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J T Seimas Pradeda 
Vėl Posėdžiauti

Jungtinių Tautų Seimas Vėl Renkasi Posėdžių; Nikita 
“Cebatorius” Neatvyksta, Už Jį Kalbės Gromiko;

Darbotvarkėj Visi Painieji Pasaulio Klausimai; 
Maža Vilties Juos Išspręsti; Ginčų Bus.

Po kelių mėnesių per
traukos Jungtinu Tautų 
seimas ši antradienį vėl ren
kasi posėdžių ir pradės vėl 
.-varstyti tuos klausimus, 
kui iuos pradėjo svarstyti ar- 
1 a kuriuos Įrašė j darbų 
tvarką dar pereitų metų 
posėdžiose.

JT seimo darbų tvarka 
yra ilga litanija pasaulio 
skaudulių ir opų. Čia ir nu
siginklavimo užburtas klau
simas, ir Kongo, ir Alžeri- 
jos neramumai, Pietų Afri
kos rasistinė politika, “ko
lonijų” likvidavimas, Kas
iu iro ginčas ir daugybė ki
tų klausimų, kurie ir iki pa
saulio galo nebus išspręsti.

Ėjo kalbos, kad į JT sei
mą vėl atvyks Sovietų Są
jungos diktatorius Chruščio
vas, bet atvyko sovietų už— 
sienio rekalų ministeris Gro
miko. Pasimatymo taip N. 
Chruščiovo ir prezidento J. 
F. Kennedy šiuo tarpu ne
bus.

JT gen. sekretorius jau 
paskelbė, kad JT Kongo 
operacijai reikia 135 milio
nų dolerių. Ten reikia su
kelti 25,000 kareivių ir ka
rių gabenimas, jų išlaiky
mas kainoja daug pinigų, o 
JT iždas tuščias.

Grįžę Musų Lakūnai 
Pasakoja Nuotykius

Pernai liepos 1 d. nišų 
nušauti Amerikos lakūnai 
Barenco jūroje ir sausio 25 
d. rusų paleisti iš kalėjimo 
pereitą penktadieni papasa
kojo apie savo pergyveni
mus rusų kalėjime ir kaip 
jie buvo nišų pagauti.

Amerikos lėktuvas su 6 
lakūnais rusų buvo užpultas 
tarptautiniuose vandenyse, 
bent 50 mylių nuo Rusijos 
žemės. Rusai be įspėjimo 
pradėjo šaudyti į Amerikos 
lėktuvą, amerikiečiai atsi
šaudė, bet jų lėktuvas buvo 
sugadintas ir jie šoko į jūrą. 
Rusų laivelis jūroje sužvejo
jo du lakūnus ir vieną nu
šauto lakūno lavoną. Kas 
atsitiko su kitais 3 lakū
nais, žinių nėra. Gal juos 
rusai pagavo, bet gal jie 
jūroje žuvo.

Apie 7 mėnesius mūsų la
kūnai buvo laikomi Mas
kvos kalėjime ir buvo griež
tai tardomi, pradžioje net 
po kelius kartus per dieną. 
Rusai vis reikalavo “prisi
pažinimų,” bet daug ką ne
išgavę.

JAPONAI UŽ DERYBAS

POTVYNIS. SNIEGAS, GAISRAS.

Yiršuje Kattiesburg. Miss.. miestu gyventojai laiveliu 
vežami i saugesnę vietą, potvyniui užliejus gatves. 
Virš penkių tūkstančių gyventojų turėjo bėgti iš savo 
namų. Vidury Amarilio. Texas, kasa kelią, nes sniego 
iškritio daugiau trijų colių. Apačioj gaisras Santa 
Ana. Galifė priemiesty, sunaikino $75.000 vertės na
mus. Tokios nelaimės užpuola nuolat žmones.

Katalikų Bažnyčia 
Reikalauja Pinigų

~ I

Kongo Armija Mušasi 
Su JT KareiviaisAmerikos katalikų baž

nyčios vadai, kardinolai, 
arkivyskupai ir vyskupai 
pereitą savaitę paskelbė, 
kad jie būtinai nori gauti 
pinigų iš federalinio iždo 
savo parapijinėms mokyk
loms. Prezidentas sako. kad 
davimas pinigu parapijinėm . , . OI
mokyklom būtų priešinga Bedarbiu SkūlVlUS 
konstitucijai, bet kardinolai 
ir arkivyskupai sako, jog
piurių jiems davimas būtų Darbo sekretorius Gold- 
visiškai sutaikoma su kon- berg sako, kad vasario mė- 
stitucija. nes| bedarbių skaičius šia-

Jei katalikų privačios me krašte vėl padidėjo bent .... ... ..
mokyklos negaus iš federa- gimtu tūkstančiu ir siekė d!J ?l?e sukele dld.e J-.pas1' 
nuo iždo pinigų savo mo- penkių su puse milionų. piktinimą, nes parode jiems, 
kykloms, tai kardinolai ir Vyriausybė dabar deda kad Jungtines Tautos i vi- 
kiti bažnyčios vadai grasi- pastangas, kad bedarbiai są Kongo reikalą ziun kaip 
na. kad jie priešinsis prie- būtų aprūpinti darbu, bet * okupuoto krašto tvarky- 
mimui įstatymo apie pagal- kol tas bus praeis turbūt ii- D^1 to centraline K°n" 
bos davimą visokioms mo- gesni? laikas. Kol kas vy_ go vyriausybe ir kitos ten 
kykloms. Demokratų parti- riausybe siekia prailginti I skelbusios vyriau^rbes 
,os vadas atstovų rūmuose bedarbiams pašaipu mokė- P’otestavo pnes tok) JT ta- 
korgresmonas McCormack jimą ir tuo būdu paįengvin- ,?rnf’ b.et tuo nepasitenkino 
iš So. Bostono jau sako, kad ti jų Qyvenimą. Vyriausybė !r dave kareiviams
jeigu nebus pinigų katalikų tikis kad JOS jau paskelbtos I^ky1™* butl patosus ir
... _ l__ 1.1   a * •• 1 _ • T v * i-»z-v I i cnvn nnmn Lr liint,

Kongo Kariuomenė Išvarė JT Kareiviu* Iš Matadi Uosto; 
JT Grasino Nuginkluoti Kongo Karius, Bet Kol Ka* 

Vyksta Atvirkščiai; Reikia 135 Milionų Dolerių 
Kongo “Tvarkai Palaikyti;” Kur Galas?

Neseniai JT saugumo ta- 
į j’ j-* 17^3 nutarė, kai JT kaioIV Vėl raaiaejO pajėgos Konge gali nugin

kluoti Kongo karius, jei tai 
būtų reikalinga “taikai ir 
tvarkai atstatyti.”

Tas nutarimas Kongo va-

mokykloms, tai jis bus prie 
; šingas viso to įstatymo prie

priemonės ir kongreso išlei- neleisti save nuginkluoti, o
jei kas bandytų tą padalyti,

mimui. Vadinasi, žirklės jau ją”*įveTks h^bedalbiargriš 
pasiskelbė į kardinolų ir ar- prie darbo. **“ ~

simi įstatymai ūkio "recesi-

kivvftlcunu orasdnima — ft----------------

Ghanos Prezidentas 
Lanko Washingtoną

Japonijos tekstilės pra- 
monės atstovai ir japonu 

Savo Markes Vertę darbininkų unijų atstovas
--------  lankosi Amerikoje ir bando

Vakarinė Vokietija perei- išsiaiškinti čia, ką galima 
tos savaitės gale pakėlė sa- daiyti, kad Japonijoj ga
vo pinigų vertę 5G. Tas pa- mintos medžiagos ir drabu- 
daryta tam, kad vokiečių žiai nesudaiytų perdaug

Vokiečiai Pakėlė

Af likos valstybės Ghana 
prezidentas N’Krumah šį 
pirmadienį tariasi su JT ge
neraliniu sekretorių Dag 
Hammarskjold, o šį trečia-

irr, , r> .... rk - dienį jis lankys prezidentąTaikos Korpusas Brazilija Uraugausis j f. Kennedy Washingto-
Jau Pradeda Veikti Su Kubos Barzdylom .ne. Ghanos prezidentas ne

seniai siūlė “afrikonišką” 
Naujoji Brazilijos Janio p]aną Kongo sunkumams 

Quadros vyriausybė jau ve- nuveikti. Jo manymu, Kon- 
JAV vvriausvbe de-

Prezidento patvarkymu 
jau įkurtas “taikos korpu

eksportas šiek tiek suma
žėtų ir importas padidėtų.

Tokių pinigų pabrangini
mo atsitikimų yra reta, bet 
pasitaiko. Vokiečiai tuo bū-1 
du prisideda prie dolerio

didelės konkurencijos Ame 
rikos tekstilės pramonei ir 
rubsiuviams.

Japonijos atstovai sako, 
kad tą reikalą reikėtų išsi
aiškinti ir pabandvti suras-

vertės išlaikymo, nes pa- ti abiem pusėm’ priimtiną
lengvina Amerikai ekspor
tuoti įvairias prekes į Vo
kietiją.

Vakarų Vokietija dėl ki- 
lančio eksporto turi dideles 
aukso atsargas ir jos ten vis 
didėja, tuo tarpu Amerikos 
aukso atsargos žymiai ėjo 
mažyn. Vokiškų pinigų pa
branginimas šiek tiek prisi
dės prie dolerio vertės pa
stovumo užtikrinimo.

PRANCŪZAI TRAUKIASI 
VISAI 1$ MAROKO

sprendimą. Kol kas japonai 
kalbasi su tekstilės atsto
vais ir su unijomis.

Maroko ir Prancūzija su
sitarė, kad paskutinieji 
prancūzų kariai bus ištrau
kti iš Maroko dar šiais me
tais iki spalio mėnesio. Pa
gal senesnę sutartį prancū
zai turėjo teisę laikyti sa
vo kariuomenę Maroke iki; 
1963 metų. Amerika irgi iki j 
1963 metų ištrauks visus ! 
savo karins iš Maroko.

PRAŠO LAISVĖS

Elizabeth Ziolkowski. 85 
metų už vyro nunuodijimą 
jau išsėdėjo I^ansing. Mich.. 
kalėjime 28 metus ir dabar 
prašo išleisi i ją i laisvę.

sas,” kuriame dirbs kol kas 
keli šimtai mokyklas baigę 
jauni žmonės. Jie vyks į už
sienio kraštus, ypač į ūkiš
kai atsilikusius kraštus ir 
padės ten žmonėms atlikti 
įvairius darbus. Jaunuoliai, 
norintieji vykti į užsienius 
pasidarbuoti, negaus atlygi
nimo, tik kuklų pragyveni
mą. jie nebus atleidžiami nė 
nuo karo tarnybos.

“Taikos korpuso” vyrai ir 
merginos dabar mošiasi vi
sokiems darbams ir vėliau 
vyks ten. kur bus prašomi, 
padėti vietiniams žmonėms 
geriau tvarkyti savo ūkį, 
palaikyti higieną ir dirbti 
kitokius darbus.

Prezidentas “taikos kor
puso” viršininku paskyrė 
savo švogerį R. Sargent 
Shriver. kuris dirbs be at
lyginimo. Jei kongresas pri
tars, “taikos korpusas” bus 
padarytas pastovia organi
zacija. kurios nariai keisis, 
bet pati organizacija bus 
pastovi.

TITO AFRIKOJE

da su JAV vyriausybe (te- g0 tvarkymas turėtų būti 
lybas dėi žymios ekonomi- pavestas tik Afrikos valsty- 
nės pagalbos. Brazilija per- bėms, kurios sudarytų kariš- 
gyvena sunkią ekonominę ka komandą ir surastų kokį 
krizę ir ji laukia, kad Wa- nors sprendimą visoms 
shingtenas jai padės iš viso- Kongo respublikos proble- 
kių sunkumų išbristi. moms. Žinoma, pinigus tu-

Bet politikos srityje Bra- rėtų mokėti ne Afrikos val- 
zilija žada eiti visai nepri- stybės, bet kiti. . . 
klausomu keliu ir žada su- Ar tą “planą” N’Krumah 
eiti į artimesnę draugystę įsiūlys Jungtinių Tautų or- 
su Kubos Castro vyriausybe ganizacijai, atrodo abejoti- 
ir ieškos geresnių santykių na.
su Sovietų Rusija ir su neu- --------------------------
traliomi- vyriausybėmis. iz j • rp - *

Brazilijos naujoji vyriau- Kongo Vadai, Tariasi 
sybė prašo iš Amerikos la- MolgaŠų Sostinėje
bai didelės paskolos ir de- ----------
rybos dėl to reikalo užsitęs Kongo vadai sutarė susi- 
gal ilgesnį laiką. Kartu Bra- tikti neutralioj Malgašų re- 
zilijos vvriausvbe nori pa- ^publikos sostinėj ir ten tar- 
rodyti, kad ji nėra “doleriu tis dėl taikos atstatymo visa- 
perkama ir ves į neutraliz- me krašte. J Malgašų sosti- 
mą linkusią politiką. Su ko- nę Jananarive atvyksta ir 
kiu pasisekimu — parodys Lumumbos vietininkas Gi- 
ateitis. zenga tartis su Kasavabu ir

____ _ , _ ” _ Čombe dėl taikos reikalo.
KUBOS LĖKTUVAS , perejtą savaitę trys Kon- 

šį pirmadienį vienas lėk- go vyriausybės (Katangos, 
tuvas su 9 Kubos lakūnais Leopoldville ir piet. Kasai 
nusileido Jamaica saloje, provincijų) sudarė karo są- 
Lakūnai sakėsi skridę iš jungą prieš ketvirtąją to

Turistai Lengviau 
Gaus JAV Vizas

Turistai iš kitų kraštų, 
kurie nori lankyti Ameriką, 
dabar vizas gauna per ke
lias minutes be jokių lauki
mų ir panašių ceremonijų.

Tas padaryta tam, kad 
paviliotų daugiau turistų ir 
tuo būdu sumažintų dolerių 
plaukimą į užsienius. Turi
stai padėtų atsverti ameri
kiečių turistų leidžiamus pi
nigus kituose kraštuose.

Amerika iki šiol beveik 
nieko nedarė, kad pritrauk
tų užsieno turistus lankytis 
šiame krašte. Dabar ne tik 
vizų davimas užsienio turi
stams palengvintas, bet jau 
vedama ir propaganda už 
Amerikos lankymą.

NAIJAS LĖKTUVAS

Tai nauj;. anglu sprausmi- 
nis lėktinas, kuris gali pa
kilti 60,000 pėdu ir skristi 
per valandą 1,500 mylią. 
Apačioje dvi raketos, ku
rias lėktuvas gali paleisti į 
kilą lėktuvą.

Po to Jungtinių Tautų ka
riai Konge pasijuto ne kaip. 
Kongo kareiviai pradėjo 
juos užpuldinėti ir mušti, o 
pereitos savaitės gale Kon
go kariai Matadi mieste ap
stojo JT karius ir pradėjo į 
juos šaudyti. Susišaudymas 
tęsėsi virš 24 valandų ir pa
galiau JT kariai pabėgo iš 
mūšio lauko, o Kongo karei
viai paėmė Matadi miestą 
ir uostą tvarkyti.

Matadi yra svarbus uos
tas, per jį Jungtinu Tautų 
kareiviai gauna maistą ir 
visus kitus karo reikmenis. 
Uostą uždarius JT kariams 
pradėtų trukti visako, todėl 
JT vadai Konge dabar ve
da derybas su Kongo vadais, 
kad JT kariams leistų vėl 
grįžti į Matadi uostą. Apie 
nuginklavimą Kongo karių 
šiuo tarpu JT vadai Konge 
nebekalba. Nepatogu, nes 
juos pačius nuginkluoja.

Kongo vadai pradeda 
rimčiau kalbėti apie savi
tarpinę taiką, bet ar iš jų 
pasitarimų ir baudvmų išeis 
kas, dar nežinoma.

CILI RINKIMAI SUKA 
GRIEŽTAI I KAIRĘ

Guatamalos Kuboje į Flori- krašto vyriausybę Stanley- 
dą, bet Jamaica valdininkai ville mieste. Kokios reikš- 
įtaria, kad lėktuvas ar tik mės ta “karo sąjunga” turės, 
nebus metęs atsišaukimus niekas nėra tikras. Dabar į 
virš Kubos, nes lėktuve ra- derybas įsijungia ir Stanley- 
sta kulkų skylių. Kol kas ville vyriausybės vadas, bet 

melžti. Tito yra to meno di- ’ lakūnai sulaikyti, kol paaiš- dar neaišku su kokiomis pa- 
dėlis meistras. kės jų tikroji misija. sėkmėmis.

Jugoslavijos diktatorius 
Tito lanko dabar naująsias 
Afrikos valstybes ir moko 
jas, kaip galima būti neu
traliu ir dvi ožkas iš karto

Sekmadienį kovo 5 d. Ci- 
li respublikoje buvo renka
mas parlamentas. Preziden
to Alessandri vyrausybė ga
vo daugumą atstovų rūmuo
se ir senate, bet ta daugu
ma žymiai sumažėjo.

Cili komunistų partija 
pravedė į atstovų į-ūmus net
14 atstovų, o į senatą 3 se
natorius o socialistų parti
ja turės 12 atstovų. Vyriau
sybės dauguma atstovų rū
muose sumažėjo nuo 48 iki
15 balsų.

Balsai Čilės rinkimuose 
dar nėra galutinai baigti 
skaityti, galutini rezultatai 
paaiškės tik po poros dienų. 
Iš turinčių teisę balsuoti 
1,800,000 balsavo 60 > .
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Jų balsas: duokit pinigų...
Vyriausybė pasiūlė kongresui duoti paramą jaunimo 

švietimui. Parama būtų duodama valstijoms, kad jos ga
lėtų arba mokyklų statybą pagreitinti, arba mokytojų al
gas pagerinti. Parama švietimui būtų duodama tiktai vie
šosioms mokykloms, nors gabių studentų rėmimas vyktų 
neatsižiūrint kokias aukštąsias mokyklas jie lanko.

Prezidentas Įsakmiai pastebėjo, kad davimas para
mos privačioms mokykloms būtų priešingas konstituci
jai, todėl apie tokių mokyklų šelpimą negali būti ir kal
bos. Taip dabartinis prezidentas kalbėjo ir prieš rinki
mus, kada jis buvo kandidatas ir buvo klausiamas, kaip 
jis žiūri i privačių mokyklų šelpimą iš federalinio iždo. 
Prieš rinkimus republikonų kandidatai, norėdami pasivi
lioti katalikų balsų, kalbėjo apie pašalpų davimą ir pri
vačioms mokykloms, bet prieš tą jų balsų žvejojimą nie
kas nematė reikalo protestuoti. Niekas neprotestavo nė 
prieš demokratų kandidato pasisakymą prieš privačių 
mokyklų šelpimą. Nė vienas kardinolas, nei koks kitoks 
katalikų bažnyčios dignitorius nepakėlė savo balso prieš 
demokratų kandidato aiškų ir nedviprasmi pasisakymą, 
kad jam esant prezidentu katalikų paiapijinės mokyklos 
iš federalinio iždo paramos negaus.

Prezidentu išrinktas demokratų kandidatas ir jis, 
siūlydamas remti mokyklas iš federalinio iždo, priva
čioms mokykloms paramos nesiūlo duoti. Taip jis kalbė
jo prieš rinkimus, taip jis daro po rinkimų. Rodos, visai 
normalu, kad prezidentas po rinkimų neužmiršo to. ką jis 
kalbėjo prieš rinkimus. Rodos, taip. Bet yra žmonių, ku
rie į tokius dalykus kitaip žiūri.

Štai pereitą savaitę Amerikos katalikų visa ierar- 
chija susirinko posėdžių šalies sostinėje ir garsiai paskel
bė, kad jie nori pinigų iš federalinio iždo savo parapi
jinėms mokykloms. Penki kardinolai, 10 arkivyskupų ir 
eilė vyskupų vienu balsu pareiškė, kad davimas pinigų 
jų mokykloms “būtų griežtai konstitucijos rėmuose.” 
Katalikų bažnyčios vadovai nesitenkina reikalavimu pi-

PREZIDENTAS SVEIKINA PASEKRETORIŲ

Hrezidentas J. F. Kennedy sveikina naują karo laivyno 
pasekretoriu Paul G. Fay, Jr.. su laimingu išsigelbėji
mu iš lėktuvo nelaimės. Prisaikdinimo ceremonijoj da
lyvauja naujo pasekretoriaus žmona ir dukrelė.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

; pasiaiškinau, bet jie ne
kreipė menkiausio dėmesio, 
tik parodė duris eiti i seka
mą kambari.

Įėjęs radau belaukianti 
jauną vyruką, kuris liepė iš-

Kas savaite
sirengti ligi Adomo kostiu- . , - ...
mo ir gultis aukstelnikam Į

J ant tamsaus stiklo lentos. Į Pernai liepos 1 d. rusai

A. JENK1NS, Havajuose
Džiovininkų sanatorijoj sunkią naštą, o nervams 

esant nuolat Įtemptiems, 
pradėjau jausti pergreitą 
nuovargi Visa tai, matyti, 
kaip tik ir sudarė patogias

Baisiai tamsūs juodi de
besys užslinko mano gyve
nimo padangę, ir buvau be
manąs, kad jau priartėjo 
gyvenimo saulėlvdis, bet ne
tikėtai užtikta ir ūmai su
čiupta baltojo maro giltinė 
—džiova šių dienų medici
nos mokslo pagalba buvo

džiovos baciloms

i panaudoja tam, kad aprū- 
j pintų ginklais savo šalinin-

. ....................... i . . . -i i=i kus ir “ramumui” praėjusAtsiguliau, ziuriu ka ne čia' nušovė viena Amerikos lėk- , . . t • i.Ti.ięuuau, z.m. u ną jįc -• D •- komunistai ten pasirodys
man darys ir jei bučiau pa-1 tuvą šiaurėje, Barenco juro- Hnkluoti ir nebesi
stebėjęs kirvį, peilį, ar piūk- je ir paėmė du lakūnu i ne- h . , • i -r, -j • c--- 1 , . * ... , , • i duos taip lengvai sulaikomi,i. nebūčiau gu- laisvę. Vieno lakūno lavoną laikraščio praneši.

jie grzino, o kas atsitiko su . • . „ • , •J b jmą šimtai tonų visokių
ginklų pasiekia Laoso ko- 

. munistus ir šiaurinėje kraš-

lą, “dzievaži 
lęs, o dūmęs tiesiai per du
ris laukan. Bet jis man nie
ko kito nedarė, tik Roent- 
geno milžiniška mašina da
lė nuotraukas, iš viso sep
tynias, po tam liepė apsi
rengti ir eiti i kitą kambari.

Čia vėl radau belaukian
čią slaugę, bet jinai jau tu
rėjo gatavai vamzdžiuką su 
plonute yla, liepė pasiraity- 
ti rankovę ir žiūrėti ten to
li pro langą. O jinai tik 
džiukš tą ylą man Į ranką, 
kad net prakaitas išpylė ir, 
jau trindama alkoholyj su- 
vilgius skuduriuku, sako: 
“Per porą dienų čia jusi nie
žėjimą, bet nedraskyk, už 
keturių dienų ateik atgal, 
reiks apžiūrėti, kokie simp
tomai pasirodys.” Parodė ir 
vėl liepė eit i kitą kambarį.

Pas vyriausią gydytoją
Šitame kambaiyje Įėjęs;

likusiais trimis lakūnais dar
nėra žinoma.

Šiemet sausio 25 d. rusai 
du i nelaisvę paimtus lakū
nus paleido po veik 7 mėne
sių jų kalinimo, tuo parody
dami savo “gerą širdį” nau- į 
jai administracijai Wash-! 
ingtone.

Pereitą savaitę paleistie-' 
ji lakūnai, kapitonai Free- 
man B. Olmstead ir John 
R. McKone, turėjo pasikal-

to dalyje komunistai yra ge
rai Įsistiprinę ir nebesiduos 
iš ten išvaromi.

Komunistų kalbos apie 
to krašto neutralizavimą ir 
apie sušaukimą tarptautinės 
konferencijos buvo tik akių 
monijimas, kad jie laimėtų 
laiko ir galėtų geriau pasi
ruošti kariškoms imtynėms.

, ... . . . • i Gal kada nors ir Vakarai
bejimą ?u spaudos atstovais;. panau(loti “paliau-
ir papasakojo, kaip rašalu,, ^šokius "ramumus”

kad savo jėgas susti- 
printų, bet kol kas tokiu 

mi tik lai- 
akanj žmo- 

apie 
anie

elgėsi. Iš jų pasakojimo pa-
lėtina tas. kad jų lėktų- j £X£nu 'pNižv
vas skrido 50 m v liu nuo Ku- - - - • ......... sves priešai, o vpi

... ~ nės, kai tik išgiista
rikos l.ktuvą užpuolė tarp- ..neutralizavima" ar 
tautiniuose vandenyse k.- žaf]ama, šaukt- ..konferįn. 
ta.p sakant, pas.elge kaip tijas tuoj užmilį.,a paglin.

n 1 .L . . . i dini reikalą pasiruošti taip,
Neteisėtai paimtus i ne- ^a(] priešą galima būtų ir

sijos teritorijos, rusai Ame

sąlygas
sukelti mano organizme ba- T'“?-’4' '""i i,,',;. K?", K-auma uuiu ,.. . j radau belaukianti sanaton-, laisvę lakunu> ru>ai tai tie gink]ais pastatvti i jam pr
la * jos vyriausią gydytoja dr. pikčiau kaip kokius krimi- » • ■ *

Peter M. Kim. Tai vienas nalistus. Jie buvo tardomi 
žymiausių plaučių ligų spe- l>° kelius kartus per dieną ir 

Prieš šešius mėnesius H o- cialistu Havvajų salose. Pa-i iš ju buvo bandoma išgauti
nolulu mieste, eidamas gat- traukė kėdę, liepė sėstis, o prisipažinimas, kad jie bu
vę, pastebėjau specialų au- kitoj šalimai pats atsisėdo vo siųsti kaip ir U-2 lėktu- 
tobusą. prie kurio stovėjo jr sako: “Tamstai parody- vas šnipinėjimo tikslu. Po

Didžiausia laimė

nigų savo mokykyoms, bet jie žada priešintis priėmimui ;iVfeikta į1 tie debesys tapo 
įstatymo dėl mokyklų rėmimo iš federalinio iždo. jeigu nu>tuIPn’ Pa ange nušvito,
^statymas nebus pakeistas tąja prasme, kad ir jiems is •., , 5 : vė,
iždo tektų pinigų jų sektantiškoms mokykloms. Vadina
si, jie grasina sukelti savo šalininkus kongrese, kad ista- j,. njej<o nebūta, 
tymas būtų pakeistas, arba kad jis būtų visai atmestas, j besinori tikėti, betgi sa

Kyla klausimas, kodėl katalikų bažnyčios vadai ty- koma. kad didžiuma žmo- sautobusą. Ne minutes neUu

savo senose pareigose, kaip

derama vieta.

Afrikoniški rūpesniai
Afrika pabudo ii- dairosi 

po šaltojo karo pasaulį. Dai
rosi ir ieško savo vietos, ar-

eilė žmonių. Ant šaligatvio siu, kaip atrodai iš vidaus,” nepabaigiamų tardymu, ra- ba dar gyvena pirmas lai-
jaunos mergaitės juos regi- paspaudė mygtuką, elektros sai pagaliau apklausinėji- svės ar kovų už laisvę die- 

_ Į stravo ir po vieną leido Į tą šviesa nušvita siena, kur mus suretino, bet lakūnus nas. Šiuo metu du Afrikos
DUVO sukabinti V___aA-rav nuo- V12QV loilzolama 1 o i lr Z* iair\v \f oclrvA m<*rrrv ▼ vr jv. a o iiLz * % Lz « _______niosuu vįj<xu uaunia p<xjxxu-

Įėjo prieš rinkimus, kada vienas kandidatas aiškiai pasi- nįu nešiojasi savo kūne aps- 
sakė prieš davimą paramos iš federalinio iždo privačioms čiai džiovos bacilų ir tik 
mokykloms? Jie juk galėjo tada pasisakyti ir pasmerkti tam tikrose sąlygose jos 
kandidato Kennedy pažiūras kaip nesuderinamas su ka- pradeda veikti ir jei ūmai 
talikų bažnyčios pinigų troškimu ar mokslu? Gal toks nebūna sučiuptos, paguldo 
pasisakymas būtų kandidatui pakenkęs, o gal ii- ne, bet
kardinolai, arkivyskupai ir vyskupai būtų aiškiai užėmę 
poziciją ir nebūtų savo tylėjimu klaidinę balsuotojų ir 
net savo bažnyčios narių. Dabar po rinkimų jie šaukia, ninkų ligoninėje, 
kad nori pinigų ir interpretuoja konstituciją pagal savo pe‘. aštuonerįus 
kišenės reikalą, bet prieš rinkimus jie, susitarę, tylėjo'man tek~ gyventj 
ir neabejojamai laukė, kad katalikas prezidentas po 
rinkimų užmirš savo žodžius, sakytus prieš rinkimus, ir 
padės kardinolams, arkivyskupams ir vyskupams prisi- 
briauti prie federalinio iždo ir stiprinti savo Įtaką kraš
te visų piliečių pinigais. Kai prezidentas savo priešrinki
minių žodžių neužmiršta, kardinolai, arkivyskupai ir vy

kę jie vėl išeidavo ir jau traukų negatyvai ir ant syk Lubiankos kalėjime. lio dėmesį—Kongo ir Alže-
savais keliais lyg pakausty- pamačiau visus savo kau- Rusų banditizmas jūrose rija.
ti dūmė. Smalsumo stumia- liukus, o lašinių nei šmo- dar kartą išvilktas i dienos Kongo respublikoje buvu-
mas ir aš atsistojau Į eilę, čiuko. šviesą ir jų riksmas dėl si kolonija pergyvena savo
užsiregistravau ir kai bema- Gydytojas rodo i vieną “šnipinėjimo” parodytas ti- valstybinio gyvenimo vaikv- 

žmogu dviem bei trims me- tant jau karietoje. Jaunas groblį ir sako: “Matai tą kroje šviesoje. Su tokiais stės dienas ir jei Jungtinių
tams i ligoninę, arba ir vi- vy^as, baltu apsiaustu at- tamsų tašką, tai ten yra kaimynais kalbėtis ir derė- Tautų organizacija nebūtų
sai nugalabija. Bent taip
man

bulai užsivilkęs be sagų baužvs. kurį reikia būtinai tis galima tik visada atsime- pasišovusi ten vykti ir tvar-
buvo aiškinta džiovi-!tik a!iuriuk-‘ls užpetyj susi- 

mazgęs, pastate mane pne 
, keistos dėžės, smakrą ant 

me .' lentinukės pakabino ir už 
sekundės tu eik sau, o jis 

šaukia “next!”pensininko gyvenimu ir tik -j
orieš 9 mėnesius tapau pa- Pa5ai j savaitės> kaip 
sauktas pne senu savo pa- astai. palwykstu namo 
reigu, vėl pradėjau veikti..; Kauai ir jau rand 
Nors darbas įprastas ir. ro- dzūkgkaj -paviest-
dos. nieko naujo, visgi as- k šaukia atciti

skupai grasina priešintis jo siūlomai programai dėl švie- tu2ni J”?*3? tai ne aštuoni ^fahe]Ona Memorial Hospi-
_ _ _ — a a aa yvmnACio, O C* ė 1 T /"Nr'. *

limo rėmimo ir siūlo savo konstitucijos “aiškinimą.
Nėra abejonės, kad katalikų bažnyčios vadai vedė

dvigubą politiką. Prieš rinkimus, jie, pagal kardinolo Cu
shingo signalą, kandidato pažiūių ir pasisakymų visiškai 
nekritikavo, tuo būdu tikėdamiesi padėti išrinkti piimą- 
jj kataliką Amerikos prezidentu, o po rinkimų jie dabar

menesiai 
dienos.

ir ne astuonios tai — džiovininkų sanatori
jom še tau. Jurguti. ir de- 

,. . , , .. . . įvintinės! Nenuduodu, bet
dirvoje caug kas pasikeitė. nian0 visos blusos jau kojas 
Ne vien nauja aplinka, nau- krat0 Ir kokiems 
ta zmoniųn ase. negirdėta tu jie ,.eikaIo manc kvarši. 
kalba, iu keisti naproeia,.! juk aš sveikutėlis žmo-

Darbininkų organizavimo

papročiai, na
ateina su savo sąskaita ir reikalauja iš iždo pinigų savo ; dar keistesnė šinto-budi- | ’ nei menkiausių požv

stu-Konfucijaus religija, --- ’ * 4 1^konfesinėms mokykloms. Toki perdaug gudri politika 
gal apsimokėtų, jei prezidentas “užmirštų,” ką jis tuo 
klausimu pakartotinai kalbėjo prieš rinkimus, bet ar jis 
užmirš? Ir koks reikalas prezidentui save parodyti ne
gražioje dvikalbio žmogaus rolėje?

APŽVALGA
TRADICINIO SKILIMO šės, kuri tik pranciškonams

ĮPRASTAS VERTINIMAS gal ir tiks valgyti.
• i

Kai pranciškonų “Darbi- “D.” socialistams priski- 
ninko” redaktoriai imasi ria žmones, kurie socialis- 
kalbėti apie lietuviškus so- tais dar nebuvo ir nėra (gal 
cialistus, arba ir iš viso apie bus?), kaip, pav., Ignaiti, 
socialistus, visad reik laukti A. šalčių, Mačiūną. “D.” 
Įdomios košės ir dar Įdome-. suplakė kokį tai suvažiavi- 
snės košelienos. Mat, tėvų mą su kai kuriais “Darbo” 
pranciškonų pastogėj jau į straipsniais ir gavo koktei- 
yra Įprasta, kad kalbant lį, koks jam patiko. “Dar- 
apie socialistus faktų žinoti bininko“ redaktoriai, kurie 
nereikia, užtenka tik die- šiaip taip pažįsta kai kurių 
vobaimingų norų ir rašalo, o parapijų istoriją Amerikoje, 
viskas kita savaime ateina, nėra girdėję, kad Lietuvių

Dabar “D.” net per du Darbininkų Dr-gija yra ko- 
numerius kalbėjo apie “tra- munistų skilimo padaras, to- 
dicinius skilimus” sociali- dėl jos atsiradimas ir vėliau 
stuose ir prikalba tokios ko- • griežtas atsiribojimas nuo

X u-x- - J • v X 1 .^J^ miu ir, rodos, niekad taip 
stebėtinai įdomi, bet skirtm- ■ eerai ncsijauaau, kaip da
ga kultūra, visa tai sudarė j bai. Bet ta ne]emta -pa. 
tą nauia aniinką. kuno.e te- viestka- neduoda ramybės, 
ko dirbti. Tad greit pajutau Nuvykstu ligoninėn. O
------------------------------- -— j ten, broleli tu mano,—gy-

i dytojai slaugės, technikai, 
komunistų socialistinio ju- ' paprasti darbininkai ir kone 
dėjimo negalėjo susilpnin-1 visi ligonys tarytum lyg 
ti. Tokių menkniekų parapi- .banditai apsimaskavę ir kai 
jiniai istorikai nežino ir kurie jų net su guminėmis 
kam jiems tas žinoti? pirštinėmis! Nagi, kas čia 

Rašant pranciškonų avė- per velniava? Kai kurie ma-
lėms reikia ne faktų, bet ne pažįsta ir vardu šaukia,
tartiufiškos nuotaikos, kelių bet aš ju nei vieno negaliu
citatų ir dūmų nebijančių 
akių. Turint tą viską galima 
prirašyti nors tomus vie
nuoliškos malimalienės ir 
pri perėti “sočiai istiškų tra
dicijų” tiek, kad ir pats 
Pranciškus jose sprandą 
nusisuktų, jei bandytų susi- 
vaikyti.

O jei išeitų “Fluxus,” ta
da pakalbėsime, kas jį lei
džia ir kokias idėjas atsto
vauja. Kalbėti nemačius, 
būtų perdaug jau pranciš
koniška.

atpažinti ir net sunku su
prasti, ką jie per tas kau
kes i tave kalba.

nugalabyti, kitaip jis tave rant. kad reikalą turime su ką daryti, Kongo jau gal
banditais, melagiais ir žmo- turėtų kokią noi’s atsakingą 
nėmis be garbės. vyriausybę ir pradėtų gy-

e venti daugiau mažiau nor
malų gyvenimą. Dabar gi, 
visa Kongo resppublika yra 

Balandžio 16 d. Lenkijoje vienas chaosas ii- neišbren- 
renkamas naujas parlamen- dama politinė bala. Žmo- 

neįkalbėk man sveikam Ii- tas. Komunistu režime len- nės, kurie norėjo Kongą an
gą,”—aštrokai atsiliepiau, kiški rinkimai nėra visai; saugoti nuo šaltojo karo ne- 

“Tavo dalykas, jei nepa- paprastas dalykas. Visur, į gerovių, dar ir šiandien kal- 
siduosi tuojaus rimtam gy- kur tik valdo bolševikai,
dymui, kas traks neilgiau rinkimai yra šlykšti kome- 
poros mėnesių, tai kai baci-įdija, bet Lankijoj komuni
jos susivys lizdus, išsiplės ir! štai išstato ne vien tik savo 

tai traks mažiau- partijos ir sau aklai mitu

nugalabys,”—žiūri i mane 
ir laukia ką sakysiu.

“Galabyt, tai galabyt, bet 
kad aš ten nematau jokio 
baužio, o vien tik tokie gro
biai ir visai nesijaučiu, kad 
būčiau liguistas. Daktare,

įsisenes, 
šiai dvejus trejus metus, 
kaip nori taip daryk, niekas 
neprivers,”—gydytojas, aš
triai pabrėžęs, atsistojo ir 
pats išėjo.

Sėdžiu lyg pritrenktas, 
laukiu ir pats nežinau ko, 
tie jo nelemti žodžiai “po
ra mėnesių.. . du... trys. .. 
metai” man taip įstrygo, 
kad, rodos, daugiau nieko 
nematau ir negirdžiu, kaip 
viso ko pabaigą. Ir lyg per 
miegus išgirdau: “Ateik už 
keturių dienų, patirsim li
gos simptomus ir gausi ga
lutina atsakymą.” Bet aš to 
galutino atsakvmo visai ne
noriu girdėti ir, rodos, ne
jučiom pratariau: “Atsipra
šau, kad baisiai užimtas, ne
galėsiu, ryt vykstu atgal į 
Honolulu, kasdieninė parei
ga laukia, turiu stoti dar
ban.”

—Gerai, gali vykti. Ho- 
' nolulu irgi yra tuberkulio-

Rinkimai Lenkijoje

prita
riančius kandidatus, bet 
“koalicinį” sąrašą ir balsuo
tojai gali sau nepatinkamus 
kandidatus net išbraukti iš 
sąrašo. Tokiu būdu balsuo
tojai turi, tegu ir labai ribo
tą, bet visgi šiokią tokią ga
limybę pasirinkti mažiau 
nekenčiamus kandidatu? ir 
už juos balsuoti.

Ir pats seimas Lenkijoje 
nėra tiktai bebalsių lėlių 
rinkinys, kaip kituose ko
munistų valdomuose kraš
tuose, bet turi šiek tiek dau
giau įgalios ir opozicijos at
stovų kalbos nėra nuslepia
mos nuo piliečių.

Tuo žvilgsniu Lenkijos 
komunistų režimas vis dar 
skiriasi nuo kitų komunisti
nių režimų, nors daug 1956 
metais spalio mėnesį atgau
tų laisvių jau išgaravo.

Laose ramu

ba lyg tarytum jie galėtų 
tą padalyti, nors patys jau 
seniai galėjo įsitikinti, kad 
Kongo yra peidaug riebus 
kąsnis, kad galėtu palikti 
šaltojo karo nepaliestas.

Kitas .Afrikos rūpesnis 
šiuo metu yra Alžerija. kur 
arabų nacionalistų brazdė
jimas tęsiasi iau septinti 
metai ir kur “Rytai” gali 
irgi prikišti savo nagus.

“Karas Alžerijoj” iki šiol 
buvo karas tarp Arabų Pa
saulio ir Prancūzijos. Ka
dangi tame kare nei viena, 
nei kita pusė negali galuti
nai laimėti, tai arabai grasi
na pasikviesti į talką “Ry
tus,” o prancūzai tokių tal
kininku Vakaruose neturi, 
tai kalbina arabus pradėti 
taikos derybas, paliekant 
Alžerijos gyventojams pa
tiems nuspręsti savo likimą.

Apie tas “taikos derybas” 
dabar ir kalbama, bet ar 
derybos jau vyksta, ar tik 
joms ruošiamasi, tikra žinių 

; dar nėra.
Kai baigsis Kongo maiša

tis ir Alžerijos “karas,” pa-

Per šerengą
“Kur buvai, jau antra sa

vaitė, kaip tavęs laukia
me,” — moteriškė plonyčiu 
balseliu prakošė burną pri- zės ligoninė, galėsi ir ten
sidengus baltu skuduriuku. nueiti, bus tas pats. Good 
“Atleiskite, buvau Honolu- bye,—stovėdama pravėrusi 
lu, labai užimtas, organizuo- duris slaugėj paaiškino ir 
ju darbininkus, nėr laiko laukia, kad išeičiau, 
man sirgti.” — mandagiai 
pasiaiškinau. Bet jinai ne- (Bus daugiau)

Tolimame Laose “krizė” budusi Afrika parūpins nau- 
lyg ir praėjo, bent šiuo tar- jų rūpesnių ir naujos me- 
pu ten “ramu.” Bet ramu- džiagos varžytynėms šalta
rnas ten yra apgaulingas. jame kare. Dėl to nėra pa-

“The New York Times” grindo abejoti, 
praneša iš Laoso, kad bol
ševikai ten laikiną ramumą __ . J. D.



•s

Nr. 10, Kovo 8, 1961 -i.xc.j_rLi\ ;, o\j. r.u.'ui PusnDU trcelart

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERK) NAUJIENOS
Aukos Lietuvai laisvinti Po $1.00: P. Alavošius, S. 
Lietuvos Nepriklausomy- Kaluževičius, J. Butkevičius, J. 

bės 43 metų paskelbimo Gaidys, 4- Pumeris, K. Sinkevi- 
minėjime Lietuvos laisvini- Šidlauskas, B. Emkus, K.

ĮNEŠĖ Į KONGRESĄ S\ kRKIĄ REZOLIUCIJA

Glenard P. Lipscomb iš Kalifornijos Įnešė Į atstovu rūmus rezoliuciją (H. Con. Res. 153), 
kurioje vyriausybei siūloma atiduoti Lietuvos bylą spręsti Jungtinėms Tautoms, kurios 
pareikalautu sovietus iš Lietuvos pasišalinti ir ter. pravesti laisvus rinkimus tarptautinės 
kontrolės prieįiroje. Rezoliucija atiiuota už sienio reikalu komisijai (Committee on Fo- 
reign Afffairs). Reikėtų tai komisijai rašyti laiškus, kad ji rezoliucijai duotu eigą. Pana
šią rezoliuciją Į senatą Įnešė Kalifornijos senatorius Thomas H. Kuchel (S. ( on. Res. 
12). Paveikslo viduryj kongr. Glenard I’. Lipscomb. kairėj “L. Dienu’’ žurnalo leidėjas A. 
gkĮrisš. dešinėj L= Valiukas, minėto žurnalo politikos redaktorius.

skaitė rezoliucijas, numaty
tas pasiųsti .JAV valdžios 
viršūnėms.

Gražiai paminėta 
Nepriklausomybės šventė

Vasario 19 d. Detroite ,* • iv r\ t, • v Meninę dali atliko D. L.buvo paminėta \ įsano 16-ji T, D. * ,* .. _. ... .. . . K. Birutes Draugijos mer-su didėlėmis iškilmėmis. į ... , i • igaicių choras, kuriam vado-

. I

Minėjimui vadovavo Dėt- c, O1-- t- ~. • •• vavo S. Sližys. Is Lietuvosroito Lietuvių Organizacijų 
Centro (DLOCO) valdyba, 
šiemet liaudininkų pakrai-

neseniai atvykusi Zita Su- 
kauskaitė padeklamavo vie
nų eilėraštį. M i n ėjimas 
baigtas Tautos himnu.

................ Žmonių atsilankė per tūk-
Nežiūnnt visos eilės su esanti. Nežiūrint skaudausĮ 

mūsų Nepriklausomybės neda; bo ALT-ai jie suau-1 
kojo $2,287.97.

pos vyro, dr. Kazio Kalve
lio vadovaujama..

švente susijusių nutikimų, 
kurie tęsėsi ištisa savaitę 
tarp vasario 12 ir vasario 19 
dd. (straipsniai apie Lietu
vą amerikiečių spaudoje, 
minėjimai per lietuviškas

Vėliau Kiverside Masonic 
Temple namuose buvo teisi
ninko J. Talalo pagerbimas 
-vaišės, kuriose dalyvavo 

kuriomsminėjimai pei neiuvisKas apie g0 žmonių, ir 
radijo valandėles, kurių čia vadovavo LSS116 kuopos 
turime bent tris, minėjimai ? pil7ninįnkas Antanas Su
per CBE radijo stoti kaimy- kaus kas. čia atsilankė įvai- 
nininmc Kurmclos miesto cmvin visuomenininkainu sroviu £ »

ir net keturi dvasiškiai. Bu
vo pasakyta daug gražių į 

į kalbų, linkėjimų, duota j 
klausimų, į kuriuos garbės;

Windsore, Lietuvos trispal
vės vėliavos iškėlimas virš 
senosios miesto rotušės, 
valstijos gubernatoriaus bei
miesto, majoro proklamaci- svečias vėliau davė atsaky- Į 
ju išleidimas ir 1.1.), pagrin mus Vaišių technikine da
ilinęs minėjimo iškilmės jj tvarkė DLOCO valdybos 
bu\ o \\ estern High School narys, “Draugo” bendra- 
auditorijoje. darbis Stasys Garliauskas,

Dr . K. Karvelis minėjimą būrio jaunų šeimininkių 
pradėjo tiumpu atidaro- padedamas.
muoju žodžiu. Programai 
vadovauti pakvietė “Vyčių” i 
pinnininką, čią gimusį Lie-j Vasario 11 d. ryte, besi- 
tuvos patriotą R. Borisą, ruošdamas važiuoti į arti- 
.JAV himną sugiedojo P. mų draugų dukters vestu-

Mirė Antanas Kudžius

mo reikalams aukojo:
Po $100.00 aukojo: Lietuvių 

Piliečių Klubas ir Lietuvai Rem
ti Draugijos 1-mas skyrius.

Po $25.00: Sandaros 16 kuo
pa. SLA 57 kuopa ir Lietuvių 
Skautų-Skauči?. Tėvų Komite
tas.

Pasaulio L. Bendruomenės 
skyrus — $15.00.

I’o $10.00: Aušros Vartų So
cialis Klubas, Lietuvos Vyčių 
116 kp.. Draugijos—Šv. Liudvi
ko, Birutės, Senų Žmonių Pa
galbos, Labdaringa ir šventos 
šeimynėlės, Meno Mėgėjų Ra
telis, J. ir D. Tarailai, Kanebai, 
St. ir Ant. Wackeliai, K. Cėsna, 
V'. Pigaga, kun. J. Bakanas, 
Mikšiai, Miliauskai, J. Matonis, 
V. ir M. Dabrilai, Višniauskienė. 
Just. Bruožys, VI. Garsys, P. 
ir E. Kalvynai, prel. K. Vasys. 
M. ir K. Vaicekauskai, V. ži- 
džiūnai, Staneliai.

A. Parulis — $7.00.
J. Petruševičiai — $6.00.
Po $5.00: Aušros Vartų Mo

terų Draugja, Sister of Jesus 
Guild, Blaivininkų 25-ta kp., 
Lietuvos Vyčių 26 kp., Ideal 
Pharmacy, šv. Kazimiero par. 
choras, J. Matusaitis, J. Povi-

’ laičiai, L. Vedeckas, M. Wat- . Telkvs, Bali’ 
1 kins, Vyt. Ilgūnas, J. Matijošai- Lozoraitiene,

Šidlauskas, B.
Kirminas, E. Urmonas, K. 
Džiaugis, J. Demikis. L Bendo- 
raitis, K. Babrauskas, B. Valat
kienė, A. Kašėta, Waska,t
Džiaugis, J. Plesevičius, J. Ra
džiūnas. O. širvinskaitė, D. Ma- 

I žeika. A. Anužis, V. Eieliauskie- 
j nė, A. Dailyda, O. Valiukas. O. 
Čeponis, J. M. Pauliukonis, G. 
Lietuvninkaitė. U. Dudienė, 
Gudzevičius, M. Dobrovolskaitė, 
Saurusaitienė. šimaliūnienė, Jo- 
džionienė, Mr. Prol, E. Gudzevi- 
čiūtė, S. Valeckienė, M. Matu
lienė. M. Svikiiūtė, A. Navickas, 
R. Korsakas, V. Lescevičiūtė, 
M. Starkus, A. Balsevičiūtė, 
Savickienė, J. Venclauskas, Pa
rojus, M. Nedzveckas, B. Svik- 
lienė, Pr. Barnatavičius, E. 
Dodge. A. BučinsLenė, M. Si
monienė, J. Kras’iis’as. J. Pau- 
liukaitis, K. žekaitis, J. Molis,
O. Kirvelaitienė, O. Antanavi
čiūtė, Nekrošius, J. Žukauskas,
P. Badžius, V. Roževičienė. M. 
Žukauskienė, Fr. Januškienė, 
O. Kazlauskienė 1‘. Jurkinas, 
A. Baranauskas, J. Suslavičienė, 
J. Matjo, E. Got.Mockienė, Ka
zlauskienė. I.uskienė. St. Valiu- 
konis, I. 1 ule E. Fogel, J. 
Cran, Balčiui, t n . 7.. Suarskis, 
Brantas, Bk>zr’ ?us. Noreika, R.

Zaranka, akomponuojant 
voi-omnlninlriii A Mateikait m j m imi v«i a m* **»«**•
Kun. J. Walter Stanievich, 
šv. Antano par. klebonas, 
sukalbėjo invokaciją, Mi-

ves, širdies smūgio ištiktas,
cioinro “Vzxixx;_
vio” skaitytojas, socialde
mokratų 116 kuopos narys

•'er' A«mer.skas,
C. Yebr<»nto, Na- 

tis, K. Zurlis. V. Vaitkus, Br. vikas, S. Mancevi’-irs. K. Ma- 
Į .Juškauskas, J. Jusius. S. ir M. žeika, E. Tam . š-h, D. Jake- 
į Jasučiai, J. ir M. Pipirai, St. levičienė, J. Degirs.

Daug pavardžių buco neaiš
kiai parašytu, todėl čia spaus- 

kaip pavyko iš-

. Marcinkevičius, Ivanauskas, V.
lio to ręsto- ja sušlubavo jau prieš kele- neap.-unkina, bet duoda jai Rau|ętySf čivinskas, P. Bego-

Antanas Kudžius. Buvo tai paną ir barą ir paskutinius rius metus, kai dar automo- retą skautišką pramogą. O njenė Ant. Jakutis, Venclau-
chigano gubernatoriaus J. ramus, malonus, mandagus kelerius metus iš biznio jau bilius pirko normaliai. Da- iėšų skautams reikia nema- skas, V1 Pėšina, Kausevičiai,
B. Svvainsono proklamaciją žmogus, su kuriuo čia ra- buvo pasitraukęs. Detroite bar. kai automibilių preky- žai: uniformoms, stovykla- Lietuvninkai. J. K. šalaviejus,
perskaitė R. Lišauskaitė, o Šančiam per peskutinius ke- eilę metų priklausė LSS 116 ba dėl ekonominių sunkumų vimui. parodų kitataučiuose o. Kareckienė, P. Antakauskas,

gijo restoraną

Detroito mieso majoro L. C. lerius metus tekdavo dažnai kuopai.
■><•• • 11 •• A -v '

visame krašte žymiai suma- rengimui, ekskurisijoms ir
Miriani proklamaciją—A. susitikti LSS 116 kp. susi- Iš Charles & Son koply- žėjo, Detroito darbininkai t.t.
Hofmanaitė. Pagrindines rinkimuose ir apie daugelį čios vasario 15 d. velionis * atsidūrė kritiškoje padėtyje.; Kalbant apie parodą,
kalbas pasakė JAV senato- dalyku pasikalbėti. , buvo nuvežtas i Dievo Ap- šimtai lietuvių dabar yra verta prisiminti, jog Detroi-
rius Phillip Hari ir ALTo Velionis buvo gimęs 1885 Į veizdos bažnyčią, o po ge- atleisti iš Chryslerio ir For- to didžiosios "State Fair”
atstovas iš Chicagos, soči- m. Didžiasalio km., Leina-
aldemokratų veikėjas, teisi- linerio vis., Seinų apskrity, 
ninkas Jonas Talalas. Pas- Į JAV atkeliavo 1905 m. ir 
tarasis ypatingai iškėlė apsistojo Pittsburghe, Pa.
ALTo nuveiktus darbus ir Ten priklausė katalikiškoms j nikai koplyčioje ir laidotu- keleriu 
įrodė, kodėl Amerikos Lie-: organizacijoms ir buvo šv. 
tuvių Taiyba via remtina Kazimiero parapijos k-te.
pinigine auka 
tuviu darbais.

bei visų lie- Paimtas į JAV kariuomenę 
1917 m., kariavo Europoje, 

Garbės svečiais buvo gu- Prancūzijoj, Belgijoj. Bol- 
dų, ukrainiečių, estų, latvių ševikų revoliucijos metu, 
ir vengrų atstovai. Jie buvo buvo nuvežtas į Archan- 
publikai pristatyti, o ven- gelską su invazine kariuo-
grų atstovė, jauna moteris, 
pasakė trumpą žodį. Taipgi 
buvo pristatytas J. E. Jean- 
nette, Windsoro CBE radi
jo stoties “Traditional ech- 
oes” progiamos vedėjas, ku

mene.
Pirmajam p a sauliniam 

karui pasibaigus, apsigyve
no Detroite. Kadangi greit 
išmoko anglu kalba, o ir 
anksčiau mokėjo lietuvių.

dulingu pamaldų palaidotas: do dirbtuvių bei braižyklų, metu pereitą rudenį lietu- 
Grandlawn kapinėse. Kad Ypatingai sunki yra Chiys- viai .-kautai su savo origina- 
velionis turėjo daug draugų, lerio paleistų jų padėtis, nes,: bu svirnu laimėjo pirmąją 
liudijo skaitlinei gėlių vai- pavyzdžiui, atleidžiant net vietą tarė, keliolikos tauty- 

metus dirbusiu- oių. ?>tugės rengimo vado
vių eisena i kapines, kurioje braižytojus 'buvo pasakyta, yas skautin. \ ladas Pauža 
dalyvavo keli šimtai žmo- kad viltie* sugrįžti nebėra ir skautų tėvu komitetas da
nių, sudarydami beveik ir pataria ie uoti darbo ki- tiška, kaR skautų^Kazni-
šimto mašinų vilkstine. Ka- tur. Mat, Chryslerio vado-
pinėse Amerikos Karo Ve- vybėje paaiškėjo didžiausia 
teranai, pagerbdami savo korupcija, ir kompanija iš
mirusi narį, iššovė tris sai- gyvena “persitvarkymo 

(tiksliau gal irimo. . .) lai
kotarpį. Iš viso, Detroitas 
baigia pa-ismaugti savo tra
dicinės (automobilių) pra-

ves.
Liūdinčiai žmonai Onai, 

broliui Juozui su šeima ir 
kitiems {riminėms reiškiu

!• ;> rmr/ė pasisektu. Publika 
kviečiama visą sekmadienio 
popiet'/, kovo 26 d. praleisti 
Ispanų namuose!

Alfonsas Nakas

užuojautą. O Tu. Antanai, mMiės automatizacija. Mie- 
ilsėkis laisvoje Amerikos; stas, pro kurio dangorai-

ROCKFORD, ILL.

Ruoškimės margučiu baliui

ris eilę metų lietuviška pro- rusu ir lenkų kalbas, gavo 
erama, girdima Kanadoje ir darbą Fordo kompanijoj, 
JAV, išgarsina Lietuvos kaip sergančių darbininkų 
vardą. Stud. A. Udrys per- investigatorius. Vėliau įsi-

žemėje!

Ddžiausias nedarbas 
Detroite

Šiuo metu Detroitas išgy-

plaukioja didieji 
larto laivai, merdi.

' zius At-

O. Šidlauskienė, L. Jakubaus
kas. M. Dvareckienė, V. Mačys, 
J. Graičiūnas, P. Babickas, S. 
S., K. Kuraiša. V. Barysas, M. 
žemaitaitis. M. Baltrušaitis, J.

dinama taip, 
skaityti.

J. Krasinskas

VVATERBURY, CONN.

Bus galima Lietuvą 
pamatyti

Kovo 12 d. 2:30 vai. p. p., 
Vydūnas, L. Nalivaika, G. Janu- sekmadienį, atvyksta į Wa- 
lis, J. Mikalauskas, J. ir P. Gai- (terbury pernai lankęsis Lie- 
liūnai, J. ir R. Palubeckiai, A. į tuvoje Jokūbas Stukas. Jis 
Vagelis, S. Mudėnienė. V. Man- parodys filmą ir gyvu žo-

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 Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną .daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs n.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 Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

Knyga jan ifiėjo. (Jasisakiusieins knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centat

06 Ea«t Broadway So. Boston 27, Mass.

Bus tradicinė skautu mugė

Keletą metų su didžiau- 
vena bene didžiausią ekono-;siu pasiseku ti rengta Be
mini sukrėtimą nuo krizės ■ troito skautuu-skautų mugė, 
(depresijos) laiku. Pusantro kitaip dar vadinama “Ka- 
šimto tūkstantiu darbinin-
kų, kas sudaro arti 12 
visos miesto darbo jėgos, 
paleisti, ši statistika, deja, 
nėra tiksli ir padėtis tikru
moje daug skaudesnė, nes 
statistika liečia tik tuos į namų 
darbininkus, kurie ima be-; P a P uošimo

BAl.Fo 85 skyriaus val
dyba balandžio 9 d., Atve
lyky;. Lietuvių Klubo di
džiojoj salėj ruošia margu
čiu parodą—balių.

Skyriaus valdyba kviečia 
rockfordiečius, ebieagiečius 
ir kitus anvlinkiu lietuvius

tautas, M. Kildušas, K. Adama- 
vičius. A. ir B. Tomkai. J. Aly ta, 
Ant. Milleris, G. Balcom, Pr. 
Pauliukonis, J. Dubickas, B. ir 
Z. Tamulevičiai, Gražina Gied
raitytė, J. I^endraitienė, J. Ma
tulevičius, Lileikienė, J. Štaras, 
K. ir G. Bazikai. O. Paukštytė 
ir V. Pajaujis.

Po 4.00: P. Mančiūnas. Paje- 
da ir J. Pumeris.

Po $3.00: Podolskiai, K. Jo
naitis, L. Keršis, Meilus ir J. 
Dėdinas.

Po $2.00: Harold D. Donahue. 
Mačionis, Buinikis, V. Gedmin
tas, J. Sviklas, A. Gražulis, A. 
Kurlianskas, Bagušinskai, J. 
Janitis, M. Virbašius, Andriū- 
nas. Pockevičius. J. Stankevi
čius. Valinskas, Pačkauskai, P. 
Kraunelis, A. Kaliūnas, P. Ra-

ziuko muge. bus ir siais įau pradėti marginti-dažyti 
metais kovo 26 d. Įprasto- kej kitokiu būdu ruošti mar- 
je vietoje—Ispanų namuo- > ^ius parodai.
se. Su savo rankdarbiais.1 3 gražiausius margu- 
drožiniais, lėktuvų, laivų j,- pati stipriausi 
modeliais, neišskaičiuoja- kiaušinį, kuris liks visų nu- 

apyvokos bei galėtojas. bus duodamos 
i šd i rbiniais, dovanos, kurios bus paskel-

džiu papasakos, ką patyrė 
ir matė pavergtoje Lietuvo
je.

Visus nuvykusius į Lietu
vą bolševikų agentai ve
džioja ir neleidžia jiems 
pamatyti, ką bolševikai nuo 
pasaulio slepia. Stukas, 
kaip jaunas ir apsukrus, su
gebėjo pasprukti nuo ji se
kiojusių šnipų ir pasikalbėti 
su įvairiais asmenimis kraš
te. Jis yra pasidaręs ir įdo
miu filmų, kurias Waterbu- 
ry ir parodys.

Filmai bus rodomi para
pijos salėje (John St.).

LAWRENCE MASS.

Kongreso atstovas įteikė 
Klubui vėliavą

1 Vasario 19 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo vadovybė

---------------- - ----------—iškilmingai perėmė pareigas

darbio pašalpą iš valdžios., skautai tenai ne tik pasiro- tos.
Daugeliui tūkstančių žmo- Nys, bet savo išdirbinius ir 
nių bedarbiu pašalpa seniai, pardavinės, lie užims abi 
pasibaidė, o dė! turimo tur- sales, antrame aukšte ir rū- 
to jie vargšų išmaldos (wel-■ syje, išalkusiems duodami 
fare) negauna, todėl jokio-į pietūs skautiškame bufete, j 
se statistikose nebeegzistuo-j Įtraukdami Į įdomius žaidi- 
ja. Kaip žinome, Detroito ’ir senus žmones, 
darbininkai bei jų šeimos: Šitaip Detroito skautukai 
nriklauso tik nuo automobi-! jau kelinti metai susidaro aldemokratų Sąjungos cen- 
lių pramonės, kurią auto-!sau lėšų tolimesniam veiki- tro komiteto posėdis bus 
matizavus, miesto ekonomi-1 mui, gi visuomenės ne tik kovo 11 d. J. Pakalkos bute.

Perkūns

NEW YORK, N. Y.

LSS Centro Komiteto 
posėdis

Amerikos Lietuvių Soci-

is senosios. Iškilmėse daly
vavo ir miesto valdvba su 
majoru John J. Buckley 
priešakyje.

Klubo valdyba risaikdi- 
no miesto po’icijos parei
gūnas. Ka’bėb miesto ma
joras John J I’'mk’ev.

Gražią ka? ą pasakė kon
gresmonas r» rmmas J. Lane 
ir įteikė K'ų* » pii alininkui

Antakauskas, B. Basiulis, Šid
lauskas, A. Palubeckas, šimuly- 
nienė, L. Sviklas. Br. Gloda.s.
A. šermugšnis, A. Urbonas. J.
Skliutas. D. Nikolsen, J. Poškus.
J. Vizbaraitė, D. Uždavinys. A.
Kramilius, D. Matukaitis, P.
Žilienė, V. Mitrikas, J. žitinavi- 
čius. N. Andruškevičius. Fel.
Krasnauskas. J. Vizbaras. K. 
šimkonis, J. Norkevičius, J. Ba-
brauska.-.. J. Safronas, P. Gra- John J. Stundzai dovaną— 
žulis. A. Paškevičius, A. Latvis, JAV Vėliavą «v 5 ' ŽvaigŽ- 
J. Butvinskas, A. Jakutienė. J. džiu.
Donilienė. Giedraitienė. Pridot- L. Pil. Klubas ,T3 labai 
kas. G. Katkus. J. Štreimikis, d ė k i n ga''- kongresmonui 
J. Noreika. P. Klimavičius, J.'Lane UŽ tą dovaną.
Pupka ir K. Mrkūnienė. M. Stonie
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Kubos pabėgėliai ten pat, 
turėjo savo parengimą.

Visas šio gražaus paren
gimo nuopelnas tenka mūsų 
mylimai tautietei, tauriai

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

Ar Lietuva rusinama' jbręžta, kad krašte negami- 
? narna pakankamai reikalinKomunistai sako, kad ne, i „ . ., . -i t - j u .u..- gų žemes ūkio masinu, o įs-bet zyitoe.ek.te ) dabart.-maiinos esan. 

n,ų L.etuvos valdovų apdo-|.ios kokvb
vanotųjų • uz pasiektus lai- kad ,.cm„;itu0.

įeieovmant ir ini^- i . t i ijamos. Esąs didelis trūku-mėn mus Įsisavinant ir idie 
giant liaudies ūkiui didelę 
reikšmė turinčią naująją 
techniką” sąrašą, paskelbtą 
komunistų spaudoje. Jame 
rasite 22 pavardes, kūnų 
tarpe yra 10 aiškiai nisiškų:
Boris Bartas, Nikolaj Čiu- 
pin, Nikolaj Fiodorov, Ra- Mažiau 
dion Gerasimov, Aleksandr 
Gladkov, Chiruvij Gomo- 
staiev, Michail Jefimov, 
Aleksandr Kuzmin, Ivan 
Litvinenko, Emst Portnoj.

Šiandien stato, ryt griūna
“Sov. Litva” korespon

dentas rašo apie naujo res
torano statybą Mariampo- 
lėje (dabar Kapsuke).

Pastatė, o jau po mė
nesio lubos sprogo, sienos 
pelėsiais apsidengė, nes po 
pirmo lietaus pradėjo pro 
lubas varvėti.

Šaldytuvo duris turi ak
linai užsidarvti, kad šiluma 
neįeitų, o čia jas apmušė pa
prasta geležine skarda ir 
tiek. Atvažiavo iš Kauno 
meistrai šaldytuvo radiato
riams pakabinti, bet 
neišlaikė ju svorio.

Rūsyje pilna vandens.
Pasak korespondento, yra 

skundu dėl daugybės trū
kumų ir kitose miesto sta
tybose.

mas ir paprastų Įrankių, rei
kalingų kasdieniniam že
mės ūkio darbui. Bet esą ir 
tokių reiškinių, kad mašinos 
kur nors patvoryj ištisus 
metus guli nenaudojamos.

valgykite, bet val
džiai atiduokite kiek 

priklauso

Maskva reikalauja vis 
daugiau glūdų, mėsos ir pie
no, todėl jos gauleiteris An
tanas Sniečkus liepia tau
piau naudoti mėsą, pieną, 
kiaušinius ir kitus produk
tus “ūkio vidaus porei
kiams,” kitaip tarus: Jūs, 
kolehozininkai ir sovchozi- 
ninkai. susiveržkite diržus, 
mažiau tų produktų valgy
kite, daugiau atiduokite 
Maskvai.

Kai kurios kainos

Prof. A. Purenui 
“Garbės raštas”

Kauno politechnikos in
stituto organinės chemijos 
ir technologijos katedros 
vedėjui. Mokslų akademijos 
tikrajam nariui prof. Anta
nui Purėnui vasario 28 d. 
sukako 80 metų. Ta proga 
jis apdovanotas Aukš. Ta
ry l»os prezidiumo “Garbės 
raštu.”
Vienur sugavo vagiant, pa

skyrė kitur vogti
V i 1 naus universalinėje 

krautuvėje Ritvas išaikvojo 
apie 4,000 rublių. Tos krau
tuvės vedėjas dir. Mickevi
čius jo neatleido ir neatida
vė teismui, bet paskyrė 
krautuvės skyriaus vedėju. 
Naujose pareigose Ritvas 
padėjo stačiai reikalauti ky
šiu. Teismas ji nuteisė, bet 
minėtas Mickevičius ir ka
drų vvresnysis inspektorius 
davė labai gera atsiliepimą 
anie Ritvą.ir todėl aukščiau
sias teismas bausmę sąlygi
nai sumažino iki 9 mėnesių, 
o Mickevičius Ritvą pasky
rė prekių žinovo pareigom.

Tos pačios krautuvės ga
lanterijos skyriaus sandėli
ninkas Kilkinov išaikvojo 
23.000 rublių, iš tų pareigu 
ji atleido, bet paskyrė ava
lynės sandėlin.

Vargas dėl Lumumbos

I ietuvos žmonės turi var
go dėl užmušto Konge Lu
mumbos, nes jie ištisa sa
vaitę buvo varomi i mitin
gus “protestuoti prieš kolo 
nialistų žmogžudybę.”
Nepamina ko reikia, o ką 

gamina—blogos kokybės
(E) Lietuvoje nesibaigia 

aimanos dėl blogo žemės 
ūkio aprūpinimo mašinomis. 
Sovietinė propaganda išpu
čia žemės ūkio mechaniza
cija. bet tarprajoniniuose 
pasitarimuose, Sniečkui da
lyvaujant, buvo atvirai pa

keleivio skaitytojas at
siuntė mums iš Lietuvos 
gautą laišką, iš kurio paė
mėme šiuos duomenis:

Laiško autoriaus pastaty- 
sienos tas 28 iš 24 pėdų namelis 

(3 kambariukai ir virtuvė) 
kaštavęs 5,000 (naujų rub
lių).

Durpių ar malkų vežimas 
—5 (nauji) rubliai, lašinių 
kilogiamas (2 su puse sva
rai) —pustrečio rublio, jau
tienos — pusantro rublio, 
sviesto—2 rubl. 70 kapei
kų. cukraus
pieno litras
kapeikų, bulvių pūras—4 
rubliai, rugių pūras—15 ru
blių. alaus kvorta nuo 42 iki 
70 kapeikų, degtinės—5-8 
iubl., drabužių eilutė—50- 

rubli.ų, pusbačiai nuo 
10 iki 35 rublių, motocik
las nuo 300 iki 970 
dviratis nuo 50 iki 70 
auotutomobilis
iki 7,000 »-ubl.

Darbininkų uždarbiai nuo 
50 iki 100 njblių mėnesiui.

minėjimui pakenkti,!
atsisakė. Tada tą salę pa- lietuvei Adolfinai Skudžin- 
grėbė minėtos maskvinės skienei. kuri sugebėjo mūsų 
širšės ir surengė savo ker- į tautos džiaugsmus ir šių 
mosiu, juo tikėdamiesi pa- 1 dienų jos vargus parodyti 
kenkti N e priklausomybės plačiajai Amerikos 
minėjimui. i menei.

Bet apsiriko—nieko ne- turėtume tokių Sku
laimėjo, nes Į Nepriklauso- džinskienių! 
mybės minėjimą susirinko
tiek, kad sunku buvo Į salę 
sutalpinti, virš 300 asmenų.

Gražias kalbas pasakė dr.
Domas Jasaitis iš Tanų>os ir 
teisėjas Jonas Zuris iš Chi
cagos.

įvairią ir gražią meninę 
programą atliko Lietuvių 
choras, kuriam vadovauja 
K. štraupas. Aukų surinkta 
$400, o pridėjus Tampos 
klubo auką. mes pradedame 
pasivyti didžiausią Floridos 
letuvių koloniją Miami.

Didžiausias sukas davė:
Dr. D. Jasaitis $25, J. Zuris 
$20, J. Maskaliūnas $10. Po 
$5: J. Gilius, Worpnik, Sa- 
romski, K. D. Štaupai, O ir 
A. Paleckiai, Sasluokienė,
J. Jankauskas, K. Usalis, J.’
Milickis, dr. Naikel, Maska
liūnas, J. Senkus, Martin-
kai, Mulinskai. į po $5: R. Pal, J. Pakštie-

Visi norintieji savo centu nė, Svilainiai, J. Kavaliau- 
prisidėti prie Lietuvos lais- skas, S. Jazbutis, A. Kam, 
vinimo reikalo gali tą pa- O. Navickienė, J. Jonikas, 

nois minėjime niekas neta- daryti pasiųsdami savo au-J. Goodvilienė, P. Aleksy-

Pirmą kartą neįvykdėme, 
kas buvo skirta

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo šventė čia pa
minėta vasario 19 d. Ka
dangi savo salės neturėta, 
nes Lietuvių Klubo salė 
nugriauta ir statoma nauja, 
tai teko minėjimą rengti 
Lurdo mokyklos salėje, ne
visiems žinomoje vietoje. 
Gal dėlto ir aukų mažiau 
surinkta.

Minėjimui vadovavo ko
miteto piimininkas A. Gu
doms ir stud. J. Adomaity
tė. Ji paskaitė ir Vasario 16 
aktą. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo Liudas 
Stukas, akomponuo jant 
muz. Alg. Kačanauskui. In
vokaciją sukalbėjo kleb. 
kun. J. Kinta.

Žurnalistė Em. Čekienė iš 
VVoodhaven, N. Y., skaitė 
kruopščiai parengtą paskai
tą. Nors paskaita buvo ne- 
tmmpa, bet prelegentė Įdo
miomis mintimis Įtemptai 
išlaikė publiką iki savo pa
skutinio žodžio. Tai Įrody
mas, kad tie “rašeivos,” ku
rie vis dažniau išsitaria 
spaudoje prieš paskaitas, ar 
džiaugiasi, kad kokiame

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dn bar l»* vra toks:
J. Venckūnas.

1. P?pwcH ('resrft.it 
Orb»s?on. Re!lsJv!I 

Lanarkshire. Seotland

r

Minės Lietuvių Namų 
penkmeti

Lietuvių
sukakčiai

O kad daug daugiau į 1»nilI,11I1gas‘ paminėjimas- 
-koncertas rengiamas sek-

visuo- >metM' iškilmini

Svečias

MiAMI, FLA.

Sudėjome $515
Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo 43 m. su
kakties proga aukas rinko 
A. D. Kaulakis, Horn. Z.
Kaulakis, O. Stackienė, V. 
Lipnickas. O, Skupeikienė, žinomas
F. Rodgers ir W. Zoes. 

Aukojo: Lietuvių Klubas
$35, SLA 44 kp. $25.

Po $20: Lietuvių choras
ir Mickai.

Sandaros 52 kp. $15.
Po $10: R. K. Moterų S- 

-ga, V. ir O. Skupeikos, M. 
Šimavičius, G. Adomaitis, 
J. ir E. Verbilai, A. ir O.

, Rinkimuose dalyvavo re
kordinis skaičius balsuotojų 

1—402 asmenys. Į valdybą 
išrinkti:

Namų penkerių’ . \Baronas, Z. Gašlūnas, 
atžymėti A Juozapavą, A. M.n- 

gėla, K. Rimkeviciene, K.

s rengiamas
madieni, kovo 12 d. 5 vai, 
vak. Lietuvių N a muose,
“Delta” kino salėje.

Koncerto programą atliks 
plačiai žinoma išraiškos šo
kių šokėja Jonė Kvietvtė, ‘ 
raujai kylanti dainininkė iš 
mūsų jaunimo tarpo Lilija i . .
Šukytė ir mūsų dailiojo žo- ‘ inclPM 
džio atstovas Henrikas Na- 
gys.

Be to, minėjime kalbės 
v i suomenininkas

Mikšys.
Į kontrolės komisiją:
J. Krištolaitis, J. Stonkus, 

J. Zurlys.
Naujai valdybai tenka 

palinkėti sėkmingai tvarky
ti Hamiltono B-ės reikalus 
ir savo pareigas eiti nepa- 
ž e i d ž iant demokratinių 

ir nepasiduodant
'vienos srovės Įtakai, kaip 
tai buvo 1959 m. Varanavi
čiui pirmininkaujant.

ekonomistas J. Strazdas: 
apie L N reikšmę lietuvybės 
išlaikymui. J. Strazdas turi 
dideli patyrimą L N organi
zavime, nes jo pastangomis 
Toronto lietuvių kolonija 
Įsigijo L N.

Ekonomisto J. Strazdo 
paskaitą bus svarbu išgirsti

Kunigas draudžia “Keleivį” 
skaityti

Hamiltono parapijos kle
bonus kun. J. Tadarauskas 
vasario 19 (i. per pamokslą 
iš sakyklos parapijonams 
uždraudė skaityti “Keleivi” 
ir satyros žurnalą “Pelėdą.”

Mat. “Keleivyje” ir “Pe
lėdoje” būna ir apie klebo
ną Juozą Tadarauska šis 
tas parašrta. tur būt teisy

ne tik šėrininkams.
Kaulakiai. A. Noreika. Dan Kvietimu galima užsisa- Ifin-oit.' n giu-Jnoc y 1 1J U ... ias parašyta. tur out teisy-Kuiaiti>, L>. himnas, z.. kvti pas valdybos pirminin- v- . • i —•c . * o. r» , -• Tko k,, be, nes kitaip prabosceliuiKaulakis, _S. ^Einoriene. ką St. Baksi (.»8 Stanley nohiitn v.. svirti

Avė..) -Jų kaina $1.00, $1.50
ir $2.00. Moksleiviams pu
sė kainos.

Kas norėtų sveikinti ar 
šėrų Įsigyti 5-ių metų sukak-

nebūtu ko pykti.
Hamiltonietis

ė žodžio, šaudo pro šąli ir M šiuo adresu: K. Staupas, nas, A. Mockus, Javaraus- ties proga gali
nežino ką daro.

Meninėje dalyje, akom- 
ponuojant muz. Alg. Kača
nauskui, gražiai padainavo 
Liudas Stukas, puikiai pa- 
griežė smuiku Brigita Pum- 
polytė iš Philadelphijos,
Qfy\ Aumilic •m na/4nl/la_

mavo B. Brazdžionio eilė- 
82 kapeikos, raštį, Dang. Masionytė pa-
(kvorta)_ 20 skambino pianinu.

Aukų surinkta tik 665 do
leriai ir 80 centų. Ši maža 
kolonija po eilės metų pir
mą kaitą neišpildė jai pa
skirtos 700 dol. kvotos. Tei
sinamasi, kad tai atsitiko 
dėl to, kad čia vyksta dvie- 

i-ubl.Jjų lietuviškų statybų vajai 
rubl., —bažnyčios ir Liet. Klubo 

nuo 4.000 salės, bet tai nevisai teisin
ga, nes dar paaukoti laisvi
nimo reikalams 10 dolerių 
šeimai, ypač kai dilba ne 
vienas, nėra jokia proble
ma.

Didesnes sumas aukojo:
Jonas Krukonis (“Keleivio” 
prenumeratorius) — $65, 
Lietuvių Klubas—$50, A. 
L. Bendruomenė—$30, kle
bonas kun. J. Kinta ir kun. 
V. Demikis—po $25, F. Sa- 
ranka—$21, J. Tumavičius 
ir G. Klimas—po $15, kiti 
po mažiau.

Negalėjusieji minėji m e 
dalyvauti prašomi skubiai 
Įteikti aukas komiteto iždi
ninkui J. Sprainaičiui, 113 
Montgomery Pl. Visos au
kos bus pasiųstos Amerikos 
Lietuvių Tarybai kovai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ir bus 
paskelbtos spaudoje.

Pater-Son-Iikis

TRYS GELBĖS

Apačioj tikros gulbės Ca- 
ribbean sode Naples. Fla., 
o viršuje garsaus Monte 
Carlo rasų bilieto šokėja 
Helene Trailine. kuri šoka 
“Gulbiu Ežeras“ balete.

2620 58th 
Florida.

St., Gulfport 7,

Svečias

MIAMI, FLA.

Tūkstančiai sužinojo apie 
Lietuvos vargu*

Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiemet Adolfinos 
Skudžinskienės iniciatyva 
gražiame Parko Amfiteatre. 
labai Įspūdingai buvo pami
nėta Lietuvos nepriklauso
mybės 43 m. paskelbimo 
sukaktis. Didžiulei miniai 
amerikiečių svečių, suvažia
vusių iš Įvairių krašto vieto
vių. miesto orkestras ilga
mečio varlovo Ceasar La 
Monica diriguojamas, davė 
konceitą, kurio programo
je buvo įtraukta ir A. Louis 
Scai molin k o m p o n uotą 
“Lietuvių Rapsodija No. 1 
op. 197.”

Pradžioje Miami miesto 
pramogų skyriaus vedėjas 
Gordon Shaw priminė susi- 

nkusiems dabartinę sunkią 
okupuotos Lietuvos padėtį 
ir žuvusių už jos laisvę pa
gerbimui paprašė svečius
minutei atsistoti.

Programos per traukos 
metu A. Skudžinskienė per
skaitė jos paruoštą raštą šio 
krašto prezidentui, kuriame 
prašoma jo intervencijos 
Lietuvos laisvinimo byloje. 
Tarp kitko buvo reikalau
jama, kad rusai ištrauktų 
savo okupacines kariuome
nes, grąžintų iš Sibiro iš- 
tremtuosiu lietuvius, liautų
si

kai. J. Gudauskas, Z. Bart
kus, V. Jankus, S. Zavec- 
kas, A. Alekna, Dr. Juozai
tis, F. Rodgers, A. Zavish. 
P. Venckienė, P. Jonaitis, 
S. Ciupreckas, J. Ratkus, Z. 
Druzilauskienė. J. Miškinis, 

Kiti aukoio mažiau.
Viso labo ALTo centrui 

pasiųsta $515.35.
V. Skupeika

ALTo skyriaus ižd.

HAMILTON, ONT.

usisiekti su 
Bakšiu mi-

TORONTO, ONT.

Mirė Vladas Kaleckis
Vasario 7 d. ligoninėj šir

dies smūgiu mirė geras lie
tuvis ir gero būdo žmogus 
Vladas Kaleckis. Sausio 6 
d. vakare, grįžęs iš darbo, 

1 pradėjo skųstis viduriais. 
! Sausio 7 d. iš rvto buvo iš-

pirmininku St. 
netu adresu.

J. Š.
Išrinko K. L. B. Hamilton 

Apylinkės valdybą
Vasario 19 d. Įvyko Ben

diuomenės valdybos ir kon-į kviestas gydytojas ir jo Įsa 
trolės komisijos rinkimai.
seoscoesceos, - sosoooi

Vasario 16 minėjimas
Vasario 19 d. Hamiltone 

Lietuvių Namuose Įvyko 
Vasario 16 d. minėjimas.

Minėjimas huvo nepapra
stai gražus. Hamiltoniečiai 
parodė tautini susipratimą 
gausiai atsilankydami Į jį. 
Pagirtini tėvai, kad daug jų 
Į minėjimą atsivedė savo 
vaikus, mūsų atžalyną.

Turiningą paskaitą skaitė 
teis. V. Ignaitis, Choras, Ve- 
rikaičio vadovaujamas, pui
kiai atliko montažą “Kur 
giria žaliuoja.” gražiai pasi
rodė tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja J. Breids- 
monienę.

Deklamavo Lina Verbic- 
kaitė ir Silvija Marcinkutė.

Minėjime dalyvavo daug 
svetimtaučių, valdžios bei 
Įvairių organizacijų atstovų.

URUGVAJUJE

“Your GrandchiĮrfre^ 
wi!i grow up under 
s Communism!”

—i»p NKiTI nKit^iiO

N. Chruščiov rengiasi visus 
palaidoti, kurie jam prieši
nasi ir pranašauja, kad jo 
kuriamo komunizmo tvarka 
netrukus visur Įsigalės, (iai 
taip ir galėtu būti. jei jam 
niekas nesipriešins ir kaip 
avinai kiš savo galvas po 
Maskvos budelio peilio.

ST. PETERSBURG, FLA.

Raudonieji nesutrukdė 
mūsų šventės

Turime ir čia maskvinių 
širšių, kurios visaip stengia
si pakenkti mūsų pastan
goms padėti Lietuvai iš ko
munistų jungo išsilaisvinti, 

i Štai ir šiemet rengėme 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
jimą. Lietuvių choras, kuris 
minėjime atliko meninę 
programą, buvo pasamdęs 
salę savo pobūviui dieną 
prieš minėjimą, bet nenorė-

Minėjome Vasario 16-ją
Kaip kiekvienais metais, 

apiplėšinėję, naikinę ir taip ir šiemet buvo gražiai

’ kymu ligonis išgabentas Į 
ligoninę. Ten praėjo skaus
mai. Su lankytojais kalbėjo 
ir net juokavo. Lankytojams 
išėjus užmigo ir mirė mie
godamas. Velionis gyveno 
31 Bole Avė., Toronto.

Jis buvo kilęs iš Gudešių 
kaimo, Šiaulėnų vai., Šiau
lių apskr. Chicagoje paliko 
du broliu: Stasį ir Kostą, 
sūnėną Vladą Andrijauską, 
kuris rūpinosi laidotuvėmis, 
Lietuvoje 2 seseris ir toli
mesnių giminių. Velionis iš
gabentas Į Chicaga ir vasa
rio 13 d. palaidotas Tauti
nėse Kapinėse.

Iš Lietuvos jis atvyko Į 
Kanadą 1927 ar 1928 m. JĮ 
pažinojau Lietuvoje. 1924 
ir 1925 m. dirbome kartu 

Kaune Karo Ligoninėje.
Vladas buvo energingas, 

judrus, mandagus, malonus. 
Mėgdavo puoštis pagal pas
kutiniąją madą. Aiškaus po
litinio nusistatymo tada dar 
neturėjo. Po 14 metų per
traukos velioni Vladą suti
kau 1939 m. Toronte. Atsi
naujino sena pažintis ir 
draugystė. Vladas dabar 
jau buvo pakrypęs Į kraštu
tinę kairę. Reikėjo nemažai 
aiškinti, kad jo nukrypimas 
i kairę yra lygus nukrypi
mui i dešinę—fašizmą. Ga
lų gale išsiaiškinęs tų dvie
jų diktatūrų prigimti ir jų 
nenaudą darbo žmogui, ve
lionis suprato klydęs ir Įsto
jo i Kanados Lietuvių Soci
aldemokratų Sąjungos To
ronto skyrių, o vėliau i CCF 
partiją, kurios nariu buvo 
iki mirties.

Gaila mūsų Vlado, kad 
taip anksti iš mūsų išsisky
rė, bet savo gerais darbais 
ir norais jis draugų atmini
me ilgai pasiliks.

Giminėms ir draugams 
užuojauta, o tau, Vladai, 
tebūnis ramus poilsis Lietu
vių Tautinėse Kapinėse.

J. N.

gijos patalpose Įvykusiame 
minėjime kalbėjo J. P. Mar- 
tinez - Berseche, Julijonas 
Jazauskas ir kun. J. Bruži- 
kas, buvo ir meninė dalis.

Kadangi šiuo metu čia 
yra vasara ir suvažiuoja ne
mažai ekskursantų iš Ar
gentinos ir kitų kraštų, tai 
buvo pilnas gana erdva” 
draugijos kiemas. Po minė
jimo senimas girkšnojo alu
tį, o jaunimas šoko iki gra
žaus ir šilto ankstyvo ryto.

Noriu vieną pastabą pa
dalyti. Minėjime kalbėjo 
vis tie patys, kuriuos dažnai 
girdime ir kitomis progo
mis. Ar nebūtų galima nau
jus veidas parodyti, pasi
kviesti kalbėti ką kitą iš lie
tuvių ir urugvajiečių.

Neatsiliko ir maskviniai. 
Jie netodi nuo Kultūros Dr- 
-jos namų surengė savo po- •

eksploatavę pavergtuosius paminėta Lietuvos nepn- 
kraštus. Programos vedėjas klausomybės pas kelbimo 
ragino visus geros valios sukaktis.
amerikiečius po tuo raštu Vasario 18 d. tą sukakti 
pasirašyti. paminėjo J. Vastako vado-

Koncerto programoje pri- vaujamas lietuvių radijas 
puolamai, ar tam tikru tik- savo programoje. Be kitų, 
siu buvo Įtraukti kūriniai,
vaizduojantieji ž m o g aus 
grumtynės su savo likimu:
La forza dėl destino—Ver
di ir Čaikovskio simfonijos “EI Plata” parašė straips- 
No. 4 ir F minor finalas. nius, kuriuose pavaizdavo 

Esant gražiam orui, žmo- daugian ne šimtmeti užsitę- 
nių susirinko pilnas amfi- susią Rusijos carų priespau- būvį, kuriame minėjo Ta 
teatras—5-6000. Šis skai- ir dabar komunistų pa- rybų Lietuvos 20 metų su 
čius i programos pabaigą vergtos Lietuvos padėti. kakti. 
žymiai padidtjo, nes po jos Lietuvių Kultūros Drau-

kalbėjo Dr. K. Griniaus Dr- 
-jos sekretorius AL Gum- 
baragis. Jis ir Urugvajaus 
dienraščiams “EI Pais” ir

M. Krasinskas

resrft.it
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kimo—Gut mornink, Maik!
—Labas rytas, tėve! Ar mes tvarkysimės, kokiu bū- 

buvai pas savo bičiuli Za- du kelsime kapitalą, ir taip

Praeityje besižvalgant
T~vlks

Nėra reikalo Įrodinėti, ninkai nepaklustų darbda- 
kad praeitis yra pamoki- viui!
ranti, kas iš jos nori moky- Į Vargu žinotume ką nois 
tis. Praeitis—ateičiai sukę-'apie tą darbininkų streiką,
lianti viltis ir skatinančiai į 
veikianti gyvuosius žengti 
pirmyn.

Per ištisus dešimtmečius 
Į darbininkų judėjimas visuo
met ėjo prieš nusistovėjusią 
tvarką—prieš srovę. Nenuo- 
stabu, darbininkija, kaip ir 
bendrai visi darbo žmonės 
iš seno buvo labai skriau
džiami tų, kam darbo žmo
gus turėjo dirbti. Ir. . . iki 
šiol darbininkijos judėjimo 
praeitis mažiausia yra ištir
ta, žinoma. Dar mažiau yra 
žinoma Lietuvos darbo 
žmonių judėjimo praeitis, 
kaip ir mūsų visos tautos. 
O ji Įdomi, skatinančiai vei
kianti gyvuosius, ateičiai 
vilti sėjanti.

Kai kas žiūri i darbininkų 
1 judėjimą, kaip i bereikšmi, 
bendrai tautos istorijai Įta
kos neturėjusi. O taip nebu
vo ir nėra. Ypač lietuvių

jei ne tie reikšmingi darbai 
—1861 m. buvo iš Daugpi
lio vedamas geležinkelis Į 
Vilnių. Rusijos imperijos 
gyvenime tai buvo istorinis 
darbas. Jis buvo aprašytas. 
Tuose užrašuose buvo sumi
nėta ir tas, kad 45 akmen
skaldžiai Dūkšte sustreika
vo. Tuo būdu tas streikas 
pateko Į istoriją.

Tas darbininkų streikas, 
kariu ir valstiečių judėjimas 
mus Įtikina, kad 1863 metų 
Lietuvos sukilimas buvo ne
atsitiktinis. Tokiam sukili
mui dirva jau buvo išpui en- 
ta. Tiesa, sukilta kariu su 
Lenkija tikslu atstatyti Len
kijos-Lietuvos valstybę. Bet 
sukilimo eiga Įtikinančiai 
rodo, kad Lietuvos valstie
čiai tuo sukilimu siekė ga
lutinai nusikratyti baudžia
vos likučių ir carinės Rusi
jos jungo bei atkūrimo sa- 

; tautos gyvenimui, darbo > vo Lietuvos valstybės. Kad 
žmonių klodas yra daug nu- ! ir tie jų reikalavimai nebu-

VELYKŲ KARALAITĖ

Hebrajų kongregacijos 
New Yorke pasirinko sa
vo Velykų karalaite šitą 17 
mėnesių m e r g iukšti. Ji 
graužia velykinį pyragaiti 

visai nesuprasdama, kokiai 
svarbiai rolei ji paskirta.

LIETUVIAI KITUR
ANGL1JOJE

Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas

(E) 14-tasis Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos metinis suvažiavimas 
įvyko Londone sausio 21-22 
dienomis. Sąjunga turi 25 
skyrius. Suvažiavime buvo 
atstovaujami 19 skyrių ir 
452 nariais. Taigi, ne visi 
raliai buvo atstovaujami ir, 
be to, ne visi Anglijos lietu
viai priklauso organizaci
jai. Kaip visuose kraštuose, 
taip ir čia dalis stovi nuoša- namus

lijos persikėlė Į JAV ir ki
tur. Krašto valdybos duo- 
rnerimis lietuvių esą: Syd- 
nėjuje ir priemiesčiuose 
2,500, Melburne 1,500, 
Adelaidoje 1.200, Geelonge 
—100, Canberroje — 300, 
Brisbanėje — 300, Perihėje 
ir V. Australijoj—400. Ma
žesni lietuvių skaičiai esą 
pasiskirstę dar kitose apy
gardose.

Australijos Lietuvių Ben
druomenę dabar sudaro 14 
apylinkių ir 2 seniūnijos. 
Bendruomeninius 1 i etuvių 

turinčios Adelaidės,
liai, palikdami visą darbą Geelongo, Banktovvno, Mel-visą
dirbti turintiems daugiau 
idealizmo tautiečiams.

Suvažiavimui pirminin
kavo D. Banaitis, sekreto
riavo V. Tamašauskas ir J.
Zokas. Sąjungos atstovai |^. yo nuosava būstinę.
buvo supažindinu su pere.-1 s „uiavos ,5

metais atliktais dar- • • . . J J

burno ir Sydnėjaus apylin
kės. Namų bendra veriė sie
kia per 50.OfM) a. sv., neskai
tant Adelaidės ir Melburno 
Caritas vardu Įsigytųjų pa
rapijinių patalpų. Skautai

kalba spauda buvo uždrau
sta. Metams praslinkus, bir
želio mėn. Kaune išeina 
"Kauno Darbininkas.” “Lie
tuviškam Darbininkui” nu
stojus eiti, 1»98 m. pasirodo 
"Aidas Darbininkų Gyveni
mo.”

Bet ne vien tik tie laikraš
čiai buvo leidžiami. Bet ko
kia proga, ypač gegužės 1 
d.—darbininkų šventės pro
ga, buvo leidžiami atsišau-

taisiais metais atliktais dar 
bais. Darbus vykdė nevien 
tik londoniškis centras, bet 
ir skyriai. Buvo ruošiami 
minėjimai, paskaitos, išlai
komos lietuviškos savaitga
lio mokyklos, renkamos au
kos Tautos Fondui, Vasario

tuviškos kapinės.
Lietuviu kultūrinė veikla*

išsišakojusi. Melburne abie
jose savaitgalio mokyklose 
ir lituanistiniuose kuisuose 
esą apie 160 mokinių, Gee
longe 46 mokiniai, Bans-

16 d. gimnazijai ir kitiems! tovvno 50, Sydnėjaus centre 
lietuviškiems reikalams. 20, Canberroje 10 ir Adela

idėje 55. Lietuvių studentų
nežinom aar. KaiP; ripelnęs, paskatinęs tautą į vo tiksliai suformuluoti, bet 

susiprasti, pažadinęs kovo-jtokie siekimai buvo. 
ti, ginti savo teises, kariu j Skaudžios buvo to nepa
siekti. atrasti kas prarasta susekusio sukilimo pasekmės 

valstybę ir
toliau.

—Vot, vot, Maiki, Zacir- 
apie ka taipgi norėtų žinoti, koks 

i bus parėtkas: ar mes būsim 
ar kupratvvas,

Ir

cirką?
—šiur, kad buvau.
—Ir pasakei jam 

mudviejų sumanymą?
—Jes, Maiki, pasakiau. į klumpanija

Pasakiau. kad mudu nuta- ar kitokia vargonizacija
rėn1 užsidėti kiaušiniu bizni'jis klausė, is kur mes imsim
ir norim, kad jis prie to pri
sidėtų.

—Ar jis sutiko?
—Jes, Maiki, net jo akys 

nušvito. Davė kuioku i barą 
ir sako: seniai jau reikėjo J 
apie Ui pamislyti! Šiandien siauginti 
gal jau bagotyriais būtume 
buvę: su Rokfelerių galėtu
me sėsti prie vieno sUlo po
keri traukti. Nu. ale rokuo- tėve. 
ja. kad visgi geriau vėliau, labai 
negu niekad. PasUtė ant

kiaušinių savo bizniui?
—Kiaušinius mes pirksim

iš ūkininkų, tėve.
—Aš, Maiki, nemislinu,

nau

—atstatyti savo 
tai jau demokratiniais pa
grindais. Tai prisimintina 
ir minint Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo ak
tą.

Pi •ieš šimtą metų Lietu
vos valstiečių ir darbininkų, 
tai yra mūsų tautos kelmo 
padėtis buvo sunki, bepro-

nrict/u: »zi levvc* jufv. v

ikimai. 1895 m. išeina kny- 
Lietuvai. Sukilimą Įveikus,; gutė -Kas yra ir kas bus,” o
generalgubernatorius, Kori-; taip pat -Krumplių Jonas.” 
ku praminus Muravjovas. Įsa- . yįena j,. antfa tų knygučių 
kė nužudyti 129 sukilėlius, onndo būsimos socialdemo- 
Sibiran buvo ištremta 1,427, kratų partijos veikimo pro- 
į artimesnes Rusijos sritis gramą.
buvo ištremta 1,529, kalina- Lietuvos pogrindyje
mų—864, kitur išvarytų ir dėjus vei 
apgyvendintų—4,096. Viso į aldemokr;

pra-

Ta pačia proga vyko ir 
Lietuvių Namų bendrovės 
akcininkų susi rinkimas. 
Bendrovė Įkurta Sąjungos, 
kad lietuviškai veiklai bū
tų sudalytas ekonominis pa
grindas. Bendrovė turi na
mus Londone, leidžia laik
rašti, turi savo kad ir mažą 
spaustuvę, leidžia knygas 
(Nydos Knygų Klubas), ku-

Australijoje skaičius siekia 
apie 130. Baigusių universi
tetus yra 52.

Australijos lietuviai gra
žiai pasireiškia ir Įvairiomis 
meno šakomis: chorais, vai
dinimais, dailės parodomis 
ir kt.

ion valctioniu
dėl to sukilimon

Jis rokuo  ja, kad reikia už- 
savo vištų: t ada 

kiaušinių nereikės pirkti ir
mes daugiau uždirbtume.

—Tai reikštų vištų ūki, 
Tokio ūkio įrengimas 
brangiai kainoja. rei

kėtų daug kapitalo, tėve, o 
kur mes jo gausime. Aš ne-

ir darbininkų gyvenimas sū
kuriavo visokiais lūkesčiais, 
pasiryžimais ir net atitinka-

įiesitaiuau v

eikti Lietuvos Soci
aldemokratų Partijai, būta ■l ios Plinta po visą pasaulį, 

nukentėjo jaukų. Kai kurie jos žymesni netoli nuo Londono nupliko
Llb

žuvo ir kurie turėjo bėgti Į 
užsienį slėptis nuo maskolių. 

Bet Lietuvos valstiečių ir
mais veiksmais. Dar bdaviai darbininkų judėjimas nebu-

baro dvi bonkas ir klausia:,
ką gersi? Nu, sakau, aš ger- manau, tėve, kad vienas Za-
siu iš abiejų.

—Reiškia, jis
mumis dėtis, ar ne 

—Davadlyvai jis to nepa
sakė, ale aš rokuoju, kad 
prisidės, ba kiaušiniai jam I 
patinka.

—Ar jis taip sakė?
—Jes. sakė neseniai skai

tęs angelskoj gazietoj, kad 
Vestuose eyvena vienas far- 
mervs, kuriam anądien su
kako 102 metai amžiaus, o 
jis labai mėgdavęs kiausi-

sutinka su
,9

cicrka
suoti.

—O

—stambieji žemvaldžiai— 
dvarininkai jau kvietė pas 
save kazokų šimtines, kad 
šios paragintų valstiečius 
ponams prievoles atlikti. 
Miestuose, ypač Vilniuje, 
policijos skaičius buvo pa
didintas ir kariuomenės Įgu- 

kodėl negalėtų? Jis! los tirštinamos. Taivisdėjosi

galėtų viską fįnan-

man sakė, kad galėtų 
tūkstanti dolerių.

—O kiek tėvas galėtum 
Įdėti?

—Maiki, aš pinigų netu
riu, alc aš galiu prisidėti su 
savo gera rodą.

—O ką už tą "rodą” galė
tum Įsigyt,, tėve? Juk vie
nas inkubatorius kainoja 
nuo 83,000 iki $5,000, ir

idėti

nius. Esą išfigeriuota, kad daugiau, 
per savo gyvenimą jis suval- Ar jis kaneč mums reika- 
gęs 56,000 kiaušinių. O Za-' lingas?
cirką nori ilgai gyventi.

—Ar dabar jis kiaušinių 
nevalgo?

—Valgo ir dabar, ale pri
sidėjęs prie mūsų biznio ga
lėtu suvalgyti daugiau. Ži-. 
nai. jis kytras dzūkas. Jo- į 
kios aklademijos nelankęs, 
tik narodnoj učiliščej azbu- 
ką išmokęs, ale turi gerą 
galvą. Jis moksliškai išfige- 
riavo, kad kiaušinis yra ly
gus čielai vištai, ba iš vištos

Vištų ūkiui jis būtinai 
reikalingas, tėve. Tai yra 
aparatas viščiukams perinti.

—Maiki. aš jau pasenau, 
o dai- negirdėjau, kad viš
čiukus perintų kaž kokie 
kubatoriai. Juk juos išperi 
pačios vištos, tai kam dar tų 
kubatorių reikia?

—Taip būdavo Lietuvo
je, tėve, kur ūkininkai lai
kydavo sau po keletą vištų. 
Iš pradžios taip būdavo ir

baudžiavos panaikinimo iš
vakarėse. O baudžiavą pa
naikinus, valstietis ir darbi
ninkas dar labiau atkuto. 
Dar drąsiau žvelgė Į ateitį, 
dar ryžtingiau ėmės darbo, 

štai prieš šimtą metų
Dūkštos miestelyj Įvyko iki 
tol negirdėtas nebūtas dar
bininkų reikalavimas. Ak
menys skaldantieji darbi
ninkai par eikalavo didesnio 
atlyginimo už darbą ir dar
bo valandų sutrumpinimo. 
Reikalavimo neišpildžius, 
jie metė darbą—sustreika
vo. Tai būta didelio atsiti
kimo, net Į istoriją pateku
sio. Ar girdėta, kad darbi-

išėjęs jis vėl pavirsta Į viš- Amerikoje. Bet progresą
tą. gauna galvą, kojas, apie 
3 svarus mėsos ir kitokio 
štofo.

viską pakeitė, tėve. Dabar* 
viskas specializuota, net ir 
vištų auginimas. Ūkininkai,

—Atrodo, kad apie kiau- kurie augina vištas, iš to tik 
-inius jis žino daugiau, re- gyvena. Jie neužsiima
gu mudu, tėve.

—.Jes, Maiki, jis nedur
nas vyras. Gal turėtume ji 
paskirti savo biznio prezi
dentu. ar ką?

—Dar re laikas apie tai 
kalbėti, tėve.

—Kodėl ne laikas? 
-Todėl, kad mes dar ne-

i niekuo kitu. .Jie laiko po 
10.000 ir po 100.000 vištų. 
Ir jie laiko vBtą neilgiau, 
kaip 18 mėnesių, nes toliau 
ji pradeda mažiau dėti ir 
nebeišsimoka ją laikyti. To
dėl nuolat perinami jauni 
viščiukai. Ir tas daroma ma
šinomis, kurios vadinasi

turėjom steigiamojo susirin- inkubator iais. \ ienas inku

PAGROBĖ IR NUŽUDĖ 
LIETUVAITĘ

vo galutinai pala ūžtas.
Prieš 90 metų Įvyko pirmas 
tabako apdirbimo darbinin
kų streikas Vilniuje, tai 7 rikos. 
metams piaslinkus nuo su

.__ ._
iaui veiKėjai

nį ir čia 1898 m. Įsikuria 
“Užiubežinis Lietuvos So
cialdemokratijos Susivieni
jimas.” Tas susivienijimas 
apėmė ne vien tik užsienyje 
gyvenančius lietuvius socia-

pasmaukė i UZ-OIV“ ----vasarvietę. Dėl išplėstos 
veiklos susidarė finansinių 
sunkumų. Palikta naujai 
valdybai išspręsti, ar vasar
vietę parduoti (jei trumpa
laikes paskolas nepavyks i 
ilgalaikes pakeisti), ar bus

xr__--- •_ an Jvasario zz a. kT__new _i ura e

listus Europoje, bet ir Ame- galima išlaikyti.

kilimo. 10 metų po to strei- D u k š to akmenskaldžių
ko praslinkus, Vilniuje dar
bininkai jau slaptai prade
da kurti bendras kovos ka
sas. Jų tikslas remti strei
kuojančius. Ketveriems me
tams praslinkus, Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje dirban
tieji jau susimeta i atskiras

DBLS-gos naujuoju pir-
Iki 1898 m. nuo pirmojo ! mininku išrinktas žinomas

streiko viso Lietuvoje buvo 
32 streikai. Juose dalyvavo 
3,542 daibininkai. Iš jų bu
vo pralaimėti tik 8 streikai. 
Be tų streikų buvo dar 4 
boikotai.

Graži, tur ininga ir kovin
ga Lietuvos darbininkijos

kuopeles susipažinti su dar-1 praeitis. Lietuvos darbinin- 
bininkų judėjimu ir sočia-, kų judėjimas skatino visą 
lizmo teorija. Vilniuje ir ki-, lietuvių tautą i kovą. I kovą 
tur tam judėjimui vadovau- už savas teises, už savos val- 
ja A. Domaševičius ir A.
Moravskis, abu panevėžiš-; 
kiai. 1896 m. vasario mėne
sį pasirodo pirmas darbi
ninkams skirtas laikraštis 

Lietuviškas Darbininkas.”
Pr isiminkime, kad po nepa
sisekusio sukilimo lietuviu

batorius iš karto išperina 
3,000 ir daugiau viščiukų. 
Reikia daug patyrimo, rūpe
stingos priežiūros ir daug 
dar bo, štai, tėve, ką reiškia 
modernus vištų ūkis. Čia 
r eikia jau tam tikr o mokslo, 
specialybės. I n kubatorius 
yra operuojamas elektra, 
kur i duoda šilimos. Reikia 
žinoti, kiek tos šilimos duo
ti. Kitaip viščiukai kiauši
niuose gali iškepti, arba ga 
Ii užšalti ir tūkstančiai kiau
šinių nueis niekais. Be to, 
jaunus viščiukus reikia skie
pyti. kitaip jie išgaiš nuo li
gų. Matyt, kad Zacirka šitų 
dalykų nežino.

—Olrait, Maiki, aš jam 
viską išvirozysiu. Matysim, 
ką jis pasakys.

99

stybės atstatymą.
Ilgas, sunkus, duobėtas,

kovingas buvo kelias i Va
sario šešioliktąją—Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo aklą. kuris dabar 
visur* gyvenančių lietuvių 
taip garbingai minimas.

KELEIVIO
KALENDORIUS 1361 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
-aikas kalendorių užsisakyti, ji tuoj gausite.

Kalenooriuje, kaip kasmet, yra Įvairių skaitymų, 
rilių, informacijų, daug naudingų patarimų, vra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popiei iaus, r ašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendor iaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity 
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus pr ašome siųsti šiuo adr esu:

“KELEIVIS”
636 E. Broa<lway ------ :-------South Boston 27, Mass.

ii

visuomeninikas inž. J. Vil- 
čiskas, kuris jau anksčiau 
yra buvęs pir mininku, o ki
tais valdybos nariais išrink
ti Stp. Nenorias, J. Bendo
rius, J. Lūža, A. Pranskū- 
nas, V. Strimas ir Z. Jūras. 
Lietuvių Namų bendrovės 
pirmininku liko ir toliau S. 
Nenortas.

Suvažiavimas, išklausęs 
J. Vilčinsko pr anešimą apie 
padėti Lietuvoje, nutar ė pa
siųsti padėką britų užsienių 
reikalų ministeriui už tai. 
kad jis tarptautiniame to
lume pasisakė pr ieš sovieti
ni kolonializmą Lietuvoje. 
Suvažiavimas baigtas pasi
ryžimu veikti toliau lietuvy
bės išlaikymo ir- Lietuvos 
laisvinimo fronte.

Dar pažymėtina, kad ben
druomenė pasiryžusi dides
nį dėmėsi kreipti i lietuviš
kąjį jaunimą, siekiant ja
me išlaikyti lietuvybę it 
Įjungti ji Į J)endrą visuo
menini dalba.

AUS TALIJOJE

Čia yra 8,000 lietuvių
(E) Australijos Lietuvių 

Krašto tarybos suvažiavi- 
1 mo metu paaiškėjo Įdomių 
Australijos lietuvių gyveni
mo reiškinių. Krašte esą ne 
10,000 lietuvių, kaip Įpras
ta skaičiuoti, bet tik apie 
8,(KM). Didesnis skaičius išė
jęs dėl to. kad buvę priskai- 
tvti ir Lietuvos piliečiai-ne- 
lietuviai. Be to, tam tikras 
skaičius lietuviu iš An-tra-

buvo pagrobta 4 m. Edith 
Kiecoriūtė. Keli šimtai poli
cininkų suskato jos ieškoti 
ir vasario 26 d. rado nužu
dytą ir- apdraskytą tuščiame 
bute Nevv Yorke.

Mergaitės tėvas — lietu
vis, gimęs Amerikoje, bet 
buvo sugrįžęs Į Lietuvą ir iš 
jos pasitraugė antrą kartą 
bolševikams ją užpuolant. 
Vokietijoj gyveno Rosen- 
heimo stovykloje, atvažia
vęs i Ameriką, vedė puerto- 
ikietę. 1956 m. tėvas mirė 
palikęs žmoną ir mužutę 
dukrelę.

Vasario 28 d. policija su- 
mė 59 m. Fred Thompson, 

kuris prisipažino Editą nu
žudęs ir papasakojo visas 
-mulkmenas.

žmogžudys paskutiniuoju 
metu dirbo VVestchester ap- 
skrityj senelių namuose, bet 
prieš porą savaičių jis metė 
darbą ir pasisamdė kambar į 
Nevv Yorke. Kelias dienas 
girtuokliavęs, vasario 22 d. 
jis gatvėj pamatęs šviesia
plaukę 4 metų mergaitę ir 
ją Įsiviliojęs Į savo kamba
rį. Ten ją išprievartavęs ir 
nužudęs.

Tai Įvykdęs žmogžudys 
apleidęs savo kambarį ir. 
kelias dienas pabuvęs “bo- 
mynėje”—Bovvery, išvažia
vęs i Philadelphiją, čia krei
pęsis i dar bo biur ą, kuris jį 
pasiuntęs pas vištų auginto
ją netoli Ridgevvay, N. .J.

Kai šeimininkas televizi
joj pamatė nužudytos mer
gaitės ieškomo nužudytojo 
fotografiją, jis atpažino jo
je savo naują darbininką ir 
pranešė policijai, kuri ji ir 
suėmė.

Thompson užaugo VVor- 
cestery. Mass., bet yra gi
męs Anglijoj. Jis buvo ve
dęs, turi 3 vaikus, bet su 
šeima jau daug metų ryšių 

į nebeturėjo.



Phslapts Segtas

BRONIUS BRIEDIS

KffLFTVT? SO. BOSTON

Toks jis mano gyvenimas
v tęsinys *

Rugsėjo pirmoji—naujųjų mokslo metų pradžia. Tą 
dieną ir pirmaskyris mokiniukas ir penktakursis studen-; 
tas skuba i savo mokslo Įstaigą. Širdyse jie neša savo 
rūpesčius, veiduose šypsnį ir pakilią nuotaiką. Jie skuba 
mokytis, o aš dirbu. Tačiau darbas man neužsklendė 
durų i mokslą. Aš Įstojau į Darbininkų Jaunimo vidurinę 
mokyklą, kurioje taip pat praeinamas vidurinės mokyklos 
kursas, tiktai tenai dėstoma vakarais, po darbo valandų, 
penkis kartus savaitėje keturios pamokos, šeštadienis ir 
sekmadienis laisvos dienos. Kanais, po pamokų, prisi
deda dar vieša paskaita apie socialistinį žmogų, jo gy- ; 
venimą ir moralę, bet tas man nebuvo naujas dalykas 
ir aš jo nesibijojau, jas skaitė visur.

Ir tą vakarą, grįžęs iš darbo, apsiprausiau, persiren
giau, pavalgiau ir greitosiomis šoviau i mokyklą. Virš 
mano galvos dideliais būriais skraidė varnėnai giesmi
ninkai. Nutūpę ant aukštų išsišakojusių klevų, jie čirš
kė, rykavo ir uliojo. barškino snapukais, mušė sparne
liais—vakarų padangės fone jie giedojo rudens giesmes, 
man ir kitiems nesuprantamas.

Žingsniavau, žiopsojau ir klausiausi. Pasukau kele
liu žemyn mokyklos link. Skaistus raudonis man šovė į 
veidą, kai pamačiau ją leidžiantis mokyklos laiptais.
Sutikau ją, kurios nė minutės negalėjau pamiršti. Praei
nant sulemenau:

—Labas vakaras.
—Labas vakaras.—šyptelėjo ji ir dingo už mano 

nugaros. Ji šyptelėjo. Jos blausios, apstulbintos akys de
gė, tačau ji tuo man nieko nepasakė. Atsigręžiau. Ir ji 
taip padarė, bet greit nusisuko ir nuskubėjo toliau. “Vel
nias,—pagalvojau,—ji mane baigia užhipnotizuoti. Vel
nias , velnias, velnias,”—ir erdviais koridoriais nutrep- i 
sėjau į klasę

Jau pats pavadinimas D J vidurinė mokykla pasa
ko, kad jinai skilia dirbančiam jaunimui, tačiau čia mo
kosi ir senieji, Aš nustebau išvydęs klasėje sidabrinio ' 
plauko žmogų. Maniau, kad nebus tvino klasės vieneto,' 
esant tokiam amžių skirtumui. Bet susigyvenome: se
nas ir jaunas, vyrai ir moterys. Turėjau stebėtis. Ir šita-į v* r Iriau užmokėti 20 pesų, nes
me vienete kiekvienas turėjo savo siekius, tikslą ir gy- į Pietų šalyse biurokratija lą. Policininkas norėjo su- teisėjas dar gali teismo is- 
venimo rūpesti. Senieji mokėsi nenorėdami prarasti sa-1 yra labai išbujojusi. taikinti, bet kai nieko iš to laidas priskaityti. Užsienie-
vo užimamų vietų, jaunieji kovodami už geresnę darbo —Mano draugui ir man,— neišėjo, jis ištraukė savo čiams čia beveik visuomet

PASIRINKITE, KVRI PATINKA

Paryžiaus madų kūrėjai siūlo šitokias a teinančio sezono sukneles. Yra visų ir 
visokiu skoniu moterims ir vyrams. Pa ryžiaus mados visada yra prašmatnesnės.

DAUG PASAULYJE GRAŽUOLIŲ

Daug pasaulyje gražuolių,
Bet tokia kaip tu—viena.
Tavo balsas—lyg iš tolių 
Plaukianti daina.

Jos akordų užliūliuoti,
Miega viesulai sparnuoti,
Miega jūra ir krantai,—
Žvaigždės blykčioja tiktai.

Išsisklaidė ūkas baltas.
Marių vandenys palši 
Vos alsuoja — lyg nekaltas 
Kūdikis lopšy.

Lygiai taip ir siela mano:
Kaip tos bangos okeano,
Ji džiausminga ir rami.
Godžiai gėris tavimi.

Byron (vertė A. Churginas)

I

džiaugs mus vėl taip greit 
pamatę! Na, pigiai tau šita 
neišeis!”

Gal tikrai čia geriau peš
tiems vaikščioti?

ŠEIMIMNKEMS
Tortas “Tinginys’

Nt. 10. Kovo $, lšfii

būdu galima pasidaryti 2-3 
antspalvių trupinių.

Ant popieriaus išpiešti 
nesudėtingą juostos raštą 
ar kitą ornamentą, jį iškirp- 
ti ir uždėti ant torto. Po
pierium nepadengtas vietas 
apibarstyti vienos spalvos 

į trupiniais, o nuėmus popie
rių ornamenta išbai-stvti ki-

Paskutiniajame numery spalvų trupiniais, 
buvo duotas torto “Tingi- j
nio” receptas, bet “nukąs- _
tas” jo galas, kuri čia spaus- Viena p o n i a pamatė 
diname. Prašome jį prijung- krautuvėje dėžutę su ken
ti pre Nr 9 iš? pa usd i n tos ; gūros mėsa. Ji nežinojo, ar 
pradžios: (skani ir kaip gaminti tą mė-

Po kelių valandų nuimti są, todėl ji klausė savo gi- 
formą o torto šonus apibar- minaitį Australijoje, 
styti sausainių trupiniais.! .Jis atsakė jai, kad nors 
Šis tortas puošiama? Įvairių kengūrų yra labai daug Au-

KENGŪROS MĖSA

spalvų trupiniais ar kapotais 
riešutais ir riešutų ar mig-

straiijoje, tačiau dar nebu
vo jų mėsos ragavęs, tik

dolų puselėmis. Pakraštį ga- buvo girdėjęs kaip tą mėsą 
Įima papuošti kremo juos-;gaminti, būtent: ipilti van- 
tele. t . denį i puodą, idėti tenai

Trupiniai daromi iš sau- kengūros mėsą ir kartu vie-
sainių. Susmulkintus ir per- ną akmeni. Viską virti, 
sijotus trupinius pakaitinti Karts nuo karto paimti ša- 
ant švarios sausos keptuvės, kute ir durti Į akmeni Kada 
Ilgiau kaitintų trupinių ii pradursi—tai reiškia ir 
spalva bus tamsesnė. Tokiu kengūros mėsa yra išvirusi.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

nakties tarnybą ir dar nieko 
nepranešė.

Kitą dieną mes gavome 
numerį ir prisistatėme vėl i 
centrą. “Šoferio knygutę? J 
Bet mes jos dar negalime 
grąžinti, nes dar neišspręs
tas kaltės klausimas.” Mano 
draugas gavo’ už 10 pesų 
laikini leidimą, nes be jo 
mes turėtume atlikti visus
tuos reikalus pėsti. Po poros ' ---------------
dienu nuvažiavus į ištaigos V*,K? sveikata. norab- dr

- . _ , . Tumtnjene. dau"' svambia patnr
centrą, mums pasakė, kada • ~a«ku sveikatos klausimai.. 126 nsl.
turime atvykti pas teisėją. į ka,na .............................. ”25
Mes atėjome lieptu laiku—
11 vak, bet kol visi susirin- minime;. nsi_ ...sr.oo 
, , , n . ... . 1905 METAI. K? oro R;.»1?r.jo atairni-ko, jau bUVO 1— vai., ii teise- Pimų antroji delis. 592 pusla->ia>.
jas turėjo eiti pietauti. Tuo Kaira .............................. 00
taniu abi šalys su vienos žvilgsnis i praeiti.

Į sekretorės pagalba mėgino
susitarti. Mūsų pasamdytam 
advokatui, grasinant auto-

V. I IFTJTV4 R''00 Kairio
rimu | labai vaizdžiai i— ir’omi-;

atsiminimai. kair» L'efuva kėlėsi 
i* rr.ievo. —oriausia dm-ana kiek
viena r-n—n į»T3Žfeli« kietai-' vir- 

«eiiai«. iliustruota. 416 pasieniu, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

domūs atsiminimai, 
na ..........................

K. 2ulo •- 
7 lsi- 

$5.on

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
namo?“ Anicetas Simutis. Amie-v- 
bė žinių lietuviu i anirlų kalbomis 
anie lietuvius visame pavc.nl”. 

454 psl. Kaina ...................... $5.50

Kolumbijoj geriau pėsčiam eiti

ŽEMAIČIU KRIK AT A P Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik. 
što laikų, kieti apdarai __ _ $2 50

ŽF'-’F DEG \. J Raytcko kare metą 
11929-194.6> ”žnšai. Pirmoji 'Ta
lis 453 psL Kaina ...................$4.50

?FMŪ REGA. J Savicko užrašu an- 
troji dali?. 414 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškia' nar.wlą. Įcair> keitė-i '.icift. 
menės santvarka ir kodėl ;i dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

ĮĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas nnrašvrjs. kain 
karui einant p»ie ca’o tūkstančiai 
lietuviu hėvo i Vakar”® nuo ru
su n-aduetoių’, 536 psl. Kaira $5.00

SUŽAPSTINR. -T. Titinio 15 trumnu 
pasakojimo ISO p-!. Kaina .. $2.00

buso šoferiui visokiomis 
S bausmėmis- e-alu erale Daw-, y g t c?--- *- v
, ko susitarti. Mano draugas lietuviu dainos amfrikote.

surinko ir suredpersvo Ra-
Ivs. 472 dainos c„ valdomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti i- 

"žala. sakydamas, kad ge- lietuviškai nekalbantiems. in«t» 
326 pasi. kaina ..........................85.00

MAŽOJT LTETT’ Vt. rarašė Y". G i m 
butienč. J. Giminias. J T ineis. .T, 
Balys > J. Žilevičius, 226 r.-1 .
kaina ...................................... $3.00 i

: sumokėjo 20 pesų autobuso 
šoferiui už jam padarytą

V. FUNKIENĖ

vietą. Tik vieniems nereikėjo nei bijoti, nei kovoti, o tik 
gerai loti; tai buvo partiniai ir komjaunimo darbuoto
jai. Tačiau ir iš jų tarpo atsirado rodančių gerą valią 
ir pasiryžimą. Portfeliukais nešini, atitraukė rajono pir
masis ir trečiasis komjaunimo sekretoriai. Pasikeisdami 
trumpais žvilgsniais, juodu išsiskyrė ir dingo savo kla
sėse.

Ne mano klasėje jie mokėsi, o kiek žemiau: pir
masis Vl-je, o trečiasis V-je klasėje. Ir neveltui jie metė 
tuos trumpus žvilgsnius. Jie suprato vienas antrą. Kam 
jiems mokytis, durniai tegu mokosi, o mes pinigus imsi
me, svarbu gerą norą parodyti.

Į Marksizmo-Leninizmo Institutą Įstoti nereikia vi
durinio išsilavinimo, čia priimami asmenys, turi “gabu
mų vadovaujančiam darbui.” Todėl ir šie du daug gal
vų nekvaršino. Jie metė mokyklą kitiems skelbdami, 
jog esą neįmanoma mokytis dirbant toki atsakingą ir 
sunkų darbą.
Man jie nebuvo pavyzdžiu ir aš mokiausi. Reikėjo kilti 
į viršų, priprasti prie aplinkos, mokytis, meluoti ir vogti. 
Dirbau, kad nebūčiau Įtariamas vogimu, mokiausi, kad 
mokėčiau meluoti, melavau norėdamas paslėpti savo
mintis, vogiau norėdamas gyventi.

* * ♦

Momentas patogus. Minutėlei aplink nė gyvos dva
sios, o medžiagų ir ilgesnių ir trtimpų mėtėsi iki valiai. 
Tačiau mane kankino neapsakoma baimė. O jeigu mane 
pagaus? Kas tada? Ne, pažadas lieka pažadu, imsiu. 
M šiaip Pianas pasakytų? Drebančiais pirštais čiupau 
pirmą pasitaikiusią atraižą ir, užgrūdęs už švarko, išdū
miau į sutartą vietą ją padėti. “Tu, vagie,” kankino ma
ne sąžinė. “Ne,”—atkertu tam keistam balsui,—“aš ne 
vagis, tai liaudies turtas, o aš tos liaudies dalis.”

Grįžau į skyrių. Drėgnas karštis puolė man į veidą. 
Aplink vis dar nebuvo žmonių, ir man nuo širdies nusi
rito sunkas akmuo. Pasisekė. Pradžia pasisekė.

Po darbo mane už vartų pasitiko Pranas, ir, Įspau- 
dęs man į ranką penkiasdešimt rablių, pridūrė:

—Vyras esi, Povilai. Nekombinuosi, negyvensi. Ir 
atsargiai, žinai, jau sakiau, kuriu turi labiausiai saugotis.

—Žinau,—džiaugiausi gavęs pinigą. Man buvo pa
šėlusiai linksma ir lenova. Dabar man atsivėrė akys ir 
pamačiau, kad visi vagia, daugiau ar mažiau, bet vagia, 
švelniau išsireiškus, kombinuoja. Ir ne tik aš, bet visi gy-

vra sunku išsiteisinti, nes 
galvojama, kad jie turi pa-

pasakojo vienas mano bičių- knygutę, pirmiau atėmė iš 
lis,—neseniai Bogotos gat- mano draugo ir iš autobuso 
vėj atsitiko štai kas: mes šoferio važiavimo leidimą kankamai pinigų. Apie tei-
važiavome mano draugo ir išdavė kvitus, padarė ne- ?? ’r kaltę čia jau nebekal-
automašina, jis gerai vaira- laimės Įvykio vietos planą ir bama. Bet teismo baudą vis-
vo ir tiesiog glaudėsi prie surašė liudininkus. tiek reikėjo sumokėti, nes
dešinės gatvės pusės, o šalia Kitą dieną prasidėjo ko- teisėjas grjžo po pietų, pa
mušų važiavo autobusas. To va už šoferio knygutę. Nu- J žiūrėjo i abu “nusikaltėliuš” 
autobuso šoferis, matyt, at- vykus Į atitinkamą ištaiga, ir' rodydamas pieštuku į au

tobuso šoferį, pasakė “Pen-simine, kad jam pagaliau mūsų paklausė kokiu nume- 
reikia sustoti prie autobuso riu yra užregistruotas šis ; resai,”, o rųano draugui 
sustojimo vietos, nes jis ga-‘ įvykis. Mes tegalėjome tik Svnsena: “Dešimt
na staigiai pasuko autobusą pečiais patraukti. Sužinojo-
Į dešinę gatvės pusę, tiesiog s me, kad toks registravimas
Į mūsų mašiną ir bums—nu
nešė mums kairįjį užpakali
ni purvasargį.

Policija atsirado greičiau, 
negu mes su šoferiu spėjom 
susiderėti. Nė vienas mūsų

vykdomas kitame skyriuje, 
kuris, žinoma, ua kitoj 
Bogota miesto pusėje, 

Skubėjome per visą mie
stą tenai, kur mums buvo 
nurodyta. Ten paaiškėjo

malonia šypsena: “Dešimt 
pesų.” Sekretorius tuč tuo
jau užrašė bausmės nutari
mą. kiekvienas turėjo dar 
pasirašvti nemažiau, kaip 
12 sykiu ir tuomi viskas pa
sibaidė,
Bet dar nevisai, nes mano 
draugas savo šoferio kny-

neprisipažino kaltas ir rei- kad įvykis dar neregistruo- gutės dar neturėjo. Su bau- 
kalavo iš kito padengti ža-Įtas, nes policininkas turėjo dos sumokėjimo kvitu jis tu

rėjo prisistatyti į kitą sky
rių. Reiškia, kuo skubiau i 
mašiną ir važiuok! Taip 
galvojom, bet negalėjom 
važiuoti, nes tuo metu jau 
pasibaidė mano drausro lai- 

i kinis leidimas vairuoti. Mes 
paėmėm mano naują, tik 
ką pirktą mašiną pirmam 
važiavimui. Mano draugas 
be kliūčių atitinkamame 
skyriuje gavo naują popie
riuką, su kuriuo iis galėjo 
atgauti savo šoferio knygu
tę kitame skyriuje. Kada 
mes išėjome iš to skyriaus, 
vėl baisiai nusiminėme, nes 
prie mano auto lango rado
me “džiuginanti” baudos 
įsakymą. Kas atsitiko? Mat. 
policininkas pastebėjo, kad 
mano mašina stovi prie 
jau pasibaigusio laiko auto
mato, nes jie čia veikia tik 
10 minučių. Mano draugas 
man pasakė: “Pagalvok tik, 
kaip jie ten centre vėl apsi-

vename viena koja kalėjime. Tokia atrodė kova už būvi.
Įpratau kombinuoti ir, rodos, be to neapsieisi. Ilgai

niui nebereikėjo nei Prano, nei Algio pagalbos, pats veik
davau medžiagas pro sargo nosį į namus, mesdavau ją 
pro aukštą, spygliuotą tvorą ir parduodavau.

Kiekvienu momentu, kaip ir pas daugelį kitų, pas 
mus galėjo padaryti kratą. Tačiau aš nesupratau to pa
vojaus, o tai pilnai būtų užtekę pasodinti mane už grotų. 
Už mane drebėjo mama. Ji pergyveno pragarišką baimę 
tiek dėl manęs, tiek dėl tėvo.

Tėvas kasdien silpnėjo ir nyko. Niekas jam nebe
galėjo padėti. Ką suvalgė, tą išvėmė. Įdubusiomis akimis 
jis žiūrėjo į mane, tarytum norėdamas ką svarbaus pasa
kyti, tačiau tylėjo. Apšepęs barzda smakras, gelsvai 
balta oda ir išsišovę kaulai man priminė giltinę. Aš sten- 
giaasi nebūti prie jo. Man buvo baisu. Jį kankino ir ma
rino badu skrandžio vėžys.

Ir antrąją naujųjų metų dieną tiiiko jo gyvybės 
siūlas. Jis gulėjo plačiai prasižiojęs ir neberodė jokių 
gyvybės ženklų. Pašarvojome, o už dviejų dienų tėvą 
užklojome storuoju žemės patalu. Amžiną atilsį įniru
siems.

(Bus daugiau)

BARABAS. Ps»m Laeerkvžstp istorf- 
LENGVAS RŪDAS IŠMOKTI ANG Į r’5 apysaka. laimėjusi Ncbelio nre-

LTSKAI. uis vadovėli' nm. I mijų Kaina ............................ $2.25
dedantiems sntrli.škai mckvtis. j
duoda ištn-lma. anjrli’kus pasikal |2K*IATT*S RASTAI. Garsiosios mū- 

bėjimus. Kair.a .................... ’5 Cr.< rnš'*tAjo« Viro
A rnc’-’Vcic ąs»r»£vt5 vaizdeliai su 
ra’-vtoios na veikslu, 12S pn-lanHi, 
kaina....................................... 50 Ct.

M A RI.BO RO, ; T J • S MTH U A NI A N 
SELF-TAUGTIT M. lakinė c®- 
ra? vadovėlis Letuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančia-n. 14LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA.
psl., kaina .......................... $1.25 j Parašė dr. P. Pilka. Pritaikinta

__ __  Amerkos lietuviams, I-14 nnsla-
DE^?A?ArTI »In •'^JALIZMo! -ia. Kaina ................................ $1.00PRADAI Popoba-i ir naudinga |

knygą dienu klausimams į CEZARIS. Mirko Jr«r,liė romanas 
prasti. Kaina .......................... f.Oc ; trjiosc dalvse. kiekviena dalis no

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma- į ***’ ’ ...........
riaus Katiliškio roma-a . 514 nsl.
kieti viršeliai Kaina $5.00. i

I
• N ' UJ A VALGIU KNYC . nurašė 

V. Michelsonienė. 250 įvairių ,ietu_ 
viškų ir kitu tautų valgių receptu. 
122 puslapiai, kair.a............... $1.25NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 

ko romanas iš 19X5 meta SuvaTa
jos ūkininku sukilimo prieš Smo i POPIEŽIAI IR LIETUVA.
tonos diktatūrų. Pirma dali-- 3Rf> • 
psl. Kaina.............................. $3.90.

NEMUNO SŪNŪS. Amhiaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 nm- 
lapiai. Kaina ..........................$4.(K*

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų n’ėtolimoe' namrin- 
dai. Pauliu® Galaunė, didelė Luvrą su danrvbo paveikslu, gei-amo 
popieriuje. Kair.a ................... $9.59

kuriem
M. Valadkos parašyta knyjra. 250 
P’ialamu. Kaina .......................$2.5C
KISS IN THE PARK. J. Jazmino 

an^lu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietai® viršeliais S2.G0. o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. R. Abolkio ro
manas iš ?.emai'ni Kalvarijos pra
eitie?. 4C7 psl. Kaina ........... $4 90

VISUOTINAS TVANAS. Ar r.alėio 
SIAURUOJU TAKEIJU, K. R. > !»ks tvanas būti ir ka apie tai sa- 

Kriaučiūno at?iminim:.i iš Lietu ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.
vos ir iš Amorik”? lietuvių vvvo. 
nimo. 178 p®!., kaina .......... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daucr informacijų, 96 nsl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kurys, La
bai daur naveikslų, 255 psl. vora 
popiera. Kaina ...................... $5.00

AR ROMO? POPIEŽIUS YRa KRT 
STAUS VIETIN’NKAS? Parašč 
knnitraa M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina .................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMŪ, Ralio Sroo- 
jros trUoviška istorijos kronika. 72 
psl„ didelio formato, perą poni«. 
ra. kaina.................................. $2.50

KOBftL AS NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, idomūs armimren- 
tai. Raina .......................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESŪLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunieras. ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j viena 
įpyKA. kieti viriai, 63] puslapis 
Kaina ................................ $6.00

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS Pa vai Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR F-ELTGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū_ 
nas. Kaina........................... 25 Cnt.

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTI JOG PROGRAMINĖS GAI
RES, 32 osl., kaina......... 25 Cnt.

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

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės tralo 1795 metais. 
Parašė Jonas Kary*’, daupybė pa
veikslų, 396 psl., Keras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 E Broadvay -------. So. Boaton, Maaa.
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Maikio ir tėvo kraitis
Mūsų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratą ir užsisaky
dami Keleivio kalendorių, at
siuntė Maikiui su Tėvu dovanu:

Po $5.25 atsiuntė: Mrs. Mo
nika Martin iš Hartford, Conn.;
S. Krivickas iš Lowell. Mass. ir 
J. Petniūnas iš Brooklyn, N. Y.

Mrs. J. Kulešius iš Kenoha, 
('anada prisiuntė $4.75.

J. Matiejunas iš Eldorado, 
Sask., ('anada — $3.00.

Mrs. S. Kaulakis iš Porte, 
Indiana — $2.25.

B. Paramskas iš Washington,
D. C. — $$2.00.

G. T. Čeponis iš Kecoujrhtoa. 
Va. prisiuntė $1.50.

Po $1.25: V. Repečka iš St. 
Petersburg, Fla.; Peter Spurgis 
iš Branch, Mich.; A. Gaidukas 
iš Chicagos, 111.; Felix Shant iš 
Westville, 111.; Justin Ratkus iš 
Crete. Ilk; Mrs. Em. Balčiūnas 
iš Chicagos, Ilk; J. Ambrozas 
iš Montreal, Canada; Mary 
Thompson iš Bridgeport, Conn.; 
P. Kavaleuskas iš Albuquerque, 
N. M.; A. Walikonis iš Cliff
side. N. J. ir A. Pocius iš Rock
ford, III.

Po $1.00: P. Lingis iš Rock 
Creek, Ohio; Mrs. J. Gudonis 
iš So. Bostono, Mass.; Mrs. M. 
Remench iš Brooklyn. N. Y.: 
Mrs. Anna \Vostak iš Chicagos, 
Ilk; A. žolynas iš Verona. N. J.; 
Ed. Stepulis iš Miami, Fla.; W. 
Mickus iš Montreal. Canada; P. 
Bukis iš Miami. Fla.; A. Andre- 
kus iš Kokomo, Ind.: A. Vrub- 
liauskas iš Fitchburg, Mass.; 
C. Kulis iš Ozone Park. N. Y.: 
Mrs. A. Palubinskas iš Montre- 
al, Canada; S. Lignugaris iš 
Elizabeth, N. J.; K. G. Rutkau- 
ski iš Harvev, Ilk; VValter Pa- 
poll iš Kenosha, Wis.; P. Petro
nis iš Ville La Šalie, Canada; 
C. Wasil iš Cleveland, Ohio; Al-, 
bert Palait iš Phila. Pa.; Chr. 
Petrauskas iš Roslindale. Mass.; 
Mrs. S Pilka iš Detroit. Mich.; 
Mrs. Patr. Kazlauskas iš Ha
verhill, Mass.; Mrs. Em. Dokus 
iš Chicago. Ilk; M. Krivickas iš 
Oakville, Canada; V. Kishkis iš 
Verdun, Canada; K. Dudonis iš 
Phila. Pa.: J. Alasevičius iš Ja- 
maica Plain. Mass.; Mrs. C. 
Meškauskas iš E.Cleveland, O.; 
Mrs. Eva Grudinski iš Mavnard. 
Mass. ir Mrs. Agnės Snyder iš 
Chicago, Ilk

Po 75 centus: A. Yerashunas 
iš Bristol. Conn. ir J. Tonkūnas 
iš Gardner, Mass.

Po 50 centų: Mike Grenda iš 
Hyde Park. Mass.; Mrs. Fr. 
Kaupas iš Brooklyn. N. Y.; R. 
Sirvydas iš Schenectady." N. Y. 
ir K. Shlaitas iš Barnstead. NH.

Po 25 centus: K. J. Paul iš 
VVoodhaven. N. Y.; P. Esiuke- 
wicz iš New Britain, Conn.; Joe 
Strem iš Brooks. Altą. Canada; 
W. Brvling iš Baltimore. Md.; 
A. Barkauskas iš Kulpmont. 
Pa.; Joseph Walent iš Stough- 
ton. Mass.; J. C. Stankus iš E. 
Hampton. N. Y.; B. Belansas 
iš Dorchester, Mass. ;Charles 
Sable iš Rockford, Ilk; J. Rau- 
ba iš Grand Rapids. Mich.; A.

Vaičekauskas iš E. St. Louis, 
Ilk; A. Lukas iš Detroit, Mich.; 
Anth. Gokas iš Peabody, Mass.; 
A. šilaikis iš Lewiston, Me.; 
Mrs. M. Mekart iš Phila, Pa.; 
Mrs. Antanavičienė iš Oakville, 
Conn.; V. Michelson iš Belle- 

i rose, N. Y.; Petras Samukas iš 
So. Boston, Mass; J. Yasunski 
iš Thorsby, Canada; Fr. Bar- 
kus iš Flint, Mich.; Mrs. Izab. 
Billa iš VVrentham, Mass.; Pe-

VIETINĖS ŽINIOS
Įdomi R. Viesulo paskaita, Susirinkime daly vavo 

apie meno kitimą apie 80 asmenų, jų tarpe di-
Paskutiniajame Bostono dokas būrys studentų. Tai

Lietuvių Kultūros Klubo su- malonus reiškinys.
* " ’ " — j---- - Susirinkimo pradžioje su

sikaupimo minute buvo pa
gerbtas vasario 18 d. miręs 

_________t__  veiklus klubo narys arch.
daugiausia sustodamas prie' Vladas Adomavičius.

sirinkime Temple universi
teto lektorius dailininkas 
Romas Viesulas kalbėjo 
apie nuolatini meno kitimą,

naujųjų laikų.
Jis trumpai, bet aiškiai,

apibūdino kai kurias mene 
pasireiškusias sroves — im-

ter Klem iš Coldwater. Mich.; J presionizmą, ekspresioniz
mą, fovizmą, kubizmą, fu
turizmą ir kt. Kiekviena jų 
Įnešė ką noi-s nauja ir turėjo 
Įtakos tolimesnei plėtrai.

Šiandien dailininkas jau
čiasi tuiįs daugiau laisvės,

John Beker iš Hardford, Conn.; 
A. P. Grgaliunas iš Brighton, 
Mass.; Ant. KilkLs iš Baltimore. 
Md.; Ch. Bracisko iš So. Bos
ton, Mass.; M. Tatarunas iš 
Lavvrence, Mass.; M. Kirkus iš 
Montreal, Canada ir A. Karaliū
nas iš Cicero, III.

Visiems, atsiuntusiems lai
kraščiui paramos, širdingai 
dėkojame.

Administracija

Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1961 M.

“Keleivio” kalendorių 
1961 metams galima gauti 
pas platintojus šiose 
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. pas
J. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Mokytojai turėjo 
malonų pobūvį

Kovo 5 d. buvo Mokytojų 
Draugijos metinis susirinki
mas, kuris valdyboje paliko 
senuosius narius (pirm. K. 
Mockus, vicepirm. O. Gir- 
niuvienė, ir St Šmitienė, 
ižd. J. Vaičaitis), tik miru
sio sekretoriaus V. Vakau- 

jzos vieton išrinkta jo našlė 
Susirinkimui, kaip papra- Angelė.

štai, vadovavo pirm. J. Gim- • Po susirinkimo buvo jau- 
bujas. kios vaišės, kurias paruošė

------------------------- St. Šmitienė ir Br. Venc
kienė.

į Vaišių metu kalbėjo K. 
i Mockus, J. Jašinskas pas-

Bostono Lietuvių Tautinių šo
kių Sambūrio tautinių šokių ir 
kt. vakaras-banketas.

•
Gegužės 28 d. 3 vai. ix>piet 

So. Bostono aukšt. mokyklos.I
salėj Bostono Mišraus Choro 
metinis koncertas.

•
Birželio 25 d. Brocktone Ro

muvos parke Bostono Mišraus 
Choro gegužinė.

NORWOOD, MASS.

Jieskojimai
Ieškau savo brolio S. Burneikus. Jis 
gyvena apie Bi idgej>ort, Coaa. Jis 
pats ir jį žinantieji prašome rašyti:

I.. Burneika 
P. O. Box 503 
Millinocket, Maine

Ieškau (riminių ir draugų iš Raudėnų 
parapijos ar Raudėnų miestelio. 
Taip pat ieškau Jono Sutkaus, kurs 
gyvena Worcester, Mass. Rašykite:

Krank Puidokas 
102 Ellis Avė.
U'hitman, Mass.

F. Kiršų paminėjo 
mokykloje

,T • io i d ♦ kaitė iš Katiliškio “MiškaisVasario 13 <1 Bostone gy- „
venanciam poetui Faustui' , kalba ir
Kiršti nukako 70 metu Bos- PasaKe gusiaitisKą Kaioą ir ivirsu suk4ko metų. dos- o
tono visuomenė jj ta proga 

žinoma, laisvuose kraštuose, i iškilmingai pagerbė vasario 
sovietiniuose kraštuose dik-111 d., o kovo 4 d. tą padarė 
tatoriai ir menininkams Lituanistinė mokykla.
Įsako kaip kurti. Ta laisvė 
turi ir gerą ir blogą pusę. 
Sunkiau vertinti kūrinius,

Jos vedėjas K. Mockus 
apibūdino mokiniams poeto 
asmenybę ir jo kūrybą, mo-

sunkiau atskirti genijų nuo kiniai padeklamavo poeto 
šarlatano, pranašą nuo pre- eilėraščių, o pabaigai pats 
tenzijų i ji turinti. Bet dėl poetas prabilo Į mokinius, 
to nereikia baimintis—lai- Tai labai gražus sumany-
kas viską išaiškina. mas supažindinti mokinius

Nauji technikos laimėji- su gyvu poetu, kurio eilėraš-

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.
Worcester, Mass pas

K. P. ŠIMKONIS 
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, Raewell Crescent 

Orbišton, Bellshill 
Lanarkshire, Scotland

arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Kalendoriaus kaina 75 cnt.

mai, erdvės užkariavimas, 
be abejonės, turės Įtakos ir

vieto-' rnenu^‘ Pasaul-V vra daugy
bė fonuų, bet mes dar ma
žai ji težinome, mažai jo te
matome. Kas šiandien ga
li pasakyti, kaip mes išgy
vensime, pavyzdžiui, sau
lėlydi Veneroj? Dailininkas 
ji vaizduos taip, kaip išgy
vens, nes menas—mūsų at
spind is.

Pranešėjas viską dėstė 
profesoriškai, iš anksto pa
stebėjęs, kad nepuoląs ir ne- 
gynąs nė vienos kurios sro
ves.

Po paskaitos jis parodė 
jo paties su inž. Antanu Gu
daičiu sukurtą filmą apie li
tografiją, piešimą ant ak
mens ir to piešinio nuo ak
mens perspausdinimą, pa
dauginimą. Tas filmas 
Amerikos muziejuose ir

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

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

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

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

padeklamavo 3 eilėraščius.

Adv. Z. Šalnienė rojuje

Adv. Zuzana šalnienė iš
vyko atostogų i Virginia sa
las. Iš tų salų sostinės Char
lotte Amalie ji rašo Kelei
vio redaktoriui:

“Po streiko ir miglų pa
galiau atvykome. Jeigu ro
jus dar tebėra, tai jis čia.
Klimatas neišpasakytai ge-

> v u pyviu. KUI .u . Dienos - j, nak vė_
cius gal visi buvo skaitę bet sios Gamtos ;žjs „ 
paties poeto nebuvo mate- ra5tas. cia re?kėtų liet!Xių 

koloniją sukurti.

Pirmas toks koncertas
Visi be išimties Norvvoo- 

do lietuviai ir jų skaitlingi 
draugai ir pažįstami kvie
čiami prisidėti prie gero ir 
kultūringo darbo, paremti 
lietuvių kamerinės ir simfo
ninės muzikos veikalų lei
dimo fondą. Tam tikslui 
mūsų smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas duoda čia 
koncertą.

Koncertas bus ateinantį 
sekmadieni, kovo 12 d. 3 
vai. 45 min. Lietuvių para
pijos salėje.

Smuikininkas neima už 
koncertą jokio honoraro, ir 
net atsisako kelionės išlai
dų, salę gauname veltui. Vi
sos koncerto pajamos eina 
minėtam fondui. Vaikai ir 
jaunimas iki 16 metų imti

Ieškau Krank Valantino. Jis prieš 
18 metų išvažiavo, palikęs žmonų ir 
du vaikus. Sakėsi važiuojąs pas š vo
gė r 1 Janiką į Brighton, Mass. Kas 
apie jj praneš, gaus $5.U0. Taip pat 
ieškau Raimundo Strakšo iš Barsty
čių par. 1913 metais jis dirbo pas 
kriaučius Chicagoje. Ieškau Vlado 
Vasiliausko, kurs 1914 m. gyveno 
Kensington, 111, ir Mareles Žilinskai
tės, kuri 1915 m. gyveno Kensington, 
115th St., ieškau ir Juozapo Tonilos 
iš Lazdijų, Suvalkų gub. Su juo dir
bau vario- kasyklose Mich. Atsilep- 
kite adresu:

Jonas Alontvidas 
12128 Mitchell S t.,
Hamtramck 12, Mich. (11

Pranas Baranauskas, Lietuvoje, ieško 
Antano Aulinsko, kurs išvažiavo ii 
Lietuvos 1944 m. Paskutinį laikų 
gyveno Radviliškyje ir tarnavo gele
žinkelio stotyje. Taip pat paieško 
Bronės ir Viliaus Bančauskų iš Kre
tingos, kurie turėjo du sūnus, Hen
riką ir Vytautą. Išvažiavo iš Lietu
vos 1944 m., paskutinį laiką gyve
no Šiauliuose, Vilniaus g-vėj. Ra
šykit:

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

Ieškau Konstantino Korėekovo. 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

nai bus leidžiami Į koncer- . Ieškau savo švogerio Jurgio Kizele-
ta visai nomnlramai i vičiaus >» Juodelių km.. Kalvarijosvigeli i lemu Adllldl. parapijos. 1922 m. jis išvažiavo j

Smuikininkui fortepijo- Braziliją ir paliko vieną mergaitę 
.. . j i ! Susniku km. pas Misiukevieienę. Taipnu pntars jo aukte Kasa i r>at paieškau Magdės Waitkevičienės.

' Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kite:

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

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ALTo susirinkimas

TrečiadinĮ, kovo 15 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Pi
liečių Draugijos patalpose 
bus Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus susirinkimas. 
Jo darbotvarkėje, be kitų 
klausimų, yra prezidiumo 
rinkimai. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Darbiečiai tarėsi

PARENGIMŲ KALENDORIUS

banketo

Lietuviu Darbininku Dr-i £
-jos 21 kuopa kovo 5 d. tu
rėjo susirinkimą, kuriame 
daugiausia laiko pavesta 
balandžio 9 d. L. Piliečių

universitetuose naudojamas j tais—kas 
mokvmo reikalams. 'tins?

Kovo 12 d. 3:45 vai. p. p. šv. 
Jurgio parapijos salėj Norwoo- 
de smuikininko I. Vasyliūno 
koncertas.

Balandžio 2 d. “Lapinų” tra
dicinis balius “Po svetimu dan
gum” Liet. Pil. Draugijos di- 
(Įįiojfjj salėj.

jo
Marija Vasyliūnaitė. 

Programoje bus Įspūdin
gi visame pasaulyje žinomi 
veikalai: italo Tartini “So
nata G moli,” prancūzo 
Šoson “Poema” ir norvego 
Sinding “Suita A moli.” 
Tarp jų išgirsite ir mūsų 
kompozitoriaus Bostone gy
venančio Juliaus Gaidelio 
tris neilgus veikalus, būtent, 

1 Lietuvišką šokį Nr. 2, Maldą

ŽMOGAUS NAUDA

Balandžio 9 d. Lietuvių Pi- . ir Pavasario šokį. 
liečiu Dr-jos salėj Lietuvių Tad visi
Darbininkų Dr-jos 21 kuopos 
banketas.

Draugijos salėj rengiamam 1 Balandžio 16 d. So. Bostono 
banketui. Pasidalinta tikie-'Liet- Piliečiu Draugijos didžio-

daugiau iš pla- joj salėje 
ketas.

Laisvės Varpo ban-

laukiami sekmadienio kon 
certe. Mokestis tik $1.00.

ŽALGIRIO MŪŠIS

VELYKOS ARTĖJA
SIUSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINI DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS Į VISAS USSR DALIS
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Kv INTOURIST)
COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMU IR 

TCKSTANCIIIS PATENKINTŲ KLIENTŲ 
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius

MŪSŲ SKYRIUS:
PASSAIC . N. J. 176 Market St.
DETROIT. MICH. 6449 Michigan Avė.

WATERBURY. CONN. f. John Street 
PHILADELPHIA 23. PA. 530 ’.Vęst Girard Avė.
NEWARK 3. N. J. 
\'EW YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 7. N. Y. 
BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22. ILL. 
CHICAGO 29. ILL. 
CLEVELAND 13. Ohio 
PATERSON 1. N. J. 

LAKETVOOD, N. J.

428 Springfield Avė., 
39 Second Avenue 
600 Sutter Avenue 

56,6 Wilson Avė.
2222 W. Chicago Avė.

2439 West 69th Street 
268.3 W. 14th Street 
09 Main Street 
126 4th Street

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

Tel. PI. 6-6766
Tel. WA 2-4035 

Tel. BI 3-1797 
Tel. AL 4-5456 
Tel. DI 5-8808

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

Tel. WA 5-2737 
Tel. TO 1-1068 
Tel MU 4-4619 
Tel. FO 3-8569

VINELAND, N. J. We«t landis Avė. (Greek Orthodog Building)
PITTSBURGH 3, Pa. 
WORCESTER. Marš. 
NEW HAVEN. Conn. 
HAMTRAMCK. Mich. 
SAN FRANCISCO. Cal.

I ROCHESTER. N. Y.

1015 East Carson St. 
174 Millbury Street 
6 Day Street 
9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street

583 Hudson Avė.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

HU 1-2750 
SW 8-2868 
LO 2-1446 
TR 3-1666

Tel. R 6-1571 
Tel. IX) 2-5941

GRAND RAPIDS. MICH. 114 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

KARALIENES MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTES
Beniaus Lietuvoje žmonės labai idomavosi Karalienės Mikal- 

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

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy 
, kitę ir pinigus siuskite šiuo adresu:
' P. Pleskevičius, 220 Emerald St, North Hamilton, Oat, Canada

Balandžio 21 <3. Prudencijos 
Bičkienės koncertas Jordan 
Hali salėje, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

Gegužės 7 d. Lietuvių Pi
liečių Dr-jos 3 aukšto salėj

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
l LIETUVA

Apžiūrėk 
Aplankyk

Specialinės grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONĖS 
Su M . S. BATORY 

I LENINGRADĄ 
Balandžio 13 ir Liepom tl—1961

Vietų skaičius ribotas 
Reikia rezervuotia ii

Viešpaties valdžia įsteigs ant že
mės ideališką < tobulybės į stovį ir Iš
kels žmogų į tą stovį. Ta bus tikrai 
ideališka karalija. Nei vienas Krik
ščionis nega! abejoti tu dalykų tikru
ma. bet lai kiekvienas piinai tiki. 
kad dabar ta karalija prasideda. Mes 
nesekame kokius tai kytriai išgal
votus išmistus ar pasakas, bet turi-

nOlNVOOfliŠkiai m<* tikra Dievo žodį. apie kurį kal
bėjo visi šventieji Dievo pranašai. 
<2 Petro 1:16-21) Tie pranašavimai 
išsipildė ir dabar pildosi; ir mes ži
nom. kad aušros žvaigždė pasirodė 
žmonėms ir kad Aukso Gadynės var
tai vra plačiai atidaryti.

Viešpats greitai ir į trumpa laiką 
apskelbs savo karaliją, o paskui vi
siškai sunaikins šią nedorą tvarką. 
Taitri laikas trumpas, o mūsų privi
legijos yra taip prakilnios ir taip 
daug jų yra, kad žodžiais negalime 
jas išreikšti. Tie dalykai yra labai 
svarbūs: paskutinė kova dabar įvyk
sta: vajus vis didinas.

Tegul kiekvienas Dievą mylintis 
Krikščionis ir karštas Kristaus sekė- 
:as dabar. šiame laike įrodo tobulą 
nesaumvlumo išraišką apsakydamas 
garbę Jo. kursai pašaukė jį iš tam
sybės nrie savo stebuklingos šįviesy- 
hė;. Dangaus karalija prisiartino. 
Mūsų pareiga yra dabar apsakyti 
pasauliui ta gerą naujieną. Palaimin
tas tasai žmogus, kuris išpildo tą 
pareigą. Kryžiaus kareiviai, dirbki
te uoliai ir sparčiau ženkite pirmyn, 
žinodami kad gausite pergalėjimą ir 
nesumieruotą linksmybę.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 44«t St, Cleveland 5. Ohio
Mes turim** nasis’raitvmvi lapeliu. 

(Tracts. paskaitos iš šv. Rašto) ir 
atsiųsime nemokamai šitas knygu
tes, tik parašykit mums.
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nūs ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie

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

Knygelės kaina S0

Vedybos
Ieškau geros pusamžės moters, ku
ri turi didelę farmą su mišku ge- 
"am bizniui. Fotografijas gražinsiu. 
Dauriao laišku. J teisingus laiškus 
atsakysiu.

Perduoti Kajetonui 
1301 Herkimer Street,
Baltimore 23, Md. (11

Noriu susipažinti su moterimi na
šle ar gyvanašle nuo 55 iki 65 metų.
Esu 58 metu. Rašvkit: • prae-ara.

Antanas Kazilionis j Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau-
1500 W. 67 Street, ! skite, nes žmogaus Sūnus ateis ne-
Chicago 36, III. (11 tikėtoje valandoje.

Mes taip pat padedam atke- 
liaut jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIU ir PILNESNIŲ 
INFORMACUT 

rašykite arba skambinkite 
COSMOS TRAVEL BUREAU. I»e.

45 Weit 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Telefoną* Clrde 5-7711

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviSkam daroui, audėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko* 
vas dei Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI flO.OOa
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčtai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSmKOfŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu

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

t
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Juozą Arlauską palaidojo Draugiškas kortų vakaras

Praeitame numery prane- JĮ rengia SLA 359 kuopa 
šėme, kad vasario 27 d. mi- kovo 18 d. Strand salėje 
rė Juozas Arlauskas, ilga- (376 Broadvvay, So. Bosto- 
metis SLA, Sandaros, ALTo ne).
ir kitų organizacijų vadovy- Komitetas nuo širdžiai 
bių narys. Kovo 2 d. jis di- kviečia visus šitos kuopos 
delio būrio bostoniškių pa- ir kitų kuopų narius, drau- 
lydėtas i Needham kapines, gus ir pažįstamus dalyvauti.

Velionis Juozas ilgus me- Bus gardžių užkandžių, ver
tus buvo So. Bostonio Lietu- tingų dovanų.
vių Piliečių Draugijos vai- Užtikriname linksmą, 
dyboje, paskutiniuoju metu draugišką vakarą, 
buvo iždininku. Todėl ir i Komitetas
garbės grabnešiai buvo pats
pi’ mininkas adv. John J. 
Grigalus ir valdybos neriai: 
Juozas Lekys, Stasys Griga
navičius, Bronis Kontrimas. 
Alek.-andras Chaplikas ir 
Albinas Neviera.

Į šermenis ir laidotuves 
buvo atvykę Worcesterio 
sandariečių būrys: J. Kra
sinskas, J. Dvareckas. M. 
Žemaitaitis, A. Tamkus, D. 
Mažeika ir kt.

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti Į Lietuvių 
Pil. Draugijos salę ir čia 
pavaišinti. Buvo gerokai per 
šimtą žmonių.

Iškelia K. Merkio 
laimėjimus

Bendruomenės rinkimų 
Apygardos Komisija

“Encydopedia Britannica” 
dės daugiau straipsnių apie 

Lietuvą

Gegužės 13-14 dienomis 
bus JAV Bendinomenės Ta
rybos rinkimai. Naujosios 
Anglijos Apygardos Komi
siją sudaro: Pirm. K. Moc
kus, vicepirm. E. Cibas, se
kretorius J. Kapočius, na
riai prof. I. Končius ir J. 
Sonda.

Komisijos būstinė: 390 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass., tel. AN 8-8764.

Nauja tautininkų vadovybė

Boston Sunday Globė va
sario 26 d. rašė apie Kazio 
Merkio laimėjimus JAV ko
mandai pasaulio korespon- 
dencinėse pirmenybėse. Su
minėti jo Įveikti Kanados, 
Ispanijos, Jugoslavijos ir V. 
Vokietijos priešininkai. Pa
brėžta, kad N. Y. šachmatų 
žurnalas Chess Revievv 1953 
m. skelbė Merkį ketvirtuoju 
Postai meisteriu, 1956 m.— 
trečiuoju ir 1957 m. pačioj 
viršūnėj. Tais pačiai: 
tais Merkis baisrė trečiuoju 
Grand National pirmeny
bėse.

Aukojo St. Kairio fondui

Vietos tautininkai į savo 
vadovybę išrinko visus nau 
jus asmenis: Pirm. inž. J. 
Dačį. vicepirm. inž. E. Ci
bą, sekr. T. Janukėną. ižd. 
P. Ausiejų. kult. reikalų 
vad. A. Vilėniškį.

W. Kishkis pasveiko

Savo naujajai 1962 m. 
laidai EB redakcija pakvie
tė Harvardo universiteto ar
cheologę dr. Mariją Gimbu
tienę pataisyti ligi šiol spau
sdintus lituanistikos daly
kus “Enc. Brit-je“ ir parašy
ti visą eilę naujų straipsnių. 
M. Gimbutienė iš naujo pa
rašė Lietuvos i s t o r ijos 
straipsnį, Algirdą (iki šiol 
buvo Olgierd), Basanavičių, 
Gediminą (buvo Gedymin). 
Vytautą (buvo Witowt) ir 
A. Smetoną. Tie anksčiau 
spausdinti straipsniai buvo 
parašyti dviejų londoniečių: 
Robert N. Bain ir Kazimierz 
M. Smogorzewski.

Iš naujų, ligi šiol toje en
ciklopedijoje nebuvusių bi
ografijų, redakcija priėmė 
ir. Gimbutienės parašytus 
straipsnius apie K. Būgą, M. 
K. Čiurlionį, Kęstutį, K. Gri
nių, A. Merkį, M. Sleževi
čių, Mindaugą, V. Kudirką 
ir Samogitia.

Jau 1955 m. laidoje buvo 
atspausdinti tos pačios au
torės straipsniai: Baltai 
(drauge su prof. dr. A. Sa- 
iu) ir Archeologija (drauge 
;u kitais autoriais). Tai pir
mas kartas, kad ‘‘Enc. Brit.” 
pavedė parašyti lituanisti
nius dalykus nebe svetim
taučiams, o lietuviams. Taip 
pat laimėta, kad lietuviški 
karalių ir kunigaikščių var
dai bus rašomi lietuviškąja 
forma.

“Enc. Britannica” pradė
ta leisti 1786 m. Edinburge, 
Škotijoje. Nuo 1901 m. ji 
spausdinama J. A. V-se ir 
nuo 1936 m. kasmet išlei-

-—— džiama nauja laida, po 24
“Keleivio” skaitytojas tomus (38 mil. žodžių). Ją 

nuo pat pirmo numerio Wil- ■ redaguoja Chicagos, Ox- 
liam Kiškis buvo susirgęs irifordo (Anglijoje) ir Londo

no universitetų profesorių

rit už jo ypatingus atsieki-1 
mus Amerikos komandai1 
pasaulio korespondencinėse 

šį šeštadienį, kovo 11 d. pirmenybėse, kuriose jis sa- 
7 vai. vak. Tautinės Sąjun- vo laimėjimais pasidarė 
gos namuose bus Balfo sky- “the best scorer of the U. 
riaus narių metinis susirin- S. team.” Suvažiavimas šią 
kimas. Darbotvarkėje vai- žinią priėmė džaugsmingais 
dybos darbų apyskaita, sky- plojimais. Taipogi buvo at
idaus ateities darbai, valdy- ženklintas Algis Makaitis, 
bos ir revizijos komisijos M5 metų Lietuvių klubo 
rinkimai ir tt. (jaunuolis, 1960 metais lai-

Visi nariai ir tie, kurie
Massachusetts Class 
Nen England Class B.

Taigi, lietuvių šachmati

Balfo visuotinis 
susirinkimas

Sauja upės neišsemsi.
» # *

šaka be rasos neprigis.
Čiaudi us

l'AKDl ODAMI NAMAI
pk. rajone: 3

domisi vargą vargstančių 
šelpimo reikalais, prašomi 
jusirinkime dalyvauti.

Toronto latvių dailininkų 
paroda

ninku vardai Įėjo į Massa
chusetts 1960 metų žymes
nių ivvkiu raida.

galeri-J. Poiiečio meno 
joj (16 Centre St., Roxbu- 
ry) nuo kovo 5 iki 15 d. 
yra latvių dailininkų iš To
ronto, Ont.. kūrinių paro
da. Joje išstatyta apie 40 
kūriniu E. Krūminio, K.

Lietuviai N. Anglijos 
šventėje

Kovo 3-5 dienomis Tufts 
uriversteto gimnastikos sa
lėje buvo visos N. Anglijos 
17-oji liaudies šventė. Joje 
šoko ivairių tautų tautinius 
šokius, rodė rankdarbius ir 
valgius, šventę ir šiemet 
lankė tūkstančiai žmonių. 

Šokių programoje dalyva-
-------- Į vo ir visų 3 Pabaltijo tautų

Vasario 22 d. Cambridge ' šokėjai. Didžiausia ir įspū
dingiausia buvo lietuvių

Langenfeido, D. Miezajo 
ir Y. Reinholdo. Paroda ati
daryta nuo 12 iki 7 vai. vak.

Lietuvių vaidmuo 
Mass. šachmatininkuose

“Y” rūmuose įvyko metinis 
Massachusetts šachmatinin
ku suvažiavimas, dalvvavo 
apie 80. George Nute, 
MSCA pirmininkas, dary-'

grupė, kurią, kaip ir kitais 
kartais, organizavo Ona 
Ivaškienė.

Valgių stalu rūpinosi I.

PAKULODAMI NAMAI
City Point, 3 šeimų, 3-6-6 kandi., ne
reikia taisyti, nuolat, karštas vanduo, 
aiuminijaus (storiu & screen) lan
gai, didelis kiemas. Tik $l‘.»,oi»'i. 
Kreiptis į savininkų vakarais tele
fonu AN 8-1063.

So. Bostone. Thomas 
s?inių 3-6-6 kb. 2 
už $10,!)00; 3 šeimynų 
>to vandens šilima $ll).!»<>i> ir 2 šei
mynų 4-8 kamb. garo šiluma alieju
mi uz $11,600.
City Point. 3 šeimų 5-il-6 kb.. 3 nau
ji aliejaus šildymai. ŠIS.O'Mi. prie 
oat vandens 3 šeimų .'i-4-1 kb. $5.91)0 
ir East Broauuay, geriausiame rajo
ne. 1 šeinio- namai su dideliu kiemu, 
aliejaus moderniu šildymu, tinka 
profesionalams už $l*,6OO.

Be to parduodama pajamų (invest- 
nent) namai, su daug žemės. Meti
nių pajamų virš $8,000.

Taip pat parduodama daug įvairių .. io/mv i,-
namų Bostone ir jo plačiose apylin- t ĮS Stoties \\ Lli\, Iot)U Kl- 
:ėse. nes šioje įstaigoje yra įregi-
t.ruoti dar virš 130 kitų namų par

davimo įstaigų namai su fotografi- 
omis ir smul. iu aprašymu.

Kreiptis Į I’RA.va l.EMBERTĄ,
Realtor ir Notary Publicc 

•97 E. Broad* av, tel. AN 8-7031 ir 
VN S-1133

aliejaus šildymai J 
i nų 4-3-3 kb. kar-

KAMBARYS N l'OMAi
šviesus kambarys, su atskiru įėjimu 
ir ceentrine šilima. Gerą transpor- 
tacija. netoli <2 blokai) jūros maudy
nė. Kreiptis:

608 E. 7th Street 
So. Boston 27, Mass.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj

Bay V iew Reulty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius .MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. fprmn ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda I insurance) namu. bai
du bei automobilių, nuo toliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai-

n • stlKuS.

I
damas metinę darbų ir Įvy- i Galinienė, I. Manomaitienė, i
kių apžvalgą, minėjo Mas
sachusetts komandos lai
mėjimą trečiuosius metus 
prieš Connecticut valstiją.

F. Karosienė, O. Mučinskie- 
nė. E. Vasvliūnienė, O. Ge- 
rulienė ir Lendraitienė. Lie
tuviški valgiai turėjo didelį;

pasiektus Mass. komandos pasisekimą, 
kapitono Kazio Merkio nuo
pelnu: apgailestavo jo pa
sitraukimą iš tų pareigų.
MSCA yra atžymėjusi Ka- . . * * * ’
zi Merki Certificate of Me- Žodžiais kailinių neužlopysi.

Vilką kojos Į»eni.

miesto ligoninėj jau buvo 
“mirtinųjų sąraše.” bet pa
sveiko ir pereitą 

me_ grizo namo.
savaitę

Lietuvos pasipriešinimas 
Rusijai

komisijos.
J. Gbt.

{domios šachmatų 
rungtynės

Antanas Bartašiūnas iš 
So. Bostono prof. St. Kairio 
Fondui aukojo $5.00.

Istorikas Simanas Sužie
dėlis Lietuvių Kultūros Klu
bo kovo 25 d. susirinkime 
kalbės apie Lietuvos pasi- 
priešinmą carinės Rusijos 

■ pirmajam įsibrovimui.

Amerikos Lietuviu Tarybos Bostono Skyriaus vice

pirmininkui

JUOZUI ARLAUSKUI

mirus, jo žmonai Julijai, sūnui Juozui, broliui Antanui ir

seseriai Antaninai gilią užuojautą reiškia

ALTo Bostono Skvrius

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

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVA ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje, kurios dydis yra 15x13x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IST MG t 1 iFTI ViftK \ KRFlI’KlTftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

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

Siu n t iniai priimami kasdien nuo s iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai* mm 
ę vai. rytu iki 7 vai. vak ir šeštadieniais nnn M ryto iki 2 vai. po pietų.

VED&JAS: JONAS ADOMONIS

Šį šeštadienį, kovo 11 d., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos III aukšto sa
lėj matysime apie 40 lietu
vių šachmatininkų, besivar
žančių dėl Rytų apygardos 
pirmenybių. Vyrausią kova 
eis dėl N. Yorko inžinierių 
pereinamos dovanos, kurią 
praeitą kartą laimėjo So. 
Bostono L. P. D. Šachmatų 
Klubas, iveikes Brooklyno 
LAK.

Lietuvių Atletų Klubas 
šiuokart pasiryžęs atsire
vanšuoti. Pirmenybės prasi
plėtė, kai į jas įsikėlė ko
mandinės B kl ir jaunių gru
pės vaižybos, į kurias lau
kiama greta Bostono. Broo
klyno dar vai-žovų iš Wor- 
cesterio. Hartfordo, VVater- 
burio. Kviesti buvo ir Bal
timorės šachmatininkai.

PiiTnenybių pradžia 11 
vai. ryto jauniams, popiet 
vyks komandinės rungtinės 
ir jaunių tąsa.

Iš New Yorko atvyksta 
R. Buragas, Kazys ir Vytas 
Kulpavičiai, V. Lisauskas, 
V. Račkauskas, A. Sakalas. 
Edv. Staknys, A. Šukys, S. 
Trojanas, A. Vasiliauskas 
ir J. Vilpišauskas.

Sveikina ii Miami

p 77 7 T? ft S SS ■ »”»»» ti r <MUMINIAI j LILIU V Ą
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

•Tur:r f » 'rinkimą medžiagų. odu ir kitokių daiktų pigio-
• mis i ai: '.mis. Gavome austrišku deimantinių stiklui piauti
{riežtukų i:u<> S’.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
{ Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
I

i General Parcel & Travel Co., Ine.♦ z
• 359 W. Broadway, Sc. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

įstaiga atdara: 
Kasdien 9 A. M. 
šeštadieniai- S A.

6 P. M. 
M. - 1 P. M.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą. automatišką aliejaus pečių (bocnerj) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 2<5 gal. aliejaus tanku

U2 SPECIAL1NŲ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONU

24 Vaiandų nemokamas aliejaus pečių 
aptari avimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSKT ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- , 17 /? f O/l I
ladieiniais ŠAUKIT O-14U4
Nauji šilto oro. garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. —-----------------------------------------

NE.MOKAMAS {KAINAVIMAS

I
c

s

■ Į I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Eourth St-,

So. Boston
At!i<ku visus pataisymo, remon
to ir projektavime darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
bi/.nio pa-latų. pagal .Fu. ų reika
lavimą. Šaukite visados iki 1) va
lai.dų va':aro.

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome .tuos

ŽVYRE ir SMALA TAISOM 
{Taisome, šingeliuojame

< t 
t 
< 
t 
i 
« i
i

den- •
dažo- J

* 
i 
t « 
« i. •

{giame aliiiminijum ir 
i me iš lauko sienas.

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 3 VAI.. VAKARO 
J Du broliai lietuviai
• Charles
i

Mūsų bičiuliai Vinciūnai 
ir Zabičiai atsiuntė sveikini
mų iš šiltosios Floridos, kur 
jie paspruko Bostono šaltos 
žiemos įbauginti.

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti ‘‘Kelei- 

Jvj.” Kaina metams tik $4.

lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broad way 
South Bostone

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

o kitu laiku: A N 8-0699

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, .Mass.

i“
•Tel

ir Peter Kislauskai • 
{ Garantuojame gerą darbą J

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio,

A N 8-2712 arba P,I 1-9013 ’
« t
« t

«

t

«

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

7—8nuo

»i
**

i
{VALANDOS: nuo 2—4,
{ 334 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
____

viso- ♦. t
J kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
* mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
S Visais insurance reikalais *

•
BRONIS KONTRIM *

Justire of thelVare—Constable J

»

TELEFONAS AN 8-2sf)5

t kreiptis:

598 E. Broad wa y 
So. Boston 27, .Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

-i 
-<
H -4

Lipdau popierius ir taisau 5 
£ viską, ką pataisyti reikia 4
♦

♦►

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. C0 5-5854

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4i
i

mum

j Dr. J. L. Pasakomis į 
t Dr. Amelia E. Rodd:

OPTO.METRISTAI
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
t Trečiadieniais ofisas uždarytas

147 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

R The Apothecary i
Lietuviška Tikra Vaistinė

Pard-i' dnrre tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime ' irus gatavus vaistus.

Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

Nuo 9 rvto iki 8 vai. vak. išskyrus šver.tadienins. ir sekmad.

TrrmrmnnI
į Charles J. Kay

LIETU VIS

l'lumbinc—Hrat ing—Gas—Oil 
| Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: UO 5-5839

12 MT. VERNON STREET!

DORCHESTER 25, MASS. !
rn muruun uent

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Į Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4619

leoeoMaooaoooaBooooooooac
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai 

So. Bostone, L ir 4th St BAŽ 
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėna« yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či ftv. Raštą j lietuvių kalbą,

Flood Sąare 
H ar d iv ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
{ Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

«




