūnų,
„ . . , kad kiekvienas, kuris į ji tiki. nepra-
Sovietų crnbasada vVashmgtone praneša, kad siais j žūtų, bet turėtų amžinąjį gyveni- 

metais ribotam žmonių skaičiui bus leista aplankyti Lietu- { mą? —Jono 3:16.
va. Atsakom ingi pareigūnai tvirtina, kad kelionėms vizos • ! Jętus buvo iš dangaus atėjusiu Į pasiuntiniu, nes Jis atėjo įsgelbeti

oai gana to naoago.
Aš nieko neturėjau nei

pridėti, nei atimti.
C. J.

Mirė A. Lukas

Vasario 27 d. mirė Alek-
radijo, o iš to radijo plaukė Sandras Lukas,

pareigūnai
bus duodamos, nekreipiant jokio dėmesio i tikybinius ar po
litinius keleivių įsitikinimus.

Kas norėtų aplankyti savo gimines Lietuvoje, turi su
sižinoti su šia kelionių Įstaga:

WALTER RASCAUSKAS

W1DE W0RLD TOURS
EVERGREEN PARK 42, ILLINOIS 

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

Sutvarkome visus kelionių reik dus į bet kurią pa- i 
šaulio vietą be jokio pridedamo mokesčio. Į

• sukilėlių rasę. Jis pasakė labai gra- 
I žų prilyginimą, sulygindamas visas 
I plačiąsias Dievo erdves su avide, ku-
• rioje buvo šimtas avių. Viena gi iš J anų avių paklydo, ir gerasis gany-
• tojas jieškojo ir surado paklydusią
• įavelę, kuri vaizdavo žmonijos pa- 
I i dermę. Jėzus buvo Gerasis Ganvto-
• !jas, kurs atėjo ant žemės išgelbėti 
| žmoniją iš nuodėmės ir mirties tyrų.

(Bus daugiau)
Norėdami daugiau sužinoti šiuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Ave. 
Chicago 8, Iii.

Jieškojimai

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

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

Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 710 W. 34th Street, Chicago 16, IU.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
r
ii 
i
į Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidėja
į tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
i vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

VAISTUS I LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba .užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG. INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname \Vorcesteri ir apylinkę vaistais

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

( ir dvidešimčiri metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
! 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą. 
f SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei- į
į čiai. ;

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

SLA apdrauda—SAUGI. NELIEČIAMA tr NEPBA- 
Į RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos IU
/ gilios senatvės.•

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite sau- Į 
» ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko*
• lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

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

* Biznio kortelių 
9 Spausdintų vokų 
9 Laiškams ant galvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mas*.

SLA 175 kuopos pirminin
kas. Velionis priklausė Lie
tuvių Piliečių Draugijai ir 
kitoms organizacijoms.

Velionis Aleksandias bu
vo ilgametis “Keleivio” ' 
skaitytojas ir bičiulis. Jo ar-, 
timiesiems mūsų 
užuojauta.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
jų adresų nepamiršti para
šyti ir senojo.

SUOMIJA

Paminėjo K. Bielinį
Kipras Bielinis — tokiu 

vardu pavadintas straipsnis 
buvo įdėtas suomių social
demokratų laikraštyje Suo- 
men Socialdemokraatti ry
šium su jo knygų “Dieno- 
jant” ii* “Penktieji metai” 
pasirodymu.

i.
BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 

GARSINIMAS
ŽEMESNIS Už ANGELUS

Faktas, kad aplink mus randama ar vyresnj'J- Rašykite: 
taip daug daiktų, apie kuriuos mes ! -'V?/ 5rol]5 ,B,raw *
visai mažai arba ir nieko r.esupran- J 5,1- Ąve-
tame— nežinome kaip jie buvo su-I Chicago 36, Illinois 

įtverti arba kokie dėsniai juos valdo

Tariu svarbų laišką iš Lietuvos ir 
ieškau Jono ir Juozo Matusevičių iš 
Veiverių kaimo Mariampolės apskr. 
Jie patys ar juos žinantieji prašom 
atsiliepti adresu:

Mr. Simon Weaver 
467 Reservoir Ave.
Bridgeport 6, Conn. (9 1

Puslapis septintas 
PARDUODAMI NAMAI

Pigiai parduodu du namus, vienius 
7 kitas 4 kambarių. Abu turi skly
pus. visi patogumai, elektra, van
duo. Esu našlė, parduodu skubiai. 
Daugiau imomacijų laišku. Rašykit:

Mrs. B. Goush 
504 Johnson 
Hart, Mich.

Širdinga ^eron*1<a Lapjnskaitė-.Ramanauskie- bliuillgd jr vyras Česlovas ieško Mary- 
i tės Calaunytės-Stankevičienės, My
kolo dukters, gyvenusios Brooklyne, 
ir Almiros Vaiaizaitės-Rouinskienes, 
Stasio dukters, gyvenusios t^anib- 

. ridge, Mass. Prašom rašyti:
V eroniKą. Ramanauskienė 
Ukmergės rajonas, Veprių paštas 
Kubinių kaimas Lietuvos TSR

Ieškau Lauryno Montvilos, iš Nadau- 
kių km., Stačiūnų parap., Pakruojaus 
vais. išvažiavo į kanauą 1924 ar 25 
metais, gyveno Fort Vi illiam, Ont. 
Jis pats ar jj žinantieji atsiliepkite 
adresu:

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

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

Peter J. Baldišis (10
1117 Chestnut St.,
Newton Vpper Falls 64, Mass.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
moterimi, našle ar gyvanašle, viduti
nio amžiaus. Aš esu 50 metu. Duo
siu atsakymų visoms. Rašykite:

J. Norkus 
Gen. Delivery 
Pompton Lake, N. J.

Esu našlė. Vedybų tikslu noriu su
sipažint isu padoriu našliu, 66 metų

(io

i /
DABAR JCS GALITE 

APLANKYTI 
SAVO GIMINES 

LIETUVOJE

! toju sako apie darbingumą J 
• COSMOS TRAVEL •v A WT ■_ , _ ■ įį m KLAU, inc., iwew i orite, » 
1 kuris tvarkė jų keliones į įvairias Į 
j SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. )
j MES PADEDAME JUMS )
j SUTVARKYTI VIZŲ IR j
į KELIONIŲ REIKALUS. į
/Informacijų dėl vizų reikalavimų? 
į ir rezervacijų, prašom rašyti j

arba kreinkitės:
COSMOS TRAVEL 

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

Tel. CI 5-7711
5COSMOS _. . . padeda keliauto-: 
( jams jau nuo 1898 metų. t

. 1

TRUKžOLĖS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą. suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresni 
apetitą. Svaras 
$3.00. *

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak

tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alesander’s 

395 Broadway 
South Boston 27, Mass.

9



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9, Kovo 2, 1960

JAU 20 TOMŲ šyti ištesėti. Esama asmenų, 
kurie neduoda apie save rei- 

Lietuvių kalingu žinių, o esama n 
neteisingų

Vasario 27 d.
Enciklopedijos leidėjas J. tokių, kurie ir 
Kapočius iškėlė vaišes Enci- žinių duoda. Tačiau nezau 
kiopedijos įedaktoriam, Bo- rint visų ‘sunkumų darbas 
>uone gyvenantiems jos ben- eina sparčiai. Visi teigė, 
hiaua; oiams ir spaudos at- kad E. yra bendro darbo 
vams. Jose dalyvavo apie gražus pavyzdys, linkėjo lei- 
4) asmetų, jų tarpe tomų dėjui ir redaktoriams ište- 
»cdaktoriai: Pranas Čepe- sėti iki galo—spėjama, kad 
nas, iš Chicagos atvykęs sa- bus dar 10 tomų.
\a redaguojamo tomo spau- šitoks E. redaktorių ir 
sdinimo prižiūrėti; prof. J. nors dalies bendradarbių 
Tuzinas ir dr. V. Mačiūnas pasižmonėjimas buvo pil
is i hiladelphijos ir dr. J. mas, jei neturėti galvoje 
(. n mus (vietinis); skyrių E. “krikštynų.” Visi už tai 
redaktoriai J. Bendorius dėkojo £. leidėjui J. Kapo- 
ir prof. J. Brazaitis iš Nevv čiui.
1 orko, kun. dr. J. Vaišnora Pobūviui vadovavo poe-

AUSK. DUKRELE, BALTAS DROBES .

Onos Ivaškienės vadovaujamus Tautini u šokiu Sambūris nepriklausomybės su
kaktį minint Bostone vasario 14 d. pir karta šoko Aštuonnytį, čia tas mo
mentas. kada siūlai jau apmesti, tuoj p radis austi. Tas gražus sudėtingas šo
kis palydimas gražia daina: “Ausk, dukrele, baltas drobes . . kurią šiuo at* 
veju dainavo 14 moterų choras.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Išnuomojami kambariai, du arba 

vienas, su atskirais (ėjimais. Centri
nio i aršto vandens šilima. Galima 

asigamiuti valgį. Gera transporta-
ija, net-ili maudynė. Kreiptis:

608 E. 7th Street 
So. Boston, Mass.

Mums malonu pranešti, kad 

MIKAS SURATKEVIČIUS 
įėjo dalininku i firma

TOM McDONOUGH
(Plumbing - Heating - Air
Conditioning, Gasfitting)

Puri atlieka vonių, virtuvių, oro 
ėdinitno, šildymų ir gazo jrengi- 
•įus. Taip pat aliejais krosnių 
n.taiiacijas.

21 valandų patarnavimas.
Telefonas: CO 5-9783

298 BOWDO1N ST.. 
DORCHESTER. MASS.

(>r>: tas S. Santvaras.
J. V-gasLeidėjas J. Kapočius savo 

įvedamajame žodyje pabrė
žė, kad prieš 7 metus daug 
kas abejojo, kad Enciklope- 
ia gali būti išleista, o šian- :—— .
dien tų abejonių nebėra, . b P°"
nes netrukus išeis 20-sis to- lHet Tovvn Hali saleje bus 
mas. E. piadėta leisti be jo- koncertas, kuiis domina n 
kių fondų, neturinti ji jų ir bostoniečius ir kinis muziką

J. Gaidelio kūrinį 
grieš New Yorke

Legionieriai mini savo 
sukaktį

Stepono Dariaus postas šį 
sekmadieni, kovo 6 d., Lie
tuvių Piliečių Draugijas sa
lėj rengia dideli sukaktuvi
nį banketą posto 23 metų 
sukakčiai atžvymėti. Banke
to komitetas su William Ca- 
sey priešakyj kviečia visus 
atsilankyti.

Stepono Dariaus postas

Kaziuko muge

“Baltijos” tunto 
ir šiemet kovo 13 d.

tro parapijos salėj rengia 
Kaziuko mugę. Kas joje 

skautės bus, sužinosite kitos savai- 
Šv. Pe- tės Keleivio laidoje.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kv.t iame visus naudotis greitu 
pu.aiavim u patikimos įstaigos

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame. den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas. 
Apskaičiuojame iš anksto ne- 

. mokamai taisymo išlaidas.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

I
KELEIVIO KALENDORIŲ 

GALITE GAUTI

šiandien, ’ bet ji leidžiama lab“ mėgstantiems ne taip įsteigtas 1937 m Jo pirmuo- 
m eičiau negu leidžia kitu sunku pasiekiamas. ju vadu (komandienu) bu-
diudSu IneMopedŲu lei“^ , O koncertas įdomus to vo Vincas Rimkus. Vėliau 
klos \oiv nuo 1953 metu dėl» kad J° Priamą atliks tas pareigas ėjo: Dr. Charl- 
katia ‘iio pUas tS: Symphony of the Air orite- es J Seymour, Stanley Stan- 
viskas žymiai pabrango, stras> kūnam yra dtngavęs co, John J. Roman, Joseph 
bet prenumerata lieka ta pa- garsusis Toscanini, o šį kar- Kanusky, Joseph Cunys, Jo
ti. Sunkumus padidina tie * buvęs Lietuvos seph Lekys, Steponas Jane-
prenumeratoriai, kurie vii- °Peros dmgentas, dabar liūnas, Peter J. Pečiulis, 
kiną mokėjimą.

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

’urirre j:;> ima medžiagų, odų ir kitokiu daiktų pigio-} 
i< kaili* mis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti J

•iežtukų ’.C"» iž ;kę. Siunčiame su Inturisto leidimu.* 
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

a

: General Parcel & Travel Co., Ine.;♦ t
S 358 W. Broadv/ay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8*5040 }

Peter J.
Hartfordo kolegijos profe- Paul A. Sharkin, Albert P 

v o™.* ano sorius Vytautas Marijošius, Bemat, dr. William Duse-i-a. JICl OUVUinUOl uvv
bendradarbių. Ta šeima yra
labai i
ni. E. vra bene gražiausias , ., - - i.sutelktinio darbo S*1 !d°mraus.a, jame orke-
Už tai visiems ačiū.

skambins mūsų žymusis pia- riek, James Smigus, Ceraicl 
4’vt* i^k1***/1*4 uostas Andrius Kuprevičius Vareika, Alexander J. Cha- 
, a ai ar- ^ad, bostoniečiams tai plik, Stanley L. Drevinsky,

s_________ , w___  __ George A. Serafinas, Jo-
vaisius. °trag* be kitko g^es Bostone seph Adamavich. Šiuo me-

T. . ... , _ . , gyvenančio kompozitoriaus tu postui vadovauja Ed-Pasivaisinę pobūvio da- fuliaus Gaidelio' ketvirto-raundas Ketvirtis.
.mai a mos savo jspu- simfonijos dali.-----------------Posto komandieris E. Ke
bais, reiske pastabų re- ________ J_---------;------- tvirtis ir legionierių moterų
faktoriams ir 1.1. Skvriaus nirmininkė MrsKalbėjo dr. M Gimbutie- Mūsų šokėjai N. H. Šventėje,^ Kebdrtis 

ne, be kita ko pabrėžusi ve- į Kovo 25^- dienomis |tedienio ‘
honio prof Vaclovo Birzis- £ mieste bus New; Pradžia 5 va, vak iėji.
kos indeli e. kuriant ir pa- Hampshire valstybės 16-oji mas $3.50. 
prasiusi visus atsistoti u- u dĮ -ventž kurfoj dal 
prisiminti jį susikaupimo vauį ; OnQS Ivaškie<s va. 
minute, V. Kulbokiene, kun. dovaujamas Tautinių Sokių

Sambūris. Jis tai šventei pa
ruoš naują gražų šoki—Pa-

Vaišnora, P. Čepėnas, J. 
Kačinskas, dr. B. Mikonis,

Žurnalistas K. Mockus, 
girs savaitės išgulėjęs Bap- 
ist ligoninėj, grižo namo ir 
čia sveiksta žmonos prižiū
rimas.prof J Rauktys, raž. dr. J. dar nlra nė

G.mbums, A Bendonus, A. šokj nie.
Keturakis, A. Gustaitis, F. kada Amerikoje šok 
Rn-sa, V. Maciūnas (jis re-
daguoja 15-jį tomą, kuris Lietuvių būdo ypatybės 
skirtas tik Lietuvai ir jame . . j kurios vedėjas yra J. Ado-
ivairios Lietuvos gyvenimo Prpf- J- Brazaitis Kultu- monis> praneša siuntėjams, 
sritys bus aprašytos išsa- ros Klubo susirinkime vasa- ,jęa(j užpirktas didesnis kie- 
miais straipsniais. Ir tas to- rio 27 d. skaitė Įdomią pas- Įęjs prekių, kurios bus pai
nias jau baigiamas ruošti), kaitą apie lietuvių charakte- duodamos savikaina (norin- 
Kalbėjo dar J. Jašinskas, J. D (būdą b Klausimas nelen- tieji gaĮėg patikrinti pirki- 
Sonda, prof. J. Brazaitis, atsakomas ir mažai mo sąskaitas), nes ši istai-
dr. J. Girnius, prof. J. Puzi- kieno dar išsamiai tirtas. nęra suinteresuota turėti 
nas, K. Simanavičius.. Dalyviai atidžiai sekė pra- pejno į§ parduodamų pre- 

Iš kalbų aiškėjo kokio- ne^J° mintis ir \ėliau gy~!kių.
mis sunkiomis sąlygomis vai Jas svars^e. . §įuo būdu siuntėjams su-

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service,

sitaupys dausr išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia- 

Karolis Banevičius grįžo gų, import. impilams medž., 
medžiagą telkia iš sunkaus iš ligoninės ir sveiksta sa- odų, megztinių, itališkkų ki-
kasdieninio darbo grįžę, ne- vo namuose Arlingtone, limų ir lovoms užtiesalų, 
gali kaltais ir norėdami sa- dukters Aldonos ir žento skarelių ir kt.
vo žodžio—laiku ką para- globuojamas. t (Skelb.) -(—)

leidėjas leidžia, redaktoriai 
redaguoja, bendradarbiai 
bendradarbiauja. Tas visas 
didelis bendradarbių būrys

Banevičius grįžo 
iš ligoninės

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BROADWAY
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

yra perai užsirekomendav’L i ir plačiai žinoma -avo ilsra praktika, sąžiningų ir jrreitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir yr3rantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę musų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir^vietinės (Tarny
bos medžiaerų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar dau? ir įvairių, retai užtinkamų ijnportuotų prekių.

At’reipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100G vilnonės 
angliškos m*-džia?os 5-kients kostiumams—$65.00. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems ko ti •- 
r .ams i ž S55.00. akordeonai nuo $75.00 iki ?:I8O.«ML 20 svarų cukraus už. $16.00 ir dar dauk kitų. Rei- 
kZ’.ju'-i’e MČSU KATALOGŲ- ! čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kita. . . , •

Jūsų pa‘«?timui. įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui e-ant. aplankykite 
mūsų firira. kur visuomet sutiksite malonų ir ,-ųž. ininga patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

II \KIUI .VALANDOS: Kasdien nuo S:.1u ryto iki vahndij vakaro:
šešladieoiais nuo !» vai. ryto iki I vai. |m> pietų. Vedėjas MYKOLAS

643-647 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12. CONN. 
Telef. CH 7-5164

GURECKAS

staiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P. AL 
šeštadieniais S A. M. - i P. M.

Vedėjas: M. Kavaliauskas

Norwoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lawrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Avė.

Brocktone pas A. Strums- 
ki, 109 Ames St., Montello, 
Masš.

Worce»tery V. Skrinsko 
vaistinėj — Ideal Pharma
cy, 29 Kelly Sq.

—f
i

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

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14'/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

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

BRONIS KONTRIM
Justice of theReace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

I Naktį. Sekmadieniais ir šven- 
J tadieniais ŠAUKIT ’ trfJr
J Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi is

pagrindų.

i

i.

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

V. Vadeisa
OD? SIUNTINIAMS 

Parauodu pirmos rūšies odų, au-
Sielius, gatavus . batus tinkamu? 
«<iuntinriui, padus, vitpadžius siu 
Etiniams nupiginta kaina.
^Atlieka visas batsiuvio dalbas*

Eit, sąžiningai ir duodu patari- š 
s apie odas. Adresas: C

1 Eighth SL, So. Boston* 
Fnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir sekmadienius.

Telefonas: A N 8-0055
.-tMHMHHMHHt***************

K The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re^ 
cepius n turime virus galavus vaistus.

'1 unr.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip įieniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėiizno ir kitų ligų.

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

382a W- BT?OADWAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryt«» iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

Dažau ir Taisau
* Namus iš lauko ir viduje.
► Lipdau popierius ir taisai ‘
* viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

psajar "'iroiiiič^idmnn
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

’š naujų rūbų. avalynės, medž.iagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
r SSSR muitą anmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau šių. kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siun'ėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuota persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

ta dežėje, kurios dydis yra 15 x 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svanj siuntinius.

, JST'lGt LIFTVVlMf V KRRIRKITgS UFT|TV»lt Al
Visi siuntė iai isitikino. krd mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «u INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. rvlo iki 7 tai. vak. ir šeštadieniais niin 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvia Plumberis
Atlieka visokias
aliejaus ir gazo vamzdžių įv< 
ir taisymo darbas. Kainos priei
namos. Pirm negu kų darote, pas 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų

Tekfonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon. Dorshester, Mass

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvard« 
universiteto doktorantas ir ver 
či šv. Raštą į lietuvių kalb^

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Saukit nuo 5> iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0609

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

ir nuo 7 iki 8

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis. Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

♦ X-RAY aparatąĮ pritaiko akinius
Į VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 

534 BR9ADWAY
į«

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

3

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

397 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumlieriams 
Visokie geležies daiktai


