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Ambasadorius Harriman Lanko 
Vakarų Europą

Specialus Ambasadorius Aplankys Sąjungininkus Va 
karų Europoje; Balandžio Mėnesį Prezidentas Ken

nedy Pasimatys su Anglijos MacMillanu; Skir
tumų Politikoj Yra Nemažai.

Prezidento Kennedy spe- \()ki ečiu Turtai 
cialus ambasadorius W. A- >7 S
verell Harriman išvyko sek- i\€OUS Grąžinti
madieni i Vakarų Europą, ----------
kur jis lankys Anglijos. Ita- Tarp Amerikos ir V. Vo- 
lijos, V. Vokietijos ir Pran- kietijos visus pokarinius 
cūzijos vadus ir su jais tar- metus ėjo derybos ir ginčai 
sis dėl politikos subendri- dėl grąžinimo vokiečiams 
nimo ir vieningo veikimo JU karo metų konfiskuotus 
NATO organizacijoj ir san- čia turtus. Vokiečiai būtinai 
tykiuose su Sovietų Sąjun- norėjo išsiderėti, kad Ame- 
ga. Per ambasadorių Harri- rika tuos turtus grąžintų, 
mana naujoji Amerikos vy- Buvusioji Eisenhowerio 
riausybė užmezga artimes- vyriausybė su tuo jau veik ir 
nius ryšius su savo artimiau- buvo sutikusi, bet sutartis 
siais sąjungininkais Vakarų dar nebuvo pasirašyta ir, ži- 
Europoje. Eina kalbos, kad noma, senatas nieko dar ne- 
ambasadorius Harriman ap- Buvo patvirtinęs, 
tars su Anglijos vadais An- Naujoji vyriausybė pain- 
glijos ir Amerikos politikos formavo vokiečius, kad jų 
skirtumus Afrikoje. karo metu konfiskuotas

Balandžio mėnesį prezi- turtas Jiems n*bus 
dentas Kennedy pasimatys tas’ vynausybe nesitiki, 
su Anglijos ministerių pir
mininku MacMillanu, bet 
nelaukiant to pasimatymo 
kai kurie skirtumai politi
koj bus bandoma išlyginti.

Vienas žymus skirtumas 
yra santykiuose su komuni
stine Kinija, Anglija sako, ____________________
kad komunistinė Kinija tu- « v e. . .
ii būti priimta į Jugtinių MttSKVū Stengiasi
Tautų organizacija ir ji vie- Suardyti J. Tautas
na turi atstovauti Kiniją. _______
o Formozoje esanti kinų na- Adiai e. Stevenson, Ame- 
cionalistų vyriausybė turė- rikos ambasadorius Jung. 
tų būti pašalinta iš JT or- Tautų organizacijoj, sako, 
ganizacijos. Amerika į tą kad Maskva dabartiniu lai- 
reikalą žiūri kitaip. Dargi ku siekia sužaloti Jungtinių 
jeigu būtų sutarta Įsileisti Tautų organizaciją, kad ji 
komunistinę Kiniją i JT or- pasidarytų bereikšmė to- 
ganizaciją, nacionalistinė kiuose'atsitikimuose, kaip 
Kinija turėtų toje organiza- Kongo, 
cijoje pasilikti, kaip nepri-; Chruščiovas pasisakyme
klausoma valstybė.
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kad senatas tokį susitarimą 
patvirtintų, o, be to, vyriau
sybė ir nenori senatui to
kios sutarties siūlyti patvir
tinti. Vokietija pati turės 
savo piliečiams už jų Ame
rikoj prarastą turtą atly
ginti.

PREZIDENTAS SL VOKIETIJOS MINISTERIŲ

i rezicenias John F. Kennedy kalbami su V. Vokietijos 
užsienio re .kalų ministerių. kuris lankėsi YYashingto- 
ne. Svarbiausiai buvo kalbama, kaip turtinga V. Vo
kietija gali prisidėti prie Europos gynimo ir kiek ji 
gali skirti pinigų ūkiškai atsilikusioms šalims remti.

Prezidentas Užvertė Kongresą 
Įvairiais Pasiūlymais

Kongo Eumumbistai 
Žygiuoja Pirmyn

---------- j
Kaip tik Jungtinės Tau

tos New Yorke paskelbė,
kad neleis pilietiniam ka- -------------------
rui Konge plėstis, lumumbi- Prezidentas Parūpina Kongresui Darbo, Bet Kongresas 
niai žmonės iš Stanleyville Nesiruošia Skubėti; Vėliausias Prezidento Siūlymas 
pradėjo savo ofensyvą prieš Įstatymais Saugoti Šalies Gamtos Turtus, Ap- 
kitas Kongo dalis. j valyti Upes, Kontroliuoti Patvynius ir pan.

Pereitos savaitės penkta- 7 “ “ J # ----------
dieni lumumbininkai užėmė Romoje Daugiausia Prezidentas Kennedy ir 

; Luluabouig miestą, Kasai Yra Komunistų ^Sui ^Sūlymą"

---------- naują ir platų įstatymą dėl
bininkams užimti miestą,1 - ; ^bes gamtos turtų apsau-
r~, midi iie mierta naėmė clos g^h’os gJ7e.namoJ v’ie" ' gos. Prezidento pasiūlymas 
, ’ g?.. ’ J , toj, priviso labai daug ko- apima labai plačią sritį—gi-

e musių, .a yti, su pen munistų. Dabartiniu laiku . rių apsaugą, naujų naciona-

provincijos sostinę. JT ka 
riuomenė netrukdė lumum-

tosios kolonos pagalba. O komoje kas trečias žmogus 
kai nėra muštynių, tai nėra yfa arį)a komunistas, arba 
reikalo rė tvarkos daryti, balsuojantis už komunistus, 
tokiu būdu lumumbiniai po

linių parkų kūrimą, upių 
vandenų apsaugą nuo už
teršimo ir eibę kitų dalykų.

. _ ... t Toks komunistų privisi-! kuriais vyriausybė turėtų
JT kariuomenes nosimi uz- mas šaiįa popiežiaus kelia susirūpinti ir išleisti'reika- 
kaiiavo dideli —L* “ * - - -^estą ir katalikų vadų susirūpi.mną Hngus įstatymus. Kol kas
oaug žemės. Iš Luluabourg įr bažnyčia rengiasi imtis vyriausybė siūlo tik mažą
lumumbiniai pakilo į toli- žygių, kad Romoje Maskvos dalį to plano vykinti, bet
mesni žyd ir jau pasiekė šalininkų skaičių sumažin- planas numato tolimesnę

Eichmaao i ciscjai Leopoldville provinciją. tų. Kaip tas seksis, tai jau ateitį ir ragina kongresą
Jau Tra Puskirti Kongo vyriausybė, kurią Yra kitas klausimas. planingai imtis šalies gam-

JT organizacija pripažįsta, koma, Italijos sostinė, tos turtų apsaugos, tunnt
Izraelio teismas iau na sako> kad JT kariuomenė stiPriai Yra supramonėjusi, galvoje ne tik dabartį, bet

eiruošė teisti voldeėiu nariu Išdeda Maskvos orientaci- ® kartu fu auf?nc“ >’!'am°- ir tolimesnę ateiti.
- _ -- , * j v t? jos vyriausybei Stanleyville ne miebte dldeJa darbinin- j Prezidento programa yra

niau vadinosi sultonu, bet v^ną įs vai.ų, Adolfą Eich- J^Y Y nauiag kų skaičius ir nemaža dalis didelio užsimojimo. Ameri-
paskui “sumodernėjo” ir pa- ei^ejai jau yra pa- Italijos darbininkų seka ko- kos vyriausybė turi milžiniš-
sivadino karaliumi. Jis bu- s Jrti, kaltmimas^paruoštas, _________________ munistus. kus žemės plotus, kurie da

bar daugelyje vietų išnuo-

Mire Magometas V
Maroko Karalius

Vasario 26 d. Maroke mi
rė to krašto karalius Mago- 
metas Penktasis, kuris se

vo tik 51 metų amžiaus. ®. i’lasidės baIan-
Maroko sostą dabar ūžė- ( z!?. , ( ier^’ , , Eisenhoicer Sako,La O r* ■** — * * , 1- I rfv. 1 —■ 1 — ■

mė mirusiojo karaliaus sū- „ ., .. ,
nūs, kuris karaliaus Hassan maza susidomėjimo. Etch 
Antrojo vardu.

Apie naująjį karalių sa 
ko, kad jis “nemėgsta kai
riųjų,” kas jam visiškai ne
kliudo bičiuliautis su Mas
kva ir imti iš jos ginklus ir 
ką kitą.

Miręs karalius pasižymė
jo tuo, kad jam valdant 
Marokas atgavo nepriklau
somybę iš prancūzų 1956 
metais balandžio 7 dieną

1 Kennedy Per Kairus
manas bu? kaltinamas

! žudęs apie šešios milionus Senatorius republikonas 
žydu Euroooįe. Visi didės- Mundt ^k0’ kad buvęs pre- 
ni ir mažesni žydu žudyto- zidentas Eisenhovveris į da
lai karo metu Europoje dir- bailini prezidentą Kennedy
i i-* • i . i rriiiin lzoin i oiirr

nu-

bo Eichmano pavestą dar
bą, o pats Eichmanas buvo 
gavės iš Hitlerio užduoti 
skerdinėmi< “galutinai iš
spręsti žydu klausimą.”

KUBOJE “VALYMAS’

dėl Kongo siūlė Afrikos val-
Skirtumai Afrikoj pasi- 1 stybėms pačioms sutvarkyti 

reiškė pereitą savaitę. Afri- Kongo, ten remti Gizenga 
koje lankosi Amerikos vai- Į vyriausybę Stanleyville ir 
stybės pasekretorius Afri- i neleisti Jungtinių Tautų or
kos reikalams ir ten jis pa
sisakė pritariąs šūkiui, kad 
“Afrika turi priklausyti af
rikiečiams.” Anglijoje dėl 
to kilo nepasitenkinimas, 
nes kai kuriose Anglijos dar 
valdomose Afrikos srityse 
šalia afrikiečių negili gyve
na ir balti afrikiečiai—an
glai. Greit pasekretorius M. 
VViIliams paaiškino, kad sa
kydamas “afrikiečiams” jis 
turėjęs galvoje juodus ir 
baltus Afrikos gyventojus, 
bet įspūdis visvien paliko, 
kad Amerika kišasi į Ang
lijos teritorijų vidujinius 
reikalus.

Tokių nesklandumų yra 
ir su kitais sąjungininkais ir 
ambasadorius Harriman pa
sitars su jais, kaip visus ne- 
skandumus pašalinti.

Prezidento pasiuntinys 
ši pirmadienį jau turėjo pa-, 
sitarimus su Anglijos vy- ’ 
riausybės nariais. Anglijoj 
jis buvo pasitiktas kaip se
nas draugas, nes jis yra bw 
vęs ten pasiuntiniu.

ganizacijai kištis į Afrikos 
reikalus.

Rusai dabar boikotuoja 
JT generalinį sekretorių 
Hammaskjold. kaip jie sa
vo laiku boikotavo Trvgve 
Lie.

Be to, jis sujungė visas tris 
Maroko dalis į vieną valsty
bę—prancūzu, ispanų Ma
roko ir Tanžiro miestas, ku- 
ri« buvo tarptautinės komi
sijos valdomas.

De Gaulle Kalbasi 
Su Tuniso Burgiba

U li iilUUaVllį

PRINCESĖ MTRIJKE

Tai Olandijos karalienės 
jauniausia duktė, kuriai su
kako II metu amžiaus.

x ai j z.itj 
p. CaiViCaiVCiO 

IiUllO buioio SU V»C 
CittuilC apie pianvUz.(į u A u- 
uisu MinjMuo, UCb <11 Olėl li
piai Iduniauia, naci u U pi e- 
aiuciUU upuiis niaci įjos 

! lamos paliauoas, ar ueiu pa
šilai s, naip tiesiogines ue- 
iyoos tarp /iizyiu maisu- 
niiiKų ir piancuuzų gau ou- 
ti pradėtos.

stebėtojai mano, kad de- 
rybos tarp maistininkų ir | 
prancūzų jau yra sutartos ir 
Buigiba atvyko tik kai ku
riuos klausimus iš anksto 
aptarti.

i Santykiai tarp Tuniso ir 
Prancūzijos nėra labai ge
ri. Tunisas remia Alžerijos 
sukilėlius, duoda jiems pas 
save prieglaudą ir, be to, 
Tunisas baigia atimti žemes 
iš prancūzų kolonistų, kurie 
iš seniau buvo apsigyvenę 
Tunise.

DVI GRAŽUOLĖS

Viršuje Marylin Cha-e iš
rinkta \ew Yorko Fondui 
kovai su širdies ligomis 
garsinti, o apačioje Cyn-. 
thia Brooks laiko rožių 
puokštę, norėdama primin
ti. kad geliu paroda Neu 
Yorko knlizejume atidaro
ma ko\<> I dien;j.

žiūri, kaip į “perdaug kai 
i ios politikos” žmogų ir, be 
to, jis skaito, kad Kennedy 
perdaug klauso unijų bosų.

Generolas Eisenhovveris 
tarp golfo ir kurapkų šau
dymo vis dar suranda laiko 
ir politikai ir pagal įpratimą 
kalba taip, kaip prekybos 
rūmų (Chamber of Com
merce) ir panašūs biznieriai 
jį išmokė kalbėti.

Buvusio prezidento Eisen- 
hovverio seketlorius dėl se
natoriaus Mundto paskelb-

Iš Kubos praneša, kad 
ten kariuomenė ir milicija 
laukia Fidel Castro įsakymo 
“išvalyti” kalnus nuo maiš
tininkų. Esą 900 maištinin
kų ten jau seniau buvo’pa
imta nelaisvėn, o 300 už
mušti, bet kalnuose dar esą 
du ar trys tūkstančiai par
tizanų ir prieš tuos siunčia
ma kariuomenė, o kai Ca
stro įsakys, tada prasidės 
valymas.

Piet. Viatname

Pietiniame Vietname ka
riuomenė deda pastangas iš
naikinti komunistų partiza
nus, kurie iš šiaurinio Viet
namo atvyksta žmonių tero-

tų jo pažiūių sakė, kad ge- ’,zuotl- 
nerolas Eisenhovver, jei tu
rės ką pasakyti politikos 
klausimais, pats tą padarys, 
o kiti gali tik už save kalbėt.

mojami ganykloms pusvel
čiui, bet daug tų plotų gali
ma būtų apsodinti giriomis, 
ir giriose pelningai šeimi
ninkauti. Kova su potvy
niais seniai vedama, bet dar 
daug kas lieka padaryti.

Tarp kitko siūloma įkur
ti Cape Cod nacionalinį 
parką tuoj pat Apie pro
jektą kalbama jau eilė me
tų, bet reikalas nebuvo pa
judintas iš vietos.

Prezidentas “užverčia” 
i kongresą visokiais pasiūly
mais, bet kol kas kongresas 
neparodė didelio skubėji
mo svarstyti prezidento pa
siūlymus. Tik vienas prezi
dento pasiūlymas dėl pratę
simo pašalpų mokėjimo be
darbiams jau perėjo per 
atstovų rūmų svarbiausiąją 
komisiją.

Laoso Taikos Dar Nėra

Arabų Naseris Vagia
Belgų Turtą Egipte
Arabų respublikos dikta

torius Nasseris paskelbė, 
kad jis “sekvestiuoja” vi
są Belgijos piliečių turtą sa
vo respublikoje. Ką Nasse
ris su tuo turtu galutinai 
daiys, pareis nuo jo malo
nės.

Santykiai tarp Arabų re
spublikos ir Belgijos sugedo 
dėl Lumumbos. Minia ara
bų, valdžios paskatinta, Ka
iro mieste išplėšė Belgijos 
ambasadą. Belgija dėl to 
nutraukė diplomatinius san
tykius su Arabų respublika, 
o Nasseris, atsikeršydamas, 

i paėmė savo žinion visą bel- 
gų piliečių turtą Egipte ir 
Sirijoje.

GAVO 15 METŲ

Sheldon. |owa. banko prezi
dento duktė banko tarnau
toja. Burnice Iversoa Geig- 
er pasisavino iš banko 2 
milionų doleriu ir už tai ga
vo 15 metu kalėti. Ji būtu 
gavusi kalėti net 175 me
tus. jei bausmės už kiekvie
ną išvardytą prasikaltimą 
būtu sudėtos į krūvą.

Laoso karaliaus pasiūly
mas, kad kaimynų komisi
ja atvyktų prižiūrėti vidaus 
kovų paliaubas, kol kas ne
užtikrino kraštui taikos.

Bet ir karas Laose šiuo 
tarpu yra pritilęs. Nei ka
ras, nei taika gali užsitęsti.

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų . dėmesiui
LSS 116 kuopos narių 

susirinkimas bus kovo 
• 4 d., šeštadienį Riverside 
I Masonic Temple namuose,
1 Hubbard ir Bagley gatvių 
kampe (įėjimas i. Bagley L

! Susirinkimo pradžia — 5 
vai. vakare. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes turime 
aptarti keletą svarbių rei
kalų.

Alfonsas Nakas
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Parama švietimui
Amerikoje švietimas yra ‘‘vietos reikalas.” Miestai, 

valstijos švietimo reikalus tvaiko pagal savo geriausią 
išmanymą, o aukštosios mokyklos,—universitetai, kolegi
jos, politechnikumai ir kitokios daugumoje yra privačių 
organizacijų rankose ir nemažai jų yra valstijų ir viso
kių tikybinių organizacijų žinioje.

Dabar jau eilė metų pradžios ir vidurinės (čia vadi
namos aukštosiomis) mokyklos vargiai besutalpina mok
slo jaunuomenę. Veik visur girdėti skundų, kad trūksta 
mokyklų pastatų, trūksta mokytojų, nes Į mokyklas kas
met ateina vis didisni būriai jaunimo mokslo ieškoti.

Savivaldybės, kurios mokyklomis rūpinasi, daug 
kur nepajėgia naujų mokyklų pastatyti, kiek jų reikėtų, 
nepajėgia mokytojams mokėti pakankamas algas, kad 
jie būtų suinteresuoti dirbti mokyklose visą savo amžių. 
Tų trūkumų vietos savivaldybės kai kur ir norėdamos! 
negali pašalinti dėl stokos lėšų. Bendrai, Įvairias moky
klas lanko apie ketvirtadalis visų krašto gyventojų ir' 
“studentų armija’’ kasmet didėja. Jaunuomenei reikia 
duoti progos mokytis, reikia net geresnių mokyklų, ge
resnių mokytojų, platesnių ai- gilesnių mokslo programų..

Visokie mokyklų trūkumai Amerikoje "paaiškėjo” į 
ar pasidarė “pirštu prikišami” nuo pasirodymo pirmojo 
“sputniko” padangėje. Tegu buvęs prezidentas tą Įvyki 
pasitiko šaltai, kaip dera karo vadui, bet viešos diskusi
jos dėl Amerikos mokyklų trūkumų, nuo tos datos pasi
dalė rimtesnės ir daugelyje vietų už jaunimo mokymą 
atsakingi žmonės nebesitenkino diskusijomis, bet ėmė- j 
si šj tą ir daryti. Mokyklų lygio kėlimas dabar be per- : 
traukos vyksta ir vyks, kol Amerika jaunuomenės ruoši
mo srityje pasijus pirmaujančioj vietoj.

Mokyklų gerinimą, kaip sakyta, daug kur kliudo 
lėšų trūkumas. Todėl daugelis mokyklų rūpintojų sužiu
ro i Washingtono vyriausybės iždą ir iš ten pradėjo lauk
ti paramos mokykloms gerinti. Nuo pirmųjų kalbų apie 
paramą jaunimo švietimui, iki praktiškų žygių, praėjo 
ilgokas laikas ir keli bandymai paramą švietimui teikti 
atsirėmė i sektantiškų mokyklų vadovų reikalavimus ir 
jiems duoti “jų dalį,” i konservatyvių žmonių “principą ”

SVARSTO ATLYGINIMŲ MINIMUMĄ

llarbo sekretorius Arthur J. Goldberg (vidury) dėsto 
savo pažiūrą atlyginimo minimumo klausimu atstovų 
rūmų nariams James Rooseveltui ir Adam Clavton 
PaweII. kurie yra darbo ir švietimo komisijos nariai. 
Kaip žinoma, prezidentas siūlo pakelti uždarbių mini-

egzilinę vyriausybę Londo
ne, kurios pirmininku buvo 
Eduard Beneš. Grynai Be- 
nešo pastangomis buvo pa
sirašyta 1943 m. Sovietų-Če- 
koslovakijos drau gystės 
paktas ir Tarpusavės pagel- 
bos ir pokarinio bendradar
biavimo sutartis. Grįždamas 
Į išlaisvintą Čekoslovakiją,

L
Kas savaite

JT ir Kongo
Jungtinių Tautų saugumo 

taryba pereitą savaitę priė- 
Benešas gyrė ir džiaugėsi mė eilė nutarimų dėl Kon- 
artima ir broliška d:augy-;go tvarkymo. Nutarimai bu
ste su SSSR. Bet, žiūrėkite,
kas atsitiko? Praėjo vos ke-
leri metai ir sovietai supla
navo nušalinti senuosius Če
koslovakijos politikus ir jų 
vieton Įsodinti savo patiki
mus žmones. Jan Masaryk, 
Čekoslovakijos kūrėjo To
mo Masaiyko sūnus, buvo 
išstumtas pro užsienių rei
kalų ministerijos langą ir 
jo kruvinas kūnas buvo su
rastas prie Černin i-ūmų ša
ligatvio kovo mėn. 1948 m. 
Jo vietą užsienių reikalų 
ministerijoje užėmė komu
nistų patikėtinis Vladimir 
Clementis.

I
Dėl rinkimų rezultatų vi

sokie pranašai dar tyli. Gal 
ir iš tikrųjų geriau palaukti 
rinkimų . . .

Belgų socialistai Į rinki
mus eis vedami grįžusio iš 
Paryžiaus, NATO sekreta- 

, riato, Henii-Paul Spaak, sa
vo išbandvto vado.

Kiek Lumumbų nužudė sovietai
ANDRIUS VALUCKAS

Eduard Beneš, didelis hu
manistas ir taikos mylėto
jas, vienas iš Tautų Sąjun
gos (League or Nations) or- 

; ganizatorių ir tikrai dide- 
i lis Sovietų Sąjungos drau
gas, vienu tarpu išgelbėjęs 
Stalino režimą nuo sąmok
slininkų, taip pat buvo iš- i

vo priimti dėka tam, kad 
rusai jiems nesipriešino, o 
nesipriešino jie todėl, kad 
tie nutarimai nėra jiems 
blogi.

T iesa, rusai siūlė kitokius
nutarimus, bet jie siūlė žino- Izarelyj pereitą savaitę 
darni, kad tik jie patys už valstybės gynėjas paskelbė 
juos ir tebalsuos, o kai vė- kaltinamąjį aktą prieš vė
liau Afrikos neutralios vai- kiškųjų nacių vyriausią žy- 
stybės pasiūlė “kompromi- rių naikintoją Adolfą Eich- 
są,” rusai su tuo sutiko. maną, kuri Izraelio agentai

i . ' pagrobė Aigentinoje ir par-Pagal saugumo tarvbos C. , . •
, • tt i ~ „sigabeno pas save teisti,nutarimą, JT karo pajėgos . 1 . ,

tz ♦ • , i -i ’ Kaltinamasis aktas vraKonge turi sulaikyti ten be
siplečianti pilietini karą,
turi atstatvti ten parlamen-... . . , , . . „ .. . . - i , , įsspresti zvdų klausima vitalini režimą, turi uždraus- 1 f . * . ... • „. .•,! . Y - • tz sus zvdus įsskerdziant Luti ginklų įgabenima i Kon- . _ , , .•- i -ii • ropoję. Tu skerdvniu vienasgo, išskyrus ginklus siun- . C J . y . ,.. v • - ir zvmesmuju vykintojų bu-ciamus per JT organizaci- • .j . . m

ją, turi ištirti Lumumbos
nužudymo aplinkybes ir 
kaltininkts nubausti, turi iš

Eichmano byla

pereitą

ilgas ir išvardija vokiečių 
nacių pastangas "galutinai

belgusvalyti 
lauk . . . 

Nutarimai

įs

vo Eichmanas.
Žydų naikinimas vokie 

ri* čių užimtuose kiaštuose bu 
Kon^o v0 ne&ir<lėtai kiaurus prasi

Naujoj Kongo respubli- metodus. į suninku, taip pat buvo iš-j Nutarimai skamba šiaip
nėra viskas tvarkoje ir nie- Nors trumpai pabandyki-j dumtas iš prezidento vietos taip, bet jų vykdymas 
kas negali pateisinti politi- me dirstelėti i Sovietų tos ir paslaptingomis aplinkv-1 greičiausiai sukels tokia vel
niu varžovu nužudvmo. jei- rūšies rekordus, i jos nusi- bėmis mirė 1948 m. rugsėjo; niavą, kokios Konge dai
gu'Lumumbos nenužudė so- kaitimus žmoniškumui ir 3 d. Tai antras žinomesnis nebuvo. Su 20,000 kareivių
vietų pasiųstas agentas, pa- teisei Lietuvoje, Latvijoje, Čekoslovakijos Lumumba. iš Įvairių kraštų JT turi nu
gai seną sovietišką techni- Lenkijoje. Čekoslovakijoj, Trečias Lumumba buvo ginkluoti apie tiek pat vi-
ką—šūviu i pakauši. Jo mir- Vengrijoj ir Tibete, nekal- pats komunistinis užsienių šokių Kongo valdžių karei-

kad mokyklos yra “vietos reikalas” ir i panašias kliūtis, tis perdaug jau palanki so- bant jau apie politinių prie- reikalų ministeris Vladimir vių. Tun pagauti Lumum-
Kartą visas reikalas užkliuvo už mokyklų segregacijos vietiškoms kombinacijoms šų nuolatinius žudymus pa- Clementis—jis dingo sovie- bosplikusir, turi, tui būt,

Vita karta dėl visokiu kon- Afrikoje ir Jungtinėse Tau- čioje Sovietų Sąjungoje. tiško teroro džunglėse
9ervatorių baimės, kad federalinė valdžia neimtų moky- tose- Sovietai, okupavę Pabai
klas “kontroliuoti” ir t. t.

Naujas prezidentas Wa?hingtone dabar nutarė rei
kalą vėl pajudinti ir pasiūlė kongresui “kuklią,” progra-

pagauti ir tuos žudikus, ku-
dlonlzATnrillzv k~7V<AIIIT7 V VII1U

įtarimas tuo didesnis, tijo kraštus (Lietuvą, Lat- 
kad sovietai sukėlė iš ank- viją ir Estiją) 1940 metais, 
sto gerai suorganizuotą tuoj areštavo buvusius tų 
triukšmą, tarsi laukdami to kraštų prezidentus, kurie

Lenkija, Rumunija, Bui- sker(jė daug antikomunis- 
ganja taip pat turi audėju- tų, Bent taip turėt bQti
sios sunkia? aukas ant ki-u- 
vino sovietiško sosto. Tų 

politiniųkraštu buvusiu

taip
bet galima iš anksto pasa
kyti. kad JT skerdikų ne
pagaus ir jų nenubaus. 

Tarpe JT saugumo tary-
mą, bent pradžiai. Ar jo siūlymas praeis. A ra vilties, ivvkįo b- persistengė iškėlė nespėjo pabėgti, ministerius Dartiįu vadu ir vvriausvbės 
kad taip. Tegu kukli parama, bet daugelis neturtingesnių žmogžudystės moralinę ir kitus aukštus valdininkus, J,arju likimas vra’panašus i 
valstijų tik tuo būdu gali savo mokyklas gerinti, naujas i įr kriminalinę pusę. Čia jie nor? jie niekuo nebandė ko- Pabaltijo kraštų ir čekoslo- ^.os tarim/ X,a tokilJ nepro- 
statyti, mokytojų algas kelti, mokyklų programas plėsti padarė klaidą, nes žmonės voti prieš okupantus. Juos vakj10s likimą Jei<m Afri- ka’P išvarymas bei

koje čiabuviai nužudo koki ______  , , ...ar gilinti ir, bendrai, žengti pirmyn. panoro patikrint, koks pačių suėmė tik todėl, kad sunai-
sovietų rekordas tokiuose kintų g a 1 i mą opoziciją. žmogų, tai gal todėl, kad

APŽVALGA
KAUKŲ PAKĖLUS

Įtakingas Bostono dien
raštis “Christian Science 
Monitor” vasario 20 d. pa
skelbė savo korespondento 
Londone Henry S. Hayvvar- 
do straipsni apie Sovietų 
Sąjungos veidmainiavimus 
ir krokodilišką moralę.

, bet kas gali užmiršti Vengrijos 
ministerių pirmininką Imre Na- 
gy. komunistų sušaudytą 1958 
metais, -Jan Masaryka čekoslo- 

; vakijos užsienių reikalų minis- 
terį nužudytą 1948 metais, ir 
nacionalinius vadus Bulgarijos, 
Rumunjos. Albanijos, ir Lenki- 

į jos. kurie vienu ar kitu būdu
i buvo pastatyti prie sienos nuo 

Laikraštis pradeda nuo į įo ]ajko, kai komunistai
to, kad Maskvos diktato
riams visai nepritinka dė
tis geros širdies dėl Lumum
bos mirties Konge, nes bol
ševikai patys turi nešvarias 
rankas. Straipsnyje skaito
me:

“Sovietų Sąjungai visai ne
pritinka lieti tiek daug krokodi- 
liaus ašarų dėl visų apgailes
taujamos Patrice Lumumba 
mirties, arba mėtytis žodinėmis 
atakomis prieš Vakarų “koloni- 
alinius imperialistus,’’ tariamai 
atsakingus už tai.

‘‘Kremliaus valdovai patys 
neturi švarių rankų kolonializ
mo reikale. Faktiškai, trys nau
jausios kolonijos pasaulyje 
šiandien yra Baltijos valsty
bės—Lietuva, Latvija ir Estija.

“Neminint jau gabalo Suo
mijos, Rytprūsių, dalies Lenki
jos. Prikarpačio Rutenijos, Bu- 
kavinos ir Besarabijos. Iš viso 
24,000,000 gyventojų ir 190.000 
ketvirtainių mylių teritorijos 
Europoje..

“O kas liečia politines žmog
žudystes, tai nors Maskva ir 
eina priešakyje eilės bandyme 
padaryti iš Lumumbos kankinį,

laiko,
kontrole i savo rankas ?"

paėmė

.reikaluose, ar jie patys nė- Meikys, Skučas, Tamošai- jje (jar n^ra atpratę nuo ka 
ra tik nužudę daugiau Lu- tis, Kailis Ulmanis, Balo-Įnibališkų ceremonijų ir tuo 
mumbų kaip visos Afrikos dis, Selters ir kiti dingo Si- būdu ginasi nuo bado. bet 
tautos kartu paėmus? biro taigose, bolševikų ka-'

Sovietų ambasadoriumi Įėjimų požemiuose arba bu- 
Jungtinėse Tautose (United vo išmesti sušalti sniego pu- 
Nations) y: a Valerijan Zo- snyse. Bet tai tik dalis Lu- 
rin, kuris yra vienas iš so- mumbų, nes pagal Serovo 
vietinės diplomatijos istori- aplinkrašti tuose kraštuose 
jos autorius, todėl jis ture- turėjo būti suimti visų buvu- 
tų sarmatytis kaltinti kitus šių politinių partijų vadai, 
kraštus tais nusikaltimais, pirmininkai bei sekretoriai, 
kurie yra kasdieninis reiški- rajoninių komitetų nariai, 
nys Sovietų Sąjungoje ir jos laikraštininkai, 1 i t eratai, 
okupuotuose kraštose. Tie mokslininkai ir dešimtys 
faktai puikiai žinomi Zori- tūkstančių eilinių piliečių, 
nui ir jeigu jisai drįsta kai- ir nežmoniškose sąlygose iš-

Maskvos valdovai turi tinti kitus, tai tik todėl, kad tremti Sibiran. Tas pats Se- 
dviguba moralę, viena sau, jis skaito kitų tautų atstovus rovas ilgą laiką buvo arti- 
kita kitiems kraštams. Sau ignorantais, neišmanėliais,
jie pavelija vartoti beato- nežinančiais paskutinių me-
dairini smurtą savo koloni- 

i alinėje satelitų imperijoj, 
kartu kitus peikdami dėl Į- 
vykių kituose kraštuose. Tą 
dvišaką komunistų vadų po
litiką jau gana seniai pa
stebėjo Vakaių pasaulis ir, 
reikia manyti, pastebės ir 
naujai gavusios laisvę Azi
jos ir Afrikos tautos.

Korespondentas primena, 
kokias pastangas daro an
glai rasti taikiam sprendi-

tų istorijos ir nenusimanan
čiais apie Sovietų Sąjungos 
banditiškai galvažudiškus

mas Chruščiovo patarėjas, 
o gal jis dabar taiko savo 
patyrimą Afrikoje?. .

Antro pasaulinio karo 
metu čekoslovakai sudarė

sovietų viešpačiai bado ne
jaučia ir jeigu jie žudo, tai 
ne iš kanibalizmo, o iš ko
munistinės doktrinos knv-

je privatūs asmenys belgai, 
kurie dirba Įvairiausius va
dovaujančius darbus. Juos 
išvarius, kas gi dirbs jų dir
bamą darbą? JT “dėdės ir 

' tetos” apie tai negalvoja, o 
, gal “neutralūs afrikiečiai” 
laukia, kad rusai ir kiti bol- 

'ševikiški kraštai duos Kon-

žengimas prieš žmoniškumą 
ir Eichmanas, vienas iš na- 

' cių viršūnės, už žiaurumus 
užmokės savo galva. Bet 
Izraelis nori pasiekti dau- 

i giau ir parodyti pasauliui, 
kaij) vokiečiai tą nežmoniš
ką sumanymą vykdė gyve- 
niman, kas jiems padėjo ir 
su jais bendradarbiavo.

Eichmano teismas daug 
kam atidaivs akis, bet ar 
sumažins antisemitizmą, tai 
kita- dalykas. Pavyzdžiui 
iš Argentinos praneša, kad 
ten, kaip tik dėl Eichmano 
pagrobimo aplinkybių, anti
semitizmas krašte žymiai 
sustiprėjo. Tai lyg koks už
keiktas ratas.

•
Rodezijoj

Afrikoje bręsta naujas 
skaudulys—Rodezijoj, kur 
jau eilė metų vietiniai gy
ventojai negi ai negali susi
tarti su tokiais pat vietiniais 
baltaisiais gyventojais dėl 
Pietų ir Šiaurės Rodezijų ir 
Nyassaland kraštų tokio su
tvarkymo, kad ir negrai ir

Lietuva, Latvija ir Estija, sų “konferenciją Rygoje” 
Nuo falsifikuotų 1940 m. su jų pavergtomis tautomis

“liaudies seimų” rinkimų iki Dįekas ir negirdi,
masinių deportacijų korės- ^a?^xai tokių derybų nerei- 

rusų savopondentas išvardija rusų ka’ J1 P11Pazlsfa 
sovietų žiaurumus jų pa- kumšti, o ne derybas.
jungtuose kraštuose ir mini . '

Si«i i«-v. tain.an, ^00 tūkstančių lietuvių, iš-1 Teko jau matyti tą ido-

mui jų likviduojamoje im- Į vežtt^ i_^Įbirą 1948 metais
perijoje Afrikoje, kad ne
bepasikartotų kur kitur

gų bei perdėtos baimės. pgj^aiingyg technikus ir baltieji galėtų ramiai kai-
Pndėkime pne sonetis- kitUP specialistus9 Lumum-‘ m-vniskai įgyventi, 

kų Lumumbų dar paskuti-, ba t0 n0rėj-o ir buv0 jau ne. Į Rodezijoj, kaip ir Pietų 
i Afrikoj, neorių yra didžiulė 
dauguma, bet baltieji bijo 
netekti vyraujančios politi
nė? itakos, kad jų kartais 
neištiktu belgų likimas jų 
buvusioj Kongo kolonijoj, 
arba prancūzų likimas Tu
nise ir Maroke.

Viskas rodo. kad negrai 
turi laimėti, ių yra didelė 
dauguma, bet Rodezijos vy
riausybės vadas Welenski 
sako. kad jis dės visas pas
tangas negrų nacionalizmą 
sulaikyti. Tą daro ir Pietų 
Afrikos Unija. Bet kiek 
ilgai ta politika seksis ir 
kas bus, kai ji pasirodys ne
sėkminga?

Derybas dėl Pietų ir šiau
rės Rodezijų ir Nyassaland 
tvarkymo vis dar eina ir 
kol kalbama prie stalo, ne- 
sišaudoma. Bet garantijos 
nėra, kad šalia Portugajos 
kolonijų ir netolimoj Rode
zijoj gali prabilti ginklai. 
Pesimistai sako, kad tai tik 
laiko klausimas, šviesesnės 
nuotaikos žmonės žiūri į tą 
reikalą ne taip beviltiškai.

J. D.

nio Vengrijos sukilimo au-; mažaj “specialistų” gavęs 
kas, tūkstančius patriotiškų a boiševiku. tai (Iabar lei 
jaunuolių ir moteių bei jų -
vadu;

kėš ta istorija ir vėl karto 
ti?

Amerika ieškojo kompro
miso Kongo džunglėse ir 

stovais, ir apgaulingu būdu gavo SUpUVusi kompromisą.
Prie kitokio rusai nebūtu ir

•generolą Maleter ir 
Nagy, kurie nuėjo derėtis su 
sovietais, su Chruščiovo at

buvo suimti ir sovietiškai 
kanibališko teismo sunai- 

j kinti. Jokia Afrikos tautelė 
niekad taip nepasielgs, nes 
visuose kraštuose yra priim
ta gerbti pasitarimų daly
vius bei užtikrinti jiems 
saugumą. Tad kokią teisę 
dar sovietai turi kalbėti apie 
teisingumą, demokratiją ir 
net patarti, kaip Afrikos 
tautos turi tvarkytis savo 
kraštuose? . . Yra tragiškai 
juokinga, kad tiems jų ap
gaulingiems žodžiams pati
ki tiek daug naivių žmonių 
ir save pastato augailėtinai 
liūdnoj padėtyje, kada išei
na protestuoti, tarsi tie 
kraštai būtų nusikaltę pa
vogdami užpatentuotus so
vietų metodus politiniams

prileidę.

Belgijos rinkiniai
Belgijos karalius palei

do parlamentą ir vyriausy
bė paskelbė naujus parla
mento linkimus kovo 26 d.

Belgijos darbininkai išti
są mėnesi streikavo ir reika
lavo nauju rinkimų, bet vy
riausybė buvo kurčia. Kai 
steikas pridarė daug nuos
toliu, kai vyriausybė pama
tė, kad jos ūkio atstatymo 
įstatymas veda prie ūkio 
dar didesnio irimo, tada ir 
tiktai tada vyriausybė ap
sisprendė atsiklausti gy
ventojų, kokios gi vyriausy
bės jie norėtų . . .

Gal geriau vėliau, kaip 
niekados, bet kietakaktišku
mas nevisada vra pelningas

‘Christian Science Mo-
vasario 20 d. pas- 

' kelbtą straipsnį apie rusų 
...... , , ... „ . .a.pl* TPS’J koionialinzmą padauginta

Kongo įvykiai, bet visas pa- barbanską šeimininkavimą fotostatiniu būdu ir platina-
saulis mato, kad sovietinėj jų kolonijose. Žino, įvykius Urp inteligentiškų ame- 
pasaulio dalyje tokių pas- stebi ir karts nuo karto pri- rįkiečių, kurie, besidairymi Priešams naikinti,
tangų sušiurti su paverg- mena Maskvai jos nedory- JukOs,’ kartais užmiršuj Tikrai gaila tų žmonių
taisiais niekas ir nemano i bes. Sovietų Sąjungos kolo- ^afj jjį siekia spausti krūvi- nonb bet kur jie buvo, 
daryti. nializmas auga, tuo Urpu nas Maskvos valdovų ran- kada buvo žudomi sovieti-

KorespondenUs toliau iš- kai Vakarai savąjį likviduo- niai Lumumbos? Jų Uiką
vardija kančių kelią, kurį ja. Vakarai derybomis ban-.—2------------------------------mylinti širdis ir žmonišku-

geguzes menesj. 
Pasaulis žino

mtor

turėjo eiti visos Sovietų Są
jungos pavergtos šalys ir 
ypatingai rusų kolonijos—

do surasti visiems priimtiną Pakalbinkim draugue ir mo jausmai pasireiškė per- 
sprendimą jų dar užsiliku- kaimynus užsisakyti “Kelei- daug vėlai, todėl tenka abe- 
siose kolonijose, o apie ru-jTį.” Kaina metanu tik $4- joti jų nuoširdumu.

dalykas. Ką galima buvo su___ ___________________ _
mažiais nuostoliais padary- . .. „
ti daroma su dideliais nuo- *?vo b.lc,u.*l !;«•
stoliai?, lygiai kaip Konge, ~ ilgais zie-
kur už pražiopsotą laiką
reikia brangiai mokėti.

vakarais 
draugą.

turės gerą
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO P ASO, 

TAS DUONOS NEPIi kSO.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE KANADOS NAUJIENOS
LAVVRENCE, MASS

Gražiai paminėjome 
Vasario 16-ją

ALTo skyrius Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjimą su
rengė vasario 12 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje. Salė 
buvo pilna.

vienė, O. Gabrėnienė. D. čiras, 
J. Sarown, P. Gabrėnas, A. 
Billa. G. Majauskas, V. Mizara. 
I.. Laukaitienė, J. Zautra, J. 
Vaitkumis, B. Katsavich, J. 
Strelčiunas, J. Grigaliūnas, J. 
Arboch, P. Milutis, B. Juškienė, 
M. Legunienė ir J. Piesliak.

Iš vakarienės liko pelno 
S 18.50. Pridėjus dar kasoj
buvusius likučius, viso labo 

ALTo skyriaus pirminin- ALTo centrui pasiusta $125. 
kas ir miesto mokyklų tary- Dr. b. Matulionis nuo ke- 
bos narys John A. Stundza Honės islandu atsisakė, klu-
pradėjo minėjimą, pranešė, 
kad netekome stambaus

bas salę davė veltui, J. Pe- 
culka veltui parūpino tikie-

BOSTONO LIETUVIAI MASSACHUSETTS SENATE

Massachusetls senate vasario 16 d. posėdy buvo paminėta IJetuvos nepriklausomybės paskelbi
mo i:', metu sukaktis. Ta proga į posėdi atsilankė nemaža lietuvių. Nuotraukos užpakaly iš kairės 

Pranas Juras. adv. John J. Grigalus, sen. Wil- 
pirmininkas Jackus Sonda.

TORONTO, ONT. HAMILTON, ONT. 
Namų statymo reikalu
Vasario 8 d. ivvko Ha-

Iš socialdemokratų
SausioS<29 d. Zo KLSS mijtono Lietuvių Namų val- 

Toi onto skyriaus narių ir rė- dybos posėdis, kui įamę da- 
mėjų susirinkimas. Susirin- ^v?v.° “ didelis skaičius 
kimo data supuolė su iki šėrimjikų. ....
šiol buvusiu didžiausiu šal- i Valdyba jau nupn ko di- 

todėl i susirinkimą ne- delj sklypą, kuriame via 
užsimojusi pastatyti tokius

SLA, ALTo, BALFo, San- . tus vakarienei, J. Savulionis stovi senato prezidentas John E. Powers, prel.
daros veikėjo dr. M. J. Vi- 
niko ir paprašė visus atsis
tojimu pagerbti ji minutės 
susikaupimu.

Emilija Stundzaitė ir Ona 
Suslin, publikai pritariant, 
sugiedojo Lietuvos ir Ame
rikos himnus. Akomponavo 
Juozas Navas.

Pirmas kalbėjo Massa
chusetts senatorius William 
X. Wall, po jo miesto ma
joras John J. Buckley.

Kadangi Stundza turėjo 
svarbų reikalą aptarti su 
miesto majoru, jie gavo į 
išeiti ir minėjimui vadovau 
ti pavedė M. Stonie.

Jaunuoliui C. Feenev pa

davė veltui naudotis mašina.
ALTo skyrius dėkoja vi

siems, kurie padėjo minėji- Donahue ir adv. A. Milleris, 
mą surengti, jo dalyviams,. Rezoliucijas paskaitė kun. 
kalbėtojams ir aukotojams.1 J. Jutkevičius.

Šv/ Kazimiero parapijos 
mokyklos vaikai suvaidino 

I “Oi neverk. Lietuva.” V*' 1
ALTo skyriaus narė Ma

rijona Laukaitienė savo na- dino ir dainavo įspūdingai.! Palaidotas Šv. Marijos nė, kad prieš 43 metus buvo 
muose smarkiai sužeidė ko- Visi jiems plojo. .kapinėse, dalyvaujant dide- paskelbta Lietuvos nepri-
ja* i Pagrindinis kalbėtojas | liam tautiečių būriui. Gėlių klausomybė ir kad dabar

liams Wall. Pirmos eilės vidury ALTo skyriaus

ciu, tonei į 
maža dalis narių neatėjo. 
Tačiau Toronto socialdemo
kratai turi ir tokių narių, 
kurių joks oras, jokie kiti 
smulkūs reikalai reikalėliai 
nesutrukdo. Buvo išklausy
ti valdybos metiniai prane
šimai apie skyriaus veiklą,

lių kaime, Kėdainių apskr., Taip buvo pažymėta kon- Sąjungos konfe-
jaunas apleido Lietuvą ieš- cerio programose. renciją, apie Literatūros

Susižeidė M. Laukaitienė 
ir F. Lenčiauskas

namus, kurie galėtų paten
kinti visus lietuvių reikala
vimus.

Dabartiniai namai yra 
pelningi, per 5 metus jie 
davė gražių pajamų, kurios 
dabar sudaro atsargos ka-

apie praeitų metų spalio 9 P^lą apie 100,000 dolerių, 
bet jie negali patenkinti vi
suomeninių lietuvių reikala-
vimų.

Todėl ir norima ‘ rėti di
desnius namus.

B. Krono išdėstyti planai, 
kaip galima netrukus pasta
tyti Lietuvių Namus, rado 
didelio pritarimo tiek val
dybos, tiek dalyvavusių šė
rininkų tarpe. Namų staty
bai reikėtų 250-J60 t .kstan- 
čių dolerių. Namuose būtų 
1,000 vietų sale ir 2 maže
snės salės. J2 a iii. rutu
liams ritinti sj'ė, bankeliui

kodamas laimės Ameriko- Po A. Lcuis Scarmolin Fondo knygų platinimą ir 
jei Čia kuri laiką gyveno Lietuvių rapsodijos Adolfi- kitus dalykus.. Buvo įskel-
Connecticut valstijoje ir na Skudžinskienė, kurios mintis, kas metai sureng

ti vieną metinį pobūvį su 
“arbatėle,” u ž k andžiais, 
kalbomis, muzika, na ir šo
kiais. Tokį pobūvį rengti 
pusiau viešą, kviečiant so
cialdemokratų narius, rėmė
jus, simpatikus ir socialisti
nio baubo nebijančius lie
tuvius. Padiskutavus, suma
nymas priimtas dėmesin, 
valdyba stengsis jį įgyven
dinti.

j “Oi neverk, Lietuva.” Vai- Gardnery, ilgiausiai gyveno rūpesčiu šitas koncertas or- 
kučiai gerai parengti, vai- Northamptone. , ganizuotas, tiumpai primi-

L. Piliečių Klubo ligonių buvo Laisvės Varpo vedė- 
komiteto narys F. Lenčiau- jas ajv. P. Viščinis. Jis pa- 
skas, eidamas namo, našly- sak§ puikią kalbą.

Muziko Alberto Lukošiū-do ant lerio ir krisdamas 
ant žemės sulaužė kojos 
kaulą.

Abu gydosi namuose gv-
skambinu? pianinu, kalbėjo 1 d>toio priežiūroje

no paruošti trimitininkai— 
Vincas Lukošiūnas ir Joha
ną Simokauskaitė grojo du 
dalyku, skautai, kuriems

dr. B. Matulionis iš Wallum 
Lake, R. I. Jis trejus metus 
pats gyveno komunistų 
tvarkoje, todėl turi ką pasa
koti ne kitų patylimu, bet 
ka pats išgyveno. Daugelis 
sakė, kad piima karią tokią 
kalbą tegirdėjo.

Paskutinis kalbėtojas bu
vo kongresmonas Thomas J. 
Lane.

Minėjimui pas ibaigus, 
apatinėj salėj buvo vakarie
nė. dalyviai mokėjo po $1. 
Vakariene rūpinosi M. Zau- 
trienė. E. Petkevičienė. N. 
Penkuvienė, A. Pieslikienė, 
A. Balukaitė, A. Shurn. A. 
Stundzaitė, A. Deimontienė, 
J. Kibildienė. T. Piesliak, 
J, Zautra ir A. Yukno.

Aukų surinkta viso labo 
$83.35. Aukojo:

Dr. P». Matulionis $25. Po 
$5: J. ir J. Savulioniai ir 
J. ir B. Sakavičiai. Anna 
Stonie $2, M. Mikolavičius 
$1.50.

Po SI aukojo: K. Kriaučiū
nas. A. Augustinavičienė. J. 
Laukaitis., J. Stundza. P. Bal
tuškoms, V. Petkevičius. O. La
pinskienė, J. Urbonas. M. Sto
nie, M. Amsiejuvienė, O. Sus
lin, A. Stundzaitė, J. Navadau- 
skas. V. Balezentis, F. Lenčiau
skas, K. Bagdonienė, M. Tata- 
runienė. M. Jovalienė, V. čilčiu-

I Linkiu jiems greičiau pa- vadovauja Vladas Gedmin- suruošė pietus, 
sveikti. • • ’ 1 ’ ’ * ’ - •

buvo net 70 vainikų. Lietuva komunistų paverg-
Velionis priklausė Lietu- ta, bet jos gyventojai nenu- 

vių Piliečių Klubui ir Šv. stoja vilties laisvę atgauti.
Juozapo Vyrų Draugijai ku- Priminus, kadMaug lietuvių 
rios šeši nariai buvo grab- žuvo gindami laisvę, visi— 
nėšiai. ■ publika ir orkestras atsisto-

Duktė Zuzana Simkevi- jo ir susikaupimo 
čienė laidotuvių dalyviams tas aukas pagerbė.

minute

M. Stonie
tas, pašoko du šokiu, akor- 
dicnu grojo Marcinkevičiū-

WORCESTER, MASS.

Lietuvos
sukaktis

Gražiai paminėta 
Nepriklausomybės

Vasario 19 d. Worceste- 
rio lietuviai minėjo Lietu

patalpa ir k L ieš prade-
Buvo iškeltas prof. Ste-!dan‘

Kairio liūdnos padė-smulklLV!lanS”' 1 VlSU°- 
tinis susirinki i iu. tų pa
tvirtinti.

Veikliai įsi ’ ingus į ši dar
bą ypatingai: gabumais ver-

Buvo perskaityta miesto b°n(> . .
Liko liūdinti žmona Ieva majoro ir komisionieriaus tie? klausimas, piofesonaus 

• - - - - - — - po operacijos neteko deši
nės kojos. Susirinkimas ap
gailestavo, kad tam dide
liam kovotojui už lietuvių 
tautos laisvę ir tauriam lie
tuviui likimas kirto smūgį 
iš peties. Visi linkėjo tam 
dideliam mūsų tautos vyrui 
ir darbo žmonių vadovui

Puniškytė-Višniauskienė, 4 , raštai. Prezidentui Kennedy P? aciJ^s .
tė su jaunuoliu, kurio pa- sūnūs ir 4 dukterys, visi su pasiųstas raštas su 150 pa-
V <XI ut? U1UI1Z3

Tii/vrno Vmaomn 
rvui i amvj

Vyčių 116 kp. choras, ku-; Gardnery, dvi seserys—Jo- Jungtinėse Tautose kelti šo
riam vadovauja muz. Vin- į hana Kaupienė ir Monika vietų kolonizacijos Europos 
cas Burdulis, sudainavo 4 į Skorupskienė, abi Kėdainių Rytų klausimą.

_ ____©I įvyje r- > r&T r»Vk ZJ VAI Ay 11IK7J 111

vos nepriklausomybės 43 
metų sukakti. Aušros Var
tų par. salė buvo pilnutėlė, čiai tą 
Aukų surinkta virš 1,200. i mėjo. 
Scenoje buvo paruoštas Ne
žinomo Kareivio kapas, ant 
kurio dvi jaunos mergaitės 
uždėjo gražų vainiką, už 
scenos chorui giedant “Tė
ve mūsų.” Tas simbolini? 
žuvusiųjų už Lietuvos lai
svę pagerbimas darė gilų 
įspūdį.

Invokacija sukalbėjo pri.
K. Vasys. pirm. J. Glavisko 
pakviesti lietuviu karo vete
ranai atnešė vėliavas. Būg
nų ir trimitų orkestras su
grojo himnus ir porą kitų 
dalvkų.

Gubernatoriaus John A. 
Volpes, maioro James D. 
O’Brien deklaracijas ir sei
melio atstovo Vytauto Piga- 
gos telegi amą perskaitė mo
kytoja B. Kvedaraitė.

Puikias kalbas pasakė 
kongresmonas Harold D.

dainas.
Prog? amos vedėjas buvo 1 

Stasy? Vaške vičius-Wack-:
ell. Ši karią ir vietinė ame
rikiečių spauda gana pla-1 

mūsų šventę atžy

J. Krasinskas

BALFo vajus

BALFo 25-as*'skyrius 
Worcesteryj savo visuotina
me susirinkime nutarė vyk
dyti aukų rinkimo vajų. Bu
vo nutaria atsisakyti kito
kiu lėšų telkimo būdų kaip 
parengimų, ir pikniku ir vi
sas pastangas skirti šiam 
vieninteliam nėr visus me
tus aukų rinkimo vajui.

Visi tautiečiai prašomi 
skyriaus pastangas dosniai 
naremti. Daugeliui Europoj 
likusiems tremtiniams mū
sų—1 a i m in gesn i u ių—pagal
ba vra būtinai reikalinga.

Aukų lapai rinkėjams 
jau išdalinti ir kovo mėnuo 
pasirinktas šiam uždaviniui 
ivvkdvti.

apskr.
Koresp.

Patriotiškas Pilietis

CARYVILLE, MASS.

Mirė K. Lenktys
Gruodžio 29 d. mirė Ka

zimieras Lenktys, 75 metų 
amžiaus, ilgametis Keleivio 
skaitytojas. Liko liūdinti 
žmona Agnieška Tarutytė- 
-Lenktienė. Velionio sūnus 
žuvo antrajame pasaulinia
me kare.

Velionio našlei reiškiame 
gilią,užuojautą.

DETROIT, MICH.

COCOA, FLA. greitai pasveikti, baigti ne- 
baiktus darbus ir ilgai, il-

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 .daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs r..iškas: 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir dauj, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mase.

NORTHAMPTON, MASS.

Mirė J. Višniauskas

Vasario 7 d. trumpai sir
gęs mirė ilgametis Keleivio 
skaitytojas Jonas Višniaus
kas, 72 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Bub-
u uumaga

SOPHIE BARČU!

Skaudus smūgis 
socialdemokratų kuopai
Vasario 11 d. mūsų kuo

pą ištiko didelis smūgis— 
mirė garbingas jos naiys 
drg. Anthony Kudžius, mirė 
staiga, širdies smūgio ištik
tas. Vasario 15 d. palaido
tas Garden Lawn kapinėse.

Lako liūdinti žmona Ona, 
brolis Mykolas Clevelande 
ir Juozas Detroite ir sesuo 
Mikalina Kiselienė Argen
tinoje.

Velionis buvo visų ger
biamas, dosnus visiems ge
riems darbams.

Jo artimiesiems reiškiu 
gilią užuojautą, o Tau An
tanai, ramiai ilsėtis Michi
gano žemėje.

M. L. Balčiūnas

MIAMI, FLA.

LDD kuopa skyrė auką

Lietuvių Darbininkų Dr- 
-jos 36 kuopos susirinkimas 
buvo vasario 12 d. šeikšnių 
namuose, dalyvavo 20 na
rių. Jame E. Urbonienė pra
nešė apie kuopos rengtą 
Naujųjų Metų sutikimą, ku
riam voač daupr oasidarba-V 1
vo kuopos iždininkė J. Man- 
dienė.

J. Steponavičienė primi
nė. kad artinasi Vasario 16- 
oji ir pasiūlė skirti auką 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Nutarta^ iš kuopos iždo vjeąa pobūvį. Jo tikslas na 
paskirti $5, o, be to. nariai | rjams susiartinti su SLA 
sudėjo dar $15.00. Tuo bū
du viso labo Lietuvių Tary-

B. Kronui, kuris yra išrink
tas i Hamiltono Real Estate 
direktorių taiybą. padrąsino 
ir kitus dar labiau remti 
namų statymo sumanymą. 
Daug kas prašo va dybą da
ryti žygių, kad vienam as- 

būtų galima turėtigai būti mūsų tarpe. Jo gy- ™emui . .
reikalam? paskirta <>3>>Pau ka.P SoOO.

parama ir Tame !***<gK k.lo su- 
manymas duoti tam tikrą

bai pasiųsta $20.00.
Nutarta, kaip ir pernai,

surengti gegužinę. Kitas su
sirinkimą? bus balandžio 
mėnesį B. Calman namuose.

Po susiiinkimo Šerkšniai 
visus pavaišino.

J. H.

ir 
kiek

ses

d y mosi
iš kuklaus iždo 
atskiri nariai aukojo, 
kas salėjo.

Išklausytas Toronto
tadieninės mokyklos prašy
mas paramos, paskirta $5. 
Valdvba palikta ta pati: V. 
Daerilis—pirm., J. Novog- 
redskas—sekr. ir V. Šimkus 
—iždininkas.

Susiartinimo pobūvis

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran 
tarnai parašyta knyga, 947 
psL kaina $12. Kainą pakė
lė Imdėiai.

Vasario 4 d. Lietuviu 
Namuose Toronto SLA 236 
kp. valdyba rengė pusiau

procentą šėrų platintojams, 
nes ieškant naujų šėrininkų 

j turima išlaidų.
i Dabartiis Lietuvių Namų 
pirmininką® St. Bakšys jau 
5 metus eina pirmininko pa
reigas ir visą laisvą laiką 
aukoja namų reikalams, bet 
nėra gavęs jokio atlygini
mo. Visi posėdžio dalyviai 
jam ilgai plojo.

J. Šarapnickas

su oLA ir 
dar neorganizuotu jaunimu 
ir vyresniaisias. Buvo gra
žus pobūvis. Jame pasirodė 
Sporto Klubo ‘Vytis’ jauni
mas. kurio daugumas jau 
vra SLA nariai. Buvo jauni
mo ir vvresniu, kurie dar 
nėra SLA nariai. Visi nie
kad nesuėio ir negali sueiti, 
bet galėjo ir turėjo narių 
sueiti daugiau, ir tas nesuė- 
jimas rodo, kad nariai ne- 
perdaugiausia rūpinasi sa
vo organizacija. Taip netu
rėtų būti.

Kalbėjo apie širdį

CHICAGO, ILL.
Konsulų priėmimas

Vasario 16 d. tarp 5-7 va
landų vak. Chicagoje, Bis- 
mark viešbutyje Lietuvos 
konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis ir žmona su 
specialiu Chicag >s veikėjų 
komitetu surer.gė oriėmimą 
Chicasroje reziduojantiems 
svetimųjų valstybių konsu
lams. Priėmimas buvo labai 
gražiai organizuotas ir pa
vergtos Lietuvos būkl« . bei 
jos kovos dėi nepriklauso
mybės atgavimo buvo Va
sario 16 d. proga perimie
siems konsulams labai gerai 
paryškinta. T' ie viešbučio

Vasariol2d.SLAkp.su- miesto vid’r plevėsavo 
gilinkime kalbėjo kuopos Lietuvos tri oalvė vėliava, 
naiys Naujalis apie širdies pačioje sa!‘i V Olienės 
anatomiją. Kas ji yra, kaip pastangomis ’’r iniciatvva 
ji veikia, kodėl suklinka ir buvo įrengtas I uvos ūkio 
palietė daugybe su širdies sodybos na\ /"SRADIJO VALANDA 

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

K»«<fi«*n: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—II vai. ryto. 

šeštadienį ir eekmadienj
5 noo 8:30 iki 9:3t rai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirtnad. 7 vai. V.|
Tel.: HEir.lock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVE.Į
CHICAGO 29. ILL.

Koncertas Lietuvai pagerbti
Vasario 16 d. vakare Bay- 

front Park amfiteatre buvo 
Caesar LaMonica diriguo
jamo simfoninio orkestro 
koncertas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žv- 
Lietuvos neprik- dynas, paruošė Vilius Pete- 

lausomybės paskelbimo 43 raitis, 586 puslapiai, kaina 
metų sukakčiai pagerbti. $7.00.

veikimu susijusių klausimų.
1 įdomu buvo klausyti tokio 
pamokinančio pranešimo.

J. N.

Xe ožiam rūtų darželis.
* « «

Gilios upės plaukia tyliai.

I minėji-m at~:laukė mie
sto majora- Dalev ir kelios 
dešimtys ?nsnlų. daugu
mas su žmonomis.

Be jų, buvo nemažai ame
rikiečiu politiku, laikrašti
ninkų, latvių, estu ir lietu
vių veikėjų.
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GIRDI IR PYKSTA
(E) Lietuviškos r a dijo 

transliacijos iš Vakarų per 
Madrido, Romos ir Vatika
no stoti? Lietuvoje yra ne
vienodai girdimos (žiūrint 
vielos ir tiukdymų), bet gir
dimos. Lietuvos komunisti
niams vadams tai yra tikra 
rakštis. Neseniai jie i>er 
“transliacijas užsienio lietu
viam?” smarkiai puolė ypač 
Madrido lietuviškas trans
liacijas. Jų pykti galima su
prasti. Lietuviškos tianslia- 
cijo? griauna visus blefinius 
ir melagingus sovietinės

nių Įmonių vadovai ir toliau
lenktvniauja tokiais išpūs- . T. x .
tais . įsipareigojimais. Bet Amerikos Lietuvių Tarybai, 
yra įmonių h kolchozų, ku- kul> s,ame k,ast« vadovau-

BOSTONO LIETUVIŲ AUKOS 

Lietuvos laisvės kovos reikalams

Vasario 19 d. minint Lie- , kas. J. J. Ulpa, S. J. Jasaitis, A. 
tuvos nepriklausomybės pa- į »r P. Juozaičiai, K. Tamošaitis, 
skelbimo 43-ją sukaktį, Bo-: K- Vasiliauskas, M. Bratėnienė, 

P. Paliulis, J. A. Starinskas, Ja
nulis. X., E. Šmitas, U. Sadui- 
kienė. W. Korsakas, ir J. J.

J. Leščinskienė — $6.00.
Po $5: V. Eikinas, E. Manys, 

E. Cibas, J. Ambraziejienė, J. 
ir O. Girniai, J. ir R. Petroniai, 
A. Šležas, K. Dusevičius,, J. 
Ūselis, Br. Vtenis, J. Jurėnas. 
Baškys, St. Griežė-Jurgelevi- 

t čius, V. Audriušis, L. Lendrai- 
| tis, A. Viiėniškis, N. Adomkai- 
' tis, J. Venckus, J. Vasiliauskas, 
P. Viščinis ,dr. E. Jansonas, A. 
Gustaitis, P. Ausiejus, Pr. Mu
činskas, A. ir O. Nevieros, G. 
Puodžius, M. Stakėnas, J. ir K. 
Auškeliai, W. Brazauskas, Pr. 
Galinis, M. Venis, S. Baltušis. 
P. ir E. Žičkai, A. Shallna, A. 
Vakauzienė, P. Ambraziejus, 
Pakštys, A. Zikas, K. Vilutis, 
V. Norvaišienė, A. Herbstienė, 
P. Plikšnys, J. M. Tumavičienė, 
SLA 328 kuopa, M. Vaitkevičie-

stono lietuviai suaukojo

ja Lietuvos laisvinimo dar
bui, $1,730.55.

Kaip ir pernai keturios or
ganizacijos iš anksto surin
ko savo nariu aukas: Lietu-

rie jau gana atsargiai ap
skaičiuoja savo būsimus lai
mėjimus. Yra Įmonių, ku- 
kios Įsipareigojo, pavyz
džiui, darbo našuma pakel-, . _............... . ...
ti IS, sumažinti savikainą 1 "R Inzm,e!'«» 5 Architektų
1 2 kapeikos nuo rublio . . . 
Tai jau kuklūs įsipareigoji
mai.

Kėdainių zuperio fabrikas

Sąjungos skyrius surinko iš 
26 narių $350 (pernai 

Sen-$425 i, Ateitininkai 
draugiai iš 15 narių $135 
(pernai $155), Kūlėjai Sa
vanoriai ir Ramovėnai iš 20 
narių $132 (pernai $88), 
Teisininkų Dr-jos skyrius iš 
7 narių $75 (peniai $90). 
Šitos aukos žemiau spaus
dinamame sąraše išskirsty
tos ir Įrašytos kur priklauso 
pagal jų dydį.

Aukojo:
Po $50: Prel. P. Virmauskis 

ir inž. J. Mikalauskas.

Didžiulis superfosfato fa
brikas Kėdainiuose stato- 

propagandos teigimus ir jie mas jau pusantių metų. Pa- 
prieš tai teturi tik vieną statyta jau daug pagalbinių 
ginklą—paleisti i darbą pastatų, bet paties fabriko 
kiek galint daugiau trukdy- korpusai tik lėtai auga. In- 
mo stočių ir koliotis, kolio- žinierė V. Ladygaitė. vado- 
tis. Tačiau Lietuvos gyven- vau janti pagrindinei korpu- 
tojai vistiek klausosi laisvo- so statybai, tiesiai pareiškė: 
jo pasaulio lietuvių trans- “Tiesa, daug entuziazmo,
Racijų. bet ir daug nesklandumų.

Jeigu padėtis nepasikeis,
Ką veikia lietuviškos svarbiausieji g a m ybiniai 

valdiškos unijos objektai gali būti perduoti
(E) Lietuvos respubliki- pavėluotai. Kol kas tupčio- 

nčs profesinės sąjungos (u- iamc beveik vietoje.’ Stapulioniai, o Gegužienė,
nijų) taiybos trečiasis pie- Iš Taškento, Leningrado. Ign Končius> B. Makaitis, A. 
numas Įvyko Vilniuje ir pla- Ukrainos ateina daug vago- škudzinskas ir m. Kavaliauskas, 
čiai svarstė, kaip Įjungti rų su Įrengimais, bet mon- j januškevičius — $16.00. 
profesinių sąjungų pareigu- tuotojai Kėdainiuose nesu-; p; $1-; SLA 365 Ruop^ j . 
nus Į žemės ūkio gamybos spėja juos įmontuoti Perei- A ir A Januškos, Br
planų vyKvm^Kompa^ Kruopis, A Girnius, r. Budrei- V’

ka. A. LapšyA K. Nenortas, J. 
Vasys, J. Rasys, V. žiaugra ir 
J. Vembrė.

K. Merkis — $12.00.
$10: K. Barūnas, J. čereška,

Po $25: Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopa, Sandaros 

*1 7-oji kuopa ir VV. S. Juzukonis.
Po $20: Lietuvių Socialdemo

kratų S-gos 60-oji kuopa, A. ir

jos centro komiteto nariai pusė užsibrėžtų darbų, šie- 
ir ministeriai Įsakmiai pro- met reikėsią padalyti ketu- 
vincijos profesinių sąjungų rius kartus daugiau darbų, 
pareigūnus ragino susirū- bet pagyvėjimo nesimatą, 
pinti žemės ūkio gamybos pareiškė ir direkcijos vyr. 
kėlimu. inžinierius K. Pilkauskas.

Čia reikia pažymėti, kad Dujofikacijos ir termofika- 
profesinėse sąjungose yra cijos montavimo darbai 

taip pat atsilikę. Dėl to ne-♦ iL- v/v/u rlovkiiTiinlzoi lir\ 0VWiiV£.u tiai i/iiimnoi

J. Dabrila. J. Dačys. K. Dau
girdas, K. Devenis, V. Izbickas.
K. Kriščiukaitis, A. Kriščiūnas,

nė, C. Kiliulis, J. Treinavičius, 
M. Balukonis, M. Pakštys Jr., 
P. E. Račkauskas, A. VVitkus, 
J. Spakevičius, A. ir J. šaikūnai, 
P. Jokšas, V. Mačiulienė, A. 
Keršulis, S. ir M. Michelsonai, 
B. Cleveland, K. ir B. Bačans- 
kai, A. Laurutis, S. Mileika, P. 
Brazaitis, P. Vaičaitis, A. ir J.

! Matjoškos, A. Puskepalaitis, E. 
Mozūraitienė. SLA 359 kuopa, 

Anesta, E. ir K. Simanavi
čiai, A. Young. P. Peningis. X.

Po $3: B. Bilvaišienė, M. Ma
nomaitis. A. Gedutis, M. Nor
vaišienė, Pr. Vaigauskas, M. 
Strazdienė, M. Anestaitė, A. 
Tumas.

Po $2: C. Mališauskas, B. Ma
žiulis, Jakučiai, E. lltenienė, V.

_________ ____ _________ __ , Tautvaiša, J. Kropas, W. Lę
šiai p provincijos pareigu- gali būti vykdomi apdailos s- Malėnas, C. Mickūnas, V. Se- p ir v Liaubai, Vilutis,
nol no L-r»1/»L/v7;nlnlro; darbai danp-plvio nastatvtu imta, T. ir C. Aleksoniai, J. ir s- i pvp,.nai. bet ne kolchozininkai 
Iš plenumo svarstymų gavo
si Įspūdis, kad profesiniu 
sąjungų pareigūnai provin
cijoje turi eiti lyg kokių va- 
įovų pareigas.

Artėja pavasaris, o 
mašinos netaisomos

darbai daugelyje pastatytų 
skyrių.

Greta superfosfato fabri
ko buvo pastatytas naujas 
cemento fabrikas, bet jis 

į veikia taip silpnai, kad sta
tyboms cementą vežasi iš 
kito, tolimo cemento fa bri

st. Leimonai, P. Kaladė, A. Ke
turakis, V. ir V. Kulbokai, B. 
Martinkienė, Br. Paliulis, J. 
Strazdas, kun. M. Vembrė, A. 
Juknevičius, P. Pauiiukonis, A. 
Zikas. J. Krutulis, V. Kubilius, 
J. Liutkonis, A. Bartašiūnas,

SANTA MARIA LAIVO ATGARSIAI

ioiiugaujvs uiaiatoriaas ftiuazaro priešininkai Kari- 
bejy juiojuuvo pagrobę Portugalijos laivą Santa Ma
ria, oei niųnaunę i iiraznijos uosių Keciie, sutiko tą 
lan4 graznai, nes jo įgulos dauguma panorėjo grįž
ti i i'orlugaliją pas savo šeimas, las laivas jau Por
tugalijoj ir čia maiome, kaip diktatorius Salazaras su 
savo pataikūnais atėjo to laivo apžiūrėti po jo grįžimo 
į Portugaliją.

REMKIME PROF. STEP. KAIRĮ!

Baudžiava Lietuvoj
(Atkelia iš 5-o psl.)

prie miestiečių ar pirklių. Val
stiečiui manifestu buvo suteik-I

I tos laisvo asmens teisės. Teisiš- 
1 kai jis tapo laisvu žmogumi.”

Šiai kokio “geio” būta to 
caro, anot to vadovėlio au
toriaus. 0 faktinai jis tik 
aplinkybių verčiamas tą pa
darė. Lietuvos žmonės jau 
tada buvo tiek sunerimę, 
kad kai kurių dvarų savi
ninkai jau anksčiau prašė 
rtisų valdžią Į jų dvarus at
siųsti kazokus, kad šie su- 
dtaustų valstiečius ir priver
stų juo? eiti Į lažą. O kiti 
dvarininkai savo valia jau 
pradėjo atleidinėti valstie
čius nuo baudžiavinių prie
volių. Lietuvoje sukiliminės 
nuotaikos tiek jau buvo su
sisuk uriavusios, kad nepai
sant to manifesto, 1863 m. 
Lietuva kartu su Lenkija 
sukilo. Tas sukilimas buvo 
sijamas su nusikratymu Ru
sijos okupacijos jungo, sa
va valstybės atstatymu, o 
valstiečiai dar siekė tikrai 
tapti savo žemėje nepri
klausomais, sav aiankiais 
žmonėmis.

Bet ar po to caro mani
festo tikrai “teisiškai’’ vals
tietis tapo “laisvu žmogu
mi,” kaip rašo vienas iš ko
munistinės Kurijos “vienių 
padonių” J. Jurginis?

Juk ir po manifesto Lie
tuvos valstietis, nei jis pats,

Mieli tautiečiai!

Pioiesorius Steponas Kairys (Kaminskas)—vienas pirmųjų, 
tautinio aigiDiuno melais, buomo lauuecius skatindamas atsikra
tyti svetimo rusų jungo ir kviele žengti savu lietuvišku keliu.
Atsidėjęs kure ir platino lietuvių spaudą šaukdamas gimtojo 
krašto žmones kovoti už savąsias teises.

Jis 196-j-jų melų Didžiojo \ diliaus Seimo atstovas.
Jis 19i8-ju metų veiklus Lietuvos larybos narys ir Vasario 

16-os Nepriklausomybės Akto signataras. Vėliau, aktyvus Lie
tuvos valstybes kūrėjas, musų didžiųjų miestų statytojas, Lie
tuvos universiteto profesorius.

Antrojo Pasaulinio karo metu—vienas iš didžiųjų kovotojų Į ne* vaikai, negalėjo Lie- 
prieš bolševikų ir vokiečių okupacijas.

Savo nuoširdžiu pasišventimu tautai, savais darbais yra iš-

j tuvoje gauti aukštsnių tar- 
1 nybų, Lietuvos valstieti? ne
galėjo nusipirkti daugiau 
žemės, o i ūsai atėjūnai lai- 

nelaimių, gvaį ga]ėjo žemės pirkti, o
Įzq» Įzįįi- ncmi.bam'j! in. Jvcti nui nv iiivnauiui flrtlV/i C. w v w

(E i Iš Lietuvos komunis
tų partijos centro komiteto 
ir ministerių taiybos bendro 
oficialaus paskelbimo suži
nome, kad daugelyje rajo
nų ir kolchozų žemės ūkio 
masinos nesuremontuotos, 
arba tik labai maža jų da
lis. 24-iuose Raseinių rajo
no kolchozuose ir daugumo
je šakių įajono kolchozų 
nesure montuota dar nė vie
na mašina. Dar keisčiau at
rodo toks vaizdas: Kai ku- 
i ios melioracijos mašinų 
stotvs ne tik nepadeda kol
chozams suremontuoti že
mės ūkio mašinų, bet nesusi
remontuoja nė savųjų ma
šinų. Keistai atrodo ir par
tijos bei ministerių taiybos 
pasjįelbime minimas toks 
parėdymas.

Remonto stotys, mašinas 
suremontavusios, turi išban 
dyti, ar tos mašinos tikrai 
gali veikti. Kaip ir papras
tai tokiais atvejais, komuni
stu pailijos centro komite
tas ir savietiniai vadovai už 
visas negeroves tuoj kaltina 
v ietos pareigūnus. Tuo tai 
I u ir pačioje sovietinėje 
spaudoje jau yra buvę skun
du. kad remontams dažnai 
Lūkstą atsarginių dalių.

Neklauso Įspėjimų dėl 
blefinių įsipareigojimų
(E i Nors pats Chrušcio 

vas Maskvoje visos Sovieti 
ąjungos pareigūnams Įsa

ko. Gelžbetoninės konstruk- 1>r- Martinkus, K Janonis, V. 
cijos esą statomos labai pri- į Galdikas, Pr. Lembertas, Br. 
mityviai, lengvai gali nelai
mės Įvykti. Statybai trūksta 
reikalingų m e c hanizmų.
Darbininkai neretai dykinė
ja dėl paprasčiausių Įrankių 
tiūkumo. Į šių metų pabai
gą fabriko vienas skyrius 
jau turėtų pradėti veikti, 
bet esant tokiems nesklan
dumams, abejojama, ar 
taip bus.

Stūmėjai ore
Bolševikų “planingame” 

ūkyje labai dažnai taip yra, 
kad jei vieno dalyko yra 
kiek Teikia, tai nėra kito.
Ten dažnai didelė Įmonė 
dėl to ar kito mažmožio 
trūkumo negali veikti. To
dėl Įmonių vedėjai stengia
si ko ti-ūksta visokiais ne
teisėtais keliais Įsigyti, kad 
galėtų numatytą darbą at
likti.

Ten tie asmenys, kuriems 
pavedama nors iš peklos iš
traukti trūkstamą medžia
gą ar ką kita, vadinasi “tol- 
kači“—stūmėjai.

Tokiais stūmėjais' būna 
arba kas nois iš Įmonės ad
ministracijos arba dažniau
sia pašaliniai asmenys, ku-Jvais gabenimui išleidęs virš 
rie tik tuo tesiverčia ir ka- 300,000 lublių. 
fališkai gyvena, nes labai
daug uždirba. J , _____

“Sovietskaja Litva” sau- Baltosios Vokios gyven- MOŠŲ ATSTOVO ANGLĮ 
šio 29 d. rašo apie tokius vietė žj^niai išaugo, bet jo- JOJE NAUJAS ADRESAS 
“tolkačus” iš Vilniaus elek- je veikia vis dar tik viena
tros dalykų fabriko “Elfą,” maisto produktų krautuvė, 
kurio direktorių yra Micha- Panašių skundų plaukia ir 
ii Ardamatskij. Ir jam pri- iš kitų mažų miestelių. Juo- 
trūksta tos ar kitos medžią- se per mažai buitinių prekių

Mickevičius, Sandaros Moterų 
Klubas. J. Starinskas, J. Bak
šys, A. Tamošiūnas, Svilas, O. 
ir A. Andriulioniai, S. Jankevi
čius. J. Grigalius, J. D., J. Tui
nila. A. Monkevičius, F. ir A. 
Karosai. J. Čiegis, V. Jankaus-

G. Leveckis, Yenushai, A. ir O.
Žiugždos, V. Prakapas, D. N.,
J. Averka, S. Kūnaitė, J. Bei- 
šys, J. VValentukevičius, F. A.
Zaleskas, Y. Klemka, Kaman
tauskas, F. Grendelytė.

Po $1: J. Guzevičius, P. Zal- 
ba, S. Balutienė, Augonis, P.
Gelažius, M. žirolienė, M. Gray,
S. ir E. Jankauskai, J. Venys, po Sibiro tremties ir kančių yra mirusi).

kilęs garbingųjų musų tautos vyrų pirmose eilėse.
Nežiūrint visų Lietuvos ir jo likimą ištikusių

jo ilgu kovos metų laikotarpio, jo ryžtas priešintis, kovoti ir 
iaimėti nėra sumažėjęs, tačiau sumažėjo jo sveikata ir jėgos. jr trejus metus buvo atleisti

Senatvėje atsidūrė varge, kuomet sunki liga nutraukė jo nuo valstybės mokesčių ir 
normalų gyvenimą. Atsipeikėjęs |>o vienos ligos, mūsų tautos kitų prievolių: Lietuvos val- 
veteranas vel pateko ligoninėn. Po sunkios operacijos tapo in- Stiečiai negalėjo
validu.

Aišku, kacl sis Nepriklausomybės Akto signataras yra rei-

atidaryti 
savu ir net savo lėšomis mo-

; kyklų su dėstomąja lietuvių
kalingas skubios paramos. Esamųjų išteklių toli gražu nepakan- į 
ka visoms išlaidoms apmokėti, ir savo gyvenimo saulėleidyje 
yra globojamas draugų ir artimųjų. Yra likęs be šeimos (žmona

V. Kantavičius, W. Balutis, P. 
Grigas, M. Jalmokienė,, A. Cha- 
plikienė, Šapalienė, K. Karto
kas. S. Kazlauskas, E. Simana
vičiūtė, Galinienė, O. Vaičiūnie
nė, J. Gražulienė, B. Kaufman, 
A. Tamulevičius, P. White, A. 
Wadell, L. Paulauskas, S. i 
White.. Lukšas, I. Mickūnienė, 
O. Kruopienė. M. Matuza, J. Le
kys, J. Kazlauskienė. D. P. Sa- 
palis, M. Mockienė, G. Giedrai
tytė, šapamiai. Urbon, D. Ajau- 
skienė, J. Ajauskas, P. Stukas, 
J. Remeika. A. Mileška, S. 
Kontautas. J. Andriūnas, S. Ka
zlauskas. Kaistaponis, J. Mitri- 
kevičius, I. Stiga. D. P. Stajelis, 
Tamulevičius, Kasper, Strapa- 
lis, J. Valickas.

Buvo ir po mažiau aukojusių. 
Buvo pavardžių, neaiškiai

t iaus viršininkas Anupras 
Karia, jo padėjėjas Bronius 
Andriušis, eks peditorius 
K. Antanaitis, inžinieriai 
H. Ruibis, K. Savickas, S.
Starolenko.

Ir, žinote, kame jie ti"ūk- 
stamų dalykų ieško ir kokiu 
būdu? Jie pasiekia ne tik 
Maskvą, Kijevą, bet net Si
bire esanti Tomską ir ne 
traukiniais ten važiuoja, 
bet lėktuvais skrenda ir ten 
surastas prekes lėktuvais Į 
Vilnių gabena. Tas, žinoma, j parašytų arba visai neįskai- 
brangiai atsieina. Laikraštis , tomų, buvo ir nepasirašiusių 
mini, kad vienos siuntos aukotojų.
prekių lėktuvu atgabenimas 
kaštavęs 200,000 rublių, o 
traukiniu jos atgabenimas 
būtų kaštavęs tik 24,000 ru
blių.

Per 1960 metus fabrikas 
tų stūmėjų kelionėms ir
trūkstamų medžiagų lėktų- šiuo adresu:

ALTo skyrius dėkoja vi
siems aukojusiems ir prašo 
tuos, kurie dėl tokios ar ki
tokios priežasties minėjime 
negalėjo dalyvauti ir ten au
koti, savo auką pasiųsti 
ALTo skyriaus iždininkui

kalba; Lietuvos valstiečio 
gimtoji—lietuvių kalba bu- 

į vo išvyta iš visų Įstaigų ir
tokiose vietose buvo di au
džiama lietuvių kalbą var
toti: Lietuvos valstiečiui bu
vo sunku savo vaikus leisti 
Į aukštus mokslus, nes Lie
tuvoj universitetas buvo už-

organizacijų atstovai, vienbalsiai nutarė tuoj organizuoti lėšų dalytas. Ar tai toki žmogų
telkimo vaju ir sudarė proi. Step. Kairiui Remti Komitetą. pavadinti laisvu.

.. ... . ........ . . , . O kodėl taip dėjosi? Tik
, ... , . . , .... todėl, kad tas valstietis bu-lietuviskosios visuomenės sluoksnius, prasėdamas pavieniai ir ....1 . vo pnsinsęs prie savo gim-
organizuotai ateiti i talką ir skirti lėšų prof. Step. Kairiui remti. __ lietuviu kalbos ir te

skelbiamos spaudoje. į dėl, kad jis atsisakė priimti
dabar

Tat. brangus lietuviai, remkime kiek išgalime savo tautos 
žilagalvi kovotoją-veteraną.

1961 metų sausio 19 dieną Chicagoje. A. L. B-nės Chicagos 
Apygardos iniciatyva, susirinkę Įvairių politinių ir kultūrinių

Gautos aukos bus
Pinigus siųsti komiteto iždininko vardu šiuo adresu: I piavoslaviją, kaip

Frof. S. Dirmantas. 4211 So. Maplevvood Ave.. Chicago 32. HI-' kratosi komunizmo.
arba Midland Savings and l.oan Ass. 
Chicago 32, Iii. in account No. 9068. 

Jonas Berlašius,

Komiteto pirmininkas

1010 So. Archer Ave..

k ė laikytis realybės ir ne
skelbti blefinių Įsipareigo
jimų. kurių vėliau visvien

Baltojoj Vokioj

E. Cibas, 291 K. St. 
So. Boston 27, Mass.

Dabar jis yrb tolu:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellsliill

neišpildoma, Lietuvos ūki-:gos. Jos ieško tiekimo sky- krautuvių.

Dr. F. Grigaitis 
Inž. J. Jurkūnas 
Alg. Kaulenas 
Jurgis Peterailis 
Leonas Prapuolenis

Prof. S. Dirmantas.
Komiteto iždininkas

NARIAI:
Rauolas Skipitis 
Dr. K. Šidlauskas 
Dr. Yl. Šimaitis 
Liudas Šmulkštys 
Prof. B. Vitkus

Henrikas Juknailis,
Kometeto sečretorius

LAUK SOVIETUS 
LIETUVOS

B

Atstovų i ūmų narys Brad- 
ford Moi'se (Conn.) atsiun-

ta Į senatą (Šen. Res. 12)
šen. Thomas A. Kuchel. Ją
esame paskelbę piaeitame
numerv.*

Ta pačia proga kongr.

Deja. po neilgų prošvtais- 
tinių nepriklausomybės me
tų, Lietuvą vėl apniko bau
džiava. Šiuom kartu raudo
noji baudžiava, tos pačios 
Rusijos okupacijos.

Bet Lietuvos žmogus ran
kų nenuleidžia. Ir vėl Lie
tuvoj eina sutartinė žodinė 
kūryba smerkiamai pašie
pianti naują raudonąją bau
džiavą. Bet ir pavergtos 
I ietuvos šviesūnai taip pat 
nesnaudžia ir naujieji bau
džiauninkai tyliai niūnioįa:

Knisasi kiaulė per sieną.
Kad nepakenč kolęhozienos;
Skundžias ir šuva—
Sako, BAUDŽIAVA!

tė redakcijai Congressional į Morse prašo perduoti Kelei
Record Nr 28, kuriame yra 
vasario 17 d. posėdžio kal
bos, jų tarpe ir liečiančios 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakti. Yra ir 
kongresmono Morse kalba.

Be to, jis atsiuntė ir savo 
Įneštosios rezoliucijos tek
stą—H. Con. Res. 163. To
kia pat rezoliucija yra Įneš-

vio skaitytojams nuošir
džius linkėjimus sėkmės jų 
pastangoms atgauti laisvę 
savo gimtajam kraštui.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei-
▼I- Kaiua tik $4.00

(žiūrėk “Keleivio’ 
rių 1961 metams).

kalendo

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.



Nr.9, Kovo 1, 1961 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

Pasikalbėjimas ’

Maikio su Tėvu
DANIJOJE

GYD. VL. K.

patyrusių pramonės darbi
ninkų. Statistika duoda 
šiuos metinius darbininkų 
atlyginimus, atskaičius mo
kesčius: pramonės—8,400 
kronų, žemės ūkio—6,600 
kronų. i

Nesurašysiu čia visko, ką i
rinkas neaugina. Kadangi 
buvo sekmadienis, tai pa

iki tos daniškos farmos tys šeimininkai nepasirodė: už tuos atdyginimus galima 
dar tolimas kelias. Važiuo- mūsų gidas paskubomis ap-į Darijoj Įsigyti. Paminėsiu 
jame per Hesedę girią, ap- rodė šį kiemą ir tempė mus tik danų masinio susisieki- 
žiūrime mažą keramikos į sodą—darželį, kuiis pa- mo priemonės — dviračio 
dirbtuvę, vėjinį malūną, jis gal jo išmonę turbūt turėjo ' kainą, kuri yra tarp 231 ir 
tebeveikia. Gražiame sena- didžiausią Įdomybę turistui 310 kronų. 6 bet kokių pre- 
me žvejų kaime Rodvig pie- —įdomiau nei anos kiaulės. Ikiu Danijoj Tetrūksta, neiš- 
taujame—kirsk ko nori ir Tikrai čia įvairiausių, dar į skiriant nė automobilių, 

į kiek nori, o maistas čia vie- tebežydinčių, gėlių buvo1 •
nas puikumėlis. Visus, kuiie pilna, o viduryje jų čiuile-| Danija vra konstitucinė 
per daug valgė, nuvežė vė- no mažas fontanas. monarchija. Po 1957 metų
liau į bažnyčią. O Hojerup Turistus nesunku “bovy-irinkimų danų parlamentą 
maldykla — nepaprasta. Ji ti”—mūsų ponios nebegalė-i sudarė 179 nariai, atstovau- 
liudija šio pasaulio grožį, jo tuo gėlių darželiu atsi-į ją 6 partijas. Socialdemo- 
gaivališkos gamtos jėgą. džiaugti. Man jau įdomiau kratai turėjo 70 atstovų ir 
Ant aukšto Baltijos kalkė- buvo pamatyti tą mažą so- jie su social-liberalais ir su 
tos uolos kranto stovinti dą, kur po obelimis pūpsojo vientakse partija sudarė 
kukli mūrinė bažnytėlė yra daug prikritusių rausvų koalicinę valdžią. Komuni- 
reto grožio. Baltijos ar obuolių, o dar daugiau jų štai parlamente turėjo 6 at- 
” Dievo” galybė neaplenkė buvo ant šakų. Su vienu stovus ir už juos balsavo 

galas bendrakeleiviu pasirinkome 72,315 rinkikų.
iš švarios žolės po obuolį Nors danai skundžiasi gy- 
pakramtvti. Reikalas atrodė ventojų per dideliu prieau- 
teisėtas, kai prie to obuolia- gliu (jis gresia ir visam pa- 

!trumpesne, bet turbūt gra- vimo prisidėjo ir autobuso šauliui), bet jie nepalieka 
žesnė. Kai vakaro šešėliai t šoferis. Nespėjo mūsų gru- savo tėvynės didesniais hu

(Tęsinys)

į šios bažnyčios: visas 
nuslinko į jūrą, kai kalkinės 
uolos buvo vandens pagrau
žtos. Dabar ši bažnytėlė

—Labas rvtas, tėve. Kur•z 7
taip anksti šiandien klam-

—Maiki, tu čia perdaug milionierium. 
man klausinių užduodi: ko- —Tas tiesa, tėve, Kenne

. , . i - - , ' lingai šniokščia Baltija, jikoje nebūtų kur dėti duo-; už *. ,, Q ne
nos. As girdėjau, kau ir Re-; įsivaizduot^ su neracįonaliu 
r.ėdis tokiu budu pasidarė j)jevu

Pagaliau mūsų autobu
sas sustoja prie nemažo ke-

ir paskutiniai saulės spindu- Į pė palikti gėlių darželį, kai riais. 1957 metais iš Dani- 
liai krenta ant jos baltų ne- fontano čiurkšlė sustojo, jos išvyko 33,734 piliečiai 
puošnių sienų ir lauke ga .. ....................... . - -

dėl taip anksti ii kodėl džių šeima vaido didelius tvirtainio kiemo, iš visų pu- 
klampuoju? Nu, kaip tu no- plotus žemės, bet ne iš to ji sįų apstatyto nubaltintų mo- 
įėtum? taip pralobo. Kennedžių tė- Jjniu (ar) mūrinių pasta-

—Man rodos, kad tėvas vas padarė milionus \Vall įu
alėtum ilgiau pamiegoti iš Streeto spekuliacijose. niu stogu. Tik mažas tarpas!

Pasirodo—ji buvo specialiai, 
mums turistams paleista; 
gal savininkas pagalvojo, 
kad mes ir taip ilgai užtra- 
kome. Tiesa, turėjome ir 
mes pasiskubinti, nes jau 
buvo pavakarys, o dar grįž- 
tant į Kopenhagą, 
me sustoti sename
dės mieste su katedra iš XII

(iš jų 18,833 vyrai). Tais 
pačiais metais įvažiavo į 
Daniją (imigravo) 21,901 
žmogus (iš jų 11,956 vy
rai). Šis pasikeitimas dau
giausiai vyko su kaimyni
niais Skandinavijos kraš- 

turėjo- j tais.
Roskil- Į JAV tais pačiais metais

APIPLĖŠĖ IR M žl DĖ

sitas 19 metu jaunuolis Wi!»ur X. Reado iš Lake 
Charles, La., suimtas ryšium su banko apiplėšimu ir 
dvieju moterų nužudymu. .JĮ suėmęs šerifas Henry 
A. Reid tvirtai laiko Įtariamą jaunuolį.

Baudžiava Lietuvoje
J. VLKS

(Tęsinys)

Aną kartą davėme ištrau-, nėti, kad tik rusų tautos re- 
kų iš liaudies ir atskirų as-' voliucionierių dėka Lietu- 
menų kūrybos, kurios rodo, i voj buvo panaikinta bau- 
jog prieš baudžiavą vienaip ’džiava. Esą, tie rusų revo- 
ar kitaip protestai buvo jau liucionieriai tiek veikę Lie- 

! seniai reiškiami. tuvos valstiečius, kad šie
Šios dienos Lietuvos oku- nerimo ir rasų caras buvo 

pantai, tai yra komunisti- priverstas baudžiavą panai- 
nės Rusijos okupacijo.' i am- kinti. Gi iš to, kas čia ank
sčiai Lietuvoje, imasi į rodi- sčiau pasakyta, numanu,
______________ _______ Į kad Lietuvos žmonės ir jų

šv iesūnai anksčiau Lietuvoj
išvyko 2,056 žmones, o grį-1 ___ _ __  __________
žo Į Daniją 1,281. Išeitų, vyksta su krepšiais maisto santvarkos ir svetimos oku-
kad emigracija tais metais į pirkti, nes Danijoje jis pi- pacijos Lietuvoje, negu anie

pi įsipazĮsta, fUSy revoliucionieriai atsi-
važiuoja į ,ado. Neabejotina, kad jau

vėliau Lietuvos sune-■ • a | _ - _ x__ ___Z___________ Z ~ __________. — Z Z.
SI

sunerimo dėl baudžiavos
į po vienu bendru šiaudi- į amžiaus, kurioje palaidota 
in stoeru. Tik mažas tarnas I jg karalių. Jdje palaidotas

ryto.
—Kodėl?
—Ilgiau pagyventum.
—Jes, Maiki, gyventi vi

siems norisi. Ale kai žmo
gus pamisimi, tai kas iš to
kio gyvenimo, kad jau vis- netul-į misteiko? Juk peine- na į gražų nedidelį sodą vvdožvaiežde šis karabus
daVn^tao"^l£tn(5 mėStu’ HuS I’al<lavinėdamas ';ei ,?ėliV da.ržel!- DeSta4ie Ssakė. ka?jis’ taip pat ne-
giau necinon. betas mėgstu nepadarysi. Atsimenu ir daržinė, o pirmas pastatas ^jos tokį raikštį.

aš, kaip boisai ant kampų nuo gatvės skirtas sande- §is paniekinantis rasinis 
juos pardavinėdavo. Ale liams, padaigams ii kitkam. icoVae tain ir nebuvo ivvk- . . ,
peiperiai tada buvo gana pi- Tas kiemas nepaprastai šva- įytas Danijoje. Dtąsus ka- .j1-?“* svedų’

i —Sakai, pakuliacijose? paliktas šiame kvadrate:
Ar tai jis pakulas pardavi- tarp kairėje pusėje esančio

! nėjo? gyvenamo namo ir tiesiai
—Ne, tėve, ne pakulas, prie mus stovinčio didelio 

bet popierius.
-Kazin, Maiki, ar

ir karalius Kristijonas 
(Chiistian X).

Kai nacių okupacinė ad
ministracija Danijoje parei-

Danijai atėmė 11,833 žmo
nes. kurių didesnę dalį su-

gesms. Bet n 
kad jie patys

darė vyrai. O imigruojančių Švediją drabužių pirkti, ku-
arba sugrįžtančių skaičiuje ; rie ten pigesni, o, mano iš- 1 įmusįejį žmOnės dėl nepa-

gantiškesni. kenčiamos santvarkos deri- 
iakomji, iei cm.'/A vzul/cmiię >!• au Hl_

j— nu vvjirve’inuao az au «««—
nori matyti ar išgirsti šve- sų revoliucionieriais, pasi- 
dus, eik į zoologijos sodą. šovusiais nuversti carų des- 
Kai turistas klausia, ką tai potijos valdžią.
reiškia, mūsų gidas paaiš- Vienas tokių komunisti- 
kina, kad švedai mėgsta Rės Rusijos kampininkų,

modemiško kiaulių tvarto.; kaiavo, kad žydai nešiotų • vyrai ir moterys beveik po į manymu, ir eh 
tu čia Šis neužstatytas tarpas išei< raiščius ani rankovių su Do- lygiai pasidaliję. į Kopenhagoje
opine- na i mažu nedideli soda __xi.______ * * * nmn mutvti u r

Danai ir Švedai

mie-
kaip

anksti atsikelti, ba ilgas 
miegas neišeina žmogui ant 
gero. Mano tėvas ir dvarą 
piamiegojo.

—Dvarą?
—Jes, Maiki, dvarą. Tu 

turėtum žinoti, kad aš ne iš 
prastų. Mano tėvas turėjo 
didelį dvarą Plungės para
pijoj. ale pramiegojo. Išsi- 
geidavo pas Leibą ii 
godavo. Atsimenu,
mes. maži vaikai, tada dai 
nuodavom:
Ant tėvelio dvaro 
Juodvarniai kranksėjo,
O tėvelis giltas 
Lžpečkyj gulėjo.
Atsikelk, tėveli,
Nečėsas gulėti:
Net sv.siedai juokias, 
Pradeda šnekėti. . .
Atsikelk, tėveli,
Užsimauki kelnes,
Kad mūs slauno dvaro 
Nepaimtų velnias. . .

—Nu, ir paėmė. Per tė
vo mieguistumą dvaras nu
ėjo velniop. Valuk to, Mai
ki, aš dabar bijau ilgai mie
goti. Nors dvaro neturiu, 
ale vi.-tiek velnias gali kokią 
šunybę padaryti, ba jis ne
miega.

—Gerai, tėve, dabar bus 
jau aišku, kodėl taip anksti 
šiandien atsikėlei. Reiškia, 
dvaras prisisapnavo. Bet ar 
iš tikrųjų norėtum dabar 
dvarą turėti?

—.Jes. Maiki, būtų nepra
šai i. Juk žinai, kad dabar 
aš demokratas, o Amerikoje 
visi demokratai yra dvari
ninkai. milionus akru valdo 
ir nieko nedirbdami Va- 
šinktone gyvena. Matai, jie 
turi padarę tokį 
kad jeigu tu turi daug že
mės ir nieko ant jos nesėji, 
tai valdžia už tai moka tau 
milionus, ba kitaip Ameri-

gūs. Už vieną peną žmogus rus net cementinis saligat- raliaus mostas, šiandien jau
gaudavai didžiausiągazietą. vis padalytas aplink. Tik tapęs legenda, byloja, kad

—Bet Kennedis, tėve, ne išdykėlis Margis, ar kaip jis : Kristijono X būta didžia-
gatvinius laik ančius par- ten vadinosi, pametęs negy- dvasio žmogaus,
davinėjo, o kapitalistinių '3 žinduką paršelį, musų
korporacijų akcijas, kurios jautriom poniom jis 
biržoje vadinasi “popie
riais.”

—Veidiminut, Maik

gadi-

Charakteringas vi a tam' 
tikras tiynimasis tarp da- 

Danai vienuo
liktame šimtmetyje buvo 

Savo

as
vistiek nesuprantu. Pirma 
sakei “spekuliacijos,” o da
bar sakai “popieriai.” Tai 
kam tu čia mane balamu- 
tini?

—Aš žinau, kad tėvui 
sunku tuos dalykus suprasti, 
bet leisk man paaiškinti pla
čiau. Padėkime, kad mudu

no vaizdą.
Ūkio dydis apie 70 akrų

ir jis skilias vien tik kiaulių 
auginimui. Jų pilnas tas di
delis tvartas įvairaus am
žiaus ir dydžio. Visos kiau
lės bekoninės, ilgos, neper- 
: iebios. Pora su mažais par
šiukais. Karvių visai šis ūki-

Prieblandoje iš lauko ap
žiūrėjus šią didžiulę kate
drą romanų stiliuje, Į vidų 
jau nebebuvo galima įeiti. 
Ir gerai. Ką reiškia katedros 
po anos mažos bažnytėlės 
prie ošiančios Baltijos kran
to.

užkariavę Angliją, 
laiku danai valdė 
Skandinaviją. Pietinė 
dija iš danų valdžios išsi
vadavo po mūšių tik apie 
17-to šimtmečio vidurio, o 
norvegai nuo unijos su Da-

visą
Šve-

lankyti zoologijos sodą. (?) “verras padonis” sovietinis 
Šiek tiek tautinio ir kai- istorikas J. Jurginis jo pa- 

myniško pavydo esama. Da- rašytame, mokykloms skir- 
nija, savo laiku buvusi di- tame va< ovėlyje “Lietuvos 
dėlė, šiandien mažas kraš- TSR istorija” apie baudžia- 
tas. Švedija kur kas didės- vos panaikinimą Lietuvoje
nė. Galbūt danuose yra 
menkavertiškumo jausmo,

nija tik 19-ojo šimtmečio I "ors. * .neturėtų būti Gai- 
ptadžioje. Atrodo, pad pie- 
tinės Švedijos praradimas

* * *

bizni.abudu einam 
—Į koki bizni 
—Na. sakysime* kiauši

nius pardavinėti.
—šiur, Maiki, tu esi bala

mutas. Kaip mudu galim 
kiaušinius pardavinėti, kad 
muilu vištų neturime?

—Bet kiaušinius gamina 
dideliu vištų ūkiai. tėve. To-*• c
liau nuo miestų, ypač vaka
ruose, ūkininkai pardavinė
ja kiaušinius už pusdykį, o 
Bostone. Brooklyne, Chica
goje ir kituose didmiesčiuo
se jie gana brangūs. Taigi, 
mudviem reikia nusipirkti 
keletą trokų supirkinėti 
kiaušinius iš tų ūkininkų, 
vežti juos i miestus ir par
davinėti su gera pelnu.

—Maiki. tu vistiek nie
kus kalbi. Juk mudu pini
gų neturime, tai kaipgi tu 
galėsi trokų prisipirkti ir 

zokorią paskui dar k i a u ši n ius 
pirkti?

—Pinigų, tėve. mes gali
me pasidaryti.

—Taikant, Maiki! Jeigu

iu pradėsi pinigus daryti, 
tai tau nebereikės jokių tro
kų. 'lu policijos armabilu 

u važiuosi Į lakupą.
—Tėve, einant į toki bi

znį. pinigų galima pasidary
ti teisėtu būdu, su valdžios 
pritarimu ir leidimu. Visų 
pirma mudu turime surasti 
keletą draugų, Įkurti kom
paniją kiaušiniams pardavi
nėti, pavadinti ją patrau
kiančiu vardu ir išleisti ak
cijų kapitalui sukelti. Tai 
bus mūsų popieriai.

—O kokį vardą tu duo
tum tokiai klumpanijai?

—Vardas turėtų būti 
tiumpas ir aiškus, padėki
me: “Farmos Kiaušiniu 
Ko.”

—Ne, vaike, aš norėčiau, 
kail būtų mudviejų vardas. 
Ar nebūtų gerai: “Maikio ir 
Tėvo Kiaušinių Ko?”

—Vardą nuspręsime vė
liau, tėve. Visų pirma reikia 
susirasti keletą pritarėjų.

—Okei, Maik, aš einu rai 
davei Zacirką pakalbinti.

—Geros sėkmės, tėve. Su 
sitiksime kita svki.

Grįžtame į Kopenhagą ir 
neono lempų reklamomis 
įvairiomis spalvomis nužer
tą rotušės aikštę. Laikas at
sisveikinti su vaišingais da
nais, kurių daugiau nei ke
tvirtadalis visos šalies gy
ventojų gyvena Kojjenhago- 
je su jos priemiesčiais. Apie 
jos gyventojus poetas? N. F. 
S. Gruntvig jau prieš šimtą 
metų rašė: “Nedaug turi 
perdaug, dar mažiau—per 
mažai.” Sakoma, kad šis iš
sireiškimas dar teisingesnis 
šiandie. 1956 m. vidutinės 
žmonių pajamos buvo 9,445 
kronų ($1 apie 6.85 kronų). 
Viengungiam Danijoje ga
na daug atskaito ir jie juo
kaudami skundžiasi. Bend
rai tik 5,739 uždirbo dau
giau nei 50,000 kronų ir 
59 G gavo tarp 7,000 ii 
20,000 kronų. 1958 metais 
valandinis uždarbis buvo 
6.51 kronų patyrusiam dar-

buvo skaudus įvykis da
nams, kurio jie negali ir 
šiandien pamiršti. Arčiau
siai pi ie Danijos, siauro 
vandens raožo atskilta, yra 
Skane (tark Skone) provin
cija. Tai Švedijos araodas 
ir pilių kraštas. Danai sako: 
“Mūsų pilys statytos ten ir 
mūsų protėvių vaikai žemę 
tebedirba. Tik pažiūrėk į 
jų trobas šiaudiniais sto-j 
gaiš: tokios, kaip pas mus 
Danijoj. Jie vieninteliai 
Švedijoje sako valgyti (spe- 
se(. kai švedai vietoj valgy
ti taria ėsti (eta).” Ar ne
panašaus “ginčo” būta tai-p 
latvių ir lietuvių apie “val-

sumanus švedai pi įsideda 
prie tokio jausmo iššauki
mo. Kas ten sužiūrės kieno 
teisybė. Svarbiausia, kad 
Danija buvo ir bus, o mes 
važiuosime jos lankyti.

Tuo baigiu šias nuotrupas 
apie Daniją. Galbūt susitik
sime Norvegijoje ir Švedi
joje, jei gerbiami skaityto
jai ir “Keleivio” redakto
rius to pageidaus.

(Pabaiga)

>?

taip paraše:
“1861 m. vasario 19 d. caras 

išleido manifestą dėl baudžia
vos panaikinimo. Valstiečiai bu
vo paskelbti laisvais žmonėmis. 
Dvarininkas neturėjo teisės jų 
nei pirkti, nei parduoti, nei 
mainyti. Jis negalėjo drausti 
valstiečiui vesti. nebegalėjo 
kištis i po šeimos gyvenimą. 
Valstietis gavo teisę savo var
du daryti sutartis, verstis pre
kyba. amatais. Įsigyti kilnoja
mo ir nekilnojamo turto, stoti 
Į teismą savo vardu, išeiti iš 

, valstiečių luomo ir prisirašyti 

(Nukelta į 4-tą psl.)

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiama.' visiems jį užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, 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 nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

gyti ir “ėsti”?
Danai mėgsta švedus “pa

traukti per dantį.” Jie įsi
vaizduoja, kad švedai dau
giau geria. Tas gal teisybė, 
bet vieni ir kiti mėgsta pa
valgyti ir išgerti. Skirtumas,
kad gėrimas Švedijoj, bent: 

! viešai, gerokai apvaržytas. 
Už tat danai neužmiršta 
priminti, kad švedai “ke- 

birinkut 5.43 kr. nepatyru liauja” keltuvų laivuose
šiam ir 4.00 kr. nepatyrusiai tarp Švedijos ir Danijos, 
darbininkei. Šie atlyginimai kad galėtų išsigerti. (Tarp 
buvo truputį didesni Kopen- kitko ir degtinė piges- 
hagoje ir šiek tiek mažesni nė tarptautiniuose van- 
provincijoje,. Žemės ūkio denyse. daugiau jos ga- 
darbininkų atlyginimas bu- Įima išmesti). Primena ir 
vo truputi mažesnis nei ne- net p.nodo, kaip švedai at-

Kaina 75 centai
Užsakvmu.'

636 E. Broadvvay

s ir pinigus prašome siijsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

-South Boston 27, Mass.
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BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr.9, Kovo 1. 1961

I Tęsinys*

Dar žingsnis gyveniman
I

Pradėjau birželio pradžioje. Nudūręs galvą ir, klum
pėmis tuškindamas gatvės grindinį, pirmą rytą žygiuoju 
j darbą. Keistos mintys pinasi galvoje, neduoda ramybės. 
Man keista. Nejaugi vaikystė mano jau būtų pasakiusi 
sudie? Gražiosios mokslo dienos užsibaigė. Prasideda 
vargo dienelės. Niekados pertraukų metu nebegalėsiu 
stebėti jos žydrias, nekaltas, naivias vaikiškas akis, ju
desius. Užsibaigė tie laikai ! Dvejus metus sekiau ją kaip 
šešėlis ir nė karto neužkalbinau, nes pasveikinti bijojau, 
gėdinausi. O kas jau ir sveikina svetimą žmogų? Ko gero 
jinai būtų pagalvojusi, kad man koks varžtas atsileido. 
Kažin, ai’ ji mane myli? Ne. greičiau ką nors kitą, tik ne 
mane.

Šitaip pasiekiau darbovietę. Tekstilė, kaip ir kitos 
pramonės šakos, man buvo svetima. Ir aš stebėjausi dide
lėmis karsimo, knatavimo, verpimo mašinomis. Jos dirbo 
tartum gyvos. Po audimo stakles pašėlusiai greit lakstė 
didžiulės šaudyklės ii pasišokinėdamos kilnojosi nytės. 
Nenoromis man prisiminė dainelės žodžiai: “Ir skamba 
staklelės mažoj seklyčioj.’’ Tačiau tai nebuvo skambėji
mas, o pašėlęs triukšmas, kuns mane apglušino. Išėjus 
į lauką, atrodė, kad visi gar.-ai ateina iš po žemės.

Kadių virišininkas mane nuvedė Į tausinimo sky
rių ir pristatė to skyriaus viršininkui.

—Povilas Gūželis.
—Aaa, — nutęsė tasai.—Roberto Gūželio sūnus. 

Taip. Labai malonu. Duosiu jums lengvą ir švarų darbą.
Ir darbas tikrai nebuvo sunkus ir nejuodas—išrū-. 

šluotus medžiagos gabalus reikėjo nešioti prie vynioji
mo mašinos. Tiktai neapsakomas kaištis kankino mane 
ir prakaitas čiurkšlėmis sruvo per veidą. Toje pačioje 
patalpoje džiovino, presavo ir garino pagamintą pro
duktą. Žiobčiojav. kaip žuvis be vandens. Turėdamas 
laisvą minutę, išbėgdavau i lauką atsivėdinti, bet ir čia 
spigino negailestinga vasaros saulė. Tik šešėlyje aš gai- 
vinausi.

Pasijutau nelyginant treigys kumelys, pirmą kartą 
j ratus Įkinkytas, bet Įsitikinęs, kad vežimo netraukiant 
jis tikrai stovi vietoje, padaviau ranką likimui. Tačiau 
tai buvo nelengva ir turėjo savo pasekmes: išbalau, gi
liai Įkrito akys, išsišovė žandikauliai. Panašėjau i giltinę. 
Kaimynai manė, jog sergu, bet aš buvau sveikas.

Prasidėjo kitas gyvenimas, daugiau ar mažiau grįs
tas pinigu. Uždirbau mažai: tris šimtus ir penkiasdešimt 
įublių per mėnesi: jų nepilnai pakako maistui. Rūkyti 
nerūkiau, bet jaučiau, kad greit pradėsiu. Tai Pianas, 
tai Romas cigaretę pasiūlo. Kaip čia nepaimsi. O jeigu 
alaus siūlo, negi negersi? O norint kaitų rūkyti, kartu iš
gerti reikia atsigerinti, o tas kainoja pinigo, o pinigo 
nėrA. Tačiau norisi ir lūkyti ir gerti.

Ir kartą po algos pakviečiau Praną ir Romą alučio 
gerti. Pakeliui prisijungė ir mašinų tepėjas Algis Gaid- 
jurgis, kuri trumpai vadinome Smasčik (rusiškai).

Užkandinėje jau virė gyvenimas. Alkoholis vyrams 
atrišo liežuvius. -Jie gėrė, dainavo, ginčijosi, keikėsi ir 
vėl gėrė.

Mes susėdome už laisvo stalo pačioje kertėje. Užsa
kiau keturis alaus, keturis “po šimtą,’’ truputi arklienos 
dešrytės ir duonos.

Sudaužėme stiklinėmis. .Jos ištuštėjo. Užgėrėme 
alaus, užkandome. Kas yra mėginęs rusiškai gerti, tas 
žino, koks malonus jausmas pagauna žmogų po priklaus 
nusipurtimo. Tačiau aš; nežiūrint to, norėjau apsimokėti 
ir leistis Į namus.

—Ko skubi, Povilai,— namai ne zuikis, nepabėgs, 
—sako Romas.

—Tęvas serga, suprantate. . .
—Tai dar greit po šimteli ir eisim kartu,—pasiūlo 

Pranas, užsako ir sumoka už viską.
Man buvo nepatogu ir aš jam atkišau trisdešimt ru

blių. Pranas numojo ranka ir:
—Pasilaikyk tuos pinigus, dar bus progų juos išlei

sti. Geriam!
Išėjus iš užkandinės, man žandai degė ir galvoje 

bangavo kraujas. Sirpau kaip uoga.
—Povilai,—kreipėsi į mane Pranas,—pas jus sky

riuje mėtosi medžiagos atkarpų, ar negalėtum nukniauk
ti skiautelę?

Pranas su Romu buvo komjaunuoliai, todėl Į tą pra
šymą žiūrėjau skeptiškai, su nepasitikėjimu. Be to, aš 
dar nė piršto niekados nebuvau prikišęs prie tų rūšiuo
jant atkirptų medžiagos atraižų. Gal jie man duobę ka
sa? Pranas, nesulaukęs atsakymo, tęsė:

—Tu juos neprivalai per vartus išnešti. Tik iki iš
vietės. To užtenka. Man tas sunkiau, mat, esu jūsų sky-

NAUJOS SUKNELĖS ARTĖJANČIAM PAVASARIU

šitokios suknelės siūlomus nešioti ši pavasari Florencijos (Italijoj) madų kūrėju.

TAU, SESUTE...

Tau, sesute, puikios gėlės, 
Man gi kardas piie šalies 
Tau akis plaus ašarėlės,
Man gaisrai nušvies takus.

Tau rymoti, manęs laukti.
Man kovoti mirtinai.
Tau sulaukti manęs jauno,
Jei neglaus šalti kapai.

Taigi. . . liki, mylimoji 
Tu darželyj prie gėlių. 
Laimink mano plieno kardą, 
Būki sieloj nors kartu.

Bet . . jei mirsiu už tėvynę, 
Kur atskirtas nuo tavęs, 
Klausk žvaigždelę vakarinę— 
Ji tiktai tave nuves:

Ten, kur šlamantis beržynas 
Miško juodo glūdume.
Kur nevv'stantis gėlynas 
Žydi kraujo skaistume.

Ten, sesute, pasodinki 
Tu baltų gražių gėlių,
Mūsų meilė kad nemirtų 
Su manim kape kartu.

Pranas Lembertas

Obuolių ir kriaušių cu- 
krintinius supiaustyti riešu
to dydžio gabalėliais.

Džiovintas slyvas perpilti 
karštu vandeniu, o jei jos 

į sausos ir kietos, palaikyti 
uždengtas, kad atidrėktų. 
Kai suminkštės, išimti kau

liukus ir supiaustyti.
Apelsino žievutę supiau

styti plonais pailgais ruo-

pas platintojus šiose vieto
se:

Chicagoje pas
MORRIS PLOFSKY 

3501 So. Halsted Street 
ir

“NAUJIENOSE"
1739 So. Halsted Street

Amsterdam, N. Y. pas
J. SHUNSKIS 

199 E. Main Street

Binghampton, N. Y. Das
J. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠ1S

4405 Valley View Avė.
VVorcester, Mass pas

K. P. ŠI M KON iŠ 
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Sųuare
Lawrence, Mass. pas

M. STONIE 
57 Sunset Avenue

Brockton, Mass. pas
J. STRUMSKIS 
109 Ames Street

Norwood, Mass. pas
FRANK RAMAN 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj 
St. George Avė.

Brooklyn, N. Y. pas
Mrs. N. STILSON 

5410 Sixth Avė.

Anglijoje pas
J. VENSKUNAS 

1, Raetvell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire. Scotland
arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Kalendoriaus kaina 75 cnt.

ŽALGIRIO MŪŠIS

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”. 
Neturintieji laiko storų kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų Įvyki skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

bnyoelės kaina 50 "pnlij.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaifvti ir Kitam Dovanoti

ŠEIMININKĖMS
Tortas ‘Tinginys*

Susmulkintus nedideliais 
gabalėliais sausainius ir pa
puoštus vaisius sudėti i kre
mą ir gerai išmaišyti, kad j 
kremas lygiai pasiskirstytų. 
Išimti iš torto formos dug
ną, o kraštus pastatyti ant 
padėklo, su kuriuo tortas 
bus dedamas ant stalo. J 
formą sudėti visą toito ma
sę. nepaliekant pakraščiuo
se oro tarpų. Paviršių išly- 

i gmū, lengvai paslėgti ir pa=
, statyti, kad sustingtų.

DOVANA VAIKAMS

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. LIFTITVA RUDO 
Tumėnienė, dausr svarbiu patarimu Į labai vaizdžiai i 
vaikų sveikatos klausimais. 136 nsl. ‘
kaina ...................................... $1.23

DIENOJANT. “knvsrnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimo:. 4ėl nsl.. kaina.... $6.0ll

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji 
Kaina ..........

d-lis, 592 pus! ania1.
$6.30

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI K. Žuko i- 
domūs atsiminimai. 477 nsl kai
na ..................................... $5 00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i' ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv 

464 pS*. Kairiu ......................

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredssravo Jenas Ba
lys, 472 dainos su g-aidomis. Angr- 

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusk kam.a ......................S5.00Dažnai mes perkame vai

kui dovanėles: kokį žaisliu- mažoji_ lietuv a. narais y. pin
ką. ar kokį niekniekį, kun
paskui išmetame Į šiukšles.
Tačiau, renkant dovaną, ge- lendąs būdas išmokti ang 

i riau butų pagalvoti apie au- 
Iš pieno, cukraus, vanilės klėjamą pusę tų žaislų. Ar 

ir krakmolo išvirti kisielių ne geriau būtų pirkti vaikui 
ir padėti, kad atauštų. Svie- knygele? Vaikai labai mėg
stą išsukti iki purios masės, sta žiūrėti paveiksliukus.

Kremo paruošimas

Imti: 21 uncija sausainių 
ar biskvitų, 31 2 uncijas iš-įdėti i jį po šaukštą kisieliaus klausytis, kaip mama pasa- 
lukštentų riešutų, tiek pat ir kiekvieną kartą gerai iš- koia arba net paskaito. Kie- 
razinkų, tiek pat obuolių, sukti, kad visai susijungtų kviena gerai pai ašyta, ir 
kriaušių ai* uogų cukrintiriių i su sviestu. pritaikyta vaiko pasauliui
(sausos uogienės), 7 uncijas Po to reikia paruošti vai- knyga atneš jam naudos— 
džiovintų slyvų, vilta pusės sius. Razinkas perrinkti, iš- praplės jo siaurutį akiratį, 
apelsino žievutė. j mirkyti, gerai nuplauti, iš- duos naujų minčių galvoji-

Kremui: pusantros stikli-■ griebti iš vandens iš tvaria mui. praturtins jo vaizduo
te ir turės neabejotinos pe
dagoginė? reikšmės.

štai, dabar išėjo iš spau
do? malonios išvaizdos J. 
Narūnės knvga “Jaunieji 
Daigeliai.“ Tai antra laida. 
Ta? pasako, kad knyga tu-

nės pieno, 2 šaukštai krak- • drobule nusausinti, 
molo, pusė stiklinės cuk- • Riešutų b r a nduoliuku? 
raus, 10-14 uncijų sviesto, i truputi padžiovinti, imdąją 
vanilės. plėvelę nutrinti, dėti svei-

Šis tolias gaminamas iš kus arba i kelias dalis per- 
sausainių ar biskvitų, kremo piautus.
ir vaisių. Jeigu nededame j Tolias bu? skanesnis, jei 
vaisių, tai sausainius imti: dėsime riešutus ir razinkas ’ėio pasisekimo ir pirmoji
dviejų spalvų. Pirmiausia i padengtus 
pagaminamas kremas. • dainius).

šokoladu (sal-

riuje svetimas ir vos įeinu, taip ir spokso visi akis išver
tę, lyg čia žmogus pusę fabriko nurėtum išsinešti.

—Padarytume bizniuką,—prabilo Smasčikas.
Algiu labiausiai pasitikėjau, nes anksčiau buvome 

klasiokai. Čia reikalas kvepėjo pinigu, o pinigo man 
reikėjo ir aš lemenau:

—Išnešti? Taip. Bet kaip?
—Nebūk bailys, atkarpą capt, į užantį ir šauk Į iš

vietę,—nebeiškentė Romas.—O toliau mes jau patys vai- 
ruosim. Juk žinai kaip šiandien yra: kombinuoja darbi
ninkas, kombinuoja valdininkas, visi žmonės kombi
nuoja . . .

—Nekombinuosi — negyvensi; štai ir viskas,—įsi
terpė Pranas,— o, antraip vertus, kombinavimas ne va
gystė. Juk Stalino konstitucijoje rašoma, kad viskas pri
klauso liaudžiai, taškas. O kas gi mes klaustukas? Liau
dis, taškas. Taigi kablelis, mes pasiimam dalelę savo 
turto,—jis gardžiai nusižvengė, bet, pamatęs netoliese 
milicininką, nutilo.

—Visai logiškai,—pasakiau.—Tu galvoji logiškai, 
taškas. O dėl to pažiūrėsim. Aišku? Klausaukas.

(Bus daugiau)

butienč. J. 
Balys Ir 
kaina ...

Gimbutas. J. Lingis, J. 
J. Žilvičius, 226 esi.. 
............................... $3.00.

dedantiems angliškai mckvtis. | -,re,
duoda išturima. angdi*ku~ pasikal- iŽt.nAirE 

bėjimus. Kair.a .................. '<5 Cnt. Į

Stepono Kairio 
įdomiai parašvri 

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
i?_ miego. veriau«ia dovana kiek
viena f-ojfa. gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 11" puslnoių. 
didelio formato. Kaina .... $3.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
istorinis ro-uanas iš žemaičių krik
što Laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMfi DEGA. J Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psi. Kaina ...................$4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo. ka>p keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie p-alo tūkstančiai 
lietuvių bejfo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADCTINft. J. Titinio 13 trumpų 
pasakojimu 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lazerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų Kaina ........................... $2.25

MARLBORnrGHS LITHUANIAN 1 
SELE-TAUGIIT M. Inkienė ce- , 
ras vadovėlis lietuviu kulbes mo- į 
kytis angliškai kalbančiam. 14 • 
psl., kaina .......................... $1.25 .

visa išparduota. Ji 
kiekvienam mažam 

lietuviukui, kaip dovanėlė, 
su dauirvbe paveiksliuku ir 
10 mažių eilėraščių, artimų 
vaiko pasauliui ir io suorati- 
mui. Knvga Švietimo Tary
bos aprobuota. Kaina $1.30.

Man teko girdėti, kaip 
viena maža lietuvaitė dekla
mavo J. Naiūnės eilėraštį 
“Pavasarį.” Pasigėrėjome 
mei’frvtės aiškia tarena ir ei
lėraščiu, kuris neansunkina 
vaiko bereikalingai apkrau
tais žodžiais. Eilėraštis bu
vo trumpas, sklandus. Būtų 
malonu girdėti, kad ir an
troji laida greitai sutirpo.

a. a

biiča
tinka

RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo Varo metų 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12? puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct,

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, I 14 pusla
pių. Kama ............................... $1.00

si. rope narį ir nanmr.sra i 
knvira šių dienų k’?usimams ”i-į CEZARI3, Mirko Jesulič romanas
prasti. Kaina .......................... 50c • trijose dalyse. kiekviena dalis po

42, ara vL-os 3 dalys ........... $?.<>0

DEMOKRATINU* SOCIALIZMO 
PRADAI. Pof.n’jari ir naudir.ra

Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1991 M.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio rerr.ana'. 511 r-sl. 
kieti viršriiai Kaina.......... $5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valtie, 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku suki’imo pri’š Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3-u 
psl. Kaina.............................. $3.00.

'NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė

i M. Michelsonienė. 267' įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų vaijrių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

j POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunijro 
M. Valadkos parašyta knyga, £30 

Į puslapiu. Kaina ....................... S2.5C
VEMUNO SŪNŪS. Agnaus Va’ue- L 

ko romano antroji dalis, 4£6 ous- į 
lapiai. Kaina . ...................... $4.00 į

LIETUVIŲ LIA TUMES MENAS, io 
meninių fernvu nlėtoiimfri narrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- 
ya su dauer.-he paveikslu, jrerame 
popieriuje. Kaina .... ........ $8.50

SIAURUOJU TAKET.TU. K I>.
Kriaučiiiro ats;-v,inin>:.i iš Lietu
vos ir iš Arreril-n.a lietuvių srvve- 
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00

TIKRA TEISYRfi APTE SOVIETU 
RUSTJA. arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ............................... .  50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dau y paveikslų, 235 psl. rera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS Y Ra KRI 
STAUS VIETTN’NKAS? Parašė 
knnisras M. Valadka. Svarbų ctisi. 
pažinti. Kaina .................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Ralio Smo
gos triloriška istpriios kronika, 73 
psl.. didelio formato. perą ponie- 
ra, kaina..................................$2.50

KODfiL AS NETIKTU T DTEVA?
Atvira nuomonė, įdomūs a r zumeriui. Raina .......................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SEŠftt.Y. V. Ptitiro-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs Kunigas, ap
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knyga, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina .................................. $6.00

. KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
arelu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
r.a kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kair.a .......... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar pale jo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ka mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS Pairai Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 23 Cnt.

SOCTAI.IZMAS IR RELIGIJA. Pa
raše E. Vandervelde. vertė Vardfl_ 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

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

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI_ 
RftS, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

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

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

friklausomybės jralo 1735 metais.
’araš? Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 396 psl., Keras popierius, 
kaina ......................................... $10.00

“Keleivio” kalendorių ■ 
' 1961 metams galima gauti >

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISOf E. Br<Mulvax -------;------- So. Boston, Mom.
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Fausto Kiršos pagerbime VIETINĖS ŽINIOS
Rytu apygardos pirm-bės Jieškojimai

ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIAI

Be šešėlių ne justume švie
sos, o be laikrodžio—laiko 
tėkmės.

Minėjimas-poeto Fausto "

į į pasienyje tysanti, valgo- 
I momis gėrybėmis apkrautą 
| stalą.

10 vai. 25 min. pradeda

Dėkoju už talką Juknevičiui, Povilui Brazai
čiui,; aukų rinkėjams; Jad-

Amerikos Lietuvių Tary- vygai Tumavičienei, Elenai 
bos Bostono skyriaus vardu Kuncaitienei, Elenai Straz- 
dėkoju visiems atsilankiu- dienei, Onai Andriulionie- 

. mas A. Gustaičio parašytas'siems i Lietuvos nepriklau- nei, Valentinai Vakauzaitei, 
ir A. Gustaitienės režisuotas scmybė? atkūrimo 43 metų Živilei Gimbutaitei, Broniui 

sukakties minėjimą vasario Kontrimui, Antanui Vilėniš-
Kiisos pageibimas (1961. Muziko Izid Vasvliuno d., visiems—organizaci- kiui, dr. Juozui Leimonui, muzik'oTgS joms’,, atskHeJs asme- Mykolui Manomai™, Jur-

/ 'al. 30 min. Laikioflzio nuteikia klausvtoius nims aukojusiems Lietuvos giui Kropui ir Jonui Bei-
i, v< it:^‘ otLnSttoriu ' i. kartu su ro<linto SS laisvinimo 'reikalams. šiui: Edmuntui Cibui už rin-
”.o4ilmlt'mfe kalUtok atlikėjais (Pr Lembertas Nuoširdus ačiū Lietuvos k.tavos tvarkymą.

Šeštadienį, kovo 11 d. So. 
Bostone turėsime lietuvių 
šachmatų pil-menybes, į ku
rias suvažiuos New Yorko, 
Hartfofrdo, Worcesterio ir 
VVaterbury šachmatininkai. 
Varžybos bus komandinės 
A ir B kl., o jauniams—in
dividualinės.

Rimčiausi varžovai šiose 
pirmenybėse bus New Yor
ko ir Bostono dalyviai, jei 
kokių netikėtumų neiškrės 
Hartfordo ar VVorcesterio 
dalyviai. N. Yorkui atsto-

Ieškau Krank Valantino. Jis prieš 
Į 18 metu išvažiavo, palikęs žmonų ir 
du vaikus. Sakėsi važiuojąs pas švo- 
gerj Janiką į Brighton, Mass. Kas 
apie jį pianeš, gaus $5.00. Taip pat 
ieškau Raimundo Strakšo is Barsty
čių par. 1913 metais jis dirbo pas 
kriaučius Chicagoje. Ieškau Vlado
Vasiliausko, kurs 1914 m. gyveno 
Kensington. III. ir Mareles Žilinskai
tės, kuri 1915 m. gyveno Kensington. 
Il5th St., ieškau ir Juozapo Tonilos 
iš Lazdijų, Suvalkų gub. Su juo dir
bau vario kasyklose Mich. Atsilep- 
kite adresu:

Jonas Montvidas 
12128 Mitchell St.,
Hamtramek 12, Mich. (11

dame ...” O gale salės prie 
rūbinės—gyva eilutė, kaip 
kūmučių sambūrėlis turgaus 
aikštelėje.

Publikos neraugumo nuo
pelnas: pavėluota gerą pus
valandi. “Lietuviškas punk-

ją meno šalį. Staiga salėje J-aisves Komiteto nariui ki- nune šiuo ar tuo padėjo 
badu alpstančio vaitojimas: Bieliniui už turiningą mum^ taip oiangios dienos

‘•Duokite valgvti, valgvti Paskaita prel. Pranciškui sukakti paminėti.
. pinigus sumokė- Virmausk.u. uz invokae.ją:

Tas dejavimas, kaip , Komp. Jeronimui kacms-, 
nakties tamsuma, prislegia į,ul su Jo vadovaujamu šv.
visus. Laikas slenka, slenka, £etr? , P^apijos ch°™

Onai Ivaskienei su jos ma
jais ii- vyresniaisiais šo

kėjais už gražią meninę pro
gramą ;

noriu.
jau:

Jackus Sonda 
ALTo skyriaus pirm.

Gaidų fondas auga
tualumas”? Ne lietuviškas ,® iškilmių salėje badu mir- i 
punktualumas, bet lietuvis-; ita žmogus. Mirštančiajam 
ka gėda! grąžinami pne įėjimo įmo-

Toks laiko gaišinimo še- • pinigai i1 jis, be gieito- 
šėlis nuslenka ir minėjimo- r'los pagalbos įamsčio. kaiP 
-pagerbimo šviesos isižie- į be£arsl* seselis, išslenka pa-
bia: Laisvosios Lietuvos tri-įslPOtintl- 
spalve ir Amerikos žvaigž- - # Pranešama: “Sales šeimi- 
dėtąja papuoštoje scenoje ninkai sutiko pratęsti pobū-
—garbės prezidiumas, sce-J1® laika ^1 1 val. nakties.” ...............
nos priekiniame kamputyje Šviesiau po badmino dėjo- už vėliavų inešimą; Edmun- tikslui i 
—“Laisvės Varpo” radijo bus suspėta ir užkąsti dui Ketvirčiui už mikrofo- 1
valandos vedėjas Petras lr gomurį pavilginti. no skolinimą ir jo tvarky-
Viščinis su savo “teiprekor- Keletą minučių po 11-os Elenai Mozūraitienei
deriu, ’ o prie katedros— scenoje programa baigta ir jr Felicijai Karosienei už 
paskaitininkas rašytojas A. į prožektorių šviesos isjun- lietuviškų audiniu paskoli

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliunas pasiryžo padėti 

. . išleisti mūsų kompozitorių
-tariui Sanūaiui uz \a- kūrinius. Tuo tikslu jis pra- 

sario 16-os akto paskaity- d^j0 rengti koncertus, kuinų 
mą; Stepono Dariaus postui peJna skiria minėtam tik- 
ir jo vadovui Wilhams Ca- sluL ‘Tokiu koncertų jis jau 
sey, skautėms ir skautams kelis surengė ir jau “uždir- 
su jų vadovais Ona Mučin- bo-, bene S800
skiene ir Juozu Vaičjurgiu praeįų sekmadieni tam 

jis surengė

Pranas Baranauskas, I 
Antano Aulinsko, kurs 
Lietuvos 1944 m. Paskutinį laiką 

. gyveno Radviliškyje ir tarnavo gele
vaus Brooklyno Lietuvių ’ Cinkelio JaT c?1Brone* ir \ maus Banvausku iš Kre-
Atletų Klubas, o bostonis- ‘ 
k iams So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos šachma
tininkai. Rytų sporto apgr. 
yra paskyrusi pei einamas 
dovanas A ir B klasių ko
mandų nugalėtojams, o jau
niams teks vienkartinės do
vanos.

Klubai ir pavieni daly
viai prašomi nedelsiant in- 
foimuoti Kazį Merkį tel.
A\T S-1dalvvflvimn roi- Ieškau savo Švogerio Jurgio Kizele- , , o i-o- aaiyvavimo rei- Tičiau? ju<Mj«iių km., Kalvarijom 
kalais. oarapiios. 1922 m. iis išvažiavo į

Braziliją ir paliko vieną mergaitę 
Susnikų km. pas Misiukevičienę. Taip 
pat paieškau Magdės Waitkevičienės. 
Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kite:

Mrs. Mary Kizelevich 
43 School St..
Union City, Conn. (10

Vyro ir svainio atminimui

Ona Gegužienė, pagerb
dama savo vyro Vinco ir 

gražų jo brolio Jurgio atminimą,
koncertą So. Bostono Lietu- Lietuvos laisvinimo reika- 
vių Piliečių Draugijos salėj. Iams paaukojo $20.
i kuri atsilankė apie 150 ------------------------------
asmeinv. Be kitų dalykų, » . _ . ,
buvo atlikti 3 Juliaus Gai- ŠokeJu* Paviete , Kanadą

Onos Ivaškienės vado-
- . ... . . . .. ,» ---------------- jv Young už re- Ho šokis. vaujamas tautinių šokių

gražu, ir sklandu. Paskaita ir kiekvienas skuba pasiimti zoliueijos paruošimą; Anta- p0 koncerto K. Namak-’sambūris »avo kvi«timą at- 
puiki ir vaizdinga. Keliolika jam priklausančią mitybos nuj Andriulioniui, Stasiui Ljenės pievokienfe, Jaku- vYkti i St Catherines, Ont, 
sveikintojų žodžiu: vieni duoklę. Jakučiui, Vytautui Vilučiui,! tjenės’jr kt rūpesčiu' visi ^gpiūčio 5 d.
trumpai, kiti—gražbylystės Tik šešėlių gaubiamoje Jonui Venckui ir jo sūnums į dalyviai buvo pavaišinti ----------
perlais papuošti .
rodžio rodyklė slenka, bė- tuolių. Su jais kartu ir rėži
ga, bėga, užtat prašoma: sierė A. Gustaitienė. Jie-----------------------------------------
“Malonėkite timmpinti svei- tvarko buvusiam parengi- laiko tėkmė, žudydama kul- 
kinimus, prašome labai. . .” mui naudotas reikmenes ir tūrinius parengimus ir juose 
K.ūva sveikinimų raštu iš gabena per šviesomis spin- įgautus šviesiuosius įspū- 
Amerikos, Kanados, Brazi- dinčią puotaujančią salę į džius. Ir ateis laikas, kada 
lijos, Australijos, V. Vo- apačią. Ir, kai ryšulius jų visai nebus. Bet klubas,

ti (Izajas 25:6); kad žemės derlius 
bus padidintas ir žmonės bus pilnai 
aprūpinti (Izajas 30:23; Psalmas 67 
:(j>; kad tame laike ant žemės nebe
bus nei jokios žvėriškos organizaci
jos, kuri galėtų prispausti žmones, 
nes visus prispaudėjus Dievas sunai
kins (Psalmas 72:1); kad kiekvienas 
žmogus sėdės po savo vynmedžiu ir 
fygmedžiu ir be baimės gyvens (Mi
kas 4:1-4); kad paklusnieji sugrįš į 
savo jaunystės dienas ir kad jo kū
nas pastos taip jaunas, kaip kokio 
kūdikio kūnas (Job. 33:25); kad nie
kas nebijos ligos nei nesirgs (Izajas 
33:24»; kad kiekvienas, kuris pasiro
dys ištikimas tam Karaliui, kuris 
davė savo gyvastį už jj, bus duota 
proga amžinai gyventi (Jono 3:15; 
10:10); kad tuomet tie, kurie užlai
kys jo žodį, niekad nemirs (Jono 8: 
51); Aprešk (21:4); kad žemė, kuri 
buvo sutverta žmogaus laimei, bus 

į padaryta Rojumi ir tyrai gausiai žy- 
kad kiekvienas pa- 

ir gyvens nesi
baigiamoje laimėje ir giedos šlovini, 
mo giesmes Viešpačiui ant amžių 
amžinųjų.—Izajas 11:9; Psalmas 150 
:6.

(Bus daugiau)

jetuvoje, ieško dės (Izajas 35:1); kad 
■s išvažiavo iš žins Viešpatį Jėzų ir

tingus, kurie turėjo du sūnus, Hen 
riką ir Vytautą. Išvažiavo iš Uetu- 
vos 1944 m., paskutini laiką gyve
no Šiauliuose, Vilniaus g-vėj. Ra
šykit:

Pranas Baranauskas
Radviliškis, Maironio g-vė 47 
Lietuvos T. S. R. (11

Ieškau Konstantino Korčekovo. 1924 
m. gyveno Kuboje, Manaty provinci
joje. Jis pats ar apie jį žinantieji at
siliepkite adresu:

V. Rekstis 
R R 1
Eden. Ont., Canada (11

Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41 st SL. Cleveland 5. OM* 
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitas kny
gas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarą.

Sv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽMOGAUS NAUDA
Mes esame užtikrinti kad Viešpats 

bus karaliumi ant visos žemės (Za- 
kar. 14:9); kad valdžia bus ant jo 
peties (Izajas 9:6, 7): kad jis valdvs 
nuo vienų jūrų iki kitų (Ps. 72:8); 
kad visa valdžia ir galybė yra ran
koje to karaliaus (Mateušo 28:18); 
kad iš Siono, nematomas anos karali
jos dalies, išeis įstatymai (Izajas. 
2:3); kad karalius teisingume kara-Į 

m , _ . . ’ liaus, neišrodydamas nei jokio par- '
las sambuns jau yra SO- tyviškumo (Izajas ?,2:1 >; kad i io

karwliia u li airiu k u 1 1

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATŲ ir ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina 

KATALOGAS“™"
Dykai siunčiamas 

pagal pareikalavima

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų. žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik 
nori buri visados sveikas, turėtų var- 

I toti TREJANKĄ, nes tai geriau- 
| sias veistas nuo dispensijos, vidurių 
j užkietėjimo, nevirškinimo, stokos 
‘ apetito, širdies supykinimo, išpūti

mo, nilvo sugedimo, reumatizmo, 
neuralgijos, kosulio, gerklės skaudė
ti mo. karšč'avimo, krupo, blogo ūpo, 
bendro nusilpinmo. inkstų ir kepenų 
ligos. Kaina su prisiuntimu S1.25. Vi
sada gaunama pas:

(J laik- scenoje dūluoja poia keis- už Lietuvos Vyčio atnešimą veltui kavute su pvragai- oaugyoėje Amerikos Mozės'749.-io): kad karų daugiau
scenai papuošti: Antanui /.čiais, o kas norėjo tas už 

užmokesti gavo ir sočiau 
užkąsti.

SLA 43 kp. susirinkimas

miestų, bet Kanadoje dar **tts ir žmonės galės gyventi taikoje
, * .ir kad jo taikai ir jo karalijai galonėra buvęs. ■ nebus (Izajas2:4 ; 9:6. 7); kad žmo-

__________________ ______ nės bus gausiai aprūpinti ir pasotin-

Florai Herb 
Company

BOX :’.«5. CLINTON, INDIANA 
Dept. $

PASTABA: Kartu su orderiu pri
siųskite ir pinigus, nes kitaip orde
rius neišpildysme.

Kanadoje 50 centų extra.

M. Šimavičius grįžo

---------- 1 Nekilnojamojo turto pir-
kietijosir kitu laisvųjų kraš- tempdama, per salę žygiuo- kaip niūri tamsi tvirtovė, j ilt kimo-paidavimo tarpinin-
tų. Tik būdinįesnieji ieškai- ja ponia Gustaitienė. nė dunksos nesugriaunama ir! 
tomi, kitų—pavardės įvar- vienas džentlelmenas vyras nepakeičiama.
dijamos. Margaspalvių vai- jos nepastebi. Ach, kodėl ji 
nikų klostosi politikų, visuo-. neatsisėdo prie staliuko ir 
menės veikėjų, artistų, mu- nenumetė ant grindų nosi- 
zikų-kompozitorių, solistų-: naitės? Matytumėte, kiek 
čių, įedaktorių - žurnalistų. Į džentelmenų būtų atsira- 
dailininkų. rašytojų ir poetų dę!.
pavardės. Tame puikiame • O laikrodžio rodyklės su- 
sveikinimų vainike—tuščia,! kasi, bėga, bėga be palio

vos. 12 vai. užgesinamos 
šviesos. Kodėl? Girdi, šei-

juoda dėmė: nė vieno svei
kinimo iš jaunosios kartos 
poetų: nei “žemininkų,” nei mininkas atsiuntė (ar tas 
“lankininkų.” Kodėl? Ką pats. kuris leido pobūvi pia- 
žir.osi. . . Greičiausia—da- tęsti iki 1-mosval.?) įgalio- 
bar Amerikoje “bvtninkų tini, o tas ir tvarkosi kaip 
(ne bitininkų) sąjūdžio įta- iam patinka. Įgaliotinis pū
ką : “Mums nei tėvai, nei blikos reikalavimų pabojo ir 
vylesnieji nebereikalingi, salėje šviesas Įjungia, bet 

užeresina jas rūbinėje. Ar 
dėl to buvo sukeisti paltai, 
skrybėlės, šalikai—nežinia.

O laiko žudančio tekėji- Nėr čia ko: Lietuvių Pilie
čių Klubo salė nebuvo Įruoš
ta ir atremontuota kultūri
niams parengimams, bet

nes mes jau esame gimę!“ 
Tas šešėlis dingsta didelėje 
pagarbios šviesos jūroje.

mo banga jau skalauja va
karo skaitlinę 10 ir ritasi 11- 
ją. Oficialioji dalis baigta. (
Trumpa pertraukėlė. ’ padoriam klubui bujoti. Dėl

—.Jau baigta?—teiraujasi j to klubiškai ir elgiamasi, 
prie tuščiu staliukų sėdin-1 Laikrodžio rodyklės su- 
tieji ir nežymiai žvalgčioja kasi, sukasi, o su jomis ir

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Maso.

Z. Girdauskas

čių Draugijos patalpose. Vi
si nariai kviečiami daly
vauti.

tęs pasišildęs Floridoj, su-’ 
grižo praeitą penktadienį.

!
VELYKOS ARTĖJA

į SIUSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINI DRAUGAMS IR 
GIMINĖMS I VISAS USSR DALIS

I YRA LENGVA IR PATIKIMA PER■
■
a
I

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(I.j -ppęH v v INTOURIST)
COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMĄ IR 

TCKSTANCIUS PATENKINTŲ KLIENTŲ 
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 

MŪSŲ SKYRIUS:
PASSAIC . N. .1. 176 Market St.
DETROIT. MICH. 6446 Michigan Avė.

WATERBURY. CONN. 6 Johr. Street 
PHILADELPHTA 23. PA. 536 West Girard Avė.

Tel. SR 2-6387 
Tel. TA 5-8050 

Tel. PL 6-C766 
Tel. WA 2-4035

I 7

NEWARK 3. N. .1.
NEW YORK N. Y.
BROOKLYN 7. N. Y.
BROOKI YN 21. N. Y.
CHICAGO 22. ILL.
CHICAGO 29, II.L.
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON L N. J.

LAKEWOOD. N. .T.
VINELAND. N. .1. W 
PITTSBURGH 3, Pa.
(VORCESTER, Mass.
NEW HAVEN. Conn.
HAMTRAMCK. Mich 
SAN FRANCISCO. Cal.
ROCHESTER. n. y.
GRAND RAPIDS. MICH. 414 Scribner Avė. N. W. Tel. GL 8-2256 
JERSEY CITY, N. J. 75 Bright St. kampas Jersey Avė.

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

Kortų vakaras

SLA 359 kuopa kovo 18 
d. 7 vai. vak. Strand salėje 
(376 Broadway, So. Bosto
ne) rengia kortų vakarą. 
Prašome pasižymėti dieną 
ir laiką ir atvykti. Prašom.

428 SpringfieM Avė., 
Second Avenue 

600 Sutter Avenue 
566 Wilson Avė.
2222 W. Chicago Avė. 

2439 West 69th Street

Tel. BI 3-1797 
Tel. AL 4-5456 
Tel. DI 5-8»08 

Tel. HY 1-5290 
Tel. BR 8-6966 

Tel. WA 5-2737

Siųskite dovanų 
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tet SW 8-:

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

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

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu- ,
šąlu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo 36 iki 42................. $61.*0
dydis virš 42 numerio................. $70.00

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydi*
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
NI ERI L', tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42.......................$98.00

virš 42 numerio...................$110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $1540
• TROPAI,INAS, nauiai 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 apsiaustai, neatskiria- •

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $05.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas .......... $09.00

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

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (ELEECE, medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū. 
bams ar chalatams. 1 jardas 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 YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TAZAB
51 ReMiToir St., CAMBRIDGE, Mau. Tel. Kl 7-9705

2683 W. 14th Street Tel. TO 1-1068
99 Ma;n Street Tel M U 4-4619
126 4th Street Tel. FO 3-8569
t landis Avė. (Greek Orthodon Building)
1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750
174 Millbury Street Tel. SW 8-2868
6 Day Street Tel. IX) 2-1446
9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666
2076 Sutter Street Tel. FI 6-1571

583 Hudson Avė. Tel. LO 2-5941

KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANASYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai įdomavosi Karalienės Mikal- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi- 
pildvdavę. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleąke- 
vičius, I Jetu vos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas ji prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:

' P. Pleskevičios, 220 EraeraM St^ North Hamilton, Ont., Canada

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
l LIETUVA

Apžiūrėk mieatua 
Aplankyk gimine*.

Speeialinės grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONtS 
Su M . S. BATORY 

I LENINGRADĄ 
Balandžio 12 ir Liepos 11—19*1 

Vietų skaičius ribota* 
Reikia rezervuoti* ii anksto 
Mes taip pat padedam atke- 
liaut jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIU ««■ PILNESNIŲ 
INFORMACUŪ 

rašykite arba skambinkite 
COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine. 

45 Wc*t4Mi Suiit 
New York 36, N. Y. 

Telefoną* Orele 5-7711

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviikan daroui, auidija 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvo* ateitie*.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atd-
OaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 8326 i mėnesj.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPKAr 
KARTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* Iki 
gilto* senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tf SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
lonijose ir SLA Centre- Rašykit* tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr.9, Kovo 1, 1961Puslapis aštuntas
dėjo giaži meninė dalis. Ją 
atliko Šv. Petro liet. parapi
jos choras, vadovaujamas 
komp. Jeionimo Kačinsko, 
ir Onos Ivaškienės vadovau-

BOSTONIEČIŲ RYŽTAS gali net atsiskirti. Todėl, 
NESUMAŽĖJO rodos, bolševikai turėjo tik

--------  sveikinti Vasario 16 aktą.
Lietuvos nepriklausomy- Deja. jie piiešingai elgėsi, 

bsė paskelbimo 43 m. su- Bolševikai i Lietuvą pa- 
kakties minėjimas vasario siuntė anų dienų Lumumbą 
19 d. parodė, kad Bostono —Vincą Kapsuką, kuris ru- 
lietuviai neapleidžia tų gar- sų durtuvais turėjo Lietuvoj 
bingų pozicijų, kurias jie iš
seno yra užėmę, jų įyžtas 
padėti 
atgauti
nėjimą susirinko

Lietuvai laisvę at- 
nesumažėjo: i mi- 

daugiau

MIRĖ J. ARLAUSKAS Sandaros Moterų Klubo 
kortų vakaras

Prieš leidžiant laikrašti 
žinią, kad pirma-gavome 

dienio rvta mite Juozą
Kovo 4 

Sandaros

Antra ekskursija į Lietuvą

Praeitą kartą pranešėme,
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
<1., ŠĮ šeštadienį, ikad Aleksandras Chaplikas Naujoj Anglijoj

1
jamas tautinių šokių sam- Iauskas, visiems 
būtis. Choras sudainavo 4 
dainas, o Ona Ivaškiene,

kiams lietuviams gerai pa
žįstamas visuomenininkas.

kaip kasmet, taip ir šiemet Sandaros, SLA. AI.To. Pi- 
paruošė naują šokių, plasti- liečiu klubo vadovybių na-
nių judėsiu, deklamacijos 
ir muzikos pynę—Pavergta 
Lietuva.

Minėjimui vadovavo ALT 
skyriaus pii mininkas Jac
kus Sonda. Ž—is

Nepalikime nepamatę 
gražios šventės

lozas Ar- Sandaros moterys rengia J,1Kamzulda ekskursiją , B gU)Ues WL1A, K,_
bostoniš- kortu vakarą (whist palty) . le u'4- e tau sužinojome, i^Įdų veikia sekmadie- 

' kad antrą ekskursija orga- njais j ,3# įkiL ()ie. 
r.izuoja Jonas Beleckas. . Perduodama: Vėliausių 

pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai

Sandaros svetainėje (124 
F St. L Pradžia 7 vai. vak.

Turėsime visiems visko— 
gerų užkandžių, vertingų 
dovanų. Kviečiame visus.

Komitetas

Palaidojo V. Adomavičių

Architektas Vladas Ado
mavičius palaidotas Kalva-

I*AKIU ODA.MAS NAMAS

L ivy rauti. Ir tą būtų pada
ręs, jei Lietuvos žmonės ne
būtų tam pasipriešinę ir atė
jūnus ginklu išvarę.

Vėliau Europoje Įvyko
kaip pernai ir aukojo dau- pasikeitimų—Įsivyravo fa- 
giau kaip pernai, nors šie- šizmas. nacizmas, diktatū- 
met ir Bostone siaučia ne- rinė tvarka. Kalbėtojas vai- 
darbas, kuris paliečia nema- zdžiai papasakojo, kaip du 
žą būti ir lietuvių. didžiausi tautų naikintojai SJ*

Stepono Dariaus posto —Stalinas ir Hitleris slaptai 
legionieriams ir skautams pasidalino Pabaltijo valsty- 
vėliavas Įnešus, Amerikos ir j bėmis. kaip nakties plėšikai 
Lietuvos himnus sugiedojus grobiu.
ir invokaciją išklausius, pa- ( šiandieną nei Hitlerio, 
gerbus miiusius Nepriklau-; nei Stalino nebėra, bet tebė- 
somybės Aktą pasirašiusius i ra Chniščiovas. Tačiau ir jo
ir visus žuvusius kovose dėl 
Lietuvos laisvės, perskai
čius Vasario 16-os aktą, 
sveikino Lietuvos garbės f 
konsulas adv. Anthony O. 
Shallna ir vicegubemato- 
rius Edward McLaughlin. 
su kuriuo minėjimo daly
vius supažindino adv. John 
J. Grigalus, vėliau perskai
tęs majoro John F. Collins 
proklamaciją. Gubernato
riaus John A. Volpes pro
klamaciją perskaitė vice- 
gubernatorius E. McLaugh
lin.

Pagrindinę kalbą minė
jime pasakė iš Nevv Yorko

likimas nesaugus. Sovietijos 
gyvenimas sunkus, nepasi
tenkinimas vis didėja. Sen
sta žmonės, sensta ir val
džios. Griuvo caro valdžia, 
grius ir sovietų diktatūra. 
Ateitis priklauso demokrati
jai. Jai laimėjus, bus ir Lie
tuva laisva.

Kova dėl jos laimėjimo 
tebeina. Visi turime prisidė
ti kas kuo pajėgiame. Kiek
vienas darbas reikalauja 
lėšų. Reikia jų ir Lietuvos 
laisvinimo daibui, todėl pa
remkime tą reikalą.

Tai kelios mintys ir turi- 
Įningos Kipro Bielinio kal-

atvykęs Lietuvos Laisvės į p0?
Komiteto naiys Kipras Bie- Į Adv. Anthony Young

ŠĮ penktadienĮ-sekmadie- 
ni, kovo 3-5 dienomis. Tufts 
universiteto Cousens gimna
stikos salėj Medforde bus 
N. Anglijos 17-oji liaudies 
šventė.

Joje dalyvauja ir lietu
viai.

Šeštadienj, kovo 4 d. ten 
šoks Onos Ivaškienės vado
vaujamas ..tautinių .šokių 
sambūris: .tuoj .po ..pietų 
jaunesnieji, o vakare vyres
nieji.

Irena Gilinienė rūpinasi 
lietuviškų valgių stalu.

Šventėje dalyvauja daug 
tautų. Įdomu pamatyti jų 
šokius, rankdarbius. Todėl 
visi kviečiami atsilankvti.

rys ir kitų organizacijų vei
kėjas.

Pašarvuotas Zaleskienės 
koplyčioj, laidotuvės ketvir
tadienio rytą 9 vai.

Svarbus pranešimas
LDD kuopos nariams

Lietuvių Darbininkų I)r- 
-jos 21 kuopos susirinkimas 
bus ši sekmadieni, kovo 5 
d. 2 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Di- 
-jos patalpose.

Kuopos banketas bus ba
landžio 9 d. Reikia iš ank
sto kviesti savo draugus ir 
pažįstamus jame dalyvauti.

Reikia rūpintis, kad šach
matų staliuko ir kitų dova- Bostone, sveikina “Papą” 
nų tikėtų būtų ko daugiau Kazimierą Bracišką 83-čio 

gimtadienio proga ir linki 
dar kita tiek metų su jais 
linksmai kartu gyventi. Va
lio, Papai!

ir Ashmor.t gt. rajone nos ir Magdutės pasaka.
po o i.anib. su atskirais !

įJorch. Wa. h.
; i>uių namas pu
Nejaus (stea.u oa, šildytuvais, ura- Biznio reikalais kreiptis i 
-o.-i •. niuvein, su dideua sklypu

įvažiavimu. Senatvė 
ia pauuuoti uz 
l e.eiona. : A V b-litl

BITAS NUOMAI

Dar vienas geras koncertas

linis.
Mūsų viltys Lietuvai lai-

skaitant rezoliuciją, buvo 
vykdoma rinkliava, kuri da-

svę atgauti nėra be pagrin- Vė $1,730.55. Į šitą sumą ne- 
do, pabrėžė kalbėtojas. Jis Įeina So. Bostono Lietuvių 
priminė, kokios idėjos vy- Piliečių Diaugijos auka, 
ravo pasaulyj tuo metu, kai; kuri kasmet skiria stambo- 
Lietuva kėlėsi nepriklauso- i ką sumą. bet šiemet dėl
mai gyventi.

Buvo sugriuvusi pasaulio
žandaru vadinama Rusijos 
caro valdžia, o netrukus ir 
kitas reakcijos ramstis— 
Vokietijos kaizeris nugriu
vo. Visur ore kabojo tautų 
laisvės, tautų apsisprendimo 
šūkis.
To būtų buvę maža, jei ne

būtų buvę Lietuvos Tary
bos, kuri tą šūki paskelbė 
Lietuvos žmonėms, ir jei tie

tam tikrų kliūčių draugija 
savo aukos dar nepaskyrė.

Vistiek reikia ma
nyti, kad Draugija ir šie
met skirs $100. kaip tą da
ro kasmet. Todėl iš viso au
kų gali susidaryti per 1,800 
dolerių.

Po rinkliavos tuoj prasi

Mokytojų pobūvis

Jis bus ši sekmadienį, ko-

išplatinta.
Visi prašomi susirinkime

dalyvauti.
N. Jonuška, sekr.

Sekmadieni, kovo 5 d. 3 
vai. p. p. Roberts School sa
lėje. Cambridge Įvyks smui
kininko Izidoriaus Vasyliū
no koncertas. Visi Camb
ridge ir apylinkių lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami atsi-
Irt n-kL-v-ti laimv vi. LJUO Irt Virti ZC»KZCtl nrvorziic

žmonės nebūtų pasiryžę ji į vo 5 d. 3 vai. Tautinės S-gos
ginklu ginti.

Kalbėtojas priminė, kad
ir bolševikai, valdžią pa
grobę i savo rankas Rusijoj, 
pradžioj skelbė, kad visos 
tautos, esančios ir buvusios 
Rusijos ribose, turi teisę 
laisvai apsispręsti, kaip jos

namuose. Kviečiami moky
tojai su žmonomis ir suau 
gūsiais vaikais. Mokestis— 
$1. Norintieji dalyvauti 
prašomi pranešti iki kovo 2 
d. K. Mockui (tel. AN 8 
-8251) arba J. Vaičaičiui 
(tel. AN 8-5040, vakarais

rijos kanuose vasario 21 d., 
Prie amžino poilsio vietos 
su velioniu jautriu žodžiu 
atsisveikino Bendruome
nės vardu Povilas Žičkus, 
inžinierių — Bronius Gali
nis ir muzikų—Elena Vasy- 
liūrienė.

nt arti jūros ", kamb. butą- 
e. Nau jas aliejaus šildymas, 

.’onios ir viituves įrengimai nauji. 
Telefonas AN 8-1847

ir ' vienatvė v er- Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna- 

l mas ir Keleivis.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Sveikina K. Bracišką
Visos dukterys ir visi sū

rūs iš 928 Broadway, So.

Inž. Aleksandro Chapliko 
vadovaujama ekskursija Į 
Lietuvą išvyksta birželio 
24 d. irgiižta apie liepos 15 
d. Kas norėtų su ja važiuo
ti. turi jau greit registruotis. 
Tuo reikalu suinteresuotieji 
gali kreiptis Į inž. A. Chap- j 
liką telefonu AN 8-0322, 
gei iausiai vakarais nuo 5:30 
iki 7:30 vai.

(Skelb.)

Bay V iew Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22. MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas. visokia 
apdrauda (insurance) namu, bal
dų bei automobilių, nuostoliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

i

Inž. Arch. VLADUI ADOMAVIČIUI

mirų", jojo mylimai žmonai Jadvygai, tėveliams Elenai ir

Petrui Adomavičiams nuoširdžią užuojautą reiškia

ALIAS Bostono Skyrius

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

koncertas. Vaikai ir jaunuo- 
liai-jaunuolės iki 16 metų 
imtinai bus leidžiami be bi
letų. Surinkti pinigai už bi
letus eis Į fondą lietuviškų 
muzikos veikalų spausdini
mui. Biletus galima gauti 
Antano Daukanto krautuvė
je ir pas platintojus: Stan
kūnienę, V. Narkevičių, A.
Ambrozaitienę, M. Anelau- 
skaitę, M. Penico, T. Savin- .
skaitę, y. Narkevičių, j. ša- j General Parcel & Travel Co., Ine.
rą, B. Strokienę. Koncerto * 
dieną—prie Įėjimo. Prie 
programos bus trumpi pasi
kalbėjimai.

Laike pertraukos bus ga
lima pamatyti mažą lietu
viško gintaro dirbinių paro
dėlę. Būtinai visi ateikit ir ________
su draugais. Koncertas ne- i ' '
bus ilgas. Robeits School l TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

♦Turino p;- imikimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- 
»mi< k;*:1Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
{riežtukų nuo ?’.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
{ Siuntiniai nueina per 1—6 savaites
įt

• 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. P. M. 
šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.

Peter Maksvytis j
Carpenter & Builder 
923 E. Eourth St., 

So. Boston
Atlieku virtis pataisymo, remon- ■ 
to ir projektavimo darbus iš lau- < 
k<> >r viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- ! 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- i 
landų vakaro.

1

r

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1S05 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
i_ ______
ir iomhm .ruu*

} ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
J Taisome, šingeliuojame. den-
• giame aliuminijurn ir dažo-»
{ me iš lauko sienas. {

Free Estimates
» ŠAUKTI l’O 5 VAL. VAKARO , 
I Du broliai lietuviai
• Charles ir Peter Kislauskai •• . . • 
J Garantuotame gerą

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagel susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

į

• t t t

nori toliau gyventi, kad jo.- Į AN 8-5714).

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus i visas valstlbes.» »

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbij, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii ss?R muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki -J4 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

IST MG 4 LIETUVIŠKA. KREIPKlTftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki » vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak ir ieštadieniais nuo M rvtn iki 2 vai. pn pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

yra Broadvvay ir Windsor 
gatvių kampe. Iš lietuviškos 
muzikos bus grojama Ju
liaus Gaidelio kūriniai— 
“Lietuviškas šokis,” “Mai- i 
da,” “Pavasario šokis.” I 
Akomponuos smuikininko 
duktė Rasa Marija.

Koresp.

Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai irtr.g a -u visomis kontrolėmis ir 2<5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

Dėkoju

Aš dėkoju visiems drau
gams, kui ie Šiugždu namuo
se surengė man gimtadienio 
puotą. Ypač dėkinga Anta
nui ir Onai Šiugždams, Tek
lei Banienei, Joe Bellard. 
Ivaškams, V. Visminienei, 
Charly Adams, Žukevi- 
čiams, Y e n u šams, Va
liūnams, M. N a u s ė- 
dienei, Sinkams, savo vai
kams Juozui ir Robertui ir 
savo mylimam vyrui Juozui. 
Ačiū visiems už dovanas.

Sofija Belck

Adv. Z. Šalnienė atostogose

Adv. Zuzana šalnienė va
sario 26 d. išvyko atostogų 
i Virginijos salas. Ten ža- 

J da pabūti kelias savaites....

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
.aptarnavimas visiems mūsų reguliaris- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER

GE €-1204
Įtaisomi iš

Naktį. Sekmadieniais ir šven
tadieniais ŠAUKIT 
Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai 
pagrindų. ---------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

reParduodame tiki ai vaistus, išpildome gydytojų 
ceptus ir turime ' iru? gatavus vaistus.

Tunme vaistų ir vitaminu persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai
stų nuo re matizmo. atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į liet avišką vaistine.
Sav. Emanuel 1- Rosengard. B. S., Reg. Pharm.. 

382a W BROADMTAY. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6P20

Nuo 9 rvin iki 8 vai. vak. išskyras šventadienius, ir sekmad-

• Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

» Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
• vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

ALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
{ 5.34 BROM»WAY

SOUTH BOSTON, MASS.
t____ ______________________

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
t
{ Draudžiame 
{kių kitokių ligų ir nuo 
‘mių (ugnis, audra ir kt.)
{Visais insurance 
{ kreiptis:

t t t ♦ t t i
nuo polio, viso- •

nelai- Į
t t

reikalais { 
I

BRONIS KONTRIM J
t

Justice of thePeace—Constable Į 
598 E. Broad way

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {

t TELEFONAS AN 8-2X05 .

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

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:
Į Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduie.

*» -4

taisau 4
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

•« 
41 
4

Lipdau popierius ir 
* viską, ką pataisyti reikia 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

: JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

’ Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil t 
J Gazo ūilimą permainyti $275 p 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET j 

DORCHESTER 25, MASS.
r

j IK , MASS. jį

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvarck 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą j lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžius,

I ♦»*I
I Rūpestingai* žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

L

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAI)WAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i l




