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Prezidentas Pranešė Kongresui 
Apie Unijos Padėtį

i urnas Naujo Prezidento Prenešimas Kongresui; Laikas
Nedirba Amerikos Naudai; Krašto Ūkis Šlubuoja; 

Krašto Pasiruošimas Gintis Turi Būti sustiprin
tas; Kongresas Gaus Įvairių Pasiūlymų.

ŠĮ pirmadieni naujasis ša- lies saugumui ir gerbūviui 
lies prezidentas John F. yra būtina, 
kennedy padarė pirmą pra- Prezidentas užsiminė bū- 
netimą kongresui apie Uni- tiną reikalą teikti paramą 
jos padėt) ir nupiešė kitoki šalies mokykloms ir nurodė 
vaizdą negu senosios admi- j jaunųjų žmonių plintanti i 
nistraeijos vadas gen. Ei- kriminalizmą, kas reikalau-' 
s-nhoveris sakė kongiesui ja įimtų priemonių kovoti 
tuo pat reikalu. Jei senajai prieš tą negerovę, 
administracijai svarbu bu- Kaip kongresas pažiūrės Į 
vo pal.kti gerą Įspūdi, tai prezidento raginimą nebe- 
naujajai vyriausybei vūpi snausti ii' imtis darbo, paro- 
paskatirti kongresą rimtai dys kad ir atstovų ramų ap-|
ii skubiai apsvarstyti naujos sisprendimas p e r tvarkyti
vyriausybės programą ir savo darbą, kad keletas re- 
priimti reikalingus Įstaty- akcininkų negalėtų viso 
mus.. kongreso darbo tiukdyti.

Prezidentas J. F. Kenne- ----------- ---------------
dy nui odė, kad Amerikos 
ūkis jau aštuntas mėnuo gy
vena depresijos laiką, be
darbių skaičius dabar siekia 
5,500,000! Kai kuriose ša
lies srityse nedarbas yra 
nuolatinis. Toms sritims, 
kaip* ir bėdai biams, reika
linga pagalba ir vyriausybė 
pasiūlys kongresui reikalin
gus Įstatymus. Bėgyje dvie-

0 Kur Gi Dingo 11 
Amerikos Lakunu?

33-ASIS PREZIDENTAS PRISIEKIA

John Fitzjjerald Kennedy prisiekia prieš pradėdamas eiti JAV prezidento pareigas. 
JĮ prisaikdina aukščiausiojo teismo pirmi ninkas Eari YVarren, tarp jų teisino se
kretorius James R. Browning. Priesaika stebėjo daugybė žmonių.

Amerikos Valdžia Persvarsto 
Kongo Painiavą

Padėtis Kongo Respublikoje Eina Blogyn; Pilietinis Ka
ras Plečiasi; Sovietai ir Nasserio Arabai Stato Gin

klus Lumumbiniams Kariams; Amerika Moka
JT Iškaičius, Bet Netenka Įtakos Konge.

I
Prezidentas J. F. Kenne-

davė Įsakymą valstybės
departamentui pei svarstyti

--------- iš naujo Amerikos politiką
Ši antradienĮ Brazilijoj Konge ir bandyti surasti

valdžios vairas pei eina į kitokį sprendimą Kongo
naujo prezidento rankas, klausimui išspręsti.

j Naujas prezidentas Ianio da Padėtis Konge eina blo-
Cilva ųuadros buvo išrink- gyn. Jungtinių Tautų karo
tas pereitą radenį, bet ma- pajėgos pradeda irti, kai ku-
žai dar kas žino, kokia bus rios Afrikos valstybės jau
jo politika. Naujasis piezi- pradeda savo kariškus da-
dentas yra buvęs Sao Paulo Hnius atšaukti iš Kongo, o
valstijos gubernatorių o pakaitalo jiems dar nesu-
prieš tai Sao Paulo didmies- randama.
čio majoru. j __ ,_x. , , .. .1 Konge padėtis blogėja ir

Brazilijoj Valdžioje d 
Naujas Prezidentas dėt

Pereitą savaitę preziden
tas J. F. Kennedy pranešė, 
kad Sovietų Rusija palei
džia du Amerikos lakūnus, 
kuriuos ji laikė kalėjime 
nuo pereitos vasaros liepos 
1 dienos. Tie lakūnas sa-

Šven i a Mari ja GausAfrikos Kuanrla 
Jau Nepriklausoma Prie gi rai Ją Brazilijoj

nuiMin i7lTK»iu»j

ju sa.aičių kongresas gaus vaitės gale ir grįžo i Ame- 
visa eilė pasiūlymų išleisti riką juos Washingtone pa-

Portugalijos laivas šventa 
Afrikos teritorija, valdo- Marija sausio 22 d. buvo pa

sitiko prezidentas Kennedy ma Belgijos Jungtinių Tautų grobtas jūroje portugalų re- 
voliucininkų, kurie tuo žy-

reikalingus Įstatymus.
Prezidentas nurodė, kad ir lakūnų šeimos. priežiūroje, vadinama Ru-

Amei ikoje pilna nepabaigtų Pereitą savaitė rasų žur- anda, pasiskelbė nepriklau- 
darbų. Amerikos miestai nalas “Ogoniok” paskelbė, soma respublika. Belgija su 
apleisti ir reikalauja didelio kad Sovietų Rusija laiko ne- tuo, matyti, sutiko. Dar 
dėmesio. Vyriausybė mano laisvėje 11 Amerikos lakū-
ikurti miestų tvarkymo de- nų, kuiie 1958 metais buvo 
parlamentą ir siūlys kongre- suimti, kai jų lėktuvas rusų 
sui priemones, kaip padėti buvo numuštas sovietinėj 
miestams gintis nuo lūšny- j Armėnijoj. Tada lėktuvas 
nų ir žengti pirmyn. įsu 17 lakūnų buvo numuš-

Ūkio srityje prezidentas tas, bet rusai grąžino tiktai 
dar minėjo bankrotų skai- 6 neatpažįstamus lakūnų 
čių. kuris vejasi didžiosios j lavonus, o apie kitus 11 la- 
depresijos laikus. Vyriausy- kūnų rusai sakėsi neturi jo- 
bė turi planų ūkio veiklą pa-i kių žinių. Kada “Ogoniok” 
gyvinti ir mano, kad tą gali-'paskelbė, kad 11 lakūnų yra 
ma bus padalyti gal ir be nelaisvėje, Amerikos vy- 

jei riausybė pasiteiravo įusų 
iž- apie tų lakūnų likimą, bet 

j rusai vėl sakė, kad jie 
srityje i žin0>

didelių naujų išlaidų, 
ūkio pagyvėjimas duos 
dui daugiau pajamų.

Krašto gynimo 
naujas prezidentas jau sa
kosi davęs Įsakymą pagrei
tinti “Polaris” raketų gamy
bą ir visą raketų tobulinimo 
ir gaminimo reikalą. Bet 
tai yra tik pradžia. Krašto 
gynimo reikalai dabar per
žiūrimi ir iki vasario mėne
sio galo naujas krašto gyni
mo sekretorius duos prezi
dentui pranešimą ir tada 
bus vyi iausybės nutarta, ko
kių priemonių imtis, kad 
krašto gynimas būtų susti
printas.

ne
kas atsitiko su 11 nu

šautojo lėktuvo lakūnų. Gi 
žurnalas “Ogoniok” šią sa
vaitė paskelbė, kad jis su
klydo ir Įdėjo vieno vokie
čio parašytą žinią nepasi
teiravęs rusų valdžioje. Va
dinasi, 11 lakūnu vis dar 
yra dingę, bet kui ? Ką rtisai 
su jais padarė?

SALVADORE NAUJAS 
KARIŠKIŲ PERVERSMAS

Brazilijos didžiausia pro
blema šiuo metu yra inflia
cija. Pasitraukiantis prezi
dentas Kubitschek stengėsi 
plėsti krašto pramonę ir tuo 
žvilgsniu daug ką padarė, 
bet kiaštas dėl to nemažai

tuo žvingsniu, kad JT karo 
pajėgos nepajėgia sulaikyti 
ten pilietinio karo, kui-s vis 
labiau plečiasi. Vidaus im
tynėse bus stipresnis tas, ku
ris gaus daugiau paramos

įsiskolino ir oinitru vertė la- ^nklais ir pinigais iš užsie- ĮsisKoiino n pinigų verte la valgtybių Kol kas atvi_

rai Į Kongo vidaus karą ki
šasi Sovietų Sąjunga, kuri

Įtakas' Afrikoje
Afrikos valstybėje Gvinė

joje sausio 29 d. buvo su- 
rtioštas kariškas paradas, 
kui iame Gvinėjos armija 
demonstravo s o v i etiškus 
ginklus, o tos velstybės pre
zidentas Seku Turė garsiai 
skelbė, kad jis ir jo sąjun
gininkai greitu laiku išvarys 
iš Afrikos visokią “svetimą 
Įtaką” ir visokią svetimą 
kariuomenę,

Afrikos Gvinėja turi apie

giu norėjo atkreipti pasau
lio dėmesį i Portugalijos 
žmonių kovą prieš Salazaro 

viena belgų valdoma Afri- fašistinę diktatūrą. Laivą 
kos teritorija Urundi tebėra ] agrobė 70 opozicijos žmo- 
Belgijos žinioje. nių, vadavaujamų kapitono

Jungtinių Tautų organi- Galvao ku.is sakosi veikęs
zacija apie Ruandos nepri- ?en/ De!fado, Pavf?s-. 
klausomvbę sužinojo tik po Amenkos karo laivai pa- 
to. kai tas kraštas pasiskelbė «lob,t« šventą Mariją greit
nepriklausomas. ®!5?ke lr "lydėjo iki Bra-

zihjos .pakraščių. Ten pa-
H-0 la;v0 keleiviai bus Ursi jis ir panašus į ji vadai i 

Taiitų oigamzacija tuies kelti į pakiasti, o pats laivas H anva,L: ,u sovietiškai 
pripažinti Ruandos nepri- turbūt gaus prieglaudos tei-1
klausomybę juo labiau, kad sę Brazilijoj. Bent taip sako

bai nusmuko.
Brazilijos valstiečiai ken

čia nemaža skurHa. dė! SSU- 
sros ir dėl infliacijos ir kai 
kuriose šalies dalyse prasi
deda revoliucinis valstiečių 
bruzdėjimas už žemės re
formą Kubos pavyzdžiu, o 
kai kur valstiečiai jau ir 
pradeda dalintis dvarų že
mėmis.

Naujas prezidentas Įves
dinamas naujoje šalies so
stinėje Biasilia, kuri dar 
nėra baigta statyti ir dar pa
reikalaus didelių išlaidų iki 
ji bus visai Įrengta ir baig
ta statyti.

pustrečio miliono gyvento-! e* t n 'i ± • 
jų ir kol kas mažai pramo- į MUlo / rezidentui 
nės, bet jos vadas kalba lyg Kovot Diskrimlnacją

kraštas tvai kingai ir be pra
liejimo kraujo perėjo Į ne
priklausomą gyvenimą.

naujasis Brazilijos 
.dentas Quadros. 
i Portusralu laivo

ginklais visą Afriką nuo vi
sokių “svetimų Įtakų.”

Anglijos Vadas 
Lankėsi Prancūzijoj

. Portugalų 
, Marija pagrobimas 
; didelio susidomėjimo visa
me pasaulyje. Įvykis rodo, 
kad Portugalijos diktatūra 
dar toli gražu nėra visai už
smaugusi Portugalų laisvės 
siekimo. '

prezi-
i

šventa Chruščiovas Įspėja 
sukėlė Saugotis Infliacijos

Salvadoro r e spublikoje 
pereita savaitę buvo pada- 

Prezidentas užsiminė, jog rytas naujas peiversmas, ku- 
štingas erdvės tyrinėji- name dalyvavo kariškiai ir 

mas galima būtų daryti ben- civiliai žmonės. Po perver- 
drai su rusais, ypač tokiose smo susidarė nauja “junta,” 
srityse, kaip pritaikymas kuri susideda iš karių ir ci- 
satelitų komunikacijų reika- vilių.
kalui arba erdvės kelionės Pernai spalio mėnesĮ r.u 
Į kaimynines planetas. veistas Salvadoro preziden- 

Prezldento J. F. Kennedy tas sveikina dabartinį per- 
pranešimas buvo pilnas Įs- versmą kaipo atstačiusi ša- 
pėjimų. raginimų pajudėti ir lies garbę ir kariškių ištiki-į su Amerikos 
nebedelsti dirbti tą, kas ša- mybę konstitucijai. politika.

Angijos ministerių pirmi
ninkas H. MacMiilan dvi
dienas lankėsi Prancūzijoj | PreziTieniaS Atsako 
ir ten turėjo pasitarimų su 
Prancūzijos prezidentu de 
Gaulle. Apie ką dvejų kai
mynių vyriausybių vadai 
tarėsi pranešimo nebuvo 
paskelbta, bet spauda mini, 
kad buvo aptarta pasikeiti
mai Amerikos vyriausybėje 
ir tolimesnis bendradarbia
vimas tarp Amerikos ir jos 
sąjungininkų Europoje.

per Jungtinę Arabų Kespub- 
ligą gabena ginklus ir kitus 
karo reikmenis į Kongo Ry
tinę provinciją, kur Stanley
ville spiečiasi ru3ų orienta
cijos ar palinkimų žmonės.

Kokią politiką Amerika 
pasirinks vesti Konge greit 
jau ir patirsime, kai nauja 
vyriausybė apsvarstys padė
ti aptars naujos politikos 
priemones.

Anglų Karalienė 
Lankosi Indijoje

Anglijos karalienė Elz
bieta Antroji lankosi Indi
joje ir ten buvo pasitikta 
labai iškilmingai ir draugiš
kai.

Anglų karalienės širdin
gas pasitikimas buvusioje 
anglų kolonijoj Indijoj ro
do, jog santykiai tarp buvu
sių kolonijų ir kolonijų val
dytojų nebūtinai turi būti 
blogi. Indija ir pasiskelbusi 
respublika visvien lieka an
glų Bendruomenės nariu.

Anglijos karalienė vėliau 
lankysis ir Pakistane, kuris 
seniau bendrai su Indija bu
vo Anglijos kolonija.

KAS BUS H. SPAAKO 
NATO VIETININKAS

Pietinių Valstijų Regio
nalinė Taivba (abiejų rasių 
sudaryta organizacija) at
sikreipė Į prezidentą su Įdo
miu pasiūlymu. Ji siūlo, kad 
naujasis prezidentas panau
dotų visą savo didelę galią 
rasinei diskriminacijai nai
kinti krašte. Prezidentas, 
jei jis panaudotų konstitu
cijos jam suteiktą galią, ga
lėtų rasinę disk; iminaciją 
savo j atvarkvmais, ragini
mais ir kitomis priemonėmis 
taip sumažinti, kad Ameri
ka rebeturėtų rausti prieš 
pasaulį dėl rasių santykių 
šiame kiašte.

Plačiame, 48 puslapių me
morandume minėtoji orga
nizacija išvardija priemo
nes, kurias prezidentas ga
lėtų panaudoti, kad rasiniai 
santykiai krašte būtų pado
rūs ir nebebadytų Amerikai 
akių.

Pagavo japonų laivą

Sovietų Rusija dar tik šių 
metų pradžioje Įvedė nau
jus pinigus ir skelbė, kad 
jos pinigai yra geriausi pa
saulyje.

Bet dabar Chiuščiovas 
Įspėjo kraštą, kad gresia in
fliacija, jei nebus imamasi 
priemonių išlaikyti kainų

Pei euą savaitę prezulen-1 todė| ka(Į krafte vra nema.

žai popierinių pinigų, bet

Per Televiziją

tas J. F. Kennedy turėjo 
pirmą pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais ir tas pa
sikalbėjimas buvo perduo
damas per televiziją. Virš 
ketui ių šimtų laikraštinin
kų dalyvavo pasikalbėjime 
ir prezidentui buvo duota 

Anglijos vadas visą laiką 1 daug visokių klausimų, Į ku- 
buvo šalininkas “viršūnių” riuos jis atsakė nesvyruoda- 
diplomatijos, bet jeigu Wa- mas, arba kai kuriuos klau- 
shingtonas parodys gyva ir simus, Į kuriuos atsakyti ne- 
sumanų vadovavimą Angli- norėjo, sumaniai apėjo. Gal 
ja, kaip ir Prancūzija sutiks 40 ar 50 milionų žmonių ste- 

prezidento bėjo prezidento pasikalbė
jimą su spaudos atstovais.

nėra užtenkamai visokių 
žmonėms reikalingų pre
kių. Prekių pareikalavimas 
gimdo juodąjį turgų, speku
liaciją ir panašius reiški
nius.

Pinigus ima ir koliojasi

Amerikos aukšti pareigū
nai nesupranta, kodėl lugo-

P. H. Spaak. belgų socia
listų vadas, kuris jau keli 
metai eina NATO kariškos 
sąjungos generalinio sekre
toriaus pareigas, šio mėne
sio gale traukiasi iš savo 
pareigų.

Kalbama, kad jo vietą 
NATO organizacijoj užims 
buvęs Olandijos užsienių 
reikalų ministeris Dirk Stik-

Indonezijos karo laivai 
slavijos Tito ima Amerikos pagavo Japonijos žvejybos 
pinigus ir pne kiekvienos Iniv^ netoli nuo Naujosios i ker, bet ta žinia dai nėra 
progos kolioja Amerikos po- Gvinėjos salos. Kodėl paga- patvirtinta. H. Spaak grjš Į 
litiką. Gal kas žino kodėl? ;vo, žinių nėra. .Belgijos politiką.

I
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Kongo be išeities
Jungtinių Tautų oiganizacija vėl starsto “Kongo 

klausimą,” bet nuo to svarstymo reikalui nebus geriau. 
Padėtis Kongo “nepriklausomoj” respublikoj atrodo ga
na liūdna. Kraštas faktiškai eina prie padalijimo, aiba 
prie pilietinio karo. Kelios Afrikos valstybės nutarė iš- i 
traukti iš Kongo savo kariuomenę, o naujos kariuomenės Į 
pakaitalui niekas nenori siųsti, todėl JT karo jėgos, ku
rios ten palaiko šiokią tokią tvarką, greit nebegalės net 
miestuose pridaboti tvarkos ir kraštui grės visiškos sui- 
rtitės pavojus. Kariuomenę iš Kongo grasina ištraukti ■ 
tos valstybės, kurios palaiko Lumumbos teises i Kongo 1 
vadus, ir prieš ištraukdamos savo kariuomenę perleidžia 
jų laikomą teritoriją Lumumbos šalininkams. Apie pusę 
Kongo teritorijos jau yra Lumumbos šalininkų rankose, 
o jei prieitų prie atviro pilietinio karo visai galima, kad 
‘‘įytų orientacijos” žmonės Įsigalėtų ir visame krašte. 
Visa JT organizacijos “Kongo avantiūra” gali virsti di
deliu nepasisekimu Vakarų valstybėms.

Kongo buvo vienas JT bandymas, kuriam pradžioje J 
pritarė ir Rytai ir Vakarai. Bet kaip paprastai, kada ru
sai ir amerikiečiai sako “taip,” jie turi galvoje visai skir
tingus dalykus. Taip pasirodė ir Konge. Kai viskas jau. 
rodos, buvo sutarta, rusai pradėjo gabenti savo ginklus 
ir- kariškus patarėjus i JT organizacijos tvarkomą vals
tybę ir visą susitarimą sujaukė. Ir dabar Stanlevville su
darytoji i lytus besiorientuojanti vyriausybė irgi gauna 
iš Sovietijos ir J. Arabų Respublikos (Nasserio) ginklų ir 
visa istorija prasideda iš naujo—irisai ginkluoja savo 
šalininkus, o Vakarai laukia, kol JT karo pajėgos pada
rys “tvarką” Kongo respublikoje. . .

Rusai dabar rodo Amerikai šypsenas, bet dėl gali
mo derybų atnaujinimo rusai visai nekeičia savo poli
tikos nei Afrikoj, nei Azijoj, nei dargi prie Berlyno. Šyp
senos yra tik nemokamas priedas prie Įprastos ekspansi
jos politikos, kurią komunistų vadai iš 81 šalies paskel
bė Maskvoje. Tą žino ir \Vashingtonas ir kitos sostinės, 
bet kaip atsakvti i rusų ir jų bendradarbių politiką Afri
koje, dar lieka neaišku. Kol kas ir naujoji Amerikos vy
riausvbė Kongo klausimu nieko nėra pasisakiusi.

VIENI IŠEINA. KITI ATEINA

V iršuje kairėje dabartinis prezidentas John F. Kenne
dy. dešinėj buvęs prezidentas Duight D. Eisenhower. 
Apačioj kairėj buvęs viceprezidentas Richard M. Nix- 
on. dešinėj dabartinis viceprezidentas Lyndon B. John
son. J. F. Kennedy skaitomas 35-asis šalies preziden
tas. jis yra pirmas katalikas prezidento pareigose. .

Plėšikai ir Šventa Marija

Už atvirą žodi H. M. Galvao 
buvo Įkištas Į kalėjimą ir 
ten būtų ir pasenęs, jei ne
būtų išsigudrinęs iš kalėji
mo pabėgti peisirengęs mo
teriškais rūbais. Abejonės 
nėra, kad šventos Marijos 
laivą pagavo Portugalijos 
opozicininkai, kurie kovoja

Kas savaiteTa

I i

APŽVALGA
LIETUVOJ PERDAUG sai gatvę. Ten besisvečiuojant
■ *LAIOTEO «— t •.-vL-Z i c» v 5 » nv

re-Komunistų “Vilnies” 
daktorius L. Jonikos yra ne- i 
išsemiamas šaltinis visokių 
kvailybių, jo paties savo I 
akimis matytų taiybinėje 
Lietuvoje ir parvežtų Į Ame
riką. Keliaudamas “skersai 
iš išilgai Lietuvą” L. Joni
kas sakosi matęs ii- visokias 
“laisves” Lietuvoje ir apie 
jas pasakoja tikrai stebėti
nų dalykų, štai ištraukėlės 
iš jo reportažo, Įdėto “V.” 
sausio 20 d. Ten skaitome:

‘iš provincijos.’ žodis po žodžio, 
stiklelis po stiklelio, naujas ne
pažįstamas ėmė pirtis kiek už
dirba. Algos gaunąs 700 rublių 
mėnesiui, bet ‘-nuotrupų’ parsi- 
nešąs kasdieną po šimtą rublių.

Venecuelos. Ten Į laivą Įsė 
do apie 70 naujų keleivių, 
jų tarpe vienas “paraližuo- 
tas” žmogus. Naujieji kelei
viai savo lagaminuose i lai- 

Jau užsisakęs motociklą, kurio ,' 4 atsigabeno t isokių gin- 
ilgai reikėsią laukti. Bet namu- r-'rd rankinių granatų, ie 
ką iš tų ‘nuotrupų’ jau

Vasario Šešioliktoji
Nebetoli tiadicinė l.ietu- 

ipnes Salazaro diktatūra ir'vos nepriklausomybės šven- 
j visas Įvykis su plėšikavimu tė, kuri Amerikos lietuyiuo- 
Į jūrose neturi nieko bendra, se yra labai giliai prigijusi 
Tiek pripažista ir Amerikos k’ kelia mūsų tautos dalies 
vyriausvbė, todėl su Šventos rioje Atlanto pusėje pasiry- 
Marijos nauju kapitonu H. padėti visai tautai at-
M. Galvao buvo vedamos gauti savo demokratiškas 
derybos dėl iškėlimo iš lai- teises Iečiai save tvarkyti 
vo keleivių kuriame nors be rusiško okupanto durtuvo 
Brazilijos uoste. Tuo reika- sauvalės ir smurto, 
lu ir susitarta.

darbių, kurie ieško ir nesu
randa darbo. Amerikos plie
no pramonė dirba tik pusė 
tiek, kiek ji galėtų dirbti. 
Įvairiose krašto vietose yra 
“skurdo kišenės,” kui- jau 
eilė metų bedarbių skaičius 
yra didelis ir ūkis merdėja.

Nauja vyriausybė nutarė 
padvigubinti federalinės vy
riausybės maisto pašalpą 
ilgalaikiams b e darbiams. 
bet tas reikalo nekeičia, nors

i Vasario šešioliktoji buvo bedarbių skurdą ir sumaži- 
Koks bus tolimesnis sven- demokratinės Lietuvos lai- na. Sprendimas bus—duoti 

tos Marijos likimas, rašant mojimas i: jos nekenčia ne žmonėms normalų darbą už 
šiuos žodžius dai nėia žino- ųk rusiškas kaimynas, smur- normalu atlyginimą. Tokio 
ma, bet atrodo, kad kapito- tu varantis lietuvius ir Lie- spiendimo kraštas ir laukia, 
no Galvao ii jo bičiulių Sa- tuVą Į aziatišką “socializ-
lazaras i savo rankas nepa- mu.” betmą, bet tos tautos šventės 
&aus- nekentė nė smetoniniai per-

— •— versmininkai, kurie tos die-
Jau 32 metai Portugalijoj nOs dvasią bandė falsifi- 

šeimininkauja “kuklus” dik- kuoti, o savo pasekėjams

Portugalijos laivas Šven- užpuolė laivo Įgulą. “Parali- 
ta Marija plaukioja jūromis, žuotas” keleivis pasiiodė 
gabena keleivius, o kartais labai judrus, jis laivo pagro-i ,idja 
su turistais lanko įvairius fcimui vadovavo ir greit pa- tik ąpni-fn
uostus ir grižta atgal Į Por- siskelbė esąs portugalų ar- 
tugaliją paimti naujus turi- mijos kapitonas, buvęs kolo- 
stus. įnijų inspektorius, žurnalis-

ŠeštadienĮ, sausio 21 d. tas ir rašytojas Henriųue 
šv. Marija laivas aplankė Malta Galvao. Jis pasiskel- 
olandų uostą Curacao prie bė Šventą Mariją “išlaisvi

nęs” iš Portugalijos diktatū
ros pagal generolo Humber-
to da Šilta Delgado Įsaky- gmetona Lietuvoje, taip ir
mą. Geneiolas Delgado gy- portugalijos Salazaras “da- 
vena Brazilijoj, re Portugah- r0 rinkimus- bet (Iar0 t0_ 
jos jis pabėgo nuo gresian
čio arešto. 1958 m. gen. Del-

Kova prieš ūkio “recesi
ją” ir prieš chronišką nedar-
bą kai kuriose krašto srityse 
pareikalaus naujų Įstatymų 
ir kaip tik dėlto kyla klausi-

tatorius dr. Antonio de Oli- buvo sugalvoję rugsėjo"8 d. mas’ ar kongresas yriau- 
veiro Salazar. Nuo 1928 me- “tautos šventę” ir ta švente &ybe n.ores ^endrada: biauti,

(tų jis yra neaprėžtas dikta- dalijosi su kunigais ir vie- a;'gan’ Ve 
torius, kuris valdo su katali- nuoliais. ,iatM 11 republikonu koalicija
kų bažnyčios ir turtingųjų Vasario šešioliktoji skel- Pasirodys stipresne, negu 
Portugalijos sluoksnių pri- bė lietuvių tautos teisę Į sa-
tarimu ir laiminimu. Jam varankišką gyvenimą, i de- 
valdant turtingesnieji dar mokratinĮ krašto tvarkvmą- 
labiau nutuko, o portugalų si. Laisvas tautos apsispren- 
valstiečiai ir darbininkai d imas, demokratija, — tie 
skursta kaip skurdę. Salaza- šūkiai skamba ir dabar pa
ro Portugalijoj mokyklos šaulyje, tik rusiškas totalita 
yra kunigų rankose, bet 50 rinis despotizmas via kur- 
nuošimčių gyventojų nemo- čias tam reikalavimui. Kada 
ka nei skaityti, nei rašyti, nors ir Maskvos valdovai 
Krašte yra tik viena partija išgirs tą šauksmą, bet išgir

dę ji jie patys bus nušluoti 
nuo savo kruvinų sostų.

Minėdami Vasario šešio
liktos sukakti pakelsime 
mūsų balsą prieš Maskvos

... grobikus ir jų lietuviškus lio-. . , .. . . ....
tas dalykas. Kolonijose irgi kajus ir priminsime pašau- 1-usai , aike kalėjime nuo
šeimininkauja d ik tatūros • liui. kad prie Baltijos Ranki- Pei^ai meĮū hepos 1 d. 
klapčiukai ir melžia vieti- naši mažos tautos žiauraus' Maskvai ta serą sirdis 
nius žmones be gailesčio. kolonializmo išnadojamos ir

Kaip kadaise Antanas fiziškai naikinamos.

is pageidavimai ir inte- 
resai. Toki koalicija kong
rese jau veikia ir yra gyva, 
klausimas tik ar ji pajėgs 
sutrukdyti reikalingų Įsta
tymų leidimą?

Pirmą atsakymą gal jau 
šią savaitę žinosime iš atsto
vų rūmų balsavimo dėl savo 
“rules committee” pertvar
kymo.

pradeies i volverių ir net automatinių gado buvo kandidatas Į Por- 
i šautuvų. Laivui tik išnlau- Augalijos prezidento vietą,

partija. Politinė 
ir

areštuoja ką tik skaito pa
vojingu diktatūros saugu
mui. Kyšininkavimas ir iž
do vagišiavimas yra Įpras-

Maskva “geraširdė”J
Maskva parodė “gerą šir

dį” Amerikai ir paleido du 
Amerikos lakūnus, kuriuos

resti. oautuvų - • . . ,
.. ...... įkus i jūrą, naujieji keleiviai bet diktatorius Salazaras jo

“Spekuliacija vaistais irgi uz- .. . - J Jissitrauke savo ginklus ir .įsnnkimą sutrukdė, nois ir
___________________________ buvo priveistas paskelbti, niško

kad Delgado sulinko apie

kius, kad tik jo partija ir jis 
pats juos laimi.

Salazarui valdant Portu-

Piratai—Nepiratai

nieko nekainavo. Pernai lie
pos 1 d. rusų karo lėktuvai 
Barenco jlroje numušė vie
ną Amerikos lėktuvą. Du 
lakūnus užmušė, du paėmė 
Į nelaisėę, o du kur tai din-

Praeita savaite portuga- S°- Rusų užpuolimas buvo 
lu politiniai emigi-antai pa-ĮS1^^ banditizmas, Ameri- 

galija vra politinės policijos čiupo jūroje Portugalijos ikos lčktu\ac' buvo užpultas 
ir kunigų užjodytas kraštas keleivini laivą “Santa Ma- .k numuštas taij)tautiniuose 
ir išsivaduoti iš to veidmai- ria” ir paskelbė visam pa- vandenyse. Suėmimas išli- 

sauliui, kad jie dalelę Por- kusių gyvų lakūnų buvo ižu- 
tugalijos teritorijos išvada- elgimasis, bet dabar Ma- 
vo iš diktatoriaus Salazaro
sauvalės ir smurto režimo.

Viskas tas atsitiko Karibų 
juroje, kur dar ir dabar te-

drausta. . . prisistatė pilietis su 
šablonišku klausimu: ‘Ar ponas
ne iš Amerikos r... Pilietis ^r- spaudos laisvę? Ar p Uetu- į^virtada"? visVbaisų. yra

Kada žinia apie Šventosi nepajėgia
gas tokia liga. kurią tegali išgy 
dyti amerikoniškos gyduolės! 

I. . . iis anmokėtu rubliais:
vertę po

‘‘Skaitantieji ‘veiksnių’ spau 
dą turbūt yra Įsitikinę, kad Lie- ' - - - J>s apmokėtų 
tuvoje nebėra nei krislelio sme- kiekvieno dolerio 
toninės laisvės. Na, laisvė juk į rublius!”

voje yra? Jos nėra. Visiškai 
nėra. Jonikas išvaikščijouž t skersai ir išilgai Lietuvą, bet Marijos papobimą pasklido 

pasaulyje, Portugalijos dik
tatūra tuoj atsišaukė i visą 
pasauli padėti jai sugauti 
“jūrų plėšikų” pagrobtą lai
vą ir pačius “plėšikus.” An-

25 Į jis ten nematė kitokio laik
raščio, kaip tik komunisti-

į nius. Visokiais vardais, viso
kio didumo, savaitinių ir 
mėnesinių, dienraščių ir

yra tokia reliatyvi sąvoką, ku-i T. , ,,. . . ’ .1 Is tos ilgokos ištraukosną galima kiekvienam savaip , .. . . . ® . . ....3.. .. iskaitvtojai tun progos įsiti-
kinti, kaip komunistų laik- i bertaininių. bet visi tik ko- ,r A.ręrikoskarolai

- supranta cistiniai. Kitokių nėra ir tuo, pradėjo jurų plės.
m • ku ieškoti ir

‘‘Bandysiu pažvelgti kokias 
laisves mačiau lankydamasis 
Lietuvoje, taikydamasis prie to, 
kaip tą sąvoką suprantame mes, 
ir kaip ją aiškina ‘veiksniai.’

“Mano asmeniškas patyrimas 
—ten laisvės biski perdaug! 
Spekuliacija, juodoji rinka juk 
būt galima jei ne likviduoti, tai 
bent griežtai kontroliuoti. Pa
imkim bent porą pavyzdžių:

“Miestų gatvėse prekyba už
drausta. Tam yra turgavietės, 
kur kolūkiečiai parduoda daržo
ves, kiaušinius, sūrius, sviestą 
iš savo asmeninių sklypu—arų. 
O betgi mačiau moterėles ‘pre
kiaujant’ šaligatviuose net sos
tinėje Vilniuje . . . Eismas gat-

lascio redaktorius 
piliečių laisves. Jei milicija l>o poros dienų 

ieškojimo Amerikos karo 
laivai šventą Mariją užtiko 
jūroje, bet per tas dvi die-

, . ..... nas ir Amerika ir Anglijatuvą laisvų, nuo valdžios ir , __ j-,reu, Kaip i zoologijos sodo nu0 komuoistų partijos oe- £?_keIte aa'° „nU°’”. "t de 
gyventoją, tam redaktoriui priklausomu organizacijų P 1,0 ymo

ten nėra. Visiškai nėra ir ne- Kai!’bų JU!0Je- , „ ,
g.ali būtį Portugalų generolas Del-

O kaip vra su sisirinkimų B Sao Paulo paskelbė, 
laisve? Yra taip pat, kaip ir ka<! š,venU Man» pagrobta 
su spaudos ir organizacijų
laisvėmis. Jos visiškai nėra.

nežiūri tvarkos gatvėse ir 
leidžia šiukšlinti šaligatvius 
arba leidžia juose miniai Į 
amerikonišką “turistą” žiū
rėti, kaip Į zoologijos sodo

tai iau yra “laisvės.” O jei
gu komunistinis biutokra- 
ta= apvagia Įstaiga ir kas- 
den Įsideda Į savo kišenę po 
šimtą pavogtu rubliu, Joni
kui tai yra didelė “laisvė.” 
Todėl tas pusgalvis ir kalba 
apie laisvę tinginiauti, vagi
šiauti, šaligatvius šiukšlinti, 
kyšius imti, sukčiauti ir t. t. 
Jei L. Jonikui kas nors bū-

vėso pas mus irgi geriau tvarko- Į tų davęs Į sprandą ir atėmęs 
mas. kaip. pav., Vilniuje. Kas iš io turimus dolerius, dur-
vakaras priekyje viešbučio ‘Vil
nius’ susidaro didžiausi būriai 
žmonių. Vienas pamato ‘ameri
koną,’ pradeda klausinėti apie 
dėdę ar tetą ... ir susidaro 
smalsuolių audiencija. Norintis 
praeiti turi išsisukti į vidurį ga
tvės. . .

“Kartą įsišnekęs šaligatvy
je su ‘nauja pažinčia’ tapau pa
kviestas užeiti j butą—tik sker-

nas redaktorius būtų parve
žęs iš paleckinio rojaus ir

negali būti. Taip yra su 
spaudos laisve.

Arba imkim organizacijų 
laisvę. Skeltai ir išilgai Lie-

jo Įsakymu ir pridūrė: “mes 
esame ne jūrų plėšikai, bet

Nėra prie komunistų dikta- politikieriai” ir prašė kitų 
tūros nė žodžio laisvės. Vi- val?t-vb,,l "es,klstl 1 P°rtu-
siškai nėra ir negali būti. .

L. Jonikas, nors ir gero
kas glušas, bet tą jis žino ir 
apie tai nekalba. Jis supe- 
šioio savotiškų laisvių, kaip 
kyšių ėmimo, vogimo, gat
vių teršimo ir dedasi labai

galų vidaus kovą.
Žinios apie H. M. Galvao

irgi patvirtino, kad Šventos 
Marijos pagrobimas yra ne 
jūrų plėšikų, bet portugalų 
laisvės kovotojų žygis.

H. M. Galvao, būdamas

ir suktaus diktato
riaus nėra lengva. Opozicija 

gana pasiskaidžiusi ir 
susitarti dėl vie

ningos veiklos. Bet opozici
ja yra gyva ir visos policei- 
skių ir kunigų pastangos ne
sugebėjo užslopinti portu
galuose laisvės dvasios.

Pagrobimas Šventos Ma
rijos laivo yra opozicijos žy
gis, kurio tikslas yra paža
dinti krašte opoziciją ir pa
skatinti ją gyviau veikti. Su 
kokiu pasisekimu, parodys 
ateitis, o šiuo tarpu galima 
tik pasidžiaugti, kad jėzui
tiškas diktatorius gavo vie
ną antausį. Jei tas žygis jo 
ir nenuvers, bet ryžtingas 
žestas nenueis niekais. 50 
Portugalijos žymių asmenų 
Įteikė prezidentui-lėlei raš
tą, kuriame reikalauja at
statyti krašte piliečiu demo
kratines laisves. Žinoma, 
dėl to diktatūra nesubraš
kės, bet ant to gal nesustos.

skva rodo “gerą širdį” pa
leisdama lakūnus, kurių ji 
iš viso neturėjo teisės suimti 
ir laikyti kalėjime!

bėra gyvos jūių plėšikų tra- Kartu pasirodo, kad rusai 
dicijos ir legendos, kur Jean laiko nelaisvėje 11 Ameri- 
Lafitte ir panašūs plėšikai kos lakūnų, kurie buvo nu- 
garsiai viešpatavo.” Todėl mušti virš Sovietų Armeni- 

ir po pagrobimo Santa Ma- jos ir apie kurius rusų vy
ria laivo pirmas Įspūdis ga- riausybė pakartotinai sakė, 
vosi, kad Karibų jūroje ir kad ji nieko nežinanti! 
vėl pasirodė jūrų plėšikai. Tų n ]akūnų ^sai f1ar 
Bent Amerikos spauda daug nepaleido. “Geraširdis” me- 
triubijo apie “piratų žygį. ’ i ]agjs Chmščiovas juos dar 

V ėliau buvo apsižiūrėta, i ]ajko užstovais, kaip laiko ir 
kad “piratų” vardas netinka lakūną G. Powers, kurio 
žmonėms, kurie kovoja su lėktuvą numušo pernai ge- 
Portugalijos diktatūra ir to- gūžės 1 d. virš Sverdlovsko. 
je kovoje palietė tik portu-, Su savo “gera širdimi” 
galų nuosavybę ir visai ne- Nikita elgiasi kaip tas vagis, 
pažeidė jokios kitos vai- kuris pavagia žmogui pini- 
stybės interesų. įgug jr paskui grąžina dali

Amerikos karo laivai pa-Į pavogtų pinigų apiplėštam 
globtą ar “išvaduotą” por- “namo parvažiuoti.”

LAOSO KARAS SU
PERTRAUKĖLĖMIS

išvaduotą 
tugalų laivą greit jūroje su
sekė. bet užuot “piratus” 
areštuoti, su jais gražiai su

sitarė dėl laive esančių ke- 
• leivių paleidimo.

Salazaras Lisabonoje, tie-

Vėliausiomis žiniomis 11 
dingusių lakūnų virš Sovie
tų Armėnijos taip ir lieka 
“dingę,” irisų žurnalo pas
kelbta žinia pasirodo tik 
“antis.” Rusų pasakojimas,

“laisve plėšikauti.’ Tokių gudriai pakalbėjęs apie Lie- 
“laisvių” nei ‘veiksniai,’ nei tuvos žmonių laisves, 
šiaip padorus žmogus Lietu- Komunistų diktatūra vi- 
vai nepageidauja. SUr yra žmonių laisvės prie-

Bet kaip yra su piliečių šas. Todėl tą tvarką mes ir 
laisvėmis Lietuvoj, su lais- vadiname tironijos ir despo- 
vėmis, už kurias darbininkų tijos tvarka ir tik darbo 
j u d ėjimas dešimtmečiais žmonių priešai tą tvarką gi- 
kovojo? Pavyzdžiui, imkim ria ir už ją agituoja.

Laoso pilietinis karas vyk- 
koloniių inspektorių, apra- sta su pertraukomis ir poil
sė, kaip Portugalijos Ango- siais, nesiskubinant. Gal ir 
la kolonijoj, dievobaimingai nėra ko skubėti. Laoso gy- 
Salazaro diktatūrai viešpa- ventojai ir kareiviai mano, 
tauja/t, vietiniai gyventojai kad karas jų krašte yra di- 
negrai vra verčiami dirbti džiųjų valstybių sukurstytas 
prievartos darbūs ir kaip to- reikalas ir todėl niekas tenai 
je kolonijoj valdininkai sau- nenori skubėti mirti už tokį i Amerikoje šiuo metu yi a 

jvaliauja ir kyšininkauja. ar kitokį karo galą. P^ki su puse milionų be-

sa, vis dar šaukia apie pirą- j kad jie “nežino,” kur tie la- 
tus, bet visas pasaulis žino, kūnai dingo, yra aiškus me-
kad tas dievobaimingas dik
tatorius pats yra banditas, 
pavogęs Portugalijos pilie
čių teises. . .

Bedarbių daugėja

las, bet kas gali Nikitai už
drausti meluoti, jei jis no
ri meluoti? Dingusių lakūnų 
mįslė kada nors betgi paaiš
kės. Gal dėl to reikės lauk
ti, kol Nikita išlėks iš savo 
sosto, bet paslaptis iškils.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

Negražus paprotys

Turime atsivežę iš Lietu
vos šitokį negražų paploti. 
Ten, eidami Į kaimo vaka- 
iuškas, nešdavomės kišenėj 
buteli degtinės, kad ji sve
čiuose padidintų mūsų drą
są. Taip būdavo Lietuvoje 
kaime anais senais laikais. 
Kaip buvo miestuose—neži
nau. Atvykome i Kanadą ir 
atsivežėme tą paproti čio

mas caių gadynėje, Lietu
vos atbudimas, kova už lie
tuvišką knygą—spausdintą 
žod j, kova už Lietuvos ne
priklausomybę, penktųjų 
metų i evoliucija Lietuvoje 
atvaizduota kaip televizi
joj. Knygos parašytos leng
vu ir gražiu stilium, ilius
truotos anų laikų veikėjų at
vaizdais. įvykiai paremti 
dokumentais. Jokie kiti ra
šytojai taip neatvaizdavo 
aruometinės Lietuvos ir Įvy
kių slinkties kaip Steponas 
Kairvs ir Kipias Bielinis.nai. Eidami i balius, šokius

ir kitokius ' pasilinksmini- Si'dėl to,'kad“abu autorė
mus, nešamės butelius, atsi-... i , • • patys aktyviai tuose ivy-nešę is po stalo traukiame ir kįuose (1al\avo ir jiems va. 
geriame. O kad butų sau- 15. , * ... v * v ” dovavo. Šios knyeos tai pa-giau, daugelis tuos butelius tirtjes Iobynas2knygų fc„- 

tynos papuošalas ir dėl totustina išvietėse.
Tą darome ne tik savo kviečiu kiekvieną lietuvi

lietuvių salėse bet ir rengia- šjas R Toronte ■
muose svetimtaučių vidur- 
miesčio salėse. Toks nešioįi- 
masis butelių degtinės iš 
vienos vietos i kitą vietą

jas platina J. Novogrodskas. : 
Jo antrašas: 87 Winden- 
mere Avė., Toronto 3, Ont. 
Tel. RO 9-8846.

Knygų kainos: Lietuva 
Budo $5.50, Dienojant ir 
Penktieji metai po $6.00.

J. N.

PREZIDENTŲ PASIKEITIMO IŠKILMES

Prezidentas Dwight Eisenhower ir jo Įpėdinis John F. 
Kennedy sausio 20 d. iš Baltųjų Rūmų važiuoja į Ka- 
piloli. kur Kennedy prisiekė ir perėmė JAV preziden
to pareigas.

, ti neskubėjo net iki po šven- 
i čių. Bet štai dabar, žiemiuo
se siautėjant dideliems šal
čiams, jau privažiavo gau- 

Privažiavo jau ir lie-

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTER1O NAUJIENOS
Pasiruošimas Vasario 16-ai

Jau pereitą kaitą rašiaušiai. rrivaziavo jau ir __ ___________
tuvių. Mūsų kolonijoj jau apje pasiruošimą Lietuvos 

.turime virš 300 pastoviai nepriklausomybės paskelbi- 
apsigyvenusių lietuvių. Tu- m0 43 m sukakčiai minėti, 
nme apie pustuzini organi- , Sausio 22 d. tuo reikalu bu- 
zacijų ir tankiai parengimų. v0 draugijų atstovų susirin- 
Pageidaujama, kari ir dau- j kimas. ja^e galutinai suda- 
giau lietuvių čionai apsigy- : rytas komiteto prezidiumas
Ventų‘ ... į ir komisijos. Pirai. yra Juo-

Jausio mėnesi buvo net zas Glaveckas, vicepirm. 
trys parengimai. Paskiau-; Mykolas žemaitaitis, sekr. 
sias—sausio 14 d.—tai St. Į Marijona Klimkaitė ir Ju

lius Sviklas, fin. sekr. Vy-Petersburgo Lietuvių Cho
ro. Parengimas buvo Įvai
rus ir linksmas. Malonu bu
vo chodo pasiklausyti liau
dies dainas dainuojant.

Nepriklausomybės
minėjimas

Lietuvių choras bendrai 
«u S L A 373 kuopa

tautas Pajaujis, ižd. kun. J. 
Jutkevičius, iždo glob. Juo
zas šalaviejus, Jonas Tarai
la ir Stasys Mancevičius.

Spaudos komisija: Mok. 
Bronė Kvedaraitė, Pranas 

' Pauliukonis ir Juozas Kra

pinosi ir lai*.K„ ė mis.
Sausio 23 i. mirė Povilas 

Stružas, 67 ■ ,ų amžiaus, 
čia išgyvenęs 48 metus. Ve
lionis prik’; Lietuvių 
Klubui ir Li-^t1.' Bendro
vei. Liko sunus, brolis Jonas 
So. Bostone r se. uo Latvi
joje.

Tą pačią sausio dieną mi
rė ir Jonas Žilys (Zillis), ki
lęs iš Raguvėlės. Panevėžio 
apskr., priklaupė Lietuvių 
Bendrovei, liko žmona Ju
lija Traškūnaitė - Žilienė, 
duktė Alice Baltušnikienė, 
sūnus Jonas ir brolis Juozas.

Garniškis

NEW BRITAIN, CONN.
sinskas.

. va~ I Kvietimų ir programos:
sano 13 d. rengia Lietuvos j Kun justinas Steponaitis,

gerti Ontario Įstatymais yra 
draudžiamas ir baudžiamas.

Tas Įkyrėjęs paprotys ren
gėjams daug daro rūpesčio 
ir baimės. Ir nuostabu, kad 
ii palaiko ne tik senieji, bet 
ir naujieji ateiviai, daugiau
apsišvietę. Liūdna, kad so- ______
lidarumo mokesčiui, knygai, Minijo Kiaipido, 
lietuviškam laikraščiui pi
nigu neturim, o degtinei už
tenkame.

ST. CATHARINES, ONT.

Svečiai moka už pilnus 
butelius—rengėjai už tuščius

. Nepriklausomybės paskel 
bimo minėjimą Lerret Car- 
riers Hali, 314 15th Avė. 
South, pradžia 12 vai. 

i Programa bus Įvairi: pie
štus, dainos, kalbos, šokiai, 
• gros geras orkestras ir t. t. 

Visi kviečiami.

Vietinis
Danutė Stonkaitė. Jos šoko cinius reikalus ir einančiam

'Gėlių šoki iš “Spraktuko” 
ir O. Oiantienės sukurtą 

i Snaigių šoki.
Z. Orantienė vra buvusi

jau 85 metus savo ilgame
čiu! iždininkui drg. Antanui 
Žilinskui pareiškė padėką 
už jo stropų darbą; be to,

SEATTLE, WASH.

Mirė Gulbinas

mok. Bronė Kvedaraitė.
Rezoliucijų: Kun. Jonas 

Jutkevičius ir adv. Antanas 
Mileris.

Ženklelius pagaminti pa
vesta Onai Tarailienei ir Ju
lijai Lendraitienei.

Komiteto garbės pinn. 
yra prel. K. Vasys, kleb. Jo
nas Bakanas ir valstijos sei
melio atstovas Vytautas Pi- 
gaga.

Į Pagrindinis k a 1 bėtojas 
jbus adv. Petras Viščinis,prijungimą _ . ___ ______ ______

„ * i . Z. Orantienė yra buvusi už jo stropų darbą; be to, Į Spalio 3 d. mirė mano vy- ' t ai^vės Varno vedėia^ Be
SLA 278 kuopa sausio 21 Kauno valstybės teatro ba- dar buvo priimta dėmesin ras Gulbinas, senas Seattle ;0 kalbės koner Harold D

d. minėjo Klaipėdos pnjun- Įetininkė. dabar bendradar- JAV Misijos prie Jungtinių gyventojas, sulaukęs 79 me- nAnohuZ kun T Tutkeri
gimo pne Lietuvos 38 metų biauįa Volkovo baleto stu- Tautų raštas, adresuotas 19 tų amžiaus. Palaidotas Lake irt/ Juucevi-

Minėsime Vasario 16-ąją
Vasario 16-sios sukaktis 

čia kasmet minima nuo pat 
pradžios. Ji bus paminėta ir 
šiemet vasario 19 d. 4 vai. 
popiet Lietuviu salėje (354 
Park gatvė). Minėjime kal
bėti yra pakviesti žymūs as
menys, meninę programą 
mošia Vytautas Marijošius.

Daugelis iš mūsų yra gi
mę Lietuvoje, todėl mūsų 
šventa pareiga savo gimti
nės nepamiršti. Ji šiandien 
pavergta, daug jos sūnų ir 
dukterų pavergėjas išžudė, 
i>ug ju tebėra ištremtų į 
Sibiro katorgą, ren kenčia 
vargą ir laukia, kada išauš 
laisvės diena.

Mūsų pareiga į b ms padė
ti. Mes norime, kad Lietuva 
vėl būtų nepriklausoma de
mokratinė valstybė, todėl 
turime visi prisidėti prie ko
vos už jos laisvinimą, turi
me remti tą kovą savo dar
bu ir lėšomis.

Todėl, brolia’ ir sesės, ko 
erausingiau daly vaukime 
Lietuvos Nep; jklausomybės 
paskelbimo so’skries minė
jime vasario 19 d. Būkime 
pasiruošę ta i.*ra ir dos
niai aukoti.

Jei mes pa' 'c n * irūoinfli- 
me savo tėvu : ė? likimu, 
tai kas kitas v’’o įf pinsis!?

sukakti.
Minėiima pradėjo kuonos

kp. pirmininkei B. Spūdie- View kapinėse, 
kuriame dėkojama už Laidotuvėmis

dijoje.
Dali programos atliko ir nei __________

Metų sutikimai Toronte, pirm. Z. Piliponis. pakvies-' tautiniu šokiu miinė. kuopos laišką, skatinusi kel- Az>iii v
* _ . _ # ---------------- ---------------- -----—---------------— —r ~~ ~~T~ ~ **** W- • A M V- S V« ▼ a T »

Vieną iš jų rengė J. R. Si- damas jam vadovauti Stasę kuriai vadovauja Heinsfar. ti SSSR kolonializmo pasi- visiems šermenyse ir laido- 
manavičius, “Tėviškės Pri- Zubrickienę. : ... reiškimą Lietuvoje. *—-
siminimų” radijo valandėlės , Pirmas kalbėjo St. Catha- • Kinai sekmadieniais j p
vedėjas, puošniame viešbu- rines Bendruomenės skyr. J Sausio 2 d. renkant naują ____________ ’

Šiemet buvo keturi Naujų

tuvėse.

tyje vidurmiestyie. “Puoš- pirm. J. Alonderis, o po io majorą ir kitus miesto pa-1
ni" publika atsineštus pil- inž. Balsys iš Toronto. Jis, 
nus butelius ištuštino ir pa- . be kita ko, pabrėžė, kad ne
liko po stalais. Viešbučio sa- ' priklausomos Lietuvos lai- mas—kad kinai galėtu veik- 
vininkas privertė rengėją i kais per mažai kreipta dė- Į ti ir sekmadieniais. Už bal- 
surinkti tuščius butelius ir mesio Į savo laivyno kūrimą savo 14.663, prieš 9.744. 
už kiekviena tuščia butelį ir iam specialistu paruoši- j Opozicija buvo ~ '
sumokėti po $2.00. 40 tuščių
buteliu Simanavičiui kaina
vo $80.00. s

Platina geras knygas
Toronte yra platinamos

labai geros knvgos. Būtent: SLietuviu Namų vardu K.
LIETUVA BUDO (atsimi- j Mikšys ir SLA 236 kuopos 
nimai), kurią parašė Vasa- Toronte vardu St. Jokubai- 
rio 16-tos akto autorius ir tis.
signataras profesorius Ste-1 Meninę programą atliko 
ponas Kairvs - Kaminskas. Volkovo baleto studijos iš 
DIENOJANT ir PENKTIE- Toronto lietuvaičių grupė,
JI METAI, 2 tomai atsimi- kuriai vadovavo Z. Orantie- 
nimų, kuriuos-parašė Lietu- nė, Danutės Eižinaitės na
voj spaudos draudimo lai- dedama.
kais knygnešių “karaliaus” Grupės dalvvės: Vita Za- 
sūnus Kipras Bielinis. Jose lutė, Danutė žvkaitė, Ange- 
v i s o šimtmečio Lietuvos lė Čaplikaitė, Regina Kryži- 
praeitis, Lietuvos pavergi- nauskaitė, Birutė Stakaitė ir

reigunus. buvo išspręstas ir; 
kitas seniai lauktas klausi-

įs dėsi
mą. Latvija ir Estija tuo i niųjų pusės. Girdi, kai kinai
daugiau rūpinosi ir šiandien 
ių laivai, esantieji laisvaja
me pasaulyje, plaukioja su 
tautinėmis vėliavomis.

Dar sveikino Hamiltono

bus atviri, tai mažiau žmo
nių eis i bažnyčią.

Liberalai daug žada

Liberalu partija savo su
važiavime Otta\voje priėmė 
kitų metų rinkimų platfor
mą. '

Joje numatvta, kad ligos 
atveju bus apmokamos ne 
tik ligoninės išlaidos, bet ir 
gydytojų ir vaistų. Senatvės 
versijos riba nuo 70 metų 
atkelta i 65 metus.

J. Š.

BROOKLYN, N. Y.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną .dažo;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs r,iškas; 
Yellovvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabos požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akiu...
Ir datų, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslaM. 

Knyga jau išėjo. Uiriaakiuriems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

“KELEIVIS”
<96 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

Prof. S. Kairiui gydyti $50
LSS 19-ji kuopa New Yor

ke sausio 21 d. susirinkime 
paskyrė prof. S. Kairio gy
dymo fondui $50.00. Profe
sorius šiuo metu yra vienoj 
sanatorijoj apie 60 mylių 
nuo Nevv Yorko,—Smith- 
town, L. I. Sanatorija yra 
privataus asmens laikoma, 
ne vienuolių, kaip viename 
laikraštyje buvo minėta.

Prof. S. Kairvs-Kamins- 
kas po sunkios ligos ir ko
jos amputacijos su kiekvie
na savaite vis po truputį 
stiprėja, bet šioj vietoj, at
rodo, jam teks pasilikti il
gesni laiką—bent kol galės 
pavaikščioti kriukių pabai 
ba.

Meniniėj daly skautai 
rupi nosį šoks, būgnų ir trimitų orke

stras grieš, šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos vaikai 
vaidins, Vilniaus A. Vartų 
ir Vyčiu 116 kuopos chorai, 
Vinco Burdulio vadovauja
mi, dainuos.

Vėliavas ineš lietuviai ka
ro veteranai.

Aukos skiriamos Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Dideli žalčiai

-sename* vi<xxjrv<x-

Agnė Gulbinienė

FORKSVILLE, PA. DOVER-FOXCRAFT, ME.

Mirė Marijona
Bendinskienė

Gruodžio 29 d. mirė il
gametė Keleivio skaitytoja 
Marijona Bendinskienė, 81 
metų amžiaus, o sausio 4 d. 
palaidota šv. Pranciškaus 
kapinėse Mildred, Pa. . /

Paskutiniuosius 3 metus 
velionė gyveno pas savo 
dukterį Heleną Rosboch. Be 
šitos dukters su šeima dar 
liūdi savo geros motinos, 
uošvės ir senelės Izabelė 
O’Connor, Nelė Bendinskai- 
tė ir sūnus Vincas, mokyto
jas, žurnalistas. Jiems vi
siems reiškiame gilią užuo- 
jantą.

Čia verta pažymėti, kad 
velionė sugebėjo savo vai
kus ne tik lietuvių kalbos iš
mokyti, bet ir ją pamilti.

Prieš kuri laiką esame 
ašę, kad Vincas Bendins-

Serga J. Fišeris
Seną “Keleivio” skaityto

ją ir Doverio gyventoją Juo
zą Fišeri praeitų metų spa
lio 7 d. ištiko nelaimė—be
dirbdamas miške Juozas su
silaužė šlaunį. Jau praėjo 3 
mėnesiai, bet jis dar negali 
išeiti iš namų, o namuose 
v a ikšto pasiramstydamas 
kriukiais.

Gydosi namuose, savo 
dukters Mrs. Carl (Anna) 
Perkins ir jos šeimos prižiū
rimas. Nuobodžias dienas 
leidžia skaitydamas laikraš
čius ir knygas. Kas iš jo 
draugų norėtų jį aplankyti 
ar parašyti, rašykite adresu:

Joseph Fisher, R F D 2
Dover - Foxcraft, Maine

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Dideli šalčiai šaldo N. 
Anglija. Ir Worcestervje 
jau kelios dienos, kai tempe
ratūra nukrito ikilO-15 laip
snių žemiau nulio. Dėl šal
čių Įvyksta visokių nelaimių. 

Mirė
Praeitą savaitę mirė Ado

mas Danielius ir Kazimieras 
Sasnauskas.

Kiek seniau miręs Jonas 
Emkus buvo ne 65 m., kaip 
Nr 4 parašyta, bet 55 metų.

J. Krasinskas

GARDNER, MASS.

Prar as Naunčikas

NEW HAVEN CONN.

, , ... .... i Lietuviškas angliškas žvkas mums beveik be klaidų L, vilius Pe(e.
lietuviškai rašytame laiške’raiti8 58g pus)a,)iai. kaina 
nusiskundė teturjs progos
lietuviškai kalbėti tik su sa
vo motinėle, nes apylinkėje 
nesą lietuviu. O jis norėtų 
dar geriau lietuvių kajbos 
pramokti.

Velionės duktė Izabelė 
O’Connor gerai išlavinta 
ranka laišką apie motinos 
mirtį parašė lietuviškai, o 
ne angliškai, kaip daugelis 
kitų daro.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi.” Kaina metams tik $4 OO

S0PH1E BARČU!

ST. PETERSBURG, FLA.

Jau daug svečių

Gal dėl prezidentinių rin
kimų daugiau žiemos turistų |Kuopos susirinkimas taip___ ___________________

pat aptarė kitus organiza- Jį mūsų gražų miestą važiuo-

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: noo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryto. 

Seitadienį ir sekmadieni
nno 8:30 iki 9:30 eal. ryto 

VAKARUŠKOS: pirtnad. 7 vai. v.
Tel.: HEmloek 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

Nauja šv. Petro ir 
Povilo Draugijos vadovybė

ją išrinkti: pirm. Vin- 
Višniauskas, vicepirm.

I
cas

Vasario 16 minėjimas
New Haver ALT skyrius 

Vasario 16 mįnė.rmą ruošia 
vasario 19 d. 3 vai. po pietų 
Šv. Kazimiero salėje, 330 
Green Street.

Kalbėtojų bus VLIKo na
rvs ir žinomas rašytojas 
Pranas Naujokaitis. Progra
moje bažnvtinis choras, so
listė n: DeBenedetto, tauti
niai šokiai (vadovės p. Stri
maitienė ir p-lė Makalavi- 
čiūtė) ir šeštadieninė Lie
tuvių mokykla.

Be įdomios programos, 
vietinės šeimininkės pavai
šins skaniais užkandžiais.

Visi kviečiami dalyvauti.

V. Šilkas
ALT skyriaus pirm.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Aleksas Juška, sekr. Gedi
minas Panevėžys, ižd. Anta
nas Kraskauskas, iždo glob.
J. Kukauskas ir K. Šimkū
nas, marš. Klemensas Za- 
vela.

Draugijos metinis banke
tas nutarta rengti balandžio 
8 d. Lietuvių Piliečių Klube.

Mirė
Sausio 15 d. mirė Donna

Gužaitė, 10 metų amžiaus, Dar turime dr y Sruo. 
liko tėvai, brolis ir seneliai. gjenės Lietuvos istorijos ke-

Sausio 21 d. mirė 70 metų jjs egzempliorius. Tai d»-
amziaus Petras Raižys, ,. . • . • • _, .. ’ džiausią ir visiems supran-viengungis, kilęs nuo Stak- x
liškių, liko brolis Montrea- ^arnai parašyta Knyga, 947 
lyj, sesuo Lietuvoje ir pus- kaina $12. Kainą pakė- 
brolis Gardnery, kuris rū- U leidėjai-
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butai turės sunkumų su Įren
gimais, nes jų sunku gauti 
ir nėra kam įmontuoti.

Trūksta pašarų
(E) Vilniaus “Tiesa“ ve-

Prieš Kalėdas 
baravykai augo

šiemet Bostonas atsiėmė 
snieyą už daugeli metų. Jau 
kelintą kaitą šią žiemą jo 
p r i verčia neišbrendamas
pusnis. Neges iau ir kitose damajame rašo, kad pašarų 
š aules rytų Amerikos vie- klausimas yra labai opus. 
tose. i “Daug kur nuo lietaus suge-__ • , w • T l — • • • 

Tuo tarpu rašo iš Lietu- <1° šienas, pablogėjo ir šiau
rus. i.ad ten iki Kalėdų bu 
vo napaprastai šiltas ir die

nias.

dai. papuvo bulves.“
Todėl daug kolchozų ma

li: iešgnas oras. Žaliojoj girioj žiną gyvulių skaičių 
(netoli Panevėžio) iki gruo- laiką juos paskersdami ar- 
dž ••> mėnesio pabaigos tebe- ba parduodami.
dygo baravykai, pievutėse .

Varinėja i mitingus

(E) Vos tik baigiasi vie
nos “soclenktynės,” prasi
deda kitos. Dabar darbinin
kai miestuose ir kaimuose 
varinėjami i mitingus, ku
riuose verčiami priimti nau
jus darbo įsipareigojimus 
busimojo (rudenį) visasą
junginio komunistų partijos 
22-ojo suvažiavimo garbei.

žaliavo žolė, o sausio mėne
si pradžioje alyvų pumpu
rai išaugo dideli ir buvo pa
si: engę žydėti.

P. B.

Ananasai su šampanu
Vilniuje leidžiamas dien

raštis “Sovietskaja Litva” 
sausio 20 d. rašo apie Jono 
Polikaičio, Vilniaus pieno

JOHN FITZGERALD KENNEDY PRISIEKIA

Praeitą rudenį išrinktasis JAV prezidentu John Fitzgerald Kennedy sausio 20 d. prisiekė ir pradėjo eiti 
prezidento pareigas. Jį prisaikdino aukščiausio teismo pirmininkas Earl \Varien (kairėj). Pirmoj eilėj pa
čioj kairėj stovi Jauueline Kennedy, greta jos buvęs prezidentas Dwight D. Eisenhower, dešinėj už Kenne
dy jau prieš tai prisaikdintas viceprezidentas Lyndon
M. Ni\on. Prezidentu pasikeitimas sostinėje įvyko be

B. Johnson ir oačioj dešinėj viceprezidentas Richard 
nesklandumu ir nesusipratimu.

tame lietuvių “Centre.” Be 
to, jam prikišama kažkokių 
neaiškumų, kurie pasirodę 
“Darbo” laikraštukui vyk
dyto vajaus apyskaitoje.

Bus kitas kongresas

Jau rašiau, kar gruodžio 
pradžioje buvęs Bueros Ai
res kongresas negali būti 
vadinamas Pietų Amerikos 
Lietuvių Pirmuoju Kongre
su, kaip juo negali vadintis 
ir prieš keliolika metu ko
munistų sušauktas panašus 
kongresas. Tai vis sektantų 
kongresai.

Todėl Argentinos Lietu
vių Balso redaktorius gerai 
pasakė sutinka?'t V. Sidzi
kauską. ka<l no:oms neno- 
roms sektantai privers Pie
tų Amerikos lietuvius šaukti 
dar vieną kongresą, kuris 
bus tikrai Visų Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresas. 

Naujieji Metai
Visur Naujuosius Metus 

sutinkama iškilmingai, vie
ni kitiems linki, kad jie bū
tų geresni, laimingesni.

Taip darome ir mes lietu-
ži vaikų eglutė, kurios metu viai. Deja, daug metų praė- 
buvo padalinti 50 vaikų ka- jo belaukiant vis geresnių, 
lediniai maišeliai. Po susi- bet sulaukėme blogesnių.

kombinato gamybas virei- Propagandininkai susirinki-
ninko, -karališka” gyveni- ™!ose kvaito partinių vei- 

* kejų suredaguotus tekstus,
’ bute galvbė kilimu kurie- žinoma, priimamikilimu,

brangių gobelenų. Stalo in
dai ne tik švenčių dienomis 
žėri visomis laumės juostos 
spalvomis. O valgiai, gėri
mai ! Vietos ir užsienio 
brangūs vynai, ikrą. bana
nai. apelsinai, ananasai . . . 
(Atsiminkime, kad ten vis 
tai labai reti ir brangūs da
lykai).

Jis Naujojoj Vilnioj sta
to labai ištaigingą namą. 
kuriame bus suderinti mies
to ir užmiesčio patogumai.

Jo žmonelė Aldona—mi
nėto kombinato meistras, 
vaikščioja pirštus auksiniais 
žiedais apsimausčiusi.

lo ‘vienbalsiai.’’
Sovietu laivyno bazės
Europos spauda vėl pla

čiai rašo apie sovietų laivy
no bazes .Baltijos uostuose.

Sovietų karinio laivyno 
bazės yra Įvairiuose Estijos, ‘ “Aušra’ 
Latvijos ir Lietuvos uostuo- tas kol

LIETUVIAI KITUR išrinkti šie asmenys: V. Pa
tašius. V. Kazokas, R. Venc

LENKIJA

Lenkijos lietuvių gyvenimas 
“Aušros” puslapiuose

(E) 1960 m. rudenį Var
šuvoje išėjo pirmasis Len
kijos lietuvių laikraščio 

numeris, pažymė- 
kas “vienkai tiniu

____  lova, J. Zinkus, B. Daukus,
mokyklos lietuvių dėstomą- A- Jasaitis, Stašionis. Kan- linkimo taipogi buvo pada- Daugelis mūsų po ilgų dar-

te ir ties Karaliaučiumi (Pi- leidiniu.” Leidėjas: Lietu- 
luvoje), kur yra ir Baltijos vių Visuomeninės Kultūros 
laivyno vado viceadmirolo Draugijos centro valdyba. .. _
Orelio būstinė. Sovietai Bal- Redaguoja: Red kolegija. tlos ’ om^ 

Redakcijos adresas: Varšu
va ul. Lovvicka 7-15. Leidi
nys 12 puslapių. Yra daug 
nuotraukų, ypač iš Lietuvos.
Turinyje: Ilgesnis straipsnis

ti jos jūroje turi apie 150 po
vandeniniu laivų. 70 naikin
tum, 260 greitųjų laivų ir 
6 kreiserius.

Svarbiausioji povandeni-
z. . , i ,. niu laivu bazė esanti Piluva, apie Žalgirio mūšį, toliau
Gerai gyvena n-to kombi- • • stipresnės l>al rašiniai apie Lietuvių Vi-

nato .nzm.er.us Lėlys, pas,- jėgo? -Operatyvinėmis ba- suomeninės Kultūros
statęs gražius namus, “Mos- 
kvič” markės automobili be
sirengiąs dovanoti savo gi
minaičiui. o pats pirkti 
brangesnį “Volgą.”

Laikraštis klausia, kaip 
jie galėjo visas tas gėrybes 
Įsigyti iš kuklių algų. Ar, ra
šo iis, jos neturi įyšio su 
faktu, kad to kombinato 
pienas dažnai yra “skystas.”

Laikraštis kaltina ir kad
ru viršininką Putrimą, kuris 
nieko nemato, net kaltinimą 
dėl pieno liesumo aiškina 
matavmio prietaiso netik
slumu.

Nenori stoti į partiją

(E) Kauno “Nemuno” ir 
kitų imonių partiečiai skun
džiasi. kad jaunieji darbi
ninkai nenori stoti Į kom
jaunuolių organizaciją. Juos 
dėl to “prispausti” nesą 
kaip, nes tai esą geri dar
bininkai. specialistai, kurių 
ir Įmonių vadovybės neno
ri paleisti. Visas “blogu
mas" tas. kad nenori i ko
munistinę organizaciją Įsi
registruoti.

ja kalba, iš jų viena viduri- didatais: V. Liūgą, Ambro 
nė bendrojo lavini' io mo- za- Miniota, Zakaras i’’ Sa
kykla Punske. ( Si lietuvių lūga. Kontiolės komisijos 
kalba kaip dėstomuoju da- sudėtis: L. Karvelis, V. 
lyku veikia 112 mokyklų, iš Simniskis. Kandidatai: A. 
jų viena vidurinė
Veikia dvi ūkio mokyklos 
Punske ir Pristavonyse. De
vyniose vietovėse surengti 
pradžios mokyklos kursai 
suaugusiems. Veikia 27 lie
tuviškos bibliotekos, turin

apie

Drau-

zėmis” esąs nusėtas visas ?iją. apie “20 Tarybų Lie- 
Baltijos pakraštvs.’ Jūros tuvos dvidešimtmetį,” apie 
lėktuvų esą apie 1,000. Jų “Lietuvą — dainų kraštą.” 
vyriausioji bazė Karaliau- Į “įspūdžiai iš Seinų,” “Susi-
ciaus sntyj.

Mirė A. Lastas
Sausio 18 d. Kaune mirė 

poetas Adomas Lastas. jau
nystėje rašęs Adomo Juodo
jo slapyvardžiu.

Velionis buvo gimęs 1887 
m. spalio 18 d. Suvalkų 
krašte. Išlandžių kaime, gi
mnaziją baigė Suvalkuose, 
o teisių fakultetą Maskvos 
univarsitete. N e priklauso
moj Lietuvoj vertėsi adoka- 
tūra.

Jo kūrinių yra išleistos 
kelios knygos.

1957 m. buvo išleista jo 
“Poezijos rinktinė,” o 1959 
m. išėjo knyga jaunimui 
“Albinuko” vaikystė. 

Apdovanojo J. Kirlį
Jonas Kirlys, ryšium su jo 

Į gimimo 70 metų sukaktimi, 
apdovanotas Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo garbės 
raštu.

Nepriklausomoj Lietuvoj

GRĄŽINO
BRANGENYBES

bo metų išėjo Į pensiją li
ko geresnio už laivakortę 
pas Abraomą begali laukti?

Paskutiniuosius Naujuo
sius Metus dauguma lietu
vių sutiko savo namuose, 
nes sustojus bet kokiam vie
šajam susisiekimui, nebuvo 
galima kur nors vykti, jei 
neturėjai savos mašinos. 

Pensininkai gavo dovanų
Naujųjų Metų proga vy

riausyė pensininkams davė 
po 100 pezų dovanų, bet tų 
pačių naujų metų išvakarė
se dvigubai pakėlė miesto 
susisiekimo Įmonių kaina ir 
penkeriopai pašto tarifus. 

Sutikau inž Gabrėną
Montevideo mieste suti- 

~ " .. kau JAV karo veteraną inž.
Nuvertė Rasikų dinastiją Gablėną, kuris gyvena Ar-
Visur visame pasaulyje gentinos sostinėj Buenos Ai- 

neramumai, riaušės, sukili- res. Tai geras lietuvis, ma
mai, perversmai. Tie nėra- lonus žmogus.
mumai palietė ir Urugva- Jis sakė gerai pažinęs bu- 
jaus lietuvių komunistus, vusį vieną iš Keleivio leidė- 
Praeitų metų pabaigoje čia jų Jurgi Geguži ir jo redak- 
tapo nuverstas apie 10 metų torių Stasį Michelsoną, pa- 
vadovavęs komunistiniam žistąs ir dabartinius Kelei- 
L’rugvajaus Lietuvių Cent- vio štabo narius ir mano 
rui ir jam priklausančioms pusbroli Juozą Krasinską. 
organizacijoms, rusų kilmės
Stasys Rasikas (Stenka Ra- 
zin jį čia vadina). Tik čia

lintos BALFo ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus gėry
bės.

Mirė J. Bataitis
Po sunkios operacijos 

sausio 17 d. Heidelberge 
miiė Juozas Bataitis, buvęs 
nepriklausomoje Lietuvoje 
majoras ir advokatas, Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas. Vokie
tijos lietuviai neteko gabaus 
administratoriaus ir teisių 
patarėjo. Palaidotas sausio 
2-3 d. Huettenfelde, kur via 
ir Vasario 16 gimnazija.

V. F.

URUGVAJUS

ė Seinuose. Giliauskas, Bitinas. Garbės 
teismo nariai: L. Garba- 
liauskas, S. Čibiras, A. .Ma
želis, J. Lapšys, L. Martin- 
kus. Kandidatai: V. Linkus, 
J. Mockūnas.

Suvažiavimo metu Svd- •>
nėjuje Įvyko lietuvių dainų 
šventė, meno paroda, foto- 

‘grafijos paroda, literatu! os 
ir dainos vakaras. Kai ku
riuose parengimuose daly-

keturiu choru kolek---------c --
tyvas. Būta ir sporto paren
gimų. Ir ateityje numatyta 
suvažiavimo metu rengti 
meno ir sporto susitikimus. 
Suvažiavimas ir parengimai 
praėjo gražioje lietuviškoje 
nuotaikoje ir sustiprino 

lietuvių ben- 
viso- 

išlaikvti lie- 
lietuviu

ralių brangenybės, apie 50 
milijonų dolerių vertės, Ka
nados vy iausvbė grąžino 
Lenkijai. Brangenybės savo 
laiku buvo iš Europos per
vežtos Į Kanadą saugumo 
sumetimais. Ilgą laiką Ka
nados vyriausybė atsisakė Australijos 
jas grąžinti motyvuodama, druomenės 
kad komunistinis Lenkijos mks išgalėm! 
režimas negalĮs turėti Į jas tuvybę ir padėti

rūpinkime liaudies meno li
kimu,” “Lenkijoje gyvenan
čių tautinių mažumų liau
dies meno paroda,” “Iš savi
veiklininkų fronto,” “Lietu
vių literatūra Lenkijoj,” ir 
kt

Kai leidinys išeina komu
nistiniame krašte, jo turinys į 
ir stilius, savaime aišku, tū
li prisiderinti prie tam tik
ros “linijos.” Vis dėlto bent 
tiek gerai, kad gali išeiti 
tok žurnalas.

Nors mokyklos lietuvių 
dėstomąją kalba ir saviveik
los rateliai Seinų i; Suvalkų 
apskrityse veikė jau nuo se
niau, Liet. Visuom. Kult. 
Draugija oficialiai įsisteigė 
tik 1957 metais, gavus lenkų 
valdžios leidimą. Draugijos 
programa labai plati: Ug
dyti lietuvių kultūrą, tauti
nę savo forma ir socialisti
nę turiniu, globoti lietuvių 
mokyklas, kultūros namus, 
lietuvių kalbos kursus, skai
tyklas, bibliotekas, meno

pasiryžimą

jokių pretenzijų. Brangeny
bės yra dalinai iš 16-jo am
žiaus.

AUSTRALIJA

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos suvažiavimas

(E) Suvažiavimas įvyko 
gruodžio 28-30 dienomis 
S y d nėjuje. Suvažiavimui 
pirmininkavo inž. Bukevi-

tautai atgauti laisvę.

VOKIETIJA

Mirė Vincas Martišius

(E) Dortmunde mirė Vin
cas Martišius, 68 metų am
žiaus. Pateko į Vak. Vokie
tijos pramonės kraštą dar 
prieš pii mąjį karą ir dirbo 
anglies kasyklose. Po pir
mojo karo, atvykus i tą

M. Krasinskas

čius. Vicepirmininkai: Mi-{kraštą daugiau lietuvių, bu 
kaila ir Raginis. Sekretai ia- 
tą tvarkė Danta. Gauta 
daug sveikinimų: VLIKo,
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, Diplomatinės Tarny
bos ir eilės organizacijų ir 
atskirų darbuotojų.

Kiašto valdybos metini 
pranešimą padarė I. Jonai 
tis, revizijos komisijos —

vo Įsteigta Lietuvių Draugi 
ja, kuriai priklausė per 2<M> 
tautiečių. Draugija turėjo 
savo chorą, vaidintojų gru
pę, biblioteką ir palaikvda-; tariančių

ne ginklo pagalba, bet tų 
organizacijų d a u g u mos 
slaptu balsavimu ir jų narių 
valia tas padaryta. Tuo bū
du nuverstas komunistinių 
organizacijų amžinas pir
mininkas ir faktinas dikta
torius, kuris anksčiau prak
tikavęs rus iškus rinki
mus.

SKAITYTOJV BALSAI

. ,. , •. v. m<inopasalintas iš amžinos . „ , . ., . - . - . vis. Laime,vadovybes, su visa jam pn-
kamarile. Jo sek

Vilnius turės dujas liepos m. Nepriklausomoj Lietuvoj tykias, bibliotekas, meno Karvelis. Vykdomųjų orga-
(F» Dnintiekk U Dašaw« ku’,a’ką yra bu- saviveiklą ir kt. Draugijos nų veikla ir apyskaitos pa-

• z. v v?s Žagarės vidurinės mo- centras anksčiau buvo Puns- tvirtintos beveik vienbalsiai
Lu ^k,OS di,ektO™- paskiau perkeltas i Sei- (tik 3 atstovams sušilai-

- - - --- — niuoju metu mokytojo dar- nus. Draugijos p-kas dabar kius). Buvo skaityta eilė
bą dirbo Mariampolėj. Jis yra Ą Skiipkus, pav. A. paskaitų. -Jų tarpe S; Ko-
buvo uolus spaudos rinkė- čeplinskas, sekretorius J. valskio, inž. Zakarevičiaus,
jas ir turėjo bene didžiausią Kmieliauskas, iždininkas A. dr. I. V enclovos.

Dabar vedamas Minsko-Vil
niaus ruože. Numatoma, 
kad liepos mėnesį dujotiekis 
pradės veikti ir Vilniuje.

šiais metais numatoma 
dujomis aprūpinti 2,000 vil
niečių butų, kitais metais 
6,OKO butu. Kiek sunkiau su 
Įmonėmis. Jos turėtų būti 
pirmoje eilėje prie dujotie
kio prijungtos, bet Įmonės 
iki šiol dar nepradėjo pa
ruošiamųjų darbų, nesirūpi
no Įrengimais. Ir privatiniai

spaudos rinkini.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston. Bellshill

Lanarkshire, Scotland

Jančė ir 15 valdybos narių. Suvažiavime buvo plačios 
Šiais metais veikia 7 savi- ir Įvairios diskusijos rūpi- 
veiklos rateliai (Punske, Vi- mais lietuvybės išlaikymo, 
dugiriuose, Navininkuose, lietuvių vienybės ir kitais 
Žegariuose, V a 1 i nčiuose, klausimais. Tais klausimais 
Šlynakiemyje ir Klevuose), priimtos rezoliucijos, kurios 
Punsko dainų ir šokią an- specialios komisijos bus 
samblis koncertavo ir Var- galutinai paruoštos ir pa- 
šuvoje. Organizuojami taip skelbtos.
pat sporto rateliai. Veikia 8 J naują Krašto valdybą

retorė. pamačiusi, kad tik 6 
balsus jos gerasis šeiminin
kas tegavo, iš susijaudinimo 
net apsiverkusi. Vargšė! . .

St. Rasikas via Maskvos 
agentas Nr. L Niekam ki- 

laiką išbuvo V. -tam nėra taip plačiai atver- 
iki 1940 metu.

vo ryšį su nepriklausoma 
Lietuva. Draugijos Įstatai 
lietuviu ir vokiečiu kalbo-Z c
mis buvo savo laiku Tilžės 
Jagomasto spaustuvėje at
spausdinti. Draugijos pirmi
ninku visą
Martišius,
kada draugija buvo užda
ryta.

Daugiau negaliu
Siunčiu vieną doleri ir {įrašau 

atsiųsti kalendorių, o likusius 
25 centus skiriu Maikio Tėvui. 
Daugiau negaliu, nes nuo 1953 
metų rudens esu paraližuotas 
(kairioji ranka ir koja). Visas 

džiaugsmas tai “Kelei- 
kad galiu ji skai

tyti.
A. Paulekas

Dracut. Mass.

Norėčiau “Keleivį” skaityti
Aš esu kilęs iš Utenos apskr.. 

karo invalidas—nevaldau kairio
sios rankos ir kojos. Noriu skai-

tos Rusijos atstovybės Uru- tyti “Keleivi." bet nepajėgiu 
gvajuje durys, kaip ponui prėnumeratos sumokėti. 
Razikui. Nuo jo priklauso ir Adolfas iominas
lietuvių grįžimas į tėvynę. Vokieti ia
Jeigu Rasikas lietuvi Rusi
jos atstovybėje gerai reko- PASTABA: Mes laikraštį jau 
menduoja. tai viskas gerai, pradėjome siųsti, bet ta proga 
Bet jeigu ne, tai gaunamas norime pastebėti, kad tokių pra- 
trumpas ir aiškus atsaky- šymų turime nemažai. Juos 
mas: Niet! St. Rasiko paša- stengiamės patenkinti, bet ir 
linimo priežastis—perdaug mums nėra lengva, todėl būsi- 

išrinktos vie- i šlykštus okupantams bat- me dėkingi, jai iš *K.' skaitytojų 
Prosinskienė,' laižiavimas, atstovybės vai- atsirastų daugiau tokių, kurie 

Jauniškytė" Repšienė, Baub- dininkų liaupsinimas ir ne- sutiktų sumokėti prenumeratą 
lienė ir Trakytė. ' paprastas jų vaišinimas, už nepajėgiančius sumokėti.

Kartu buvo surengta gra- kuomet jie atsilanko minė-į Administraciją

Stuttgarto apylinkė į naują
ją valdybą išrinko vien 
moteris
(E) Susirinkimas Įvyko 

sausio 6 d. Dalyvavo didelis 
skaičius narių. Renkant val
domuosius organus, i nau
jąją valdybą
nos moterys:
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tęva

—Sei, Maik, ar tu girdė- Pavyzdžiui, kai b ėdamas

Lenda į miegamąjį
V. ŽARSTEKLIS 

LAIŠKAS Iš BERLYNO

MAIKIO ir TĖVo KRAITIS

be vėdaro. Lietuvos okupan-
--------  tas tauškia pastatytų butų

Abi Vokietijos pusės me- skaičius. Visas pasaulis sta
tus baigė pratęsimu preky- to butus. Bet Lietuvoje pa
bos sutarčių, tokias pat su- statytuose butuose neieško- 
tartis paskutinę metų dieną me vėdaro, bet virtuvės. Jos 
pasirašė ir Vakarų Vokietija nėra. Čia sutaupoma staty- 
su Rusija. Tiek vadinama binės medžiagos, o kele- 
Sovietų Sąjunga tiek ir Ry- riems gyventojams bendra 
tų Vokietija buvo užsimoju- virtuvė Įgalina “didžiąją 
sios iš sutarčių išjungti Va- ausj”—aišku “didžiojo bro
kam Berlyno sektorius. Ne- lio!” — Įjungti. Panašumų 
kurias sąlygas siūlė ir Vaka- randame rusų zonoj, Vokie- 
rai, bet po pasirašymo nieko tijoj. Ne su virtuvėmis, bet 
apie tai negirdėti. Abi sutar- maudyklėse. Pradėjo propa- 
tys turi neskelbtinas viešu- gandą už “bendruomer.i- 
mai vietas. Taip susitarta nes maudykles.” Jie sako,

Mūsų skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Gervickas iš Brooklyn, N. Y.. 
prisiuntė $3.10.

Po $1.25 atsiuntė: J. Jablon
skis iš Brockton, Mass.; Joe 
Butch iš Cleveland, Ohio: J. 
Saikunas iš Dorchester. Mass.; 
Geo Sidaras iš Miami. Ela.; A. 
Naglis iš Chicago, 111. ir P. 
Breskin iš Chicago, 111.

Po $1.00: Mrs. M. Rauba iš 
Laconia. N. H.; D. Lorancaitis 
iš Waterbury, Conn.; V. Maks- 1 
vytis iš Chicago, Ilk; Joe Jan- 
kowski iš Rockford, Ilk; P. Sank 
iš So. Boston. Mass.; Mrs. Julia ; 
Gritis iš Chicago, Ilk; V. Dau-! 
baras iš Winnipeg. Canada;i

abipus. Vakarų pusėj sutar- kad name viera bendra Mrs. T. Tipshus iš Chicago. 111.; 
tys sutiktos atodūsiu. Rytų maudyklė kelia “kolektyvi- Miss A. Milkovaiiis iš Cicero, 

Ilk; John Krukonis iš Brooklyn, 
N. Y. ir George Skinzera iš

zonos “načalstva” metus at
sisveikino prižadu “laisvojo 
miesto” reikalus sutvarkyti 
šiemet.

Abi pusės, taip sakant, 
dabar pradėjo mėsėdžio 
nuotaikas, nors žiema Į tai 
nepanaši: Be sniego, be ro-

nę švarą,” gali kelti gyven
toju sugyvenimą. Atseit, su 
partijos ausim Į kolektyvo i Bristo!, Conn. 
maudykles! ' Po 75 centus:

Medžioja viens kitą ir kur 
gali. Mozė savo metu veitė 
ir mokė ji pasekusią žydų Darby, Pa.

P. Zabiela iš 
Verdun, Canada: J. Lukošius iš 
Phila. Pa. ir J. Mackunas iš

giminę švaros: plauti ran
gių, be pusnynų, be apšar-jkas, mazgotis ir t. t. Sako, 
mojusio miško, be panosėj
debesėliu besiraitančio šil
to kvapo. 0 iš atminties vis 
ištrauki: sniegas ž v i Įga,

Po 50 centų: Anth. Barausky 
iš Gary. Ind.; Ant. Braziūnas iš 

Košei ištoje gentyje baisiai buvo iš- Tuscarora. Pa. ir J. 
plitusios ligos, ypač lytinės. East Coulee, Canada.
Kad Mozės tuomet nemaža Po 50 centų: Mrs. A. Balchu- 
turėta dėl savųjų piliečių nas iš Nonvich, Conn.; E. Nor- 

piiešakyj nuo šarmos pra- moralinio nusmukimo gal- kus iš M'aukegan. Ilk; J. Mit-

LAIMINGOS KELEIVĖS

ldlewild aer«*drome sudužt. Į Meksiką pakilęs lėktu
vas. kuriame skrido 106 keleiviai, iš kurių apie 20 bu
vo sužeista, žuvo tik i lėktu>o Įgulos nariai. Viršuje 
matosi sudužęs lėktuvas, o apačioje dvi sužeistos ke
leivės ilsisi šv. Juozapo li;.inonėj. joms suteikus pa
galbą.

jai, kad Sovietų Rusija eina \\ aterbury Kenr.edk> paša- /j]ęS bėris, po sėdyne pava-, vosūkio, matome iš, per Si- vhell iš Waukegan, Ill.;Wm. M. 
prie bankruto? kė, kad per ioc metų iš žos skrenda s u 1 edėjusio najaus kalnų pagalbą, gau- i Krauchalis iš Torrington, Ct.;

—O kur tėvas tokią paša- Naujosios Anglijos nebuvo sniego, lyg tekėlo paviršiu- tų 10 Įsakymų. Tiek pat Įsa- E. Paulauskas iš So. Bostono; 
ką girdėjai? dar nei vieno prezidento, to- mj Pro ledėtas blakstienas kymų nusimėgdžiojo ir zo-jStanley Jovall iš Methuen,

— iai ne pasaka, Maiki. dėl dabar laikas toki išrink- aj<is graibsto aplinką: pa- nos kompartija* “Socialisti- Mass.; Ant. Yudicki iš Nashua, 
Pats Chruščiovas prisipaži- ti. Mat, jis yra kaip is Nau- kriaušės rudantis sniegas nės moralės Įsakymai,”—

kalba apie po juo amžina taip ir pavadino. Propagan- 
—Nu, tai kas čia blogo? gyvybe verdantį šaltinį, ten da minko gyventojus, pūs- 

*^r bloga, ai ne, tai rūksta mėlynas dūmelis, pa- dama “socialistinės namų
kitas klausimas, tėve. Bet kvimpa apysaldis šiaudų bendruomenės” reikalingu- 

Itusija, tėve, visada buvo taktas yra toks, kad is Nau- nuosvilų kvapas, per lauką mą mokymuisi ir Įsisavini-
atsilikusi nuo Amerikos, bet josios Anglijos dar nelabai trenkiasi kaliukės, ant jų mui “įsakymų.'” Sako, ta pa
tai nereiškia, kad jai grėstų seniai buvo išrinktas prezi- nusvilintas meitėlis, “čeve- ti bendruomenė galėtų ben-
bankrotas. dentu Calvin Coolidge. rykai’’ nuauti. Ot, garuos drai užkituoti langus, re-

—Ne. Maiki, visada ji ne- i —Maiki, kaip aš žiūriu, dešios, o kad jau šveisim tą montuoti butus, dažyti grin- 
televizijos, 
metu 

aišku,

no, kad jo karalystė turi vy- josios Anglijo.- 
tis paskui Ameriką, ba jau 
toli atsiliko. Reiškia, ban- 
krut.

buvo atsilikusi. Per prezi- tai di čia išrandi visokių vėdarą!
kabliuku nneš oemoKia------------ z L------ ------

kandidatas Kenedis savo tus. ^tan tas nepatinka, ba 
prakalbose tvirtino, kad So- dabar ir as priklausau asilo 
vietų Rusija jau pralenkė partijai.
Ameriką. Aš savo ausimis —tėve, as “kabliukų 
tą girdėjau. O jeigu Chruš- neieškau. I ėvas pats užka- 
čiovas dabar sako, kad ji
atsilikus, tai reiškia, kad ji 
labai greitai nusmuko, ar

< IV1ILV »-i rv L- įrvnie zlzvm/vbfnlii avu Praeities atsiminimus ten.— - •— w w ■ ■ * ■ a aa ■■ MK7
ka nutraukti prie virtuvės ir

dis, žiūrėti 

nagrinėti
pertraukėliu

g1
mnlcvtis------- -j -—

N. H.; J. Shopis iš Rumford. 
Maine ir U. Petrashunas iš 
Bridgeton. N. J.

Po 25 centus: W. Shimonis iš 
Phila, Pa.; Mrs. M. Ramins iš 
Detroit. Mich.; Fr. Narmont iš 
Detroit. Mich.; Mrs. M. Chipas 
iš Newark, N. J.; Mrs. M. Vidu- 
nas iš Lawrence. Mess.; A. Zee- 
kus iš Cleveland. Ohio; E. Ged
gaudas iš Edmonton. Canada; 
L. Stankus iš Bridgewater,

apie 2Mass.; M. Komer Lš Allen,

ne

6 bonkas alaus mokėdavau 
25 centus, o dabar už tą pa- 

binai demokratu kandidatui vandeni reikia mokėti jau
kabliuką už kojos, parody
damas kaip jis reklamavo 
komunistų Rusijos progresą.

—Tai tu sakai, kad Rusi
ja tik per 10 metų 'galės 
Ameriką pasivyti?

—Taip sako Chruščiovas, 
tėve; o aš sakau, kad ii per 
dešimtį melų ji Amerikos 
nepasivys.

—Kodėl?
—Todėl, kad Amerika 

dau-1

Tų pačių “Įsakymų” pa 
galba partija pradėjo lauž
tis ir Į vedusiųjų gyvenimą.

-čia. tėve, infliacija kai- kuriai. "ors,. sa"'
ta. Tai vra kainų išpūti- tu°ko?. Puse? Pas,"kųstl- ,J"?

antroji puse trukdo politi-
m-0 kas dėl to kaltas? »?kd»mai 'eikia
Kodėl seniau alus buvo toks IbendruomemnĮ gyvenimą 

razlonkas jau kiseneje! 
Jei pati burba, kad vyras

$1.25. Nu, tai kui čia lojus?

Steponas Kairys palengva stiprėja
Drg. Steponas Kairys-Ka- čiai. Mano padėtis būtų be- 

minskas po operacijos (nu- viltiška ir reikėtų ieškoti 
piovimo kojos) pradeda fi- greitos išeities, iei ne geri 
žiniai ir dvasiniai stiprėti, žmonės, kurie apsiėmė ap- 

R. . .OIUU III^lU JIO VI i vn vru • •III nn* i x uj/zuti m u to riai iri i usIIIUVVl
pos poilsio namuose (Vilią eikalus ir tai padarė. Žmo- 

partinės moralės nagrinėji- Mich,; S. Mikalauskas iš Pitts- Mon Repog Nursing Home, rėš man pasirodė geresni 
mą kalbos negali būti. ton. Pa.; E. Fyleris iš Montreal. p 0 Box 85 Smithtotvn. kaip galėjj

—Aš jau sakiau tėvui, 
kad nereikia imti galvon, ką 
politikieriai per rinkimus 
kalba.

—Ar tai tu netikėjai, ką 
Kenedis kalbėjo?

—Ne. tėve, aš netikėjau.
Aš manau, kad jis ir pats 
savo žodžiais netikėjo. Juk
būdamas Amerikoje Chru- jau dabar turi visko 
ščiovas pasakė: “Mes, ko
munistai. per dešimti metų 
jūsų kapitalizmą pasivysi
me.” Argi jis būtų taip sa
kęs, jeigu Sovietų Rusija 
jau būtų Ameriką pasiviju
si? Ne. įi nebuvo pasivijusi 
tada. ir nėra pasivijusi da
bar: todėl Chruščiovas aną
dien Maskvoje ir pakartojo, 
kad Sovietai turi Ameriką 
vytis.

—Bet aš, Maiki, negaliu 
išfigei iuoti. kodėl Kenedis 
taip kalbėjo? Juk Amerikai 
būtu didelė sarmata, jeigu 
maskoliai būtų ją pralenkę.
Nejaugi jis tokios sannatos 
savo kontrei norėjo?

—Tėvas turėtum žinoti, 
kad Kenedžiui kalbas rašė 
pasamdyti propagandistai.
Matyt, jiems atrodė, kad 
toks argumentas, kaip So
vietu pakėlimas aukščiau

pigus, ką?
—Alus buvo pigus dėl to, 

tėve, kad bravoro darbinin
kas dirbo visą savaitę už $6, 
o dabar gauna $60. Aišku, 
alaus kaina turėjo pakilti, 
kad bravoras galėtų darbi
ninkams tokias algas mokė
ti. Bet algos dai' ne viskas.giau, negu jai reikia. Auto

mobilių miestuose jau nebe- j £ turi jr
sutelpa: jau praoeta g..au- kesčiu? fr y mQ_
ti namus, kad padarvtu , .... ’ r ? kpceiai
jiems kelio. Plieno fabrikai 
dirba tik 50 nuošimčių, ii 
daugiau nėra reikalo: o jei
gu reikėtų, jie galėtų dirbti 
pilnu savo pajėgumu. 100 
nuošimčių: medžiagos dra
bužiams taipgi pagaminama 
perdaug ir fabrikai dirba su
trumpintą laiką. Duonos nė
ra kur dėti ir valdžia priver
sta mokėti ūkininkams gry
nais pinigais, kad nedirbtų 
ir nesėtų visų laukų. Jeigu 
būtų reikalo. Amerika galė
tų visko pagaminti dvigubai 
ir trigubai' daugiau negu, Zacirka 
dabar. Kokiu tat budu So
vietų Rusija galėtų Ameri
ką pralenkti?

—Kaip tu šneki, Maiki. 
tai atrodytų, kad Amerikoj

kesčiai nuolat kyla. Štai, 
tėve, kodėl pragyvenimas 
brangsta.

—O kaip tu rokuoji, Mai
ki, ar nevertėtų paprašyti 
naujo prezidento, kad nu
muštų visiems algas ir atpi
gintų praisus? Gal tada ir 
vėl viskas būtų olrait, ką?

—Tėve, prezidentas nega
li to padaryti. Bet ir galėda
mas jis to nedalytų, nes se- 

• kančiais rinkimais unijos už 
jį nebalsuotų.

—Nu, jeigu taip, jeigu nė
ra jokios rodos, tai eikim

—Ne, tėve, aš neisiu. Bū
tų gerai, kad ir tėvas neitum 
gerti.

Amerikos, bus didelis smū- tikras rojus. Bet kurčia tas 
gis republikonų politikai ir

Klaidos atitaisymas

kari tas padės Kenedžiui 
laimėti rinkimus. Svarbiau
sias tikslas buvo: laimėti 
linkimus: o kad vartojami 
tam tikslui jų argumentai 
buvo tyčia sugalvoti, tai juk į tas praisa 
tikslas pateisina priemones

galėjau tikėtis. Turiu 
L. I., N. Y.) Ji ten aplanko šiltą globą ir mano artimų- 
draugai iš Nevv Yorko. jų, ypač -Juozo Petniūno ir 

Jis jau tiek sustiiprėjo, > artimųjų. Irabai man ge- 
kad gali po kelias valandas ras Kipras Bielinis ir dar ei- 
pasėdėti. Mums rašytame žmonių, be organizacijų, 
laiške pabrėžia, kad su pa- kurių gal ir nelaukiau 
galba atsisėdęs i judomą pagalbos ir širdies.

“Kai neprarandu vilties 
i vėl prisėsti prie rašomo
jo stalo, pagalvoju ir apie 
tai, kokios medžiagos man 
dai' reikalinga atsimini
mams baigti” (nurodo, ko 
jam trūksta iš šaltinių. Red.)

“Nesu dar drąsus galvoti 
straipsni Keleiviui rašyti, 
bet jei galvon ateitų kokia 
tema, dėl viso ko gal man 
Primintum.”

_ Canada; Mrs. E. Bakun iš į 
\Voodhaven, N. Y.; J. Sarakas 

I iš St. Louis. Mo.; \Valter Zavis 
iš Easthampton. Mass.; \V. Zon- 
gaila iš Tinley Park, III.; J. Na
vickas iš E. St. Louis, III.; A. 
Kraipovich iš Tamaqua. Pa.; 
Peter Staun iš Manchester. 
Connecticut; Jonas Valiulis 
iš McHenry. III.; Mrs. V’. Ali
šauskas iš Chicago. UI.; F. Dig- 
lis iš Cleveland. Ohio; D. Rūke 
is Clinton. Ind.; S. Klisevičius 
iš Kilkenny, Canada; Geo Rus- 
kys iš Otthon, Canada; P. Prū
saitis iš Richmod Hill. N. Y.; 
Ch. Podžius iš VVoodhaven. N. 
Y.; J. P. Kasper. New York Ci
ty. N. Y.; G. Žilinskas iš Milli- 
nocket. Maine; Mrs. P. Sasnau
skas iš Hop Bottom. Pa.; J. Je- 
zukawicz iš Gardner. Mass.; P. 
Mankus iš Blackstone. Mass. ir 
K. Vasiliauskas iš Philadelphia, 
Pa.

Visiems, atsiuntusiems lai
kraščiui aukų, širdingai dėko
jame.

Administracija

kėdę ir pavažiuojąs pietų
valgyti.

“Kojos amputacija gerai 
pavyko, operacijos metu ne
jutau jokio skausmo, taip pat 
ir po amputacijos. Galiu 
skaityti ir, kaip matai, ban- 

u rašyti. Vakar, sausio 7 
d., lankė gydytojas ir rado, 
kad mano sveikato.- st » is 
yra išimtinai geras: širdis 
veikia gerai, spaudimas ge
ras, pasitaisė apetitas. Gulė
jimas lovoje, žinoma silpni
na, bet bandau .kiek galiu
judėti.

“Kartais pasiduodu nevil-

pervėlai grįžta iš partinių 
posėdžių, perdaug nakčiai 
skiria viršvalandžių ir pana
šiai, tokiai partija parūpina 
ištuoką. Statistika kalba 
apie dukart didesnį ištuokų 
skaičių zonoj, palyginus su 
Vak. Vokietija.

Nebus pliauškalas, jei pri
siminsime partijos Įsibriovi- 
mą iki miegamojo. Sonnen- 
berge vienos vedusios poros 
bylą teismas persiuntė radi
jo dėžių fabriko partinei 
vadovybei spręsti dėl “per
auklėjimo priežasčių.” Sta- 
linštadto (anksčiau Fursteri- 
walde) vienam fabrike par
tija (“komisijos”) viešame 
bylos svarstyme skverbėsi į 
vienos darbininkės inty
miausias privataus gyveni
mo sritis. Jai sprendimu už
draudė nakvoti pas sužiedo- 
tinį, neužsiregistravut poli
cijoj ! “Švarce Pumpe” kom
binato partinės komisijos 
nubaudė kantines pardavė
ja už geresnės lūšies cigare
čių pardavimą vien “inty
mesniems draugams.”

Nors ir dešimtkart dešimt

nikų — 1,200. mokytojų— 
1,300, profesorių ir docentų 
—41, kone 200 gydytojų, 
nois pastaruosius visaip vi
lioja, atpalaiduoti nuo poli
tikos, gali verstis praktika, 
kone panaikinti mokesčiai, 
vaikai gali lankyti aukštuo
sius mokslus (šios išimtys 
naujai Įvestos), gauna leidi
mus važiuoti i užsienius, Į

KALENO i
Mūsu kalendorių.-

Gyvenimo kelias 
Vienas eina kalnais, 
kloniais

įvairus, 
kitas eina

H. Ibsen

KELEIVIO“
1S61 METAMS

tarptautines konferencijas j tojaį ų sUpras. Kalendoriau 
Paskutiniojo nume lio Įsakymų išgalvotum, kom- ir, galop, gydytojų algos yrarojus, kad viskas taip pase

lūšiai brangu, ir kas dieną Maikio su Tėvu pasikalbėji- partija Mozės neatstoja. Į labai aukštos, jie medžiagi-
vis eina brangyn. Pereitą mo antrosios skilties iš apa- Vietoj su ja, vis ko toliau niai neblogiau aprūpinti už
subatą nusipirkau keną bin- čios 17-19 eilutės turėjo būti nuo jos. Iš kone 120.000 jų kolegas už zonos sieros,
zų už 15 centų: o šį parėdė- šitaip išspausdintos: pernai iš zonos pabėgusių O vistiek bėga. Iš kompar-
lį nuėjau nusipirkti kitą. tai - Maiki, tu ne šv. Juozą- 66,000 buvo darbininkų ir tijos narių pernai atbėgo

užiašvt.i
jau nutrintas, o 

IS c. Neseniai už

19(51 metams jau atspausidintas 
ir jau siunčiamas visiems’jj užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendo; .ų uzt rrakyti, jį tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti m. begalime. Tikime mūsų skaity- 

kaina dabar via

pas. amatininkų, apie 15,000 3,993 ir 9,920 komsomolo j
- Bet šv. Juozapui pini- ūkininkų. Inžinierių ii- tech- narių. i

Kaina 75 centai
ir pinigus prašome siųsti šiuo adiesu: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay------- :------- South Boston 27, Mass.

Užsakymus

/
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BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas
Taip, vaikystė—kvailystė, tačiau ji greit prabėga 

ir lieka tik prisiminimai. Net nepajutau kaip atsidūriau 
mokyklos suole. Tuo už-ibaiuė laisvasis gyvenimas. Nepa
ruoštos pamokos, reišeisi su kitais pašėlti, padūkti, nors 
širdis ir dar tiek trauktu girdint gatvėje rėkaujančius 
vaikų balsus.

—Ne, pasakiau ir amen,—buvo mamos žodžiai ir 
tuo mano norai užsibaigdavo. Ruošdavau pamokas. O pa- 
tuošus jas, žiūrėk, Įnešk kibirą vandens, indus nušluostyk, 
tėvui batus nuvalyk ir dar ir dar. . . tik vakare, jau pra
dėjus temti, surandi laisvo laiko ir tada bėginėji, šėlsti, 
dūksti, Įsikari Į aukštą medi giraitėje anapus upės, iš
draskai kokiai varnai lizdą, paklausai ore rykmančių 
vieversių ar žemai po kojomis mušančių žiogų, pasilin- 
guoji alksnio viršūnėje ir. jeigu laimė, nesusiplunkęs su 
gatvės vaikėzais sveikas ir nuvargęs grįžti i namus. Bumt 
Į patalus ir miegi, sapnuoji. Būna atvejų, kada pabundi 
pažadintas tėvo knarkimo, bet vėl užsnūsti.

Šitaip ne slinko, ne bėgo, lėkte lėkė mano vaikystė. 
Miestelyje, lyg iš dangaus jie būtų nukritę, atsirado ru
sų kareiviai. Nešiojo jie aukštas, smailias, didelėmis rau
donomis penkiakampėmis žvaigždėmis kaktose kepures. 
Baisūs jie atrodė. Daugelis jų bijojo ir tie bėgo per sie
ną i Vokietiją. Mes likome.

—Plečiasi raudonasis maras,—sakė tėvelis,—bet ka
žin, ai- ilgai.

Ir tikrai neilgai plėtėsi—vieną vasaros nakti nubu
dau prižadintas keisto triukšmo. Gal tėvas knarkia? Ne. 
Lauke toks keistas dundėjimas?!

—Karas.—pratarė tėvas.
—Karas,—pagauta baimės pakartojo mama.
Pakeltą galvą nuleidau ant pūkinio pagalvio ir vėl 

užmerkiau akis. “T ’ '"i karas, tebūnie kas tik nori, tik 
truputi daugiau u '

Tą dieną nenutrūkstama srove vis traukė ir traukė 
tankai, patrankos, mašinos, žygiavo kareiviai. Visi ir vis
kas veržėsi Į Rvtu>. ■ i •/.tai. tvirtai, ryžtingai. Tai buvo 
žmonės, bet nesim-itv žmunių. tai buvo arai. Rusai tolo, 
o su jais ir karo baisumai. Iš Vokietijos grižo pabėgėliai 
miestelėnai. Viskas api imo, bet. . .

Vieną sekmadieni-; vytą ties mūsų namu sustojo sunk
vežimis. Iš jo iššoko grupė ginkluotų žmonių ir apsupo 
namą anoje gatvės pusėje. Praėjo kelios akimirkos ir iš 
jo išvarė Šteinbachų šeimą. Šteinbachas žydelis, preky
bininkas, vidutinio amžiaus, ūgio ir sudėjimo, paprastas, 
visada linksmas ir raudono veido žmogus. Dabar jis pa
našėjo i drobę, rankos drebėjo, o lūpos tartum sukibusios. 
JLs neprataiė nė žodžio, bet niekas nieko jo ir neklausė. 
Šteinbachienė balsu verkė. Verkė ir vienturtė jų duktė j 
Sorė. Ji buvo mano amžiaus ir giaži kaip lėlė. Mielai j 
aš žaizdavau su ja. ji man. patiko, aš ją mylėjau. . ., o jiį 
važiavo mirti! Sorė. . . Rudeninis vėjas jai šukavo juodus j 
jos plaukus ir džiovino ašaras bėgančias skruostais že- Į 
myn. Ji pažvelgė i mane. aš Į ją. . . Dieve, kuo ji kalta? i 
Stingstančiu žvilgsniu sekiau tolstanti krauju aptaškytą 
sunkvežirpi. Aš niekados nebemačiau Šteinbachų, nebe
mačiau gražiosios Sorės. Buvo kalbama, kad juos sušau- ’ 
dė beržynėlyje pne Palangos plento.

Prasidėjo represijos prieš žydus.
* * *

“Kaip pasiklosi, taip išmiegosi”—sako liaudies pa
tarlė. O vokiečiai pasiklojo blogai. Blogai jie ir miegojo. 
Gal net akių nesumerkė. Nes po dviejų su tnipučiu metų 
vėl tolumoje pasigirdo fronto dundesys, vėl dardėjo tan
kai, patrankos, mašinos, žygiavo kaieiviai, tačiau kita 
kryptimi, padrikai, nuvargę, išalkę, pajuodę ir suluošinti. 
Vėl žygiavo žmonės, bet nesimatė žmonių, jie buvo še
šėliai. Vokiečiai traukėsi—rusai artėjo. Pavasari baigėsi 
karas.

Sunkūs prasidėjo metai. Visur tave tyko alkis, tyko 
ligos, tyko išbadėjusios žmonių šmėklos ir lavonai tave 
tyko, jie leidžia saldų kvapą ir tu tai užuodęs bėgi šalin.

Tiūko duonos, drabužių, avalynės, tik darbo netrūko. 
Prasidėjo kova dėl būvio. Dirbo tėvelis, dirbo mama, dir
bau aš. Tik po dviejų metų vėl sėdau i pradžios mokyklos 
suolą ir, eidamas tryliktuosius, baigiau ją. Tai buvo pir
mas pasiekimas, kuriuo galėjau didžiuotis, tai buvo pir
mas žingsnis gyvenimam Aš jais galėjau atsigręžti ir pa
žvelgti praeitin, žingsnis po žingsio buvo kopta gyveni
mam Aš svajoiou tapti gimnazistu.
________________________ (Galas)_________________________

ŽALGIRIO Mi š 5 Neturintieji laiko storų kny- 
---------- gų apie tą Lietuvos istori-

“Keleivis” išleido istori- jos svarbų Įvyki skaityti 
jos daktarės Vandos Sruo- šioj knygelėj ras tą, ką 
gienės parašytą 21 pusi. kiekvienas turėtų žinoti, 
knygelę “Žalgirio mūšis“. Knygelės kaina 50 centų.

BALTŲJŲ RCMŲ NAU JIEJI ŠEIMININKAI

Dabartinis prezidentas John Fitzgerald Kennedy su žmona Jacųueline. Tai jauniau
si tų rūmų šeimininkai, nes prezidentas yra 43 metų. o jo žmona 31 metų.

AS PALIKAU TĖVŲ STATYTĄ NAMĄ

Aš palikau tėvų statytą namą
Su aukštu baltu kryžium pakelėj.
Ten giminė jau šimtmečius gyveno .. .
Kai kiaujas dings, ten amžiai kaupsis vėl.

Nebus manęs ir daugelio iš mūsų,
Bet ten lankysis giminių dvasia,
Ir palikonis, saulėn kreipdamas ūsą,
Gal prisimins, kas vartė žemę čia.

Dabar matau aš viską kaip prieš mirti: 
Skardžius, upes, pelkynus ir miškus,
Dirvas, dirvonus ir prieš saulę svirti,
Ir blezdingų pašiūrėj vaikus.

Taip laikas bėga ... Dienos tos kaip katės 
Su vakaru pasislepia medin.
Ausys langinės, dūzgančios klegatės,
Dar primena kaip vėtros dūko ten.

Kaip motina keliauja i bažnyčią,
Kaip tėvas svirną sveikina raktu.
Kaip ten linksmai šeima juokauja gličioj,— 
Taip būdavo — dabar matau, matau . ..

Pavasari ilgai žydėjo ievos . . .
Visi vaizdai dabar tokie šventi,
Gal šventesni negu šventoriuj Dievas,
Nes viskas kita, net vargai kiti.

Matau: mamytė atneša man duonos: 
“Ganyk, vaikei, užaugsi, būsi vyr’s” 
Pavakary Į rūką drimba kluonas.
Bus pieno daug. Mamytė glostys, girs . ..

O Viešpatie! kaip kitos šiandien dienos:
Ne kūnas vaikšto, tik blanki vėlė.
Pikti veidai, gal po sočios skerdienos, 
Nulaužė baltą kryžių pakelėj . . .

Faustas Kirša

Iš valgių istorijc
Naujojo akmens amžiaus 

(jis baigėsi apie 8,000 me
tų prieš mūsų erą) Vidurže
mio jūros rytų pakrantėje, 
jau augino miežius ir kvie
čius, o rugiai ir avižos, išau
ginti Šiaurės Europoje, juos 
pasiekė tik prieš pat mūsų 
erą. -

£

Kiaušiniai krienų padaže

6 kiaušiniai, 1 šaukštas 
(sviesto ar margarino 1 
šaukštas miltų, pusė stikli
nės sultinio (buljono), 2-3 
šaukštai grietinės. 1-2 šaukš
tai sutarkuotu krienu, i

baliukus sardinės šproto, 
Į silkės ar kitos žuvies.

Puošti galima žaliomis 
petražolių šakelėmis ar 
smulkiai piausytais svogū
nų laiškais.

MANO PRAŠYMAS

Ką tik atsikėliau iš Cle-
, . .. . , .velando i Florida ir norė-kiausimo trynys, acto, H rus-:.. . \r. . o.,... , _ J ’ iciau susižinoti su Miami, St.

Petersbug ir kitų vietovių

daugiau suvalgydavo žu
vies. negu dabar. Ją valgy
davo šviežią, lūkytą ir sū
dytą.

Tik mūsų eros pradžioje 
pradėta kepti rauginta duo
na..

Ir mūsų laikais duonos 
kepalai turi labai Įvairias 
formas. Suomių duonos ke
palai panašūs i riestainius, 

i Jie suneriami ant lazdos ir 
j pakabinami palubėje. Pran
cūzu duonos kepalai kai ku
riose vietose yra lazdos for
mos ir prancūzai juos vadi- 

; na “baton,” t. y. lazda.

kos, cukraus.
Kiaušinius išvirti kietai, 

nulupti ir perplauti išilgai 
»pusiau.

Sviestą ištirpinti keptuvė-! 
je ir sudėjus miltus, pake- į 
pinti, kol lengvai pagels. J i 
ji dalimis pilti sultim i. vi-i 
są laiką maišyti, kol susida- i 
rys vientisa masė. Lengvai 
kaitinant, sudėti krienus,; 
grietinę, kiaušinio tryni ir 
pagal skoni prieskonių. Įdė
jus kiaušinio tryni, padažo 13 
nebe virinti.

Padažą supilti i apvalią 
ar pailgą lėkštę ir tvatkin- 
gai eilėmis sudėti kiaušinių 
puseles tryniais i viršų. Ant 
kiaušinių galima uždėti ga-

lietuviais Floridoje. Parašy- 
įkite man tokiu adresu: 
i Frank Diglis 

235 Sumišė Avė.,
Palm Beach Uorei 
Paim Beach, Fla.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci- 
prašo mielųjų Keleivio 

prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
jąjį adresą neužmiršti para
šyti ir senojo.

Vienas svkis nemeiliu

vs&zz,z. ; •jocoroosc- .vjoc 3t

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Steoono Kairio 
labai vaizdžiai i- įdomiai para«v-i 
atsimiriimai. kaip Ijetnva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kien- 
viena r’-ojra. gražiais kietai? vir

šeliais, iliustruota. 416 pssiaph). 
didelio formato. Kaina .... S5.5U

ŠEŠTOJI MOTERIS 
LORDU RŪMUOSE

OIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomū' atsi. 
minimai, 464 psl.. kaina.... S6.00

Į 1905 METAI, Kipro Bielinio n'siroi- 
nimu antroji dalis, f92 puslaoiai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. ?u'o i- 
domūs atsiminimai. 477 psl kai- 
ua S-).00.

Anglijos karalienė šutei- pasaulio lietuviu žemynas, J ... a j paruoš- SMvnn+ui. dnue^’-
n r.o i-z.»-xtrinia zli* ks z— > » _*«— irai uiiiuiiua---------------------- -------------- —------------------♦ifiil_UVUlfį

Edith Summerskill, 59 m., 
vienai garsiųjų Anglijos ko
votoju už moteių teises ir 
ryškiųjų Darbo Partijos na
rių ir paskyrė lordų rūmų 
nare.

I tuos rūmus 1958 m. Įėjo 
pirmoji moteris, dabar jų 
ten bus šešios.

DĖKOJU STANKAMS

anrrų rsinnrn’i 
apie lietuvius visame na-anl". 

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

'LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE, 
surinko h suredagavo Jonas Da
iva, 472 dainos su gaidomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUV’4. paraše V. Gim. 
butienč. J. Gimbutas, J Tingis, J. 
Balys lr J. Žilevičius. 226 nsl..
kaina .......................................... $5.00.

tu nuganė aiba nukirto ja
vus svetimame lauke, išdirb
tame arklu, aukojamas po
žemio dievams ir nužudo
mas.

Senovės graikai ir romė
nai iki mūsų eros pradžios

Siunčiu nuoširdžiausią padė
ka Antanui ir Kastancijai Stan- 
kams iš Chicagos. Ilk. kurie už
sakė man “Keleivi.”

Aš labai džiaugiuos ta dova
na. “Keleivis” man sutrumpina 
ilgas nuobodžias dienas senelių 
namuose, kur nėra nę vieno lie
tuvio. Išsiilgau savo kalbos. Dar 
kartą ačiū.

Paulina Buožienė
Nori son. Colorado

KNYGOS JAUNIMU!

lengvas būdas IŠMOKTI ang
LIĄKAI. Geriau-ias vadovėli- nra- 

dedantiems i-igliškai mokyti-. , 
dnoda ištn-ima. ane-’iįkn- panika! 

bėjimus. Kair.a .................... ',5 Cnt.

ŽEMA’ČIŲ FR1KST4S. P. Abelkio 
istorinis roi.ianas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

ŽEMft DEGA. J. Savi. ko kare m“tų 
<1929-1945 > užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEMft DEGA, .J Savicko užrašų an
troji dali-, 414 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kam keitėsi visuo
menės santvai ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGPJŽTT. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakarus nuo ru
sų 'vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Pae: LageTkvist', istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio o re
mi ją Kaina ................7.......... $2.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kuro meto 
Amerikoje paradyti vaizdeliai- so 
rašytojos paveikslu, 12S puslapiai, 
kaina .......................................... 50 Ct.

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

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara vi-es 3 dalys............ $6.00

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Mk-helsonienė. 250 ivairiu ’ietu_ 
viškų ir kito te-tu valgio rper-nt™. 
132 puslapiai, kaina................$1.25MARLB0RO1GD S LITHUANIAN

SELF-TAUGHT M. Inkienė, re- I o. .DTr„ . T Tte-pttv< vras vadovėlis lietuviu kalbos mo- 1 LIETUVA, kunigo
kytis angliškai kalbami., m. 14 G M. Valadkos parašyta knyga, 250 
psl., kair.a . ........................ $1.25 I paaUptų. Kama........................ $2.50

______ ___ _ JA KISS IN THE DARK. J. Jazmino
DEMOKRATINIO SOČIAI.IZMO J anrlu kalba sodrūs va-zdeliai. Kai- 

PRADAI. Pnpulia-i ir raudinya
koyjra
prasti.

šių dienų klausimams ««- 
Kaina ............................. 50e

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

NEMUNO SUNCR. Andriau- Vaini
ko romana- iš 1035 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prmš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali- 380 
psl. Kaina................................. $3.00.

na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš. žemaičiu Kalvarijos nra- 
e:ties. 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVIZ?»lAS I’airai Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo

___  klausimų knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
NEMUNO SŪNŪS, Aml-iaus Vatue- I

ko romano antroji dalis, 426 ous- , SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, 
lapini. Kaina ...................... * ' “*

Pa
vertė Vardū_ 
........... 25 Cnt.

Jei jaunas nepamėgo 
o^. jis jos aeskaitys ii 

uaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau- 
•iau lietuviškų knygų. Pirk- 

nemokėjo pasigaminti mie- darni vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny- ’ 
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų. 55 
psl.. kaina $1.30.

PAŠA Kūčios. A. Giedrius 
knygoje vra 37 gražios r^sa- 
kėčios. 175 psl.. kaina $2.00

NAKTYS KARAi.IftKIUORE. Liu
do I>ovydėno apysaka. 168 psl..
1 sin* .......................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
roro apysakaitės vaikams, 69 psl„ 
kaina ........................................ $1.50

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.. 
kaina .......................... $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 1 
jaunimui, 108 psl., kai- ■ 
na ..... .............................. $2.00

lių, o jų gamybos būdą žino-
Ilgą laiką senovės egiptie- • J° ls Ispanijos ir Galijos 

čiai, žvdai ir kitos tautos ne-keltų, kurie mėgo gerti alų. 
mokėjo duonos >pti. Jie! Graikai ir romėnai gėrė 
kepė vien prėskas miežines vynuogių vyną, o alų vadi- 
arba kvietines bandeles. Ke- no barbaių gėrimu, 
pė laužo pelenuose, ant kar-1 Senovės graikai gėrė at
stu akmenų arba prilipinę skiestą pieną. Gerti neat- 
prie karštų avilio formos skiestą buvo pernelyg dide- 
krosnies sienelių. Bandeles lė prabanga.
užmaišydavo vandeny, pie- Vyšnios, persikai ir abri- 
ne, aliejuje arba meduje, kosai iš Rytų Į Italiją pate- 
Jos būdavo labai sausos ir ko pirmajame mūsų eros 
kietos. Prieš valgant jas mir- amžiuje. Apelsinus ir citri- 
kydavo vandenyj arba pie- nas italai parsivežė iš Ispa
ne. nijos, kur juos atgabeno

Penktajame amžiuje prieš arabai.
mūsų erą romėnai išleido Makaronai ir vermišeliai 
Dvylikos lentelių Įstatymus, Italijoje pasirodė baigiantis 
kuriuose buvo pasakyta, viduramžiams.
kad tas, kuris nakties me- Senovėje žmonė6 žymiai

$4.0C
knvgos LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 

meninių formų nlėtoiimrs' nasrrin- 
dai. Paulius Galaunė.'didelė kny
ga su danp-'he paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina $8.50

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJA, apba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdvmo praktika, 
laibai daus- informacijų, 96 nsl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveiksiu, 255 psl. S-era 
popiera. Kaina ......................... $5.00

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

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera poni". 
ra, kaina ■••••■ $2.50

KODftL AS NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nnomone, įdomūs argumen
tai. Raina ........................... 20 Cnt.

rašė E. Vandervelde. 
nas. Kaina.........

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

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

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
tyje. Kaina.............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINĖS GAI. 
RftS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl. ka>na .. $1.00

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

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kojaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kuni{-a« Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygą, kieti viriai, 631 puslapis. ICaiu^t $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISCM E. Broadway -------i— So* Boston, Mam.

>
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VIETINES ŽINIOS
žmonėjosi ragaudami kavos 
ir arbatos.

----------  Susirinkime dalyvavo 70
Dr. Kostas Ostrauskas iš asmenų, jų tarpe buvo ir stu- 

Philadelphijos apie tai kai- dentų.
bėjo Bostono Lietuvių Kul- Kitas klubo susirinkimas 
tūros Klube sausio 28 d. bus vasario 25 d., ku.iame 

Dr. K. Ostiauskas nepri- dailininkas Romas Viesu- 
klausomoj Lietuvoj nespėjo las kalbės apie šių dienų me- 
net gimnaziją baigti, ją bai- no kryžkeles.
gė Vokietijoj, o universitetą 2__ js
—Amerikoj. Philadelphijos ____________________
universitete studijavo litua
nistiką ir, parašęs darbą L. Varpas apie Kairi 
apie rašytoją .Joną Biliūną,

M. Čiuirlonio laikų 
lietuvių visuomenė

gavo daktaro laipsnį. i Praeitą sekmadieni Lais- 
Jis geras kalbėtojas, jo vės Varpas tikrai šiltu žo- 

malonu buvo klausytis, bet džiu atkreipė klausytojų dė- 
savo kalboje tik odos Ciur- mesį j prof. Stepono Kairio, 
lionio laikų lietuvių visuo- nepriklausomybės akto sig- 
menės neparodė, ar parodė nataro, dabartinę padėtį.

SIOS ŽIEMOS MALONUMAI CHICAGO, ILL.
Komitetas prof. St. Kairiui 

remti

Serga Ch. Grigalaitis
Naujų Metų dieną mūsų 

laikraščio skaitytojas Char-
Lietuviu Bendruomenės Grigalaitis Dorchesteryj 

staiga susirgo. Buvo nuvež
tas į miesto ligoninę ir ten 
paaiškėjo, kad jis turi auk
štą kraujo spaudimą. Po 4 
dienų iš ligoninės buvo pa
leistas, bet dabar turi gydy
tis namuose, imti vaistus ir 
prisilaikyti dietos.

Linkime ligoniui nuveikti 
greitai ligą.

Ieškau savo giminių ir draugų iš 
Lietuvos, kilusių iš Raudėnų parapi
jos. Prašau atsilepti šiuo adresu:

J urgis Žilinskas 
P. O. Box 503
Millinocket, Maine (5

ją iškreiptame veidrody.
Jis citavo daug ištraukų iš

mūsų didžiojo muziko ir 
dailininko laiškų, manyda
mas jomis objektyviai api
budinti šio šimtmečio Lietu
vos visuomenę. Neginčysim, 
kad ir privatūs laiškai yra 
tam tik: a? šaltinis vienam 
ar kitam reikalui pažinti, 
bet jo vieno nepakanka.

Ir M. Čiurlionio laiškai 
kupini jausmo, mažiau šalto 
proto, kul iuose n e v e n- 
giama tokių žodžių, kaip* 
idiotas ir panašūs kitiems 
asmenims pavaizduoti, to
dėl jie negali būti vienintelis 
šaltinis ano meto lietuvių 
visuomenės kultūros laips
niui apibūdinti.

Jis neteko kojos ir dabar 
vra sanatorijoj netoli Nevv 
yorko.

Pagerbė Santvarą ir Gaidelį

Pana: in n'—lonumu šią žiemą jau nekartą turėjo Bosto
nas. Nev. Yerkas ir kitos rytu pakraščių vietovės.

Pabaltiečių nauja valdyba PARENGIMŲ’ KALENDORIUS

Sausio 29 d. Tautinės S- 
-gos skyrius pagerbė poetą 
Stasi Santvarą ir kompozito
rių Julių Gaidelį įteikdamas

Sausio 29 d, buvo N. An- Vasario 5 d. Lietuvių Radijo 
glijos Pabaltiečių Draugijos KorP- talentu popietis ir gražuo- 
metinis susirinkimas. Vai- lės “Miss Lithuania of N. E. 
dybos darbų apžvalgą pada- balius Lietuvių Pil. Draugijos 
rė pirm. Vytautas Izbickas. didžiojoj salėj.

Į valdybą renkami visųjiems garbės narių lapus. . .
Apie J. Gaidelį susirinku- ?. taylų aystovai- IsT įetuvių

išrinkti: Vytautas Izbickas, 
Irena Galinienė, dr. Pianas 
Galinis, Česlovas Mickūnas, 
Lionginas Švelnys ir Izido
rius Vasyliūnas.

Jauna latvė, praeitais me-

siems klabėjo smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas, o apie 
Stas. Santvarą—poetas Pra
nas Lembertas. Ypač graži 
ir turininga buvo P. Lember- 
to kalba. Ix . , . T x .. .

Ta proga kalbėjo visa eilė : ^ai.s US1 1 PaPa_ 
asmenų, ir, žinoma, abu i sakoĮf.sa,vo !sPudz?13:Juos 
“kaltininkai.”

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mas So. Bostono akšt. mokyklo
je. Rengia ALT skyrius.

Chicagos Apygardos valdy
bos sumanymu sudalytas 
Komitetas Vasario 16 d. 
Akto signatarui prof. St. 
Kabiui remti, kuris, kaip 
žinoma, sunkiai susirgo ir 
neteko vienos kojos.

Komitetą sudaro pirmi
ninkas agr. J. Bertašius, se
kretorė—stud. N. Remeiky- 
tė ir iždininkas prof. Stasys 
Dirmantas. Nariais Įėjo vie
ningai visų grupių bei poli
tinių pažiūrų asmenys: Dr. 
P. Grigaitis, R. Skipitis, 
prof. B. Vitkus, J. Peterai- 

itis, inž. J. Jurkūnas, A. Kau- 
Į lėnas, L. Prapuolenis ir dr. 
K. Šidlauskas.

Visos aukos siunčiamos 
iždininko prof. St. Dirman- 
to vardu ir adresu:

St. Dirmantas
4241 So. Maplewood Avė. 
Chicago 32, III. tel BI 7-0480 

Mirė inž. Jonas Melys
Sausio 9 d. Chicagoj Uni

versiteto klinikose, betikrin- 
damas sveikatą, gydytojo 
kabinete staiga mirė atsar 
gos majoras, inž. Jonas Me
lys. Jis buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoris ir tos 
organizacijos vienas iš at
kūrėjų tremtyje.

Velionis, Lietuvai kurian- 
į tis, iš Panevėžio gimnazijos

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Nemirtinumas reiš ia negalėjimą 
r.un:! ti. Kvomet Dievas sutverė, žmo- 
Kų, C- vų sielą, tuomet jis tarė jam, 
ta oier.i;, kurią jis nų. ulės, turės nu
moti. Jiiftu Žmogus laitų nemirtinas 
lai,_ s.tie Die. o žodžiai būtu buvę 
... :«-i. in D, ir Dievą.-, nebūtu galėjęs 
nutilait i žmogų, šventraštis aiškiai 
sako, kad Dievas nubaudė Adomą 
n.i .i i::, dėkai nusidėjimo. Bausmė 
a.b.i nuosprendis prieš jį buvo pa- 
itiššias šitokia.- žodžiai.-: "Ir Ado
mi i jisai sakė: Kadangi tu klausei 
1 also : avo moters ir valgei nuo to 
medžio apie kurį aš tau prisakiau 
tardama-: Tu neturi valgyti iš to: že
li: • U'stov prakeikta ėėl tavęs; var- 

! g >n ;ai iš tos pasipenėsi, ko! gyvas 
t.i-i. i.iškėtiai ir usnys tau dygs ir 

; augs amt jos, ir laukinę žolę valgy
li; prakaite savo veido valgysi savo 
i čuoną, i i vėl j žemę pavirsi, iš ku
si as e i imtas, nesą tu žemė esi, ir į 
že::.e vėl pavirsi.” 1 Mozės 3:17-19.

Šventraštis aiškiai sako kad siela 
miiš'a: "Siela kuri nusideda turės 
r ųmiiii.**—-Ezekielis lš:20.

ir vėl Dievo pranašas sako: ‘-Ka- 
1 me yra bent vienas žmogus, kuris 
i mirties nematytų? Rsalmas «9:49. 
i Kuomet Jėzus buvo ant žemės, jis 
nebuvo nemirtinas. Jis pats pasakė 
kad Dievas pažadėjo jam duoti šią

COSMOS TRAVEL BUREAt

skelbia
1961 EKSKURSIJAS 

I LIETUVĄ 
Apžiūrėk miestus—
Aplankyk gimines.

Specialinės grupinės ekskursijos
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONĖS 
Su M . S. BATOR'i

J LENINGRADĄ 
Balandžio 12 ir Liepos II — 1961 

Vietų skaičius ribotas
Reikia rezervuoti* iš anksto . . ,. , , t .x.a ’ mintos gyvybes kokybę: Nes kaip
Mes taip pat padedam atke- Tėvas turi gyvenimą pats savyje,
li__ . --_  . . _ .. T-rsr,T, taip ji- davė ir Sūnui turėti gyveni-
liaut JUSU giminėm ĮS LSSR ma tėčiam savyje.”—.Jono 5:26. 

SMULKESNIU ir PILNESNIU Jėzaas Dievas
INFORMACIJŲ !r,ker

rašykite arba skambinkite 
COSMOS TRAVEL BUREAU. Inc.

45 West 45th Street

Vasario 26 d. 3 vai. p. p. So.
Bostono Liet. Piliečių Dr-jos 
didžiojoj salėj smuikininko I.' penktos klasės išėjo sava- 
Vasyliūno koncertas. noriu kovoti už tėvynės lai-

• svę. Dalyvavo nepriklauso-
Tikėsim, kad kita proga! PnlrvlInTvadovavn A Ma Meninę dali atliko solistė Kovo 5 d. 3 vai. p. p. Robert mybės kovose ir vėliau bai- 

dr. K. Ostrauskas panagri-' dS*7 Daiva Mongirdaitė, j a i School salėj (Cambridge) smui- gė karo mokyklą ir Pasiekė
nės ir kitus šaltinius, ir savo " _________________ akomponavo latvė Mara kininko I- ' asylifmo koncertas, majoro laipsnio inžinerijos
darbo vaisiais pasidalins su Eferts.
klubo nariais. Budreiko* turi trečią sūnų į Pabaigoje buvo užkan-

Po paskaitos kompozito- ---------- džiai.
rius Julius Gaidelis paskam- Inž. Romualdui Budrei- -------------------------------
bino Mykolo Čiurlionio 4 kai jo žmonelė Janina pa-i Arch. V. Adomavičius serga 
preliudijas, o vėliau, kaip gimdė trečią sūnų. Sveikina-
visuomet, su s i r inkusieji me!

i paryškindama paveikslais.

New York 36, N. Y. 
Telefonas Circle 5-7711

PARDUODU FARMA 
Pasilikus viena, pigiai parduodu 7 
ikrus žemės ir 2 šeimynų namus. 
Taip pat garažas i/ arkliams vieta. 
Tinka bizniui, netoli miesto, netoli 
didelės mokyklos. Labai graži vieta, 
viskas geram stovy, čiapat ( ourtlar.d 
miestas, neto;: ir Binghamptor. Ra
šyti:

Mrs. Mary Stasunas 
24 Copeland Avė.,
Homer, N. Y. (6

Paieškomas

Jieškoįimai
Augustinas j 
ls, jis 1930 Į Skel'

prikėlė jį iš numirusių. ir davė jam
: nemirtinumą kaipo didį atlyginimą.
"Aš esu gyvasis; aš buvau numiręs,

( ir štai esu gyvas per amžių amžius.
■ Amen; ir turiu mirties ir pragaro 
; raktus.”—Apreiškimas 1:18.

Bažnyčiai, reiškiančiai Kristaus 
Kūną susidedančiai iš tikrų Krikščio
nių. yra aiškiai įsakyta jieškoti ne- 

> mirtinumą. Žmogus gi nejieško to, 
ką jis turi. Tiems, kurie ištverme ge
ruose darbuose, jieško garbės, šlovės 
• išaukštinimo!, ir nemirtingumo, am
žinojo gyvenimo.”—Romiečiams 2:7.

šventraštis aiškiai įrodinėja, kad 
žmogus yra mirtinas; ir kad tikrie- 

ierr.s Kristaus pasekėjams yra paža
dėtas nemirtinumas kaipo atlygini
mas: "Nes šitas gendąs, turi apsivilk- 

' ti r.egedimu, ir tas mirtinas, turi 
r. n-ivi’-ti nemirtinumu. Kuomet gi 
tas mirtinasis apsivilks nemirtir.umu, 

j tuomet įvyks žodžiai, kurie yra pa- 
‘ rašyti: Mirtis praryta apgalėjimo.” I 
į Korintiečiams 15:53.54.

(Bus daugiau)

Mūsų mieloms choristėms 

DALIAI IR VALENTINAI VAKAUZAIT6MS 

ir jų artimiesiems, jų mylimam tėveliai

VALENTINUI VAKAUZUI
nuėjus i amžinybę, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

Bostono Lietuviu Mišrus Choras

Pernai architektui Vladui 
Adomavičiui buvo padalyta 
dvi operacijos (antiojo me
tų gale), jis jau buvo beveik 
pasveikęs, bet šiais metais 
vėl sunegalavo ir dabar gu
li Baptistu ligoninėj. Linki
me ligoniui pasveikti. 

Iškilmingi pietūs

MŪSV BENUI TRŪKSTA INSTRUMENTŲ
Mūsų mokykloj yra 25 indėnų Ankaros giminės mokiniai, 

kurie norėtų dalyvauti mokyklos orkestre, bet dėl lėšų stokos ne
gali įsigyti reikalingų instrumentų. Mokykla taip pat neturi tam 
reikalui lėšų. Gal atsirastų geradarių, kurie paaukotų senus in
strumentus tiems indėnu vaikams? Mums reikalingi visoki in
strumentai. Arba gal kas galėtų paaukoti pinigų?

Viską prašome siųsti šitokiu adresu:
Donald A. Weston. Supt.. White Shield School. Emmet, N. Dakota

(Skelbimą Įdėjo p. Vyt. Skrinską. VVorcester, Mass.)

Vasario 12 d. 2 vai. po 
pietų bus Sandaros 7-sios 
kuopos iškilmingi pietūs, 
bus iki soties valgių ir gėri
mu. Nesivėliukite!c

Komitetas

Mirė V. Leveckas

KARALIENES MIKALDOS SABIJOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai jdomavosi Karalienės Mikal

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi
pildydavo. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo i lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske
vičius. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų kare 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptu 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskevičius 288 Emeraid S t., North Hamilton. Ont. Canada

Sausio 24 d. staiga mirė 
Vincas Leveckas, gyv. So. 
Bostone (250 Goki Št.), pa
likęs liūdinčius žmoną Do
micėlę. sūnus Gediminą,! 
Kęstutį ir Algirdą.

• daliniuose. Kariuomenėje
Kovo 12 d. 3:45 vai. p. p. šv. būdamas, baigė gimnaziją

Jurgio parapijos salėj Norwoo- ir taip pat Lietuvos Univer- 
de smuikininko I. Vasyliūno siteto statybos ir mechani- 
koncertas. kos skyrius. Buvo susipratęs

• hetuvls patriotas. Lietuvoje
Balandžio 2 d. “Lapinų” tra- liko žmona, grižusi vos gy-

dicinis balius “Po svetimu dan- va bolševikų iškankinta iŠ 
gum” Liet. Pil. Draugijos di-, Sibiro. Jos atvykimu i JAV 
džiojoj salėj. j velionis rūpinosi ir dėjo vi-

• sas pastangas, bet okupan
Balandžio 9 d. Lietuvių Pi

liečių Dr-jos salėj Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas.

•
Balandžio 16 d. So. Bostono 

Liet. Piliečių Draugijos didžio
joj salėje Laisvės Varpo ban
ketas.

Balandžio 21 (T. Prudencijos 
Bičkienės koncertas Jordan 
Hali salėje, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

•
Gegužės 7 d. Lietuvių Pi

liečių Dr-jos 3 aukšto salėj 
Bostono Lietuvių Tautinių šo
kių Sambūrio tautinių šokių ir 
kt. vakaras-banketas.

Filmas apie orą

iš Lietuvos
BARZDELIS. Antano sūnus, jis J 930 j jskeioia: 
metais gyveno Braddock. Pa., mieste* i Jurgis Vanagas 
ir dirbo plieno liejykloj. Buvo neve- 395! K. 41st St_ Cleveland 5, Ohio 
dęs. turėjo Amerikoje brolį ir sese- i Mes turime pasiskaitymui lapelių, 
rj- Jo adresasa Braiddocke buvo 8X3 Į ir atsiųsime nemokamai šitas kny- 
Grand St. Jis pats. ar kas anie jį j <ras. Tik parašykite mums: 
žino, prašom atsiliepti šiuo adre u: • Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū- 

Mr. K. Mitkevičius t nus ir šventoji Dvasia; Dievas ir pro-
33 Perry Street,, (d ‘tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie
Stoughton. Mass. pragarą.

Lankėsi V. Šilkas

tas neišleido ir dabar staigi 
mirtis pakirto jį patį. Mirė 
58 metų amžiaus.

Jonas Valiulis pasveiko
J. Valiulis, senas Keleivio 

draugas iš McHenry, Ilk, 
buvo vėl susirgęs ir padė
tas operacijai St. Lucas li
goninėn Chicagoje. Dabar 
jau pasveiko ir grįžo namon 
pas savo dukteii A. Čepulie
nę. Chicagoje buvo globoja
mas kitos dukters Onos Sta
naitienės.

VIETA MOTERIAI 
Duosiu moteriai pilną užlaikymą. 
Prašau atsišaukti apie 69 metų mo
terį lietuvę ar latvę pirmeiviškų pa
žiūrų. Daugiau žinių duosiu per 
’aiška. Rašyti adresu:

Kiblu ga
R F D 1 School St.
Hanover, Mass.

i

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

I
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• 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. Broadvray, So. Boston 27, Mato.

i

Praeitą šeštadienį į Bosto
ną buvo atvykęs New Hav
en’o, Conn., ALTo pirminin
kas V. Šilkas dalyvauti V. 
Vakauzo laidotuvėse. Ta 
proga jis, ’S. Jakučio ir V, 
Vilučio lydimas, atsilankė

Toks filmas bus rodomas 
So. Bostono viešajame kny
gyne (bibliotekoj) 646 Bro
ad way vasario 6 d. 7:30 vai. 
vak. Trys žymūs oro specia
listai aiškins, kokios jėgos 
veikia orą. Įėjimas veltui.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
našle ar mergina nejaunesne 57 me- 
'.ų. Turiu namą ir pinigų. Daugiau 
nformacijų laišku. Rašvkit:

Mr. M. T.
108 Gladstone Avė..
Hamilton. Ont., Canada

Didžiausias gyvenimo menas 
mūsų įstaigoje ir sumokėjo — suprasti gyvenimą, 
savo prenumeratą. E. Ožeškienė

Vedybų tikslu noriu susipažinti sa 
mergina ai našle tarp .'10-40 metų. 
Esu 36 metų, 5 pėdų 11 colių, turiu 
gerą darbą ir neblogai atrodau. Dau
giau žinių per laišką. Rašyti ang
liškai ar lietuviškai. Su laišku pra
šom prisiųsti fotografiją.

P. A.
7722 George Street 
La Šalie, Montreal 32, P. Q. 
Canada (5

DĖMESIO VISIEMS!
Pranešame Moterims ir Vyrams, tu
rintiems galvos odos nepagydomas 
ligas: pleiskanas, plaukų slinkimą, 
šašus, spuogus, niežėjimą. Su vais
tais JI B, Nr. 1-25849 tos ligos yra 
išgydomos 100%.
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
stės plaukų spalva. Jei tie vais
tai neišgydytų—pinigai grąžinami. 
Patyrę tų vaistų gerumą, patarkite 
giminėms^ kaimynams ir pažįsta
miems. Pagal užsakymą, prisjunčia- 
me apdėtu mokesčiu COD. Reikalau- 
kite per artimiausias vaistines, arba 
tiesiai iš mūsų. Tie vaistai raunami 
tik LIETUVIŠKOJE VAISTINĖJE 

2438 W. «9th Street
Chicago 29, Illr

—------------------- -----------------------------------------------------j
NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI j
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42........................................$33.00 •
dydis virš 42 numerio ............................................ $37.00 J

• VYRU 3/4 ILGU?,I0 ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo 36 iki 42................. $61.00
dydis virš 42 numerio.................$70.00

• VVRU ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42 ..................................$95.00
virš 42 numerio................-..........106.00

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3 4 ilgumo su.TIKRU KAILINIU KAL- 
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42.......................$98.00

virš 42 numerio...................$110.00
• Vyrų STORAS VILNOJ NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS. nau ai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka. 1 jardas 54” platumo ........................... $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ........................... $38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaastai. neatskiria

mi nuo tikrų F’ersų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas .......... $99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas...........$75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_ 
bams ar chalatams, 1 jai das 60” platumo ....................... $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTŲ TRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲST! TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TAZAR
SI Reserroir St., CAMBRIDGE, Mau. Tel. Kl 7-9705

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateitie®.

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

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

SLA—mažamečiu apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI. NELIEČIAMA lr NEPRA
RASTI N A. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės.

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

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, Nevv York 1, N. Y.
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Vietines žinios
MIRĖ V. VAKAUZAS

Kauno ir Klaipėdos gimna
zijoj. 1936 m. baigė Taura- 

ir jo draugus, pažįstamus. Ji gės Mokytojų Seminariją, 
ypač skaudi jau didesniam Ją baigęs mokytojavo Klai- 
1 airiui, kai iš gyvųjų tarpo pėdos krašte—Rusnėj ir Ka- 
yra išplėšiamas toks asmuo, tyčiuose. Čia 1937 m. vedė 
kui is nebuvo užsidaręs siau- taip pat mokytoją, salantiš- 
rame savo šeimos ar savo kę žemaitę Angelę Rapalai-

Kiekviena mirtis sukrečia 
ne tik mirusiojo šeimą, bet

vieno asmens darže, bet ku
ris į gyvenimą žiū;ėjo pla
tesnėmis akimis, kibo į pla
čius visuomeninius dirvonus 
ir juose plėšė ne siaurutį,

tę-
Kla:pėdą vokiečiams hit

lerininkams pagiobus, ve
lionis persikėlė į Gelgaudiš
kį ir čia mokytojavo. Prieš

bet platų barą. dar turėjo pasitraukimą į Vakarus, jis 
daug noru i; pajėgų tą barą mokytojo darba dirbo
purerti.

Pa-kutiniuoju metu

net chorui vadovavo.
1948 m. sausio mėnesi at- --------

vykęs į Bostoną, tuoj pasi- Kaip žinoma, vasario 11 
nėrė vietos lietuvių visuo- d. So. Bostone Lietuvių Pi

F. Kirio* pagerbimo reikalu P. Samuks sveiksta po ligos Moterų Klubo i. m. valdyba| RADUO PROGRAMA

Senas mūsų laikraščio’ Šiemet valdyboje yra: 
skaitytojas Petras Samuks, Pirm. Irena Manomaitienė,

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj

skyriaus ku- poeto
i rėjų ir veiklus narys iki mir- riam vasario 13 d. sukanka ligos prirakintas prie lovos.
Į ties. Ilgus metus iki miities 70 metų. pagerbimas. Dabar ligonis jau pradeda
’.jis vilko Balfo skyriaus, Visi norintieji tiek daug vaikščioti ir buvo užėjęs ir 
Itaip pat ir N. Anglijos Mo- lietuvių tautai nusipelniusio į mūsų įstaigą, bet sako, kad 
Įkytojų Draugijos sekretorių poeto pagerbime dalyvauti dar negreit atgaus jėgas po 
'naštą. prašomi ne vėliau kaip iki sunkios ir kankinančios li-

Be jo neapsiėjo ii- Daina- vasario 4 d. pranešti komi- gos.
vos Sporto Klubas—kurį teto pirmu inkui S. Santva- Linkime mūsų kaimynui 
laiką buvo jo vadovybėje. įui laišku arba telefonu (va- ir skaitytojui greičiau nuga- 
Teko jam kurį laiką pirmi- karais) šiuo adresu: 404 K lėti ligą ir sustiprėti, 
ninkauti ir sekretoriauti Street. So. Boston 27, Mass.. --------------------------

ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

______  .ir komentarai, muzika, dai-
Globė Parcel Service,"03 * Magdutės pasaka, 

kurios vedėjas yra J. Ado- Biznio reikalais kreiptis į 
monis, praneša siuntėjams, Buitie I lorists gėlių ir dova- 
kad užpirktas didesnis kie- n4 krautuvę,- 502 E. Broad-

PRANEŠIMAS

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna-

kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina mas R* Keleivis.

, (norintieji galės patikrinti
Bendruomenės Apylinkėje, tel. AN 8-5347. Tas padary- Adv. Z. Šalniene atostogaus į pirkimo sąskaitas), nes ši 

įstaiga rėra suinteresuotasielojosi visą ti prašoma dėl to. kad ko
mitetas galėtu iš anksto tin- 
karnai pasiruošti, o svetys 

turėsiąs rezervuo-
ša-

kių gimnazijoj.
Bos- Velionis jau iš jaunų die-

tone ta nelaboji giltinė kaip nų nesitenkino vien savo 
tik Įsisuko į šitų visuomeni- profesiniu dai bu. bet visur 
nirkų tarpą: neseniai ji iš- ir visada kibo į visuomeni- 
plėšė dr. Bnuno Kalvaitį, o nius dirvonus ir juos pagal 
sausio 24 d. Valentiną Va- savo pajėgas pureno. Būda- 
kauzą. mas Klaipėdos krašte, jis

Velionis V. Vakauzas gi- uoliai dalyvavo įvairiose lie- 
mė 1915 metais vasario 26 tuviškose o r g anizacijose, 
d. Švenčionėliuose, jo tė- ypač stengėsi įtraukti jauni- 
vams nuo pirmojo pasauli- mą į lietuvišką veiklą, buvo 
nio ka;o ugnies traukiantis uolus šaulių, spoitininkų

jos reikalais 
laiką.

Veiklus buvo Tautinės 
S-gos skyriuje ir mirė vice- bu.s tikra 
pirmininko pareigas eida- tą vietą.
mas. buvo LRK Susivieniji
mo kuopos valdyboje ir t. t. kui ie 

Visur velionis buvo parei
gingas, taktingas, mokėjo 
kitų įsitikinimus gerbti ir to
dėl su juo buvo malonu ne

Komitetas tikisi, kad visi
brangina lietuvišką raus poilsio 

spausdintą žodį, sielojasi
lietuviškos kultūros puose
lėjimu, ypač šiame krašte, 
ateis pagerbti tą. kuris per

Adv. Zuzana Šalnienė (turėti pelno iš parduodamų 
apie vasario vidurį rengiasi i prekių, 
vykti atostogų į Virginijos šiuo būdu siuntėjams su
sąlą-. Ten žada pabūti apie j sitaupys daug išlaidų. Gali- 
3 savaites. Linkime malo- ma pasirinkti įvairių vilno-

Auka vainiko vietoje

! nių. įajano, taftos medžia- 
Igų, import. impilams medž., 
iodų, megztinių, itališkų ki
limu ir lovoms užtiesalų,

tik privatiniais reikalais įsavo gvvenima yra daug da 
santykiauti, bet ir visuome- 1 v 
nės darbą dirbti. Visų tų or
ganizacijų, kuriose jis dir
bo, veikėjai pajus netekę 
vertingo nario.

Velionis mirė nesuspėjęs 
ant kojų pastatyti savo trijų

Prof. Ignas Končius Va-į skarelių ir kitko, 
yvemma yra daug da- sario 16 gimnazijai paauko-j Taip pat siunčiame Sin
usų literatūrai, kultu- jo 810 vainiko vietoje ant gėrio siuvamąsias rankines 

\ alentino \ akauzo kaisto. jr kojines mašinas, Horne-
ęs musu

rai.
Komitetas laukia nema

žo būrio svečių ir iš tolimes
nių vietovių.

Užgavėnių blynų vakaras

o v:»: 'KIE PERTAISYMŲ
Altera'ion Help on DRESSES 

REIKIA PATYRIMO 
Dirbti visa ar dalį laiko 

Telefonas; LOng»ond 6-6153

LIETUVIŲ RADIJO KORPORACIJOS
27 METŲ SUKAKTUVIŲ

Metinis TALENTU POPIETIS ir GRAŽUOLĖS 

“MISS LITHUANIA of N. E.” BALIUS

pradžios mokyklos mokinė, 
o sūnus aukštesnės mokyk
los mokinys. Visi jie uoliai 
lankė arba lanko Lituanisti
nę Mokyklą, o vyriausioji 
duktė Dalia, baigianti Mo
kytojų Kolegiją, jau nepir- 
mus metus joje mokyto
jauja.

Kad velionis Bostono lie-Šį sekmadienį, VASARIO - FEBRUARY 5, 1961 m.
Lietuviu Piliečiu Klubo naujojoj salėj, trečiame aukite tu^ių taipe nebuvo eilinis

Air j i r x o ta naiys, ta liudijo daugybė368 W. Bi oadwav, kampas E Street, So. Bostone gėlių vainikų gausus Ianky.
tujų skaičius Zaleckienės 
koplyčioje ir neužmatoma 
automobilių virtinė, sausio 
28 d. lydėjusi velionį į For
est Hill kapines, kur su juo 
atsisveikino Bendiuomenės 
Apylinkės vardu P. Žičkus, 
Balfo—A. Andriulionis ir

Sandaros Moterų Klubą 
šį šeštadienį, vasario 4 d. 
vai. vak. Sandaros salėje 
(124 F Street) rengia Užga
vėnių blynų vakarą. Visi 
svečiai bus gardžiai pavai
šinti. o pasivaišinę galės ir 
pašokti, nes bus ir muzika. 
Tie malonumai už vieną do
leri. Visi kviečiami atsilan
kyti.

X l

P>ay V iew Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22. MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Keal Estate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių p:»r<lavi 
mas, paskolų išrūpinima-:. ' i-okia 
apdrauda (insurance* namu bal
du bei automobilių, nuo-toliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

i
rio akoidionus, maistą ir kt. į 

(Skelb.) (—)

! Dr. Robert Sterns !
i i
* Praneša, kad jis atidarė j

Peter Maksvytis i Irosengard klinikoje!

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į
Praną Lembertą

REALTOR 
597 E. Broadway 

South Bostone
Saukit nuo y iki 7 vai. vai .: 

TEL. AN 8-7031 
o kitu laiku: AN 8-06'J9

Carpenter & Buiider 
925 E. Foarth St., 

So. Boston
A*!it .-j visus pataisymo, remon- J 
• • ir pro'ektavjmo darbus iš lau- J 

ir viduje, gyvenamų namų ir | 
bi.-.rio pastatu, pagal Jūsų reika- f 
lavia-.a. šaukite visados iki y va- ■
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

• 380 W. Broadw;ty. So. Boston 1
i KOJŲ LIGŲ SKYRIŲ į

Ii
• Lankymo valandos susitarus!

Telefonas: A N 8-1500

Apart talentų dalyvaus ir svečiai: Tautinių šokių šokėjai, vad. 
Onos Ivaškienės ir profesionalė ispanų šokių šokėja “LORITA.”

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR l KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiam* visus naudotis greitu 
patarnavinu patikimos įstaigos

9
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9 
9 
•
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9 
9 
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9 
•
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♦Turime pa
♦mis kairėmis.
9

Pristatymas sa rantuotas 
Siuntiniai apdrausti

-i/itikimą medžiagų. odų ir kitokių daiktu pigio- 
Gavome austrišku deimantinių stiklui piauti

Tautinės S-gos—A. Matjoš- • riežtukų nuo už štuka Siunčiame su Inturisto leidimu. 
Vj, ! { Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
Ilsėkis. Valentinai, Atlanto 
pakrantės žemėje! Tavo 
žmonai Angelei, dukterims 
Daliai, Valentinai ir Giedrei 
ir sūnui Vaidatui reiškiu gi
lią užuojautą.

J. Vanagas

SLA 328 kp. susirinkimas

: General Parcel & Travel Co., Ine.
' 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Istaitra atdaro:
Kasdien 9 A. M. 6 P. M. 
šeštadieniai^ S A. M. - 1 P. M.

9
9
I
9

U
t
II♦
t

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
šingeliuojame, den- i

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pag.l susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, .Mass.

J Taisome.
• ertame aiiuminijum 
1 me iš lauko sienas.

dažo- t
t, <

{ Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 
J Du hrol’ai lietuviai • i { 
f Charles ir Peter Kislauskai 11 » Lietuvis Lydytojas

• * Vartoje vėliausios

ir { Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Į Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

{ Garantuojame serą darbą • t J X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

ir Chirurgas
konstrukcijos

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ9

9 |
Į Draudžiame nuo polio, viso- •

♦ 
t 
• 
t•! •

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, M \SS.

{kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
{mių (ugnis, audra ir kt.)
{Visais insurance reikalais {
{ kreiptis:
’ BRONIS

TELEFONAS AN 8-2*05

Programa prasidės 4tą vai. po pietų su
J.—Spalvuotom filrnom pereitų metų radijo pikniko, ir puikios 
lietuvių vasarvietės Blue Water Alanor. Lake George. N. Y.
2. —Talentų pasirodymas
3. —Svečiai dalyviai: Tautinių šokių šokėjai ir ispanų šokių šo
kėja “Lorita”
i.—Dalyvaus “Miss Lithuania of X. E." p-lė Jeanne Liaknickaitė 
5.—šokių kontestai su dovanomis, griežiant populiariam Smito 
orkestrui
(>.—Skanūs lietuviški valgiai ir draugiški gėrimai.
Įžangos auka—suaugusiems S 1.00: vaikams—50 centų.

I aimingas dolerinis tikietas gaus progą laimėti Kleopatros 
Laučienės grožio saliono dovanotą $25 vertės Permanent YVave- 
- pusmetinę.
f U,.:, ■ • * ■ ' - -..... ................ ■ •"

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGĮ IJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West Broad wav. So. BOSTON’ 27. Mass.. Tel. A N 8-8764 

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

P naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR minta apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SĮ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš to.iau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdekite daik
tų sgrasą ir aiškius siun’ėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
praneš ii.ie Jums. kiek kainuoja persiuntimas. ,

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

pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIFTUVIAK v KRFIPKlTftS I.IprUVISK Al
Visi siuntėjai isitikinn. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

mių ui ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI'RISTO įsratioiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nn« 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nno
O vai ryte iki 7 vai vak ir ieštadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

VEDLJAS: JONAS ADOMONIS

Metinis kuopos susirinki
mas bus šeštadienį, vasario 
4 d. nuo 7 iki 8 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Pil. Drau
gijos salėj (368 Broadway).

Kviečiame visus narius 
dalyvauti, nes bus renkama 
nauja valdyba, yra daug ir 
kitų klausimų išspręsti. At
eikite patys ir atsiveskite 
norinčių į Susivienijimą įs- į 
toti.

Susirinkime galėsite ir 
mokestį sumokėti. Praneši
mų atvirtikais nebus siun
čiama.
Iki pasimatymo šeštadienį.

J. M. Tumavičienė
Sekretorė

Buvo sunegalavusi Irena 
Kamantauskienė

Praeitą savaitę buvo su
sirgusi Irena Kamantauskie
nė, gyv. So. Bostone, bet, 5 
dienas pagulėjusi ligoninėj, 
grįžo nąmo ir jaučiasi gerai.

A. Gustaitis j Monrealį
vRašytojas Antanas Gus

taitis vasario 11 d. vyksta į 
j Montrealį dalyvauti Mote- 
rtĮ Draugijos rengiamo va

ikant programoje.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas getą, automatiška aliejaus [iečių (burnerj) visiš
ka. įrengta -u visomis kontrolėmis ir 2/5 gai. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONĄ

24 V alandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- pn /? 19/11
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto 
pagrindų.

oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš »— I
IN EMOK AMAS Į KAIN A VIMAS

Ę The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime 'irus gatavus vaistus.

4 urime. vaistu ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip perinimą, streptomiciną rimifoną. ir vai
stų nno reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

3S2j \V RROADWAY. tarp E ir F gatvių. 90. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryjo iki 8 vai. vak išskyrus šventadienius, ir sekmad

• 
t 
i 
• 
t
: 
t 
»

8-2483 {
I

KONTRIM
Jastiee of thePeace__ Constable

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN

Dažau ir Taisau
f-r-y++++ev

s 
s 
s 
s 
4Lipdau popierius ir taisau s 

Namus iš lauko ir viduje 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

« te
: Charles J. Kay «
3 LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
] Gazo šilimą permainyti $275 l 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.
>vimxxmn

1

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

OPTOMETRISTAI

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
■o. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamai 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver 
či šv. R.išta j lietuviu kalltą.

{ VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisais uždarytas

417 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROAI)WAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS_ 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
{ Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare į
H ardu: ar e Co. <
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST RROAI)WAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Aloore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
■ Visokie geležies daiktai

l A




