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Berlyno Burmistras W. Brandt 
Lankosi Amerikoje

Berlyno Burmistras Willy Brandt, Socialdemokratų Kan- 
d datas Kanclerio Vietai, Lankosi Amerikoj; Aptaria 

Su Prezidentu Berlyno Klausimą; Pataria Kelti 
Berlyno Suvienijimo Reikalavimą.

Vakarinio Berlyno miesto 
burmistras Willy Brandt, 
'vokiečių socialdemokratų 
ponijos statomas kandida
tu kanclerio (ministerių pir
mininko) vietai (Į vietą dr. 
K. Adenauerio), atvyko i 
Ameriką ir čia turi pasitari
mu." su mūsų vyriausybe.

W. Brandt sako, kad jis 
ir vakarinio Berlyno miesto 
gyventojai pasitiki, kad 
Amerikos vyriausybė nea
tiduos Berlyno dviejų milio
nų gyventojų komunistams.

leieu rusai ir jų vokiškos 
a les Berlyne vėl sukeltų kri
ze. V/. Brandt mano, kad 
Amerika ir jos sąjunginin
kai i- -avo pusės turėtų kel
ti reikalavimą, kad Berlyno 
mie.-tas būtų sujungtas i 
vieną daiktą ir valdomas 
kaip vienas miestas žmonių 
laisvai rinktos miesto savi
valdybės.

JA V ir Komkinija
Vėl Bandė Derėtis

Nuo 1954 metų Amenka 
ir komunistinė Kinija, ku- 
i ios vena kitos “nepripažį
sta,” veda derybas su per
traukomis Varšuvoje. Ame
rikos ambasadorius Lenki
joj ir Kinijos ambasadorius 
Lenkijoj karts nuo karto su
sitinka ir pasikalba apie tų 
dviejų valstybių santykius, 
bet kol kas iš tų derybų ne
buvo niekam jokios naudos 
ir per 6 metus nieko nesu
taria.

Pereitą savaitę Amerikos 
ir Kinijos ambasadoriai 
Un k i joj e buvo ir vėl susi
tikę, bet niekas nepasikeitė 
ir nieko nesutaria. Amerika 
siūlė pasikeisti spaudos at
stovais. bet kinų komunistai 
lą atmetė.

L. II. Ilodges Laukia 
Recesijos Pabaigos
Prekybos sekretorius L. 

H. Hodgges sekmadienį sa- , 
kė, kad Amerikos ūkio re
cesija jau pasiekusi “dug
ną” ir dabar turėtų ūkiška 
veikla pasidaryti gyvesnė, 
kol visi negalavimai bus iš
gyventi.

Prekybos sekretorius at
sakinėjo į eilę klausimų per 
televiziją. Tarp kitko jis 
sakė, kad prezidento John 
F. Kennedy populiarumas į 
didėja ir tarpe biznierių, 
kurie rinkimuose pasisakė 
prieš jį.

Paklaustas, kuo prekybos 
sekretorius remia savo gerą 
vilti dėl ūkiškos veiklos 
greito pagerėjimo, sekre
torius sakė, kad jis savo 
žodžiu negali paremti stati
stika, bet padidėjęs prekių 

I pirkimas didžiosiose krau
tuvėse rodo gerėjančią nuo
taiką vartotojų tarpe, o bi
znio žmonės visi esą opti
ni istiškesni. ________ __ I
KAS IŠDUODA ŠEIMOS 
-VALSTYBE* PASLAPTIS

Laikraštininkai anądien 
Baltajame Name susitiko 3 
metų prezidento dukrelę 
Caroline ir pradėjo jos klau
sinėti, ką tėtis veikia.

Caroline trumpai paaiški
no, kad jis nieko neveikia. 
Sako, sėdi čeverykus ir ko
jines nusimovęs ir nič nieko 
nedirba. . .

Taip pasaulis ir sužinojo 
didelę haujieną.

Pagalba Užsieniams 
Pareis Nuo Reformų

Prezidentas J. F. Kenne
dv numato pagalbos užsie
niams davimą rišti su įvai
rių kraštų vedamomis vi
daus reformomis. Kraštai, 
kurie vykdys žemės reformą 
ir stengsis gerinti sayo žmo
nių gyvenimą, greičiau gaus 
pagalbos ir iš Amerikos, tuo 
tarpu kai tie kraštai, kurie 
iš Amerikos pagalbos lei
džia tik saujelę pramoninin
kų ir biznierių tukti, para
mos iš Amerikos savo ūkiui 
kelti greičiau nebegaus.

Amerikos vyriausybė ne
mano kištis į kitų kraštų vi
daus reikalus, bet šalys, no
rinčios gauti pagalbos, turės 
reformomis Įrodyti, kad jos : 
nori kelti savo žmonių gyve- j 
nimo lygi.

TIRS RADIACIJĄ

Iš Cape Canaveral. Fla.. pa
leista raketa, kuri gali pa
kilti iki 1.580 myliu. Ji yra 
172 svaru sunkumo ir turi 
instrumentus erdvės radia
cijai mat indi.
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SENATU SIŪLO SVA ABIĄ REZOLIUCIJĄ

Senatorius iš Kalifornijos Thomas II. Ku bei (dešinėj) su žmona Betty ir Lietuviu 
Dienu politikas redaktorių I jCYznd T vi« ‘“ku pagerbimo metu, kuris Los Angeles
lietuviu buvo senatoriui suruoštas. Senatarias Kuchel Įnešė į senatą rezoliuciją, 
kuri siūlo vyriausybei Lietuvos byla iškelti Jungtiniu Tautu organizacijoj. Rezo-
liucija svarstoma užs. reikalu komisijoj- Lietuviai raginami rašyti tai komisijai, 
kad ji rezoliuciją priimtų ir pasiūlytų ją priimti ir visam senatui.

Kongo Vadai Norėtų 
Sudaryti Federacijąt

Kongo respublikos vadai 
penkias dienas tarėsi Mal- 
gašų resublikos sostinėje, 
Tananarive mieste (buvu
siame Madagaskare) ir ten 
jie sutarė eiti prie sudarymo 
Kongo Federacijos. Visos 
dabar jau savarankiškai be
sitvarkančios Kongo dalys 
pasiliks su plačia autonomi
ja ir gal dar susidarys naujų 
autonominiu daliu.i. <.

Kongo vadų pasitarime 
nedalyvavo Gizenga, I.u- 
mumbos politinis įpėdinis, 
kuris į pasitarimą buvo 
kviečiamas, bet jame nepa
sirodė. Gizenga dedasi esąs 
“tei-etas” Kongo ministerių 
pirmini; kas ir kai kurios 
bolševikiškos ir neutralios 
šalys jį pripažįsta legališku 
I.umumbos Įpėdiniu ir jo 
vyriausybę Stanleyville mie
ste skaito teisėta Kongo vy
riausybe.

Nixonas Neskelbia
Savo Busimu PlanuC- i-
Spaudoje buvo nemažai 

spėliojimų, kad R. M. Nixon 
ruošiasi 1964 metais statyti 
savo kandidatūrą į prezi
dento vietą.

Dėl tų gandų R. M. Nixon 
paskelbė, kad visokie spė
liojimai yra dar per anksty
bi ir jis apsispręs tik vėliau. 
Šiuo tarpu jis versis advo
kato praktika, bet nenusi- 
gręš ne nuo politikos.

Trumpai sakant, buvęs 
viceprezidentas pasilieka 
sau teisę apsispręsti, kaip 
jam atrodys naudingiau.

Sovietų 'Černuška' 
Skraidė Danguje

Sovietų mokslininkai pe
reitą savaitę buvo iškėlę į 
aukštybes penkių tonų 
“sputniką,” kuriame buvo 
uždaiyta kalė “černuška.” 
Sputnikas su savo keturko
jų keleiviu greit buvo nu
leistas žemyn.

Laukiama, kad rusai jau 
visai artimoj ateityj iškels 
i aukštybes žmogų.

Amerika irgi rengiasi iš
kelti į aukštį vieną astro
nautą, bet kas bus pirmas 
erdvėje, dar tik spėliojama.

JAPONŲ IM)V.\\.\

Prezidentas John F. Ken
nedy iš Japonijos unijų at
stovo Miniom Takita, kuris 
dabar lankosi Amerikoje, 
gavo dovaną—kaukę, kuri 
nubaido visokias piktas 
(h asms.

t

56-tieji Metai

Amerikos Ambasadorius Tarėsi 
Novosibirske Su Chruščiovu

Ambasadorius Thompson, Po Dviejų Savaičių Laukimo, 
Novosibirske Gavo Progos Pasikalbėti Su Sovietų 

Diktatorių; Derybos Užsimegs Be Viršūnių Tea
tro, Bet Ką Jos Duos Tai Klausimas.

Vokiečių Pinigai ir
Amerikos Nuomonė
Vakarinė Vokietija prieš 

keletą dienų pakėlė savo 
markės vertę. Ta proga 
Amerikos iždo koks tai at
stovas iš.-itatė, kad vokiškų 
pinigu vertės pakėlimas yra 
“naudingas, bet kuklus žy
gis.” Prieš tokį savo pinigų 
vertės pakėlimo įvertinimą 
vokiečiai protestuoja. Jie 
sakosi pinigų vertę pakėlę 
Amerikos neraginami ir 

! daugiau pinigų vertės nebe- 
kelsia. Bet visokie šneku* 
liautai mano, kad Amerika 
ragina vokiečius dar labiau 
pakelti savo markės vertę ir 

Į todėl pinigai iš kitų kraštų 
plaukia į Vokietiją. Niekas 

i nepasikeitė, nes spekulian
tai mano, kad markė dar 
kils. Viskas tas atsitiko dėl 
vokiško žygio menko įverti
nimo.

Amerikos ambasadorius 
Sovietų Sąjungai Thomp
son grįžo iš Washingtono 
vežinas prezidento J. F. 
Kennedy asmenišką laišką 
sovietų diktatorius Chntš- 
čiovui. Bet vos tik ambasa
dorius grįžo į Maskvą, N. 
Chruščiov išvyko i Sovieti
jos kolchozus ir sovehozus 
ieškoti kaltininkų, kodėl 
Rusijos žemės ūkis nieko 
nepaveja ir nieko neprave
ja. Ambasadorius Maskvoje 
laukė apie 2 savaites, kad 
Chruščiovas jį priimtų, bet 
Nikitos ir pėdsakai Maskvoj 
pranyko.

Pagaliau po veik 2 savai
čių laukimo Chruščiovas su
tiko priimti ambasadorių 
Novosibirske, kur Thonųi- 
son kalbėjosi su diktatorių 
4 valandas.
Tai lyg ir pradžia derybų, 
bet kol kas tik pirmieji dc- 

, rybų bandymai.

'Taikos Korpusas' 
Nebus Šposų Lizdas

Amerikos “taikos korpu
so” viršininkas R. Sargent 
Shriver sako, kad kas no- ; 
ri smagaus ir lengvo gyve- 
į imo. tam “taikos korpuse” . 
vietos negali būti. To korpu
so nariai imasi sunkaus dar
bo padėti kitų kraštų žmo
nėms gerinti jų ūkį, kelti 
higieną ir dirbti kitokius 
darbus sunkiose sąlygose ir 
linksmam gyvenimui vietos 
nebus.

R. S. Shriver tuo įspėjimu 
atrėmė republikonų leidžia
mus gandus, kad “taikos 
korpusą'” bus užuovėja sie
keliams, nenorintiems tar
nauti kariuomenėje ir pa
našius gandus.

Laose Komunistai 
Pasist u mėj o Pi r mg n

Panaikino 17 Komisijų

Prezidento J. F. Kennedy 
patvarkymu panaikinta 17 
įvairių tarpžinybinių komi
sijų įvairiausiais vardais, o 
tarp jų buvo ir tokių, kurios 
seniai jau nebeveikė. Visos 
tos komisijos buvo įkurtos 
I). Eisenhouerio laikais.

Ta proga bus sutaupyta 
virš trijų šimtų tūkstančių 
dolerių ir vyriausybės dar
bas būsiąs našesnis.

j S

Bekalbant, kaip padaryti 
Laosą neutraliu kraštu ir be
sipiktinant, kad sovietų lėk
tuvai stato Laoso komunis
tiniams partizanams gink
lus, Laoso komunistai pada
rė smarkoką puolimą ir už
kariavo svarbias vietas La- 
oso karalystėje. Jiems pa
vyko užimti svarbius kelius 
ir suardvti savo priešų susi
siekimą.

Gavę nemalonios pylos, 
Loaso vyriausybės vadai 
skubina derybas su neutra
liaisiais krašto vadais, kad 
surastų Laosui “neutralią” 
poziciją šių dienų pasaulyje.

Vakaruose komunistų žy
mūs laimėjimai vėl kelia 
rūpesnio.

ČIA ŽI VO 22 KASĖJAI

Indianoj. Yiking kasykloj 
prie W. Terre Haute. kasy
kloj Įvyko sprogimas ir žu
vo 22 angliakasiai. Tai pir
ma nelaimė toje I I metų 
senumo kasykloje ir pirma 
toki nelaimė Indianos vals
tijoj po 1918 metų nelai
mės. kada žuvo 12 anglia
kasiu.

Nasseris Laimina
Alžerijos Derybas

Prancūzijos ir Alžeri
jos arabų nacionalistų de
rybos jau vykstančios slap
tai Šveicarijoj. Arabai na
cionalistai dabar sako, kad 
nebėra reikalo slapstytis su 
tomis derybomis, nes visi 
apie jas ir taip žino.

Iš Egipto praneša, kad 
diktatorius Nasseris irgi pri
taria deryboms ir net sutin
ka, kad Tuniso prezidentas 
Burgiba derybose vaidintų 
tarpininko vaidmenį.

Nasseris turi labai svaruz
žodį Alžyro nacionalistų 
tarpe, nes iš jo iždo Alžeri
jos sukilėliai daugiausia 
gauna paramos ir iš jo san
dėlių daugiausia gauna 
ginklų. Todėl Alžerijos na
cionalistai prašė jo sutiki
mo deryboms ir prašė nesi- 
rūstinti, jei Nasserio prieši
ninkas Burgiba tarpinin
kauja deryboms.

Britų Bendruomenė 
Ir Pietų Afrika

Londone jx>sėdžiauja mi
nisterių pirmininkai visų 
(Britų, Bendruomenės vy
riausybių. Dalyvauja ir Pie
tų Afrikos ministerių pir
mininkas Verwoerd. Pietų 
Afrika neseniai pasiskelbė 
respublika ir dabar iš naujo 
turi būti priimta į Bendruo
menę, bet kai kurios Afri
kos valstybės tam yra prie
šingos dėl Pietų Afrikos ve
damos griežtos segregacijos 
tarp rasių politikos. Ypač 
Ghanos N’Krumah esąs tam 
priešingas.

I Bendruomenę dabai įs
tojo Nigerija ir nori įstoti 
Kipras.
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Jungtines Tautos, Kongo, Lietuva
Jungtinių Tautų organizacija jau keli mėnesiai “da

ro tvarką” Kongo respublikoje. Daro tvarką ne tuščio
mis rankomis, bet su pora desėtkų tūkstančių kareivių, 
suvežtų iš Įvairių Afrikos, Azijos ir Europos kraštų.

Jungtinės Tautos i Kongo Įsikišo su savo tvarkos da
rymu pačios Kongo vyriausybės kviečiamos, jas ten pa
kvietė nabašnikas Lumumba, nes kitaip nebegalėjo su
sitvarkyti su savąja kariuomene ir su belgais. Kariuome
nės siuntimui i Kongą pritarė visos didžiosios valstybės, 
jų tarpe Jungtinės Amerikos Valstybės ir Sovietų Są
junga, taigi tos valstybės, kurių sutartiras pasisakymas 
ne taip seniai sulaikė karą prie Sueco kanalo.

Kaip žinoma, “tvarkos atstatymas” Kongo respu
blikoje vyksta visai rekaio, o šiomis dienomis net matė
me ii toki vaizdą, kad Kongo kariuomenė Matadi ir Ba- 
nana uostuose nuginklavo Jurgtinių Tautų kariuomenės 
vieną dalini ir Parodė pasauliui “tvarkdarius” su iškelto
mis rankomis ir beginklius. . .

Sudaro kareiviai, kurie Matadi uoste gavo i kaili 
nuo kongoliečių, kuriuos JT vadų išmintis nubalsavo nu
ginkluoti, paskatiro Sudano vyriausybę savo karius i’ 
nedraugiškų Kongo džiunglių atšaukti, kad nereikėtų 
kur nors ir vėl sudėti ginklus ir iškeltomis rankomis ro
dyti JT galią . . .

Kongo tvarkymas j*ra komedija. Kiekvienas kariškas 
dalinys, JT pasiųstas i Kongo “tvarkos daiyti,” daro 
maždaug savo tvarką, ypač Afrikos gai-siai kalbančių 
valstybių kariški daliniai vykdo Konge N’Krumah'os, Se- 
kou Tourė's, Nasserio ir kitų vadų politiką, o JT politika 
Kongo džiunglėse taip ir lieka nematoma, jei toki poli
tika iš viso yra. Tiktai prieš Belgiją, kadangi ji maža ir 
neturi daug divizijų. Jungtinių Tautų vadovai yra griež
ti ir rodo smarkų veidą. Bet ir belgų jie dar nepajėgė iš
gąsdinti.

Žinoma, jei JT organizacija sutrauks Į Kongo res
publiką dar kelis tūkstančius karių, gal ji ir pajėgs nu
ginkluoti Kongo kariuomenės dalinius, nors kokiem ga
lam tatai būtų daroma, niekas negalėtų pasakyti.

Apie JT Kongo operaciją verta kalbėti todėl, kad

YRA IR PROTESTUOJANČIŲ

Skotijoje. Holy Loch uoste yra Amerikos atomo jėga 
varomų povandeninių laivų bazė. Viršuje būrys žmo
nių reiškia protestą, kai į uostą Įplaukia laivas Pro
telis, kuris povandeninius laivus aprūpina visokiomis 
reikmenimis. Apačioje policija traukia iš vandens pro
testantus. kurie, bėgdami nuo policijos, išvirto iš lai
velio ir išsimaudė.

Mahelona ligoninę. Pirmu
čiausiai davė baltą kaukutę 
ir Įsakė bet su kuo kalbant 
nuolatos turėti burną prisi
dengus; surašė rekordą nuo 
pat gimimo dienos; davė 
privatų, gražų ir labai malo
nų kambarį; su kitais ligo
niais be slaugės priežiūros 
nebendrauti; per tam tikrą 
laiką lankytojai nebus Įlei
džiami, ir vien Lk radijo 
priimtuvą gali turėti, bet 
nieko daugiau, žodžiu, nuo 
pasaulio ir jo visų marnas- 
čių griežtai atskiltas

Kas savaite
Kardinolai nori pinigų

Katalikų bažnyčios vado
vybė Amerikoje nejuokais 
iškėlė reikalavimą, kad fe
deralinis iždas duotų kata
likiškoms mokykloms pini
gų. Pradžiai kardinolai ir 
arkivyskupai žada pasiten- 
kint žemanuošimtinėmis pa-

Nuo vidurnakčio iki sep- skolomis, kas, girdi, bus vi-

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS, Hawajuose 

(Tęsinys)
Socialinė medicina 

praktikoje
Dažnai girdime kalbant 

apie socialinės medicinos

Pereitą savaitę kalbėjau, 
kaip man teko pereiti še- 
rengą tuberkuliozės Mahe- 
lora ligoninėj, Kauai. Čia

tynių rvto neimti nieko Į 
bumą ir nė vandens neger
ti. Septintą valandą ryti la
boratorijoj technikas pel
nosi, gerklę, tiesiai Į vidu
rius Įkišo plonytę žarnelę, 
išpumpavo kas ten buvo, 
per tą pačią Įleido kaž ko
kio skysčio ir vėl išpumpa
vo ; kai šitas baigė savo. tai 
šalimais jau pasiruošusi sto
vėjo slaugė ir jinai paėmė 
mane i savo rankas: liepė 
sėstis, iškišti liežuvi, o jinai 
tik čiupt už liežuvio, skys
čio Į gerklę šmyrkšt ir sako: 
“kosėk, kosėk ir spiauk Į 
popierinę dėžutę.” šitas la
boratorijos kambaryje veik
smas bene -Įkyriausias ir 
niekas ten eidamas nesku
ba.

Kituose laboratorijos sky
riuose nieko ypatingo bei

mo:
Jeigu viešosios mokyklos 

yra geros kelioms dešimtims 
milionų jaunų žmonių, ko
dėl jos yra negeros katali
kų jaunimui? Jei vyriausy
bė pripažintų, kad katali- 

! kų vaikams yra reikalingos 
kokios tai specialinės moky
klos, ji tuo patim pripažin
tų, kad viešosios mokyklos 
nėra geros, todėl turėtų jas 
gerinti, o ne mėtyti pinigus 
privačioms mokykloms rem
ti. O kas nori turėti specia- 
lines mokyklas, tai turi ir

sai pagal konstituciją ir bus 
malonus dalykas.

Kadangi dabar ir prezi
dento kėdėje yra katalikų 
tikybos žmogus, tai kardi
nolu ir arkivvskupu pinigu, ., . .• i pasikastvti. reikalavimas kelia vpatin- ■1 
gai gyvą susidomėjimą vi- ..
šame krašte. O ką konstitucija.

Žinoma, kardinolų aiški- Į Konstitucija apie mokyk- 
nimas, kad žemanuošimti- las nesako nieko, ji tik sako, 
nės paskolos yra kitokia pa- , kad JAV-bėse valstybinės 
galba, negu stačiai pinigų religijos nėra ir apie bažnv- 
davimas, yra tik akių moni- čias valstybė nesirūpina. Iš 
jimas. Jei viena pagalba yra to seka, kad ir apie bažny- 
nrieš konctituciją, tai ir kita tinęs Įstaigas, mokyklas ir
pagalba yra taip pat prieš 
konstituciją ir visai nesvar
bu, kaip ja vadinti. Tą žino 
ir kardinolai su arkivysku
pais, jiems tik svarbu yra

panašias Įstaigas valstybė 
nesirūpina. Skyrimas pini
gų bet kokiu pavydalu para
pijinėms mokykloms remti 
būtų aiškus prasilenkimas 

avo rankas Į federa- i su bažnyčios atskyrimo nuo
Iini iždą, o kartą tas bus valstybės dėsniu. Apie tą ir 
padalyta, reikalai eis kaip kalba valstybės ir bažnyčios 

Įkvraus, tik labai daug ido- sviestu patepti—pirma ne- atskyrimo šalininkai, 
mių dalyku • užrekorduoja ■ didelė paskola žemais nuo- Kardinolai ir arkivysku- 
ir parodo, kaip tavo gyslo- Kimčiais, paskui didesnė pa- pai sako, kad pinigų davi- 
se kraujas teka, pulsas’mu- skoIa Jau visai be nu°šim- mas jų parapijinėms moky- 
ša, širdis plaka.kaip pagau- Pasku^ nedidelė subsi- kloms “nelaužytų” konstitu- 
ni’ ausyse girslą, kokiam (bja, o paskui didelė subsi- cijos. Jie yra gatavi konsti-

dabar JAV kongrese, senate ir atstovų rūmuose, kalba- kalbėsiu apie tolimesnius i pagalba seniems žmonėms, ctovvį tavo akv<5 gerklė fb-la ir taiP ls bažnyčios at- tuciją “išaiškinti taip. kaip. . - . . _ . _ | nnizs ėin»-»rl ifin 1/nlho , J J ■ » „1 -__ ____  _ lr,._ ”___________ __ 1—•___ _______ T___ma priimti rezoliuciją, pagal kurią JAV vyriausybei bū- prietykius. 1 aP’^. Įai šiandien kaba 11 kiek turi burnoj dantų ir nuo valstybės liks
tų patariama ir Lietuvos bylą iškelti toje pačioje Jungti- os tik nuvykęs Į Hono-1 . ongiesas. ai o uni- kjek SUgedusių, pataria kas 'aidas, 
nių Tautų organizacijoje. rastinėJe radau prane- 11 daryti; kiek turi savo kū- ..

Jeigu senatoriaus Kuchel ir kongresmano Lipscomb r1?1*’ ka*‘ tuojau atvykčiau p • žmonių (moterų “e kau“uky XISi 1,121 vie_ J1C * *U?°'. .. 
pasiūlyta rezoliucija kongrese ir būtų priimta, ji vyriau- *ei" nuo 62 metu ir vvru nuo 65 ; Ir hetuvių kumginej spau-
sybei nebūtų privaloma, tai būtų tik rekomendacija. Ar 
vyriausybė imtųsi žygių tai rezoliucijai vykinti, žinių nė
ra. Kai rusų Chruščiovas JT seime iškėlė “kolonijų klau
simą,” Amerikos vyriausybė visiškai neišnaudojo pro
gos iškelti sovietiškų kolonijų klausimo ir tik Anglijos 
delegatas plačiau užsiminė apie sovietų kolonialinę impe-

Honolulu ligoninėje
Nuvykęs pasisakiau kas 

per vienas. Parodė vietą sė
stis tarpe gyvų nabašninkų, 
kurie iš tikiųjų atrodė nei

nuo 62 metų ir vynj nuo 
metų amžiaus) gydymas 
būtų nemokamas, arba ap-

uems pelninga ir naudinga, 
bet tai nieko neirodo. Kon
stitucijai aiškinti yra Auk
ščiausias teismas, tik jis ga
li pasakyti, ar koks vyriau
sybės veiksmas yra prieš 
konstitucija ar ne.

Aukščiausias teismas jau 
yra pasisakė? vienu atveju, 
bet kardinolai ir arkivysku
pai mano, kad to pasisaky
mo negana. Gal kada tas 
teismas turės progos ir vėl 
pasisakyti, o kol kas ginčai 
eina tarp vvriausvbės (pre
zidento) ir kataliku bažny
čios vadovybės dėl parapi
jiniu mokyklų šelpimo kon
stitucingumo. įdomu, kad 
kol kas ginčai eina daugiau 

kataliku. Protestantai 
dar tik žiūūri ir laukia, kaip 
vyriausybė apsispręs. Bet 
nėra abejonės, kad jie irgi 
“ims balsą,” jei kardinolai 
ir arkivyskupai prisipii-štų 
prie iždo ir pradėtų iš jo 
stiprintis.

psichologijos kambaiyj pa- doj galima skaityti, kad pa
rodo, kokiam stovyj yra ta- rapijinės mokyklos sutau- 

..... vo nervai ir kaip protas vei- pančios mokesnių mokėto- 
mokama? i> socialinio drau- kja. užrekorduoja tavo aj_ jams apie tris bilionus do- 
dimo fone o. Tam ypač 5^,^ prakaitą, šlapumą, lerių kasmet. Ta suma rodo, 
giieztai pi įesinasi gydytojų skrep]įU3> išmatas, kalbą ir kiek giliai kardinolai ir ar- 
oiganizaeija (AMA), drau- ret baigiama ištobulinti kivyskupai būtų linkę kiš- 

aparatą, kuris parodys, ką ti savo rankas Į bendrąjį 
tu mąstai. Ot tada su ap- šalies iždą savo parapi j i- 
nuoginta dūšia kiekvienas nėms mokykloms remti. Jie 
atliks išpažinti aparatui iš i “sutaupo,” o todėl nori gau- 
viso savo griešno gyvenimo, ti, kad nebereikėtų taupyti.

Keisti taupvtojai.
Tūkstančiai doleriu Amerikoje visiems yra

Šitie visi modernūs apa- ^rantuotas pradžios švieti- 
, .. v. , . ratai kainoia šimtai tūk- mas ir aukštesnės mokyklos
tymas nepraėjo. Vienok vi- stanciu dolerių ir paprastam nemokamai. Visiems lygus 
suomenes spaudimas buvo juos isi?yti visi^ Švietimas ir katalikai iš tu
toks stiprus, kad net diksi- Rai ne?manoma 0 kurie pa_ mokvklų nėra išskirti, jei

vieniai, arba keli susidėję |tik jie nori, iie gali jomis 
gydytojai turi klinika ir naudotis ir daug kur nau-

dimo kompanijos ir daugu
mas turtingesnių žmonių.

Pereitame kongrese, dar 
esant republikonų admini-

riją. Jam pritarė vienas kitas delegatas ir tuo klausimas eVvi. nei mirę—išblyškę ir 
pasibaigė. Jei Amerikos vyriausybės manytų, kad rusų lyg pritrenti. Visi laukė sa- 
pajungtųjų kraštų klausimas yra verta kelti JT organiza- vo eilės, šaukia po vieną, 
cijoje, nėra abejonės, kad atsirastų pozicijos senatorių ir padaliau ir mano vardą iš- «traįjjai ^kongresas "svarstė 
kongresmonų, kurie tokią paskatinimo rezoliuciją kon- šaukė. Forand biliu. kuris siekė už-
gresan Įneštu, o pagaliau vyriausybė ir be kongreso ska- Slaugė parodė kambarį, tikrinti senu žmonių gvdy- 
tinimo tą galėtų padarui. Bet galima abejoti ar darvs. kuriame nieko nebuvo, tik ma iš socialinio draudimo

Mat, JT saugumo taryboje toks klausimas galima 
iškelti, bet rusų “veto” jį iš kaito palaidos, o jei klausimą 
perkelti Į’JT seimą, tai reikia, kad du trečdaliai delega
tų ją remtu. Tie laikai, kada Amerika galėjo sukelti i 
kojas du trečdaliu JT seimo delegatų, yra praėję ir var
gu begriš. Todėl perspektyvos ko nors atsiekti su kongre
so rezoliucija, nėra šviesios. Nemažinant propogandos 
vertės, kokią turėtų rezoliucijos priėmimas kongrese, 
toliau to betgi vargu ar galima tikėtis nueiti.

no keleto? minučių Įėjo gy- lėšų. Bet kongrese tas Įsta-
dytojas su slauge, kuri jau 
turėjo ir rodė gydytojui rfla- 
”O rekordą. Dirstelėjęs i po
ni erių. gydytojas paėmė už 
’-ankos ir tikrino pulsą, o 
Jaugė už kitos ir su metali
niu labai mažyčiu masteliu 
matavo rusvą spuoguti, ku
ris atsirado toje vietoje, kur 

buvoGeriausiu atveiu JT organizacijoj iškeltas Lietuvos Afehelona ligoninėje 
simas gal galėtų duoti “vengrišką” rezoliuciją, ko- keista vaistu ir per bklausimas

kiu JT seimas vra priėmęs bene visą desėtką ir visos jos 
Vengrijos tautai nedavė nieko. Kadaras kaip buvo, taip 
ir yra rusu pastatytas vengrų smauglys, o pati JT organi
zacija r et nesusipranta tos kadarinės Vengrijos delegatą 
išmesti iš savo tarpo.

kratai su republikonais ne
išdrįso nužerti tą opų klau
sima šalin ir priėmė 
pakeistą ir netikusi Įs
tatymą, kuriam gydytojų 
organizaci ia priešinosi, bet 
užtat draudimo kompanijos 

aistų ir per baltą sa- Į ii pasitiko išskiestomis ran- 
”0 kauke pratarę: “pozity-;komis. Mat. Įstatymas nu- 
ms.” Bet ką tas reiškė, jiem Į matė padėti seniems žmo- 
Hk žiroti. 'nėms gydytis, jei jie apsi-

draus privačiose kompani
jose. Privačioms draudimo 
kompanijoms Įstatymas ti
krai naudingas, bet seniems

KODCL SIUNTINIAI I 
LIETUVĄ BRANGŪS

nepatenkinti) visą kaltę su
verčia siuntimo Įstaigoms.

----------  Komunistų “Laisvė” va-
Kas yra siuntęs siuntinį Į sario 28 d. rašo, kad “nuo š. 

Lietuvą, tas žino, kad siun- m. sausio 1 dienos tarybinė 
timas yra labai brangus, valdžia pakeitė senus rub- 
kad jam tenka išleisti virš , liūs naujais ir brangesniais, 
pusės prekių kainos. Kodėl i Dabar už vieną Amerikos 
taip yra? i doleri moka tik 90 kapeikų.

Taip yra todėl, kad Ma-Bet dar nė viena agentūra 
skva ima didelius muitus, i nepranešė, kad muito mo-
kad ji nustato ir visas kitas 
siuntimo išlaidas, išskyrus 
atlyginimą paštui.

kesčiai pakeisti ... Ar sa
vanaudiškos agentūros ne
pasinaudos dar daugiau iš

Bet ir šiame krašte gyve-:šių siuntinių. ’ 
nantiems Maskvos klapčiu-' Taip rašo “Laisvė,” nors 
kams yra šventas kiekvienas gerai žino, kad muitus ir ki- 
Maskvos žodis, todėl jie, tas siuntimo išlaidas suma- 
norėdami saviškiams išaiš-1 žinti tegali Maskva, 
kinti šitą neteisybę (matyti, Kaip reikia vadinti tokius 
kad ir bolševikuojantieji, žmones, kurie taip mulkina 
kurie siuntinius siunčia, yra net saviškius. O. L

Po to per penkius mene-j 
rius nieko negirdėjau, nei' 
’okių nesveikumo požymių 
teraučiau ir. rodos, visas 
nrietvkis nuėjo užuomarš- 
rin. Bet prieš porą mėnesių 
parvykęs namo, radau vėl 
“paviestką” ateiti Į Mahe- 
jona ligoninę.

Kai šį syki nuėjau, tai jau 
nebebuvo jokių ceremonijų, 
riesiai paguldė ant tos sti
klinės lentos, vėl darė X-ray 
nuotraukas ir dr. Kim jau 
rako, kad nebegalima ati
dėlioti, reik tuojaus pradėti 
rimtą gydymo procesą.

—Kaip ilgai tas procesas 
truks?—klausiu daktarą.

—Nuo dviejų savaičių li
gi trijų mėnesių, bet gali 
užsitęsti ir iki trijų metų,— 
dr. Kim atsakė ir taip aiš
kiai, kad bet kokiam išsisu
kinėjimui jau vietos nėra.

žmonėms tai jau kitas da
lykas.

Kongresinėj kovoj prieši
ninkai šaukė, kad suvisuo
meninus medicinos pagalbą, 
bus užkrauti milžiniški mo
kesčiai, bus nustelbta as
meninė iniciatyva ir dar vi
sokiausių nesąmonių prikal
bėta ir vis dėl to prakeikto 
biznierių ir daktarų lupikų 
pelno. Gi man šiuo tarpu 
teko pačiam ant savo locno 
kailio išbandyti socia- 
lizuotos medicinos sistemą.

Pavyzdingiausia gydymo 
sistema

Be jokių išsisukinėjimų

tuos aparatus, tai jie ir nu
stato savo aukoms tokia 
kaina, kad paprastam dar
bininkui pasiduoti periodi
niam sveikatos patikrini
mui, arba susirgus rimtai 
gvdvtis visiškai neįmanoma.

Turčiai didele laimę, kad 
mano kūne džiovos giltinė 
buvo greit pastebėta, su
čiupta ir sukontroliuota. Są
žiningą medicinos pagalbą 
suteikus, už poros savaičių

dojasi. Viešosios mokyklos 
nėra nei antikatalikiškos. 
rei antitikvbinės, todėl ka
taliku vaikams jose negresia 
pavojus, kad juos išauklės 
antikatalikais. Tai kodėl 
katalikai negali tomis mo
kyklomis naudotis? Jie ga
li naudotis ir. kaip minėta, 
daug kur naudojasi.

Bet kataliku bažnyčios 
vadovybė skaito, kad tik 
kunigu ir vienuoliu vedamos

galėiau apleisti ligonine, 1 lsauklėti baž-
kas ligai kiek isisenėjus už-jočiai ištikimus žmones, to- 
trunka mėnesius ir metus.
Už visa šita esu dėkingas 
Mahelonos ligoninės admi
nistracijai, ypač dr. Peter 
M. Kim ir virš visko socia
linei gydvmo sistemai.. Man 
gydymasis nekainojo nė 
cento.

Apleislamas ligoninę pa
klausiau gydytojo, kiek man 
būtu kainavę privatinėje 
klinikoje, arba privatinėje 
ligoninėje tas visas tain 
greitas, rūpestingas patar
navimas ir greitas išgydy
mas? Atsakė—nuo tūk sta n-

dėl deda pastangas, kad ka
taliku vaikai lankytų tik ka
talikiškas mokyklas, kurios 
vra griežtoje kunigų prie-

“Lietuviškos” mokyklos
Kartais girdime pasako- 

iant, kad paranijinės*moky
klos esančios kai kur tauti
nės, pavyzdžiui, lietuviško
se parapijose lietuviškos.

Kalbėti taip kalbama, bet 
lietuvišku mokyklų prie pa
rapijų nėra.Yra parapijinės 
mokvklos, bet lietuviškų nė
ra. nes kataliku bažnyčia 
iau seniai dedasi esanti 
Amerikos katalikų bažny
čia, o ne kaž koki lietuviš
ka. lenkiška, prancūziška, 
vokiška, itališka, ispaniška

žiūroje. Laisvame krašte ,r dargi ne airiška bažnyčia.
niekas jiems netrukdo to 
daryti, bet kodėl jiems duo
ti pašalpą? Argi valstybės 
reikalas padėti kunigams 
auklėti jų tikybos jaunimą 
tiems kunigams ištikimoje 
dvasioje ir skyrium nuo visų 
kitų tikybinių grupių jauni-

pasidaviau rimtam gydy- i čio iki keliu tūkstančiu. Tai 
muisi ir nežinodamas kaip kur paprastas darbininkas 
jis ilgai truks. Sekmadienį ar eilinis pensininkas tuos 
nuvykau į tuberkuliozės tūkstančius gali gauti, kuo

met jis vos galą su galu te- 
suduria. Vienintelis tam at
sakymas, tai socializuota 
medicinos sistema ir geriau
sias tam pavyzdys—Hava
juose.

Tokių tautinių bažnyčių čia 
nėra. gal tik pereinamaja
me, “virškinimo laike” to
kios bažnyčios buvo ar dar 
kai kur yra. Šiaip jau kata
liku bažnyčia suamerikonė- 
io ir amerikonina savo ave
les, Todėl ant “tautiško” 
kablelio nėra pagrindo pa
sikabinti. Kas tam netiki, 
tepasiklauso, kaip vienuolės 
mok vtojos “lietuviškose” 
parapijinėse mokyklose kal
ba lietuviškai. To užteks.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DRAUGUA LIETUVAI REMTI

Šita draugija išsivystė iš kos Raudonajam Kryžiui— 
Vilniui Vaduoti Sąjungos $220.00; International Res-
skyriaus, kurs Worceste- 
lyje veikė nuo 1932 metų 
lapkričio 29 d iki Vilniaus 
atgavimo.

1939 m. lapkričio 23 d.

cue Relir Fund—$250.00 ir 
kt. smulkesnes sumas ki
tiem panašiem reikalam.

Be Centro, tiem reikalam 
dideles sumas yra skyrę at-

Vilniui Vaduoti Sąjungos skiri skyriai tiesioginiai, 
skyrius buvo pakeistas i (Žemiau bus duoti pirmojo 
Lietuvos Rėmėjų Draugiją, skyriaus skaičiai).
o 1940 m. mgsėjo 24 d. 
draugijos vardas buvo pa
keistas Į "Lietuvai Ramti 
Draugiją.”

šios draugijos komitetas 
ėmėsi iniciatyvos sušaukti 
visos Massachusetts valsty
bės lietuviu organizacijų at-

Centro Komiteto pirmi
ninkais iš eilės buvo šie as
menys : Antanas Kriaučia
lis, Julius Kiškis, Juozas 
Arlauskas ir Juozas Šalavie
jus. Centras turėjo gausias 

; valdybas su Įvairiomis ko
misijomis, kuriose vienu ar

stovų suvažiavimą. Jis ivy- kitu metu yra buvę veik visi 
ko 1941 m. sausio 26 d. ž i n omesni Massachusetts 
Worcestervje. Suvažiavime valstybės lietuvių pažange- 
dalyvavo 34 organizacijos sni veikėjai.
su 88 delegatais ir 10 atski
lų veikėjų. Jame buvo iš
rinktas Centro Komitetas, 
Įvairios pagelbinės komisi
jos ir buvo nutarta Įsiregi-

P ir moj o skyriaus veikla
Viena? iš veikliausių Lie

tuvai Remti Draugijos sky
rių yra Worcesterio pirmas

DRAUGIJOS LIETUVAI REMTI PIRMOJO SKYRIAUS VALDYBA

Iš kairės sėdi: ižd. J. Dvareckas, fin. sekr. 0. Tarailienė, pirm. .M. žemaitaitis, vicepirm. Julija 
Lendraitienė. vicepirm. J. šalaviejus. Stovi ta pačia tvarka: koresp. J. Krasinskas. iždo glob. V. 
Mitrikas. ižd. «lob. J. Taraila, sekr. J. Palafceciis. <žd<» ylob. J. Valiūnas, iždo »lob. J. Matijošaitis.struoti Massachusetts vai- skyrius, apie kuri reiktų pa

stebės Įstaigo-e "Lithuanian kalbėti atskirai.
Aid Association, Ine.” var
du.

Draugijos čarteris buvo 
gautas 1941 m. spalio 21 
d. Steigėjais pasirašė: A.
Kriaučialis. J. Dvareckas, Birutės, 
Jz. Arlauskas. G. Samson. Jurgio,

Worcesterio skyrius per 
tą laiką savo raoštu yra ap
jungęs šias organizacijas: 
SLA 318 kp. (pradžioje vei
klos), šv. Kazimiero D-ią, 

Šv. Liudviko, Šv. 
Lietuviu Piliečių

i=7X i ~ -ta CT1
-ui—$2,198.45; Tremtinių Pr. Juozūnas, Juozas Pup- gos du sūnūs eina atsakin- 
šalpai—$1,283.05; Raudo-j ka, J. Rioglis, Kl. Zurlis, L gas pareigas: Jonas yra 

Yablonskis, M. Endzelienė, bankų revizorius, o Vytau-

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
DAINŲ ŠVENTĖ patalpose v.<< 6 uetuvių 

dailininkų, gyvenančių pie- 
Liepos 2 d. Chicagos di- tinėje dal\„ 4 bv paroda, 

džiulėj Amfiteatro salėj bus kuri taip pat «.a pi oga buvo 
JAV ir Kanados Lietuvių publikos aplenk rta.
Antroji Dainų šventė. Salė Kali,. o ,nl.ęjį
sutalpina 2o,000 asmenų,
oras joje vėsinamas, todėl Kovo 5 d lietuvių skau- 
publikai nebereikės prakai- tai, kaip ii ?ernai jėzuitų 
tuoti kaip pirmojoj dainų namuose suiengė vadinamą

“Kaziuko” mugę. Skautai 
komitetas prašo‘čia pasirodė Įvairiais savo 

išpar-vi- uos

Ad. .Tazukevičius, J. Tuini- Klubą. Aušrelės (iki jos gy
la, W. Anesta, L. Stasiulis vavimo), Moterų Klubą, 
ir A. Matjoška. Tokiu tai Senu žmonių Pagelbinę Dr- 
būdu Massachusetts valstv- -ią. SLA 57 kp.. ALT San- 
bėje Įsisteigė organizacijų daros 16 ko.. Lietuvių Res- 
iunginvs rūpintis kultūri- publikonų Klubą ir Lietuvių
niais, šaipos 7__ T 2 _x----- ---ir Bieruvos va- imtom VlllC 

v ksvvti diliui.

davimo reikalais. Vėliau i Skyrius be kultūriniu ir

najam Kiyžiui—$1,017,50; 
Vargo Mokykloms Vokieti
joje—$500.00 ir Vasario 16 
gimnazijai V. Vokietijoj— 
$422.95. Be to, smulkesnė
mis aukomis skyrius yra pa
rėmęs šiuos reikalus:

Aukojo vietos lietuviškų 
laikraščiu (Amerikos Lietu-' 
vio ir Worcesterio Žinių) 
palaikymui;

J. Vieraitis, M. Weikšr.er, 
Pranas Aukštuolis, Antanas 
Vagelis, M. Jankauskas, 
Pranas Pauliukonis. D. Pe- 
nikas. Jonas Vizbaras, A. 
Pefrauskas. Pr. Račiukaitis. 
Julius Cviklas. Jonas Dva
reckas, Julė Lendraitienė, 
V. Mitrikas

Aukojo žvmiųju lietuvių 
Amerikoje susikūrė Amen'-1 šalnos reikalų, plačiai dirbo paminklų statymui (V Krė- 
Vnc Tioftivin Turvho iv Rol. A T T’o darbo ATT’n vės.MickeviČiaUS. Vaclovo

Biržiškos, dr. J. Šliūpo); 
i Nuolat remia N. Anglijos

. . A x , XT ... „ x_ kultūrini radijo pusvalandi
nenusloj0 ir tebera tęsiamas Nepriklausomybes _ šventes . ,.Laipvžs Vaiįas” ir vra jo 
iki šiol. i minėjimai, ruošiami įvairūs I

Draugi ios veikloje daly- protesto mitingai, priima

kos Lietuvių Taiyba ir Bal- ALT’o darbą, nes ALT o 
fas panašiem reikalam ir,, skyrius Worcestervje trom- 
žinoma, Letuvai Remti Dr- pai tegyvavo. Iki šiol kas- 
-ios darbas sumažėjo, bet met buvo rengiami Lietuvos

sprendėjų tarpe;
Yra skyręs smulkesnių i 

Lietuvos karo invali- ;vavo veik visos Mas=achus- mos ir išsiuntinėjamos rezo- ,v Kiletts lietuvių kolonijos. Buvo liucijos Lietuvos vadavimo , ‘ ...... ,,
• * --.* j ..*',.. i • m . , .. dams, džiovininkams Vįsteigti drauguos skvnai reikalai?. Taip pat suruošta
Worcestervie (1), So. Bos- nemažai 
tone (2). Brockton-Montel- veikėjų 
lo (3), Lowell (4). Camb- steryje; 
ridge (5). Norwoode (6) ir 
Haverhill (7). Be to, drau
gi ioje buvo atstovaujamos 
sekančio- vietovės: Dorche
ster, Hudson, Athol. Chel
sea, Jamaica Plain. Law- 
rence ir Neponset.

Draugija iš pradžių lietu
viškus reikalus rėmė per
I ietuvos nas:untinvbe. vė- pelno 
liau per BALF’ą ir ALT’ą. metais 
Lietuvai Remti Draugijos i jamos) 
Centras iš savo kaso? per 
ta laika pinigais vra skvres 
ALT’ui—$2.551.15: BALF’ 
ui — $5,766.00; Tremtinių

dirbiniais ir 
davė.
Ta pačia proga konsulo 
žmonos J. Daužvardienės 
rūpesčiu Chicago Daily 
Tribūne, vienas iš didžiųjų 
Amerikos dienraščių, Įdėjo 
4 dideles nuotraukas iš lie
tuvių skautų veiklos ir p. 
Daužvardienės paaiškinimą 
apie lietuvių papročius ir kt. 
įyšium su “Kaziuko” muge.

Pažymėtina, kad ir lenkų 
“Vilniaus Mylėtojų Draugi
ja” (Stowarayszenie milo- 
snikow Wilna) savo salėje 
kovo 4 d. taip pat buvo su
rengusi “Kaziuko” mugę ir 
per radiją skelbė, kad ta 
proga prisimins Vilnių ir 
Lwową . . .

Prie kiekevienos progos 
I šventę atvykti pažadėjo lenkai nepamiršta savo teri- 

teisingumo sekretorius Ro-, torialinių pralaimėjimų, 
bert F. Kennedy. Tas padės i Naujienų banketas 
švente plačiau išgarsinti ir Kovo 5 d. pp. Lietuvių

šventėj.
Šventės

jau dabar savo atostogas 
taip planuoti, kad liepos 2 
d. galėtume dalyvauti dai
nų šventėje. Juo daugiau 
lietuvių šventėj dalyvaus, 
tuo ji bus sėkmingesnė.

Komitetas prašo ir pini
gais paremti, nes tokią šven
tę rengiant yra labai daug

j išlaidų. Kiekviena auka bus 
į vertingas Įnašas lietuviškai 
dainai palaikyti.

Atskirų vietovių lietuviai 
prašomi savo chorams, jei 
jie rengiasi šventėj dalyvau
ti, padėti surengti pobūvius, 
koncertus ir kt., kurių pel
nas būtų skiriamas tų cho
rų kelionės išlaidoms. Ko
mitetas chorams tėra paža
dėjęs atlyginti tik pusę iš
laidu.

tas Massachusetts <ieimelio 
atstovas.

Tėvas tuo tik džiaugtis 
tegali. Linkiu sėkmės ir 
sveikatos jiems visiems.

J. Dirvelis sveiksta
Senas muzikas Jonas Dir-

i amerikiečių tarpe. Auditorijos patalpose Įvyko
Šventės reikalais prošome Naujienų dienraščio metinis 

kreiptis: Lithuanian Song banketas, skirtas ju 47 metų 
Festival, 7224 So. Rocktvell sukaktuvėms paminėti. Ban-

Palubeckas. Į velis, 11 dienų išgulėjęs li- 
Ona Tarai-; šoninėje, dabar jau sveik- 

lienė, Juozas Šalaviejus,!Linkiu greit jam visai 
Antanas Tamkus. Juozas nugalėti ligą.
Matijošaitis. Jonas Valiu- į Kitos naujienos 
nas. J. Savickas ir Juozas _
Krarin«ka« DauS gyvenęs W or-

Paskutinieji 12 asmenų testeryje Adolfas AHšaus- 
sudaro dabartinę skyriaus ^as Kalifornijoj. Ve-
valdvba.

T--------■JUII2U5

Tei •
i Hiciiižt,

J. Krasinskas

WORCESTER, MASS.

St., Chicago 29, III.

Audra pridarė didelių 
nuostoliu

lionis buvo dosnus lietuvių 
S svarbiems reikalams.

kete kalbą pasakė “N.” re
daktorius dr. P. Grigaitis, 
Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis ir kt. Buvo ir 
11 Timpa meninė dalis. Ban
keto dalyviai buvo beveik 
visi seniej: ateivi.,i.
Tartasi

Kovo 4 d. po pietų Chica
gos miesto pietinę dali nu- 
siautė didelė audra. Su
griauta nemaža namų, pa
liesta apie 15 blokų ir nuo
stolių skaičiuojama apie 5 
milionai doleriu. Vienas 
žmogus nuo sužalojimo mi
rė ir ligoninėn nugabenta 
virš 80 sužeistųjų.
Sėkminga Lietuvos konsula

to surengta parodėlė
Lietuvos konsulato inicia

tyva, ypatingai kon šulo 
žmonos J. Daužvardienės 
rūpesčiu ir darbu, Chicagos 
viešojo knygyno (Public 
Library) patalpose Kedzie 
ir 62 gatvės sankryžoje nuo 
sausio 20 iki vasario 28 d. 
buvo Įrengta lietuvių liau
dies meno parodėlė. Paro
dos elementas daugiausia 
buvo iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų ir vaizdavo 
laisvąjį Lietuvos gyvenimą 
ir vystymąsi. Buvo šie sky
riai : medžio, gintaro, kera
mikos, audinių, lėlių, odos 
ir mezginių. Amerikiečių vi
suomenėje parodėlė turėjo 
dideli pasisekimą ir gerai 
buvo pagarsintas Lietuvos 
vardas. Knygyno vadovy
bė? duomenimis per ta mė
nesi aplankė parodą 12,000 
asmenų. Be to. tuo metu vy
ko bibliotekininku delegatų 
suvažiavimas, kurie tain pat 
aplankė parodą. Iš miesto 
valdybos architektūros sky
riaus buvo atvykę pareigū
nai. kurie specialiai parodą

Lietuves paviliono 
reikalais

Kovo 3 .. kare Lietuvos 
konsulate, d: iv .rj' kon
sului dr. P ' b ”.žvardžiui, 
Įvyko pa-iU-’i^m? Lietuvos 
paviliono tar. avrinėj paro
doje reikalu širi? metais 
paviliono iie, rimo eikalais 
rūpintis asit-mė Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Chi
cagos skyrr s. kurio pinni
ninku dabartiniu metu yra 
inž. architektė B. Lukštaitė. 
Ji dalyvavo pasitarime su 
kitais nariais ir sudarytas 
planas, kaip paviliona pa
puošti. Sudary is dvi komi- 
siios: Finansų, oirm. inž. 
Rimkevičius ir Aleno—inž. 
Žemaitis. Tikima?' turėti 
gražų paviliona Lietuvos 
vardui pagarsinti.

Mirė
Vakario 19 d mirė ilga

metis Lietuvos r>Miciįos pa
reigūnas—policijos vadas 
^vairiose T i e t u v os vie
tovėse J. Vildžius—Vilčin
skas ir kovo 5 d. staiga šir
dies smūgiu mirė ekonomis
tas J. Bičiūnas — Chicagos 
krikščioniu demokratu sky
riaus pirmininkas. Mirė su
laukės 55 metu amžiaus.

Vietos žinoma veikėja 
Magdalena Mitrikienė jau 
tiek pasveiko, kad gali iš 
namu išeiti.

Vokietijoj, Putnamo seselių
vienuolynui, Jungtinėms £ Struckui pavojus praėjo 
Tautoms. Tėvynės Mylėtoju ; i
Draugijai. Mažosios * Lietu- Lietuviu Dienos organi- 
vo? Bičiuliu Draugijai, Wor- zatorių ir vadovą Edvardą 
cesterio Meno Mėgėju Ra- Stiuckų, 37 metų, gydytojo { 
teliui, tautosakininkui Bu- kabinete ištiko širdies smū- 
gai. Skautų organizacijai, = Kelias dienas vietos, 
pavieniems asmenims varge spauda ir radijas . skelbė, 
ar nelaimėje sušelpti ir kt. • Lad jo gyvybei gresia pavo-

garbingu Lietuvos 
priėmimai Worce- 

prisidedama prie 
kitu organizacijų ruošiamų 
minėjimų (Birželio išveži
mu. istorinių Įvykių ir 
pnš.: pardavinėti karo bo- 
nai: kartu su kitomis Wor- 
cesterio organizacijomis su
rengta vadinama Tag Day 

rinkliava), kuri yra 
$9.000 pajamų ar 
(anais pokariniais 
tai buvo didelės pa- 
ir daug kitu darbų 

atlikta, kuriuos sunku ir su
minėti.

Stambesnės piniginės su
mos skirtos šiem reikalam:

(vieša
davusi

šalpai — $2,027.94; Ameri-1 ALT’ui—$10,560.17; Balf-

AMERIKOS ĮDOMYBES
važiuojant pažiūrėtiParaiyta S. MICHELSONO

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon*, Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas: 
Yellosrstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir dsu^, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 

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

“KELEIVIS”
<36 East Broadvray So. Boston 27, Mais.

‘Proletariato diktatūrar 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.daro;

Per savo gyvavimo metus 
skyrius yra išleidęs šiem ir 
panašiem reikalam apie 
20,000 dolerių.

žodžiu, Worcesterio Lie
tuvai Remti Draugijos sky
rius yra išvaręs gana plačią 
veiklos vagą ir, nors ener
gingieji senosios kartos vei
kėjai kiek pavargo, tačiau 
darbas tęsiamas toliau.

Pirmuoju skyriaus valdy
bos pirmininku buvo Anta
nas Janušonis, tose pareigo
se išbuvęs nuo Vilniaus Va
duoti S-gos Įsisteigimo iki 
rtaigios mirties 1945 m. Nuo 
1945 m. iki šiol (taigi jau 
15 metų) be pertraukos ne
nuilstamai vadovauja My
kolas Žemaitaitis, daugelio 
Worcesterio organizacijų ir 
jų valdybų naiys.

Skyriaus valdybose nei
tą laika yra dirbę šie asme
nys: Jok. Rauktys, K. Budi
na vičius. Jurgis Mozūraitis, 
Stasys Purvinskas, A. šab- 
1 inskas, K. Šimonis, Anta
nas Kriaučialis, A. Marti
šius, A. Stoškus, V. Keršis, 
Ieva Danilienė. Julius Kiš
kis, G. Kybą, J. Lapinskas,

jus, bet. prieš pradėdama? 
rašyti šia žinią, patyriau, 
kad pavojus gyvybei praė
ję?. Jis gydosi naujoje mie
sto ligoninėje. Linkiu Ed
vardui greitai pasveikti ir 
grižti Į darba, nes jis labai 
reikalinga? \Vorcesteriui.

Prieš 10 metų Worceste-! 
ryje buvo 205,000 gyvento
jų, o dabar tėra 185.000. 
Už tai padidėjo skaičius 
gyventojų VVorcesterio prie
miesčiuose.

Juozo Arlausko šermeny
se ir laidotuvėse dalyvavo 
šie uorcesteriečiai: V. Mit
rikas, M. Žemaitaitis, D. 
Mažeika. A. Palubeckas. J. 
Skerniškis, J. B. Krasins
kas ir J. Krasinskas.

Bus L. Mickevičiūtės 
koncertas

Worcestery gimusi ir au
gusi lietuvaitė Lilian Micke
vičiūtė (caila savo pavardę 
iškreipusi i keistą MIernik) 
yra antroji Anna Kaskas. 
Vietos spauda plačiai rašo 
apie jos gražų kontralto bal
są.

Vietinė? moterų organiza
cijos ruošia jai eilę kon
certų.

Vienoj šeimoj 3 studentai
L. Jokubauskų net 3 sū

nūs lanko kolegijas. Joku- 
bauskai yra malonūs nuo
širdūs lietuviai, turi odinių 
daiktų krautuvę 102 Mill- 
bpry St. Joje galima gauti 
Įvairiausių gražių dalykų.

Patenkintas tėvas

Mano draugo Igno Piga-

J. Krasinskas

HARTFORD, CONN.
Matėme Lietuvą

Vasario 19 d. Jokūbas 
Stukas rodė filmus, kuriuos 
jis pagamino būdamas pe
reitais metais Lietuvoje. Be 
to, jis davė ir vaizdžių pa
aiškinimų. Matėme daug i 
Lietuvą iš Maskvos atneštų 
šiukšlių. Luckienė

SPRINGFIELD, MASS.
M irė V. A. Januškevičienė

Vasario 12 d. mirė 73 m.
SOPHIE BARČUS

amžiaus Veronika Snarsky- nufotografavo 
tė-Januškevičienė (Janus- Konsulatas ir p. Daužvar- 
ka) palikusi liūdintį sūnų dienė. atlikdami tą darba, 
Stasį, dukteri Klementiną ypatingai vykusiai pagarsi- 
Gonveau ir du anūkus. Ve- no Lietuvos reikalą ir suma- 

' lionės šeimai reiškiame gi- nvta idėja verta didelio 
i lią užuojautą. Įvertinimo ir sektina taip

Palaidota Westfield ka- pat kitur.
pinėse. Tuo pačiu metu tose pat

RADIJO VALANDA 
Visos pr^ramoM iš WOPA.

1490 kil. AM 107-7 FM
Kasdien: nnn ni -nndirnio iki 
penktadienio 10 ’i -al. ryt*.

Šeštadieni ir nadinnj 
nuo R:3O iki ' •'U' eal. ryte

VAKARUŠKOS- d. 7 eal. ▼.
Td.: HEmlock 1-241.3

7159 S. MAPLEW00D AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

KJB
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Nėra pyrago, bet yra 
daug degtinės

Daktaras Jonas Šliupas
j dėl laikraščio krypties. šliū- ligentuose.
Į pas pasitraukė. Kai 1894 metais Šliūpas Konsulatas įieško

Kaune, jų yra ir kitose Lie
tuvos vietovėse ir prie stam
besnių sovietinių Įgulu, nors 

(E) Jurbarko piliečiai tos stotys yra kiek silpnes- 
Vh.iaus "Tiesoje” skundžia- nės.
si, kad jų maisto krautuvė- Apie 27 kilometrus nuo, 
se kartais negalima gauti Kauno, Baptų link. jau ne- 
pyrago, bet alkoholinių gė- priklausomybės laikais bu-- 
i imu e.-ą pilnos lentynos, vo statoma radijo stotis. Da- i 
i t r visokius gyventojų su- bar ten yra galinga sovie-1 
sibūriinus i š s iuntinėjami tinė stotis su daugel bokštų. Į 
“skraidantieji bufetai,” ku- kuri peitransiiuoja i Vaka-j 
i ie žmones aprūpina pirmo- rus ir .Maskvos programas, i 
je eilėje degtine. Brigadi
i inkai ne visada organizuo
ja darbus taip, kad būtų lai
ku atlikti lauko darbai, bet 
išgėrimus, girdi, jie organi
zuoja kruopščiai.

Iš kur trukdo Vakarų 
radijo transliacijas

Dar vienas smūgis 
kolchozininkams

(E) Lietuvoje ir kituose 
sovietų valdomuose kraš- į 
tuose iki šiol šalia valdinės' 
ir kooperaeinės prekybos į 
plačiai veikia dar ir “lais-' 
vieji turgai,” i kuriuos at-! 
veždavo savo atliekamus

Kauno Žaliakalnyje, kur produktus ne tik kolchozi- 
anksčiau buvo Kauno radi- ninkai. bet ir kolchozai. Tuo 
jo stotis, dabar stovi 3 radi- kolchozininkai pasidaiyda- 
jo aukšti bokštai Vakarų vo reikalingų pajamų pra-| 
transliacijoms trukdyti. Kai gyvenimui (nes uždarbio 
šita trukdymo stotis veikia, yra per maža), o kolchozai 
Kauno mieste nei Amerikos susidarydavo grynų lėšų 
Taiso nei kitos \ akarų ra- Įvairiems ūkiškiems užsimo- 
dijo stoties negalima girdė- jimams.
ti. Geresnis Vakarų radijo Maskva dabar patvarkė, 
girdimumas yra maždaug kad kolchozai ir kolchozi- 
190 kilometrų atokiau. ninkai savo atliekamus pro- 

Kaimuose žmonės laisvo- duktus ne patys parduotų, 
jo pasaulio lietuviškas tran- bet nustatytomis kainomis 
liac-ijas gerai girdi. Tiesa, atiduotų tam tikroms supir- 
trukdymo stotis nėra vien kimo sekcijoms.

Šių metų sukaktys

Atsisveikinęs su “Unija” pradėjo redaguoti Pennsyl- 
ir Tvarausku, Šliūpas suor- vanijoj pasirodžiusią “Nau- 
ganizavo Nevv Yorke bend- ją Gadynę,” dr. F. Matulai- 

Į rovę naujam laikraščiui lei- tis (Pauliaus slapyvardžiu) 
sti: pavadino ją “Lietuvos Kudirkos “Varpe” parašė: na
Mylėtoju Draugija” ir pra- Į “ ‘Nauja Gadynė’ bus socia- 
dėjo leisti laikrašti vardu liūtiškas laikraštis... Jis pa- 
“Lietuviškasis Balsas.” Bet
nesisekė ir šitam.

Šliūpas vargo prie
tuviszkojo Balso” iki 1888,

siėmė varyti tą pačią vagą, 
kurią versti buvo pradėjęs 

Lie- ‘Lietuviškasis Balsas,’ o pa
skui varė ‘Apšvietak . . ir

metų ir tais metais persikėlė net giliaus.” 
su juo i Shenandoah’ri. kur lr prof. M. Biržiška savo 
tada buvo gausesnė lietuvių knygoj “Mūsų Kastų Istori- 
kolonija. Čia “L. Balsas” ja” (psl. 67) sako: "Šliūpas

Adomaitis Kazys. 
Arminienė-Žilinskaitė, Elzbieta, 
Antano duktė, ir Arminas Jo-

vis aiškiau skelbė revoliuci
nio socializmo mokslą. To 
plauko turi ir jo laikraščiai: 
“i ietuviškasis Balsas,’ ‘Ap- 
švieta’ ir ‘Nauja Gadynė.’ 
Visų jų kryptis aiškios radi- i 
kalinės revoliuciniai socia-

Audzijonis Antanas, išvykęs iš 
Šiaulių.
Babrauskas Petras. 1 elicijotio 
sūnus, iš Kelmės. Raseinių aps. 
Balėiauskas Adolfas, advntatas, 
išvykęs iš Šiaulių.
Baranauskas Stasys, Kazio ir 
Zofijos sūnus.
Kanišauskas Aleksa miras. 
Kubauskienė-Ži litis kaitė Magdė, 
Antano duktė ir Ktibauskas Ig
nas.
Maliorienę-Kalvai! y t ė Rozalija. 
Antano duktė.

I Nemėauskienė - Valeruiuaviciu- 
tė Emilija, jos šeima ir broliai

visai sustojo.
Priešų p a j u o k iamas, 

šmeižiamas ir niekinamas,
Šliūpas laikinai iš viešojo 
gyvenimo pasitraukė ir, ge
ni žmonių padedamas nu
vyko Į Baltimore ir Įstojo i
John Hopkins universitetą listinės spalvos.” 
medicinos studijuoti. Ilgus metus Šliūpas rasy- j

Baigęs mokslą Šliūpas ‘ <ia/o ii kalbėdavo kaip tvir- ' 
veitėsi gydytojo praktika la* Įsitikinęs socialistas. 
Plvmouthe, po to Shenan-Į niktai socialistai turi ge- 
doah’rvje ir paskui Scran- išdirbta ir išganingą pro
tone. Bet, būdamas dina- srramą.” sakydavo jisai, 
miško būdo, jis negalėjo įl_ I Taigi neruostabu, kad 1905 
gai be visuomeniškos veik- metais socialistai paskyrė jį 
los nurimti. Dar Hopkiną ^avo organizacijos iždinin- 
lankydamas jis suorganiza- ku, o vėliau ir revoliucijai 
vo Lietuvių Mokslo Draugi- remti komiteto kasininku, 
ja mokslinio turinio kny- Bet kai tik Šliūpas susipyko 

i gOms leisti 511 ‘‘Kovos” redaktorium J.
! Jis rašė'knygas, leido iv °- .Si,, v-v<lu /'« evoliucijai 

atvažiavau netaip. kaip redagavo laikraščius, skelbė aukųjiarlaietj mo.

Kovo 8 d. suėjo loo metų. čia rado 
kai gimė dr. Jonas Šliūpas, 
kuris Amerikos lietuvių gyve-
nime vra išvaręs neišdildoma dien9 emigrantai važiuoja lenkams kovą ir smerkė sa- J
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60 colių. Iš komercinių cen
tro gatvių miesto valdžia 
sniegą pašalino, o gyvena
mųjų rajonų gatvės buvo 
paliktos neliestos. Sniego 
kalnai tik laban tebaigia 
sutii pti.

K. Žemaitis
Tokio vakaro čia dar 

nebuvo
1 Ši šeštadieni, kovo 18 d.
1 7 vai. vak. Franklin K. Lane 
i High Schooi auditorijoj 
Į (Jamaica ir Dexter Court 
i gatvių sankryžoje, trauki
niu BMT Jamaica Ln. va
žiuoti iki Elderts I ane sto
ties, nuo jos vienas blokas) 
pamatysime tai, ko nesame
matę.

Iš Detroito atvažiavęs 
Dramos Mėgėjų Ratelis, ku
riam vadovauja Zofija Ar
lauskaitė-}.! ikšienė, vaidins 
4 veiksmų dramą “Nežino
moji.”

Tai motinos ir sūnaus 
drama, glaudi kaip motinos 
ašara. Veikalas buvo stato
mas Kauno teatre.

Y akarą rengia Balfo sky
rius, kuriam vadovauja ak
torius Vitalis Žukauskas. 
Vakaro {teinąs skiriamas 
Sibiro kankiriams bei Len- 

1 kijos lietuviams mokslei- 
i viams remti.

Garbės kėdės ne mažiau

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. į širdies ligas ii- būdus apsį-

--------- ] saugoti nuo jų, ilgiausiai su-
Ar nevertėtų ir kitur stodamas prie širdies atakų. į 

Jis pažymėjo, kad po 14-kos ! 
metų bendro mokslinio dar
bo tarptautinis širdininkų 
suvažiavimas Toronte ap
gailestavo, kad jie vis dar 
plaukioja kraujo okeane. Iš 
vaistų tarptautinė konferen
cija paminėjo du, kurie 
naikina kraujo sukrekėji- 
mą.

Iš tų vaistų trumpiau vei
kiantieji yra Heparin ir De- 
coumorol. Decoumorol yra 
ilgiau veikiantis “vaistas,” 
bet jis pavojingas be gydy- • 
tojo vartoti. Tuo tarpu ger
dami arbatą iš raudonu do-: 
bilų gausime tą pati ir ne
bus taip pavojinga. Decou
morol yra gaminamas iš i 
raudonųjų dobilų, bet gydy
tis be gydytojo nepatartina.

Baigdamas kalbėtojas pa
žymėjo kelis apsisaugojimo 
būdus nuo kai kurių širdies 
ligų ir supažindino klausy
tojus su kraujo spaudimo 
ir širdies klausymo instru- 

i mentais, pademonstruoda
mas juos.

SLA 236 kp. nariai yra 
labai dėkingi už tokią pas
kaitą. Būtų gerai, kad ir ki
tos mūsų kuopos panašias 
paskaitas rengtų.

Svečias

VIENAS JŲ PASAULIO ČEMPIONAS

Ingemar Johansson (kairėj) švedas boksininkas ir 
Floyd Patterson amerikietis boksininkas, dabartinis 
čempionas, kovo 13 d. persiima Miami. Ela.. dėl pasau
lio sunkaus svorio čempionato. Jie susitinka jau tre
ti kartą—vieną kartą laimėjo švedas, kitą kartą ame
rikietis. o kas dabar?

taip daryti
Naujai išrinktos 236-tos 

SLA kuopos valdybos, ypač 
valdybos pirmininko St. Jo- 

: 1 ubaičio, rūpesčiu, visuoti
ni < narių susirinkimas, ku- 

' l is Įvyko vasario 12 d., bu
vo ypatingas, vertas plates- 

; nio aprašymo.
Atidarius susirinkimą, su

sikaupimo minute buvo pe- 
' c 1 btas miręs ilgametis SLA 

į centro sekretorius dr. M. J. 
i Vinikas.

Pirmininkui St. -Jokubai- 
' čiui pasiūlius, susirinkimo 
11 uvo nutarta remti Lietuvių 
i Sporto Klubą “Vytis,” ine- 
, šart metini nario mokestį 
Į 25 dolerius.

Ypatingą minėto susirin
kimo dalį sudarė Bernardo J 
Naujalio “žodis.” Tas B. 
Naujalio (natūralisto) tar
ta- žodis buvo išsami pas
kaita, kuri truko netoli pus
antros valandos laiko. Bu
vo kalbama apie

Valentinavičiui Romualdas ir
Vladas, Ju«»z,o vaikai, kilę *š
Palūkojo kaimo . Kelmės vai.

j Požerauskienė Aleksandra iš
' Akmenės. Mažeikių aps.
Šapkauskiene 1’’etronėlė iš Ak-
menės m. Mažeikių aps.

i šaulytė Eugenij a, mokiusis Ma-
žeikių gimnazij'oj.
Šiožinys Poviląs. Petro sūnus,
gimęs 1925 m. Nodeguliu km..
Utenos apskr.
Sosnickienė Joh ana. Stasio duk-
tė. iš Akmenės. Mažeikių aps.

Bertašius Juoz;is. Juozo sūnus.
Ciegleris Broniius. Karolio sū-
nus gimęs 1917 m.
Degutienė-Mikužaitė Koiistanci-

Ja-
Gelčys Jurgis. Antano sūnus,
gimęs 1922 m. Pociūnų km.

r. r r* c
-Y kz i i. .. ONDENCIJOS

O. Saulėnienės, R.
V. Kapecko, V.

Ramanauskio, W. Pieslia-
Voverienės, A. Ver- ip I vietų S3, II vie

nusomo,
Miliaus,

LOWELL, MASS.

Minėjome Vasario 16-ją
Lietuvos Nepriklausomy

bės 43 metų sukakties minė
jimas Įvyko vasario 26 d.
D. L. K. Vytauto Klube. Mi
nėjimas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Kun.
A. Janušonis pasakė tai {u o
gai pritaikintą maldą.

Kalbėjo Lovvell’io miesto pecRienė

Širdį ir jos ligas.
Prelegentas kalbėjo lais

vai be jokių užrašų, Įrodė 
savo žinojimą ir sugebėjimą. 
Supažindindamas su žmo
gaus širdies anatomija ar fi- 

pa-

—Vot, Maki, aš ir vėl atė- miišta, tai 
jau pas tave, ganizacija.

—Gerai, tėve, kad atėjai, sibaigia ir 
ne- aš laukiu jau apie va- vam iš jes pasitrauki 
landą laiko. Truputi pavė- reikia tada

\ isi partneriai turi lygias ziologija (pakabintu 
matai, buvau dar teises, ir ką vienas jų pada- veikslu ant sienos) davė 

syki užėjęs pas Zacirka. No- ro, už ji atsako lygiai visi. daug žinių paskaitos kiau
nė jau žinoti, ar jis šiur dė- Jis gali pridaryti savo orga-

miršta visa or-
Ji taip pat pa-

kuriam nors gy-
pasitraukus. ją
steigti is naiujo.

ko, A. 
siacko. ta—$2.50, vaikams—$1.00. 

minėjimo } irtos automobiliam su
stoti pakankamai. Biletų iš

jis suardė tą komitetą, ku
lio kasininku buvo paskirį Amerika. .Mane išvijo. Man VUOSIUS kunigus, kurie Olga- 

nieko kito neliko, kaip tik irtis nizuodavo mišrias lietuvių- 
per okeaną, arba eiti į kalėjimą -lenkų parapijas bei drau- 

knygos ar ! Sibirą. Aš saldžių pyragų gijas. Buvo geras, smarkus 
Ameri- (Amerikoj) nesitikėjau. Bet tai, kalbėtojas, ir malonu būda- 

ką aš čia radau, ir mane iš pra- vo jo kalbų klausytis. Stam- 
džių nustebino . . . 1884 metais bus jo kūno sudėjimas, di- 
atsidūriau ant Amerikos žemės, dėlė ir patriarchiška barzda 
vienas, be kalbos, be draugų ir taipgi priduodavo jo kal- 

Jonas Šliūpas gimė 1861 pažįstamų. 0 be to. ir pinigų boms daug svorio. Kai jis .... . , • -
8 d. Rakandžių neturėjau. Jokio amato nemo- kalbėdavo apie gerus daly- ie>in< avai ai )ai paki įti

vagą.
Ta proga čia spausdiname 

ištrauka iš Stasio Michelsono 
paruoštos spaudai 
"Lietuvių išeivija 
koje.”

Red.

\ asat io 16 sukako 43 me- savo teises. Juk ką reiškia 
tai nuo tos dienos, kada Lietuvos gyventojų sukili- 
Lietuvos Taiyba paskelbė mai prieš Rusiją vos porą 
"atstatanti nepriklausomą metų po
demokratiniais pamatais su- kinimo
tvarkytą Lietuvos valsty- Rusija lietuviams, krašto 1880 m. pirmu mokiniu ir viams. Tenai pasiūlė važiuoti Į maloni šypsena: bet jeigu
bę. \ isame laisvajame pa- gyventojams, po baudžia-- dvejus metus lankė Petrapi- farmą. Tuojau sutikau. Pasitai-Į pradėdavo smerkti lietuvių
šauly, kur tik lietuvių gyve- vos panaikinimo. Kaip bo universitetą, pirma filo- pradėti dirbti liepos karščių
narna, ta sukaktis buvo su ii šiandien stengėsi pirme- ^ogijos, paskui teisių skyrių, metu. Nepratęs sunkiai dirbti,
didesniu ar mažesniu iškil- nybę suteikti rusiškam ele- Čia jis su Jonu Vileišiu ir vargstu. To dar maža. Mane
mingumu paminėta. mentui skriaudžiant lietuvi, kitais slaptai leido hekto- pristato karvių melžti! Ameri-

Minint šiemet tą baudžiavos giafuotą laikraštėli "Auš- koje karves melžia savotiškai 
sukanka 795 me- l)anaikinimo sukakti, nega- 1 '4<" kurios išėjo 15 nume- _vįsa sauja. Aš, žinoma, tokio 

Įima apeiti to fakto, kad dų. luo pačiu laiku veikė darbo nemokėjau. Todėl davė 
dabartyje Lietuvos stambi lenkų socialistais ir ru- man dirbti su lopeta. Viskas bū-

nizaciją. Ir nuo to laiko jis 
gero žodžio socialistą 
jau neturėjo.

Toks jau buvo Šliūpo bū
das: pritardavai jo sumany
mams. tai geresnio draugo 
neturėdavai: jis gatavas bū
davo širdį atiduoti: bet pa-

lavai.
—Nu,

ni. kovo
:>o baudžiavos panai- kaime, Šiaulių apskrity : kėjau. Kur dingti? Nuėjau Į kus., jo balsas būdavo švėl- ku.o<Jayai j.b tai sukeldavai 
i? Kokias teises davė Mintaujos gimnaziją baigė kontorą, kur teikė darbą atei- nus, iš jo veido sviesdavo pnes sav e rūstų n keistinga

—o—
šiemet

tai nuo to, kai Mindaugas 
sujungė Lietuvos žemes pir-, 
ma karta i viena valstybę ^•A.ent0^. 
(tai Įvyko apie 1236 metus, J . 
tikros datos nėra). Be abe
jo tai Įspūdinga sukaktis, 

artimojekurią kada nors 
ateityje reiktų dar plačiau 
paminėti. Labai svarbu 
ypač svetimiesiems išaiškin
ti. kad mes švęsdami 43-sius 
ne p’ iklausomybės sukakties 
metus, pagerbiame senosios 
Lietuvos valstybės atsikūri
mą, o ne naujos Įkūrimą. 
Istorinė 72-5 metų sukaktis 
gali palengvinti svetimie
siems vaizdžiai išaiškinti 
senąsias Lietuvos valstybės 
tradicijas. z

Nilu baudžiavos panaiki
nimo paskelbimo š. m kovo 
I d. suėjo 100 metų. Lietu
vi- valstiečių baudžiaunin
ku ir visų gyventojų spau
džiamas, bijodamas naujų 
sukilimų, Rusijos caras 
1861 metų kovo 4 d. pa
skelbė baudžiavos panaiki
nimą. Sovietiniai Lietuvos 
ist< ikai ir propagandinin
kai tai šiandien išverčia i 
I azin kokią Rusijos caro 
malonę ir iš viso piešia 
anuos laikus kreivame veid-

dalis—kolchozi- socialrevoliucionieriais. tų buvę
Įninkąs—vėl yra baudžiava- 1882 metais Petrapily areš-j švelnios 
je ir kažin ar ne baisesnėje , tuotas už politinę veiklą ir _.nepra 
negu cariniais laikais: Žemė Į jau nebegalėjo Rusijoj to- daikt 

liau mokslo tęsti. 1883 me
tais pradėjo redaguoti Prū
suose ėjusią “Aušrą,” bet 
policijos persekiojamas ne
galėjo ir čia Įsikurti. 1884 
metais atvyko Amerikon.
Dabar pasiklausykim jo 
paties pasakojimo, ką jis

visiems atimta be užmokes
čio, ūkininkai paversti blo
gai atlyginamais darbinin
kais (saujelė grūdų ir kelios 
dešimtys kapeikų pinigais), 
neturinčiais teisės keisti sa
vo darbovietę. Caio laikais 
ne visi buvo baudžiaunin
kai. Sovietiniame režime 
kolchozinė ir sovchozinė 
baudžiava apima visus žem
dirbius.

—o—
Masiniu pirmųjų trėmimų 

ii Sibirą sukaktis šiemet bus 
minima jau 20-tą kartą! 
Kiek po ano 1941 m. birže
lio dar buvo ištremta lietu
vių, kiek jų žuvo ir kaip ne
daug grižo! Ar gali tai su
prasti svetimų tautu žmo
nės, kai mes jiems apie tai 
aiškiname? Kurie nėra pa
tys pergyvene sovietinio te
roro, via linkę i visa tai 
lengvai žiūrėti. Mus gi 
toji sukaktis paskatina bu
drumui.

—o—
Nuo vokiečių kariuome

nės į Lietuvą, prasidėjus

gerai, jeigu ne mano 
nors ir didelės, rankos 

usios čiupinėti kietus 
Atsirado baisios pūs- 

vienos plaštakos ir pirš
tų suskaičiau 24 tokias opas, o 
ant kitos—25. Negalėjau nei 
nirštu ' iki. t i. o ir skausmas

le-
us

ant

rodyje. Dar reikia pastebėti,
kad' baudžiavos panaikini- Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
mo paskelbimas buvo vie- karui (1941 m. birželio 22 
nas dalykas, o jo Įvykdymas d-), šiemet taip pat sueina 
kitas. " ' apvalus skaičius—20 metų.

Dar daug vandens Nemu- Lietuviui nereikia priminti, 
nu nutekėjo, kol visi Lietu- kokiom viltim tada buvo 
vos baudžiauninkai buvo sutikta piimoji karo diena, 
paliuosuoti. Lietuvos liaudis birželio 22-ji. Buvo viltasi,
turėjo iš rusų veržte išveržti kad sovietinis režimas su-, nėra

oponentą.
Susipykęs su Sirvydu ir

ar Lietuvos priešus, jo akvs Ištraukęs iš socialistų or- 
sužaibuodavo, balso ten,b- samzacios. Šliupas pradėjo 
ras pasikeidavo ir griausmu <la.^k>u koncentruoti savo 
pavirsdavo: priedu jis dar ve',kl» taut,"?e? Plotmg- v1' 
užakcentuodavo ji trenkda
mas kumščiu i stalą arba 
smarkiai trepteldamas koja 
i grindis.

Visos jo kalbos, visi raš
tai. visos sukurtos organiza
cijos, žodžiu—visi jo darbai
ir žodžiai buvo aukojami 
lietuvybės labui, lietuvių 
tautos pakėlimui: dėl to jis 
būdavo vadinamas lietuvių 
tautinio atbudimo patriar-

sada pasilikdamas užgir
dytu laisvamaniu. Ėmė dau
giau rašyti istorinėmis te
momis apie lietuvių tautą ir 
Lietuvą.

(Bus daugiau)

Golombik - Spetylaitė, Danutė, 
buvusi Belgijoje.
Jakučiūnas -Julijonas. Jakučiū- 
nienė Veronika ir sūnūs Alfon
sas ir Leonas.
Mickevičius. Boleslovas ir Vla
dislovas, Kazimiero sūnūs iš 
Krakių.

! Milkovaitis Adomas ir jo sese- 
į rys Anelė Steponauskienė, Ern;t 
! ir Morta Giedraitienė.
I Mitrikevičius Pranas.
Padagienė t Padagas)-Gruzdytė 
Marijona ir dukterys .Marijona 
ir Paulina.
Petrauskas Stasys Karolis, A- 
domo sūnus, ginies l'.tl9 m. gy
venęs Šiauliuose ir Braunau, 
Austrijoje.
šlapikytė Monika. Jono duktė, 
iš Vidaujos km.. Šimkaičių vai.. 
Raseinių apskr.

VILNIETIS VALDO 
RODE2IJĄ

sta nku na vic i u s 
no sūnus, gimę 
Stankus Juozas 
Juodeikiu km..

Česlovas. Zeno- 
< 192B m.
, gimęs 1910 m. 
Kuliu vals.

Po programos
dalyviai ir svečiai buvo pa , ,,
vaišinti vakariene, kuria anksto Kal™a gauti Balfo 
paruošė Moterų Klubo na'- ten!re’ l,as 'aWh<»
rėš: O. Saulėnienė, Voverie- J Oetu-
nė, Perednienė. M. Norkų- vn!, P,l,e$,V Klul,e; ,?arb.'- 
nienė. K. Gurskienė, S. Ka- »>nko redakcijoj. Jq bus ir 

prie įėjimo. Rengėjai laukia

MIRĖ DR. A. ŠAPOKA-y tojams.
Širdis, kuri sveria apie 

>00 gramų (1012 uncijų), 
su-

nizacijai skolų, ir visi part
neriai turės už tai atsakyti.

—Jis, Maike, savo žodžio Jie gali toki 5 artnerj pa- kalbėjo Naujalis, yra 
nemaino. Sako, prižadėjau salinti, oet tada numins jų gniaužto vyro kumščio dy- 
duoti tūkstanti dolerių, tai organizacija. džio, sukurta sunkiam ir il-
ir duosiu. Ale jis nori žinoti, —Iš kur tu tą viską ži- gam darbui. Širdis per vie
kai)) mes tą bizni vesime.
jjs norėtu k^d būtu nart- 
nersip, kitaip pasakius, par- ve? Iš knvgų. 
trelių klumpanija.

sis prie mūsų biznio. 
—O ką jis sako?

nai. Maiki?
—1< kur aš tą žinau- tė-

Kovo 9 d. prie savo namų
kasdamas snegą mirė isto- burmistras Raymond Lord. 
rijos daktaras Adolfas Ša- Jis jierskaitė vasario 16 d. 
poka, “Tėviškės Žiburių” 1 proga miesto taiybos priim- ]vvįairi«< 
redaktorus. buvęs Lietuvos; tą rezoliuciją. Pagrindinę

ną paspaudimą iš kairiojo ’ universiteto istorijos do- kalbą pasakė Petras Višči- ___
skilvelio i aortą ir iš dešį-: centas, nevieno svarbaus is- i nis, "Laisvės Varpo” radijo 
niojo skilvelio i plaučius iš- torijos mokslo veikalo au- i programos, vedėjas. Jūratė

—Tai kodėl tu nesurandi spaudžia 6 uncijas kraujo, torius, ir dabar rašęs VLIKo 
—Bet partnership ir kom- tose knygose nieko gėrės- Padalydama 70 susitrauki- Rytų Sienų Komisijos pa- 

>anija yra du skirtingi da

Morkūnaitė iš Lo\vellio ir 
Giedrė Karosaitė iš Bostono

Rengimo komitetas dėko- svečilJ- Neapvil-
ja visiems šio minėjimo da- J 4

Balfo auka prof. S. .Kairiui
Balfo centro valdyba nu

tarė paskirti proL Ste-
Loveliškis

nnnrtvi M • Ia. rrX7zl **zx»LrO_pVFIIVF IV7 liJKIVIIIVZ IVina-

I. Sutkus jau dirba
nio ; Pats sugalvojai eiti i mų per minutę, širdis per vestą mokslini darbą Lietu- pasakė eilėraščius. Toliau Vasario 3 d. Ignui Sut-,

I\ kai, tėve. kiaušinių bizni ir žadėjai 24 valandas išpumpuoja 1 vos rytų sienų klausimu. tautinių šokių grupė iš Bo- kui buvo padalyta operaci-i
—Lodei skirtingi? parodyt, kaip pasidaro spe- 1.500 kibirų kraujo. Širdis: Mirė tik 54 metų amžiaus, j stono, Onos ivaškienės va- ja. Dabar jis jau dirba ir

—Todėl, kad kitai)) tvar- kuliacija, o dabar tavo kny
kosi. gos

—Sakai, kitoks ju parėt- lim
kas?

—Aš sakau, kitokia tvar- negalime. Mes galėtume, 
ka. tėve. Kompanija yra su- tiktai bėda. kad pradžia 
dčtingesnė biznio organiza- sunki. O ji sunki dėl to, 
cija. Paprastai, ji būna in- kad mudu neturim pinigu, 
korporaota ir Įgija juridinio —Betgi Zacirka duoda 
asmens teises. Savo kapita- tūkstanti doleriu, 
lui sukelti ji išleidžia akci- —šiais laikais, tėve. su i

lams $300.

GARDNER, MASS. 

Gaisras Lietuviu Klube

;au senais mokslininkų pa
lyginimais. visi žinduoliai

Birželio 18 d.
ojama apie 

išskrenda • buvę ir žmonių aukų, jei ne
Lietuvos aplankyti ekskursi- i vienas lenkas, kuris pašte
tą. kurioj vra šie brookly-j bėjo klubą degant ir ispėjo 

pa! šč'.JuozapJ'p'aiajiia Ir “ *3 "

BENDRUOMENĖS
RINKIMAI

—50 dolerių.
Po $19.00: SLA 173 kuogyvena 7-8 kartus ilgiau 

negu jų brendimo periodas. 
Žmogus bręsta 20 metų, iš
eitų, kad turėiTime gyventi 
gana ilgai. Deja. visai svei-

JAvV L- , Bendruomenės Moten} Rlubas 
Tarybos linkimai bus gegu

Sutkus, buvęs Happv Days 
savininkas M. Simonavičius, 
Lazauskienė. Briedienė (ne 
adv. S. Briedžio žmona) su 
sūnumi.

Klubas buvo apdraustas.
Kitos Naujienos

Ir pas mus yra daug ser
gančių ir daug iš darbo at
leistų.

i Liūdna buvo ir mums iš
girdus apie arch. Vlado 

, Adomavičiaus mirtį Bosto
ne, nes jis atgaivino mūsų 
apmirusi "Aušros” chorą ir 
ji kurį laiką dirigavo, 

i Jo žmonai ir tėveliams 
Šią žieną Nevv Yorkas 4 reiškiame gilią užuojautą, 

atvejais gavo sniego net iki Garniškis

“KELEIVIO 
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, jį tuoj gausite.

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

I)ėl pabrangusio poĮtie: iaus. rašalo, spaudos darbo ir 
' ypač dėl ž; miai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

-m i Po So.00: J. Tamosaus- zes 13-14 dienomis. Tarybos , T, . c. XT , .... , . - “ kas, P. Žygelis, St. Norku-nanai bus renkami o apv- T.‘ , . .. .., . j • t- j-j * ’nas. v. kapeckas, ir Vvciubei gardomis. Kandidatu sarasa , 1* .. z kuopa,pasiūlyti gali ne mažiau 1

Vaičekauskas Petras. Petro sūn 
Zaksaitė Domicėlė. Jono dūkte 
iš \ idaujos km.. Šimkaičių vai 
Raseinių apskr.

'< ; arba apie !U<»s ži
antieji maloniai pra.-<imi atsi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

TANKERIS SPRtMiO J f KOJ

•rus, kuriuos pai 
ms. kas tik nori

Pietų Afrikoje 
dezijos Federacija.

yra Ro- 
Tai Bl į

nepradėsi.! ką širdį gali sustabdyti kitų 
su ta spe- kūno dalių iširimas, 
kui ia tu > įvairios priežastys, dėl ku-

jas arba s* 
duoda visi

tūkstančiu biz:.i' 
—Na, o kain

chu. Amerikoje jis išgyveno j kolonija turinti pla-
apie 33^ metus, ir tąjaikotar-1 ęjų savivaldos teisių. Iš be- 
pį galima vadinti Šliūpo veįk 3 milionų gyventojų af- 
gadyne. rikiečių nėgių yra beveik 7

Negalima tačiau sakyti. į milionai. o europiečių tik 
kad jis nepadarydavo .klai-į 200,000.
dų. Dėl staigaus ir kaiyto ; jos rniristerių pirmininku 
savo būdo jis dažnai išsi- j nuo 1956 metų yra Rov We- 
šokdavo. Amerikon atvykęs 1 lenskv. Rov gimė 1903 me- 
iis. buvo socialistas. Savo tais Vilniuje vargingų žy- 
Lietuviskame Balse (Nr. <lų šeimoje. Prieš pat pirmą- 

22, 1888) jis rasė, kad Lie- j j pasaulini karą jo tėvai iš- 
tuva atgimsianti tik darbi- vyko i Afriką ir apsigyve- 
ninkų klasės iškilimu. Jis no Rodezijoj. Suaugęs Roy 
tvirtino, kad “šitų. darbi- įsijungė i politiką ir nasie- 
ninkišku pamatu, daugelis! kė ministerio pirmininko 
tautų atgims." Senovės Lie- Į vietos.
tuva jis aiškino — remda- jjs kaįp europietis labai 
vosi tik kunigaikščiais b'! priešinasi Britanijos suma- 

. ponais. Naujoji Lietuva at- nymui duoti daugiau teisių 
Taip Šliūpas rašė apie isiremsianti darbo žmonė- Rodezijos negrams. R. We- 

pirmuosius savo žingsnius mis- Tada ji “nebus pasta- į lensky sako, kad jam ir 
Amerikoje. Kas atsitiko su VMa ant vėju. ; įo vaikams bei anūkams
jo “balbierne,” neturim ži- . Savo Įsitikinimą darbi- j Rodezija vra jų kraštas, jie 
nių. New Yorke jam teko pinkų klasės iškilimu šliū-' neturi kur keltis, todėl jis ir 
susitikti su Miku Tvarausku, Į)as nedvejodamas pabrėžė atstovauja nuomonę, kad 
buvusiu subankrutavusios lenkų kalba išleistoj savo į baltieji Rodezijos gyvento- 
“Gazietos Lietuviszkos” lei- brošiūroj "Litwini i Polacy’ : jaj neturėtų palikti juodųjų 
dėju. Abudu buvo bedar- <T887 m.), kur jis pasakė: Į Afrikos gyventom malonei.
biai, bet Tvarauskas turėjo “Politiniai įvykiai Europoje ______________________
šiokią tokią spaustuvėlę, to- vyksta socialistinės revoliu- vabalu nutūoė
dėl jiedu sumanė leisti nau- cijos Įtakoje.” Tas sąjūdis
ją laikrašti, kuri pavadino pasieksiąs ir Lietuv ą, sugi ą-
“Unijos” vardu. Bet nebu- mindamas jai politinę nepri- Pakalbinkim draugue ir 
vo iš ko gyventi. Be to, jie- klausomybę. Nemaža sočia- kaimynus užsisakyti “Kelei- 

J du negalėjo susitaikyti ir H^tų esą jau ir lietuvių inte-}vį.’’ Kaina melams tik $4.

buvo neap.- ■ imas .

griuvo visam laikui. Deja, 
viena okupacija pakeitė ki- į ]įnkėse Ne 
tą, o jos pabaigoje tūkstan-' keiiatos di 
čiai lietuvių, palikę savo tė- Lių-bti j ph 
viškės namelius ir tėvynę, dar ]aljiau 
bėgo i Vakarus, ko toliau-1 
šia nuo raudonojo režimo.
Tai tragedija, kuri ir šian
dien dar nesibaigia.

—o—
šiemet lapkričio 27 d. su

eina 25 metai, kai Lietuva 
su Sovietų Sąjunga sudarė 
nepuolimo sutarti, ir šita su
tartis minėtina, kad pasau
liui būtų priminta, kaip Ma
skva laikot-i savo sudalytu 
sutarčių.

—o—
40 metų sueina šiemet 

nuo dienos, kuomet Lietuva 
stojo i Tautų Sąjungą. Tau
tų Sąjungoje Lietuva pasi
reikšdavo veikliai, ypač Vil
niaus ir Klaipėdos bylose.

Tautų Sąjunga subirėjo 
pra-idėjus antram pasauli
niam karui, o dabartinėse 
Jungtinėse Tautose Pabalti
jo valstybių atstovų kol kas 

Ar ilgai taip bus?

“Netrivfi.iau ilginus. Pametęs 
darbą, penias nuėjau keletą 
mylių, nešinas savo mantą ant 
kupros, lyg Lietuvos kromelnin
kas žydelis, ir atsidūriau apy- 

wlxnirgho, kur po 
ei.ų poilsio stojau 
t nyčia. Tas darbas 
n an rankas sužalo

jo. Todėl metęs darbą, nuėjau 
pėsčias į Naują Yorką (skai
tyk: New Yorką). kur ketinau 
mokinties bent kokio amato. Ir 
iš tiesų, pristojau prie l>arzda- 
skutystos. kurioje prasilavinęs, 
su vienu pib-lietuviu iš pusės 
buvau jau Į kaišęs savo ‘bal- 
biernę*.”

Tankeris Shell Nave netoli 
Urugvajaus uosto Colonio 
susidūrė su karo laivu ir iš
sprogo. Nelaimėje žuvo 5 
žmonės, t ostas ( olonia bu
vo smarkiai sukrėstas.

prie jos biznio prisijungti, kuliacija. 
Jos veikla yra 
aprib< »ta

ame
įstatymais man andai kalbėjai? Sakei.

kad iš jos eaiima lengvai
—Nu, o kas yra partne- prabagotėti. Ar tai iš kiau

šinių negalima padaryti 
spekuliacijos?

rvstė?
Partnerių talka, 
labai paprastas

teve,
yra lanai paprastas daly
kas. Ją lengviausiai suda
lyti. Ją gali sūdanti poi a jgjgu žmogus šiandien per- 
žmomų. gali susidėti ir ke- nama, RUi įo kaina vra 
liohka. Bet pinigus bizniui ]abai auk^ta bet jis tikisi? 
Įsteigti jie sudeda patys, šė- į kad jj pakils dar aukščįau ir

—Beveik kiekvienas ver
slas via sj>ekuliaeija, tėve.

rų nepardavinėja. jis ta’da parduos ji su {teinu.

Serpa J. Petersonas
tių širdis sustoja veikusi.

Kalbėtojas apgailestavo, 
kad šita širdis, kuri sukulta 
ilgam darbui, sustabdoma 
pii m laiko arterijų užsikim
šimu. kurios maitina širdies 
raumenis.

Apie pusę ar daugiau vi
sų mirimų Įvyksta dėl viso
kių širdies ligų. Pavojingas 
amžius yra tarp 40-54 me
tų. Taip pat apgailestavo, 
kad daugiau išleidžiama 
p r opagardinei va i s t ų 
reklamai, negu mokslui 
šiam širdžių žudikui kelią 
oastoti. Širdies ligų priežas
timi yra ne tik peraivalgy- 
mas, persigėrimas, bet ir pa
vydas, įiipestis. garbės troš
kimas. tingėjimas judėti.

kaip 10 asmenų. Sąraše ne
gali būti daugiau kaip 7 as
menys. Kandidatų sąrašai 
įteikiami apygardų komisi
joms ne vėliau kaip iki kovo 
31 dienos.

Bus renkama 31 Tarybos 
narys.

Daug metų buvęs Lietu
vių Atletų Klubo pirminin
kas J. Petersonas susirgo ir

Po $2.00: P. Saulėnas, L.
Paulauskas. B. Piesliakas,
Ch. Bendzevičius, J. Gurs
kis. Y. Ramanauskas.

Kiti aukojo po mažiau. Į Paguldytas ligoninėje. 
Viso surinkta $165.35.

Minėjimą rengė komite
tas sudarytas iš kun. A. Ja-

Baigia tirpti sniego kalnai

—O kiek jie turi pinigų tai jis spekuiiuoja. jįs ga-
siu.eti. lės uždirbti, bet taip pat ga-

Ta: jti įklauso nuo to, i j,, prakišti. Tai vi a spe- 
tėve, kiek reikia jų bizniui kuiįaciįa. Kiaušinių biznis 
pradėti. Papiastai jie pasi- Įajp paĮ vra spekuliacija, 
rašo sutarti, kur būna paša- yjes galėtume uždirbti, bet

galėtume ir pradirbti.
—Nu. tai kam tu mane

... ... . , kalbinai eiti i toki bizni? Ir. ..ta. kaip liūs fialtnamasi į,ei- kam a- kafnirau Za<.irka? | Neskaitant c h o lesterolio.

kvta, kiek kuris jų Įdeda 
pinigų, kokiu bizniu jie 
versis, kur bus ju biznio vie-

nu. kaip bus pasidalyta pa
reigomis 
bus mokama 
darbą
bizni nesikiša, tik mokes
čius nuo pelno reikia užmo
kėti.

—Olrait. Maiki, tai su
daryk i m partnerių bizni.

—Bet partneriu organiza
cija turi ir keblumų, tėve. 
Jeigu vienas jiartnerys nu-

Ar nori dabar per ausi. ką? randamo gyvuliniuose rie-
is it- kiek kuriant ' _Nu.<iramjnk. tevc.' juk j baluose, kurie laitai priside- 
>kąnta atlygtmmo už j k nenu5tojai. Aš paVar- l'a P'?e artenjų sukietėjimo, j 
\ aidžia i nartnenu lygiai negerbkime ir balty-,

. p t i tivnl hū 1011 ištekliaus kūne. o darkaip pavvzdi, kad tėvui bu- . - A 'C labiautų lengviau suprasti 
reiškia spekuliacija.

ka naviku persivalgymo viso- 
‘ kiais išreklamuotais ir mok-

KARAIJENĖ l)RAl OžįA.MO.I VIETOJE

) Londono spaudos kini*) biliardo kambarį tegalima 
tik vyrams įeiti, bet buuisiai karalienei Elzbietai bu
vo padaryta išimtis ir įa čia matome ruošiantis duo
ti taiklu smūgi i kamuolį.

Kaina 75 centai

liaciios
Tfu. ant tavo speku-

Pats muša. pat< i r k iy

slo nepatvirtintais vaistais, 
kurių gamintojai šiame 
krašte turi begėdiškas ir ne
ribotas teises.

Prelegentas palietė visas

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay -------:------- South Boston 27. Mass.
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Nėra pyrago, bet yra 
daug degtinės

Daktaras Jonas Šliupas
j dėl laikraščio krypties. šliū- ligentuose.
Į pas pasitraukė. Kai 1894 metais Šliūpas Konsulatas įieško

Kaune, jų yra ir kitose Lie
tuvos vietovėse ir prie stam
besnių sovietinių Įgulu, nors 

(E) Jurbarko piliečiai tos stotys yra kiek silpnes- 
Vh.iaus "Tiesoje” skundžia- nės.
si, kad jų maisto krautuvė- Apie 27 kilometrus nuo, 
se kartais negalima gauti Kauno, Baptų link. jau ne- 
pyrago, bet alkoholinių gė- priklausomybės laikais bu-- 
i imu e.-ą pilnos lentynos, vo statoma radijo stotis. Da- i 
i t r visokius gyventojų su- bar ten yra galinga sovie-1 
sibūriinus i š s iuntinėjami tinė stotis su daugel bokštų. Į 
“skraidantieji bufetai,” ku- kuri peitransiiuoja i Vaka-j 
i ie žmones aprūpina pirmo- rus ir .Maskvos programas, i 
je eilėje degtine. Brigadi
i inkai ne visada organizuo
ja darbus taip, kad būtų lai
ku atlikti lauko darbai, bet 
išgėrimus, girdi, jie organi
zuoja kruopščiai.

Iš kur trukdo Vakarų 
radijo transliacijas

Dar vienas smūgis 
kolchozininkams

(E) Lietuvoje ir kituose 
sovietų valdomuose kraš- į 
tuose iki šiol šalia valdinės' 
ir kooperaeinės prekybos į 
plačiai veikia dar ir “lais-' 
vieji turgai,” i kuriuos at-! 
veždavo savo atliekamus

Kauno Žaliakalnyje, kur produktus ne tik kolchozi- 
anksčiau buvo Kauno radi- ninkai. bet ir kolchozai. Tuo 
jo stotis, dabar stovi 3 radi- kolchozininkai pasidaiyda- 
jo aukšti bokštai Vakarų vo reikalingų pajamų pra-| 
transliacijoms trukdyti. Kai gyvenimui (nes uždarbio 
šita trukdymo stotis veikia, yra per maža), o kolchozai 
Kauno mieste nei Amerikos susidarydavo grynų lėšų 
Taiso nei kitos \ akarų ra- Įvairiems ūkiškiems užsimo- 
dijo stoties negalima girdė- jimams.
ti. Geresnis Vakarų radijo Maskva dabar patvarkė, 
girdimumas yra maždaug kad kolchozai ir kolchozi- 
190 kilometrų atokiau. ninkai savo atliekamus pro- 

Kaimuose žmonės laisvo- duktus ne patys parduotų, 
jo pasaulio lietuviškas tran- bet nustatytomis kainomis 
liac-ijas gerai girdi. Tiesa, atiduotų tam tikroms supir- 
trukdymo stotis nėra vien kimo sekcijoms.

Šių metų sukaktys

Atsisveikinęs su “Unija” pradėjo redaguoti Pennsyl- 
ir Tvarausku, Šliūpas suor- vanijoj pasirodžiusią “Nau- 
ganizavo Nevv Yorke bend- ją Gadynę,” dr. F. Matulai- 

Į rovę naujam laikraščiui lei- tis (Pauliaus slapyvardžiu) 
sti: pavadino ją “Lietuvos Kudirkos “Varpe” parašė: na
Mylėtoju Draugija” ir pra- Į “ ‘Nauja Gadynė’ bus socia- 
dėjo leisti laikrašti vardu liūtiškas laikraštis... Jis pa- 
“Lietuviškasis Balsas.” Bet
nesisekė ir šitam.

Šliūpas vargo prie
tuviszkojo Balso” iki 1888,

siėmė varyti tą pačią vagą, 
kurią versti buvo pradėjęs 

Lie- ‘Lietuviškasis Balsas,’ o pa
skui varė ‘Apšvietak . . ir

metų ir tais metais persikėlė net giliaus.” 
su juo i Shenandoah’ri. kur lr prof. M. Biržiška savo 
tada buvo gausesnė lietuvių knygoj “Mūsų Kastų Istori- 
kolonija. Čia “L. Balsas” ja” (psl. 67) sako: "Šliūpas

Adomaitis Kazys. 
Arminienė-Žilinskaitė, Elzbieta, 
Antano duktė, ir Arminas Jo-

vis aiškiau skelbė revoliuci
nio socializmo mokslą. To 
plauko turi ir jo laikraščiai: 
“i ietuviškasis Balsas,’ ‘Ap- 
švieta’ ir ‘Nauja Gadynė.’ 
Visų jų kryptis aiškios radi- i 
kalinės revoliuciniai socia-

Audzijonis Antanas, išvykęs iš 
Šiaulių.
Babrauskas Petras. 1 elicijotio 
sūnus, iš Kelmės. Raseinių aps. 
Balėiauskas Adolfas, advntatas, 
išvykęs iš Šiaulių.
Baranauskas Stasys, Kazio ir 
Zofijos sūnus.
Kanišauskas Aleksa miras. 
Kubauskienė-Ži litis kaitė Magdė, 
Antano duktė ir Ktibauskas Ig
nas.
Maliorienę-Kalvai! y t ė Rozalija. 
Antano duktė.

I Nemėauskienė - Valeruiuaviciu- 
tė Emilija, jos šeima ir broliai

visai sustojo.
Priešų p a j u o k iamas, 

šmeižiamas ir niekinamas,
Šliūpas laikinai iš viešojo 
gyvenimo pasitraukė ir, ge
ni žmonių padedamas nu
vyko Į Baltimore ir Įstojo i
John Hopkins universitetą listinės spalvos.” 
medicinos studijuoti. Ilgus metus Šliūpas rasy- j

Baigęs mokslą Šliūpas ‘ <ia/o ii kalbėdavo kaip tvir- ' 
veitėsi gydytojo praktika la* Įsitikinęs socialistas. 
Plvmouthe, po to Shenan-Į niktai socialistai turi ge- 
doah’rvje ir paskui Scran- išdirbta ir išganingą pro
tone. Bet, būdamas dina- srramą.” sakydavo jisai, 
miško būdo, jis negalėjo įl_ I Taigi neruostabu, kad 1905 
gai be visuomeniškos veik- metais socialistai paskyrė jį 
los nurimti. Dar Hopkiną ^avo organizacijos iždinin- 
lankydamas jis suorganiza- ku, o vėliau ir revoliucijai 
vo Lietuvių Mokslo Draugi- remti komiteto kasininku, 
ja mokslinio turinio kny- Bet kai tik Šliūpas susipyko 

i gOms leisti 511 ‘‘Kovos” redaktorium J.
! Jis rašė'knygas, leido iv °- .Si,, v-v<lu /'« evoliucijai 

atvažiavau netaip. kaip redagavo laikraščius, skelbė aukųjiarlaietj mo.

Kovo 8 d. suėjo loo metų. čia rado 
kai gimė dr. Jonas Šliūpas, 
kuris Amerikos lietuvių gyve-
nime vra išvaręs neišdildoma dien9 emigrantai važiuoja lenkams kovą ir smerkė sa- J
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60 colių. Iš komercinių cen
tro gatvių miesto valdžia 
sniegą pašalino, o gyvena
mųjų rajonų gatvės buvo 
paliktos neliestos. Sniego 
kalnai tik laban tebaigia 
sutii pti.

K. Žemaitis
Tokio vakaro čia dar 

nebuvo
1 Ši šeštadieni, kovo 18 d.
1 7 vai. vak. Franklin K. Lane 
i High Schooi auditorijoj 
Į (Jamaica ir Dexter Court 
i gatvių sankryžoje, trauki
niu BMT Jamaica Ln. va
žiuoti iki Elderts I ane sto
ties, nuo jos vienas blokas) 
pamatysime tai, ko nesame
matę.

Iš Detroito atvažiavęs 
Dramos Mėgėjų Ratelis, ku
riam vadovauja Zofija Ar
lauskaitė-}.! ikšienė, vaidins 
4 veiksmų dramą “Nežino
moji.”

Tai motinos ir sūnaus 
drama, glaudi kaip motinos 
ašara. Veikalas buvo stato
mas Kauno teatre.

Y akarą rengia Balfo sky
rius, kuriam vadovauja ak
torius Vitalis Žukauskas. 
Vakaro {teinąs skiriamas 
Sibiro kankiriams bei Len- 

1 kijos lietuviams mokslei- 
i viams remti.

Garbės kėdės ne mažiau

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. į širdies ligas ii- būdus apsį-

--------- ] saugoti nuo jų, ilgiausiai su-
Ar nevertėtų ir kitur stodamas prie širdies atakų. į 

Jis pažymėjo, kad po 14-kos ! 
metų bendro mokslinio dar
bo tarptautinis širdininkų 
suvažiavimas Toronte ap
gailestavo, kad jie vis dar 
plaukioja kraujo okeane. Iš 
vaistų tarptautinė konferen
cija paminėjo du, kurie 
naikina kraujo sukrekėji- 
mą.

Iš tų vaistų trumpiau vei
kiantieji yra Heparin ir De- 
coumorol. Decoumorol yra 
ilgiau veikiantis “vaistas,” 
bet jis pavojingas be gydy- • 
tojo vartoti. Tuo tarpu ger
dami arbatą iš raudonu do-: 
bilų gausime tą pati ir ne
bus taip pavojinga. Decou
morol yra gaminamas iš i 
raudonųjų dobilų, bet gydy
tis be gydytojo nepatartina.

Baigdamas kalbėtojas pa
žymėjo kelis apsisaugojimo 
būdus nuo kai kurių širdies 
ligų ir supažindino klausy
tojus su kraujo spaudimo 
ir širdies klausymo instru- 

i mentais, pademonstruoda
mas juos.

SLA 236 kp. nariai yra 
labai dėkingi už tokią pas
kaitą. Būtų gerai, kad ir ki
tos mūsų kuopos panašias 
paskaitas rengtų.

Svečias

VIENAS JŲ PASAULIO ČEMPIONAS

Ingemar Johansson (kairėj) švedas boksininkas ir 
Floyd Patterson amerikietis boksininkas, dabartinis 
čempionas, kovo 13 d. persiima Miami. Ela.. dėl pasau
lio sunkaus svorio čempionato. Jie susitinka jau tre
ti kartą—vieną kartą laimėjo švedas, kitą kartą ame
rikietis. o kas dabar?

taip daryti
Naujai išrinktos 236-tos 

SLA kuopos valdybos, ypač 
valdybos pirmininko St. Jo- 

: 1 ubaičio, rūpesčiu, visuoti
ni < narių susirinkimas, ku- 

' l is Įvyko vasario 12 d., bu
vo ypatingas, vertas plates- 

; nio aprašymo.
Atidarius susirinkimą, su

sikaupimo minute buvo pe- 
' c 1 btas miręs ilgametis SLA 

į centro sekretorius dr. M. J. 
i Vinikas.

Pirmininkui St. -Jokubai- 
' čiui pasiūlius, susirinkimo 
11 uvo nutarta remti Lietuvių 
i Sporto Klubą “Vytis,” ine- 
, šart metini nario mokestį 
Į 25 dolerius.

Ypatingą minėto susirin
kimo dalį sudarė Bernardo J 
Naujalio “žodis.” Tas B. 
Naujalio (natūralisto) tar
ta- žodis buvo išsami pas
kaita, kuri truko netoli pus
antros valandos laiko. Bu
vo kalbama apie

Valentinavičiui Romualdas ir
Vladas, Ju«»z,o vaikai, kilę *š
Palūkojo kaimo . Kelmės vai.

j Požerauskienė Aleksandra iš
' Akmenės. Mažeikių aps.
Šapkauskiene 1’’etronėlė iš Ak-
menės m. Mažeikių aps.

i šaulytė Eugenij a, mokiusis Ma-
žeikių gimnazij'oj.
Šiožinys Poviląs. Petro sūnus,
gimęs 1925 m. Nodeguliu km..
Utenos apskr.
Sosnickienė Joh ana. Stasio duk-
tė. iš Akmenės. Mažeikių aps.

Bertašius Juoz;is. Juozo sūnus.
Ciegleris Broniius. Karolio sū-
nus gimęs 1917 m.
Degutienė-Mikužaitė Koiistanci-

Ja-
Gelčys Jurgis. Antano sūnus,
gimęs 1922 m. Pociūnų km.

r. r r* c
-Y kz i i. .. ONDENCIJOS

O. Saulėnienės, R.
V. Kapecko, V.

Ramanauskio, W. Pieslia-
Voverienės, A. Ver- ip I vietų S3, II vie

nusomo,
Miliaus,

LOWELL, MASS.

Minėjome Vasario 16-ją
Lietuvos Nepriklausomy

bės 43 metų sukakties minė
jimas Įvyko vasario 26 d.
D. L. K. Vytauto Klube. Mi
nėjimas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Kun.
A. Janušonis pasakė tai {u o
gai pritaikintą maldą.

Kalbėjo Lovvell’io miesto pecRienė

Širdį ir jos ligas.
Prelegentas kalbėjo lais

vai be jokių užrašų, Įrodė 
savo žinojimą ir sugebėjimą. 
Supažindindamas su žmo
gaus širdies anatomija ar fi- 

pa-

—Vot, Maki, aš ir vėl atė- miišta, tai 
jau pas tave, ganizacija.

—Gerai, tėve, kad atėjai, sibaigia ir 
ne- aš laukiu jau apie va- vam iš jes pasitrauki 
landą laiko. Truputi pavė- reikia tada

\ isi partneriai turi lygias ziologija (pakabintu 
matai, buvau dar teises, ir ką vienas jų pada- veikslu ant sienos) davė 

syki užėjęs pas Zacirka. No- ro, už ji atsako lygiai visi. daug žinių paskaitos kiau
nė jau žinoti, ar jis šiur dė- Jis gali pridaryti savo orga-

miršta visa or-
Ji taip pat pa-

kuriam nors gy-
pasitraukus. ją
steigti is naiujo.

ko, A. 
siacko. ta—$2.50, vaikams—$1.00. 

minėjimo } irtos automobiliam su
stoti pakankamai. Biletų iš

jis suardė tą komitetą, ku
lio kasininku buvo paskirį Amerika. .Mane išvijo. Man VUOSIUS kunigus, kurie Olga- 

nieko kito neliko, kaip tik irtis nizuodavo mišrias lietuvių- 
per okeaną, arba eiti į kalėjimą -lenkų parapijas bei drau- 

knygos ar ! Sibirą. Aš saldžių pyragų gijas. Buvo geras, smarkus 
Ameri- (Amerikoj) nesitikėjau. Bet tai, kalbėtojas, ir malonu būda- 

ką aš čia radau, ir mane iš pra- vo jo kalbų klausytis. Stam- 
džių nustebino . . . 1884 metais bus jo kūno sudėjimas, di- 
atsidūriau ant Amerikos žemės, dėlė ir patriarchiška barzda 
vienas, be kalbos, be draugų ir taipgi priduodavo jo kal- 

Jonas Šliūpas gimė 1861 pažįstamų. 0 be to. ir pinigų boms daug svorio. Kai jis .... . , • -
8 d. Rakandžių neturėjau. Jokio amato nemo- kalbėdavo apie gerus daly- ie>in< avai ai )ai paki įti

vagą.
Ta proga čia spausdiname 

ištrauka iš Stasio Michelsono 
paruoštos spaudai 
"Lietuvių išeivija 
koje.”

Red.

\ asat io 16 sukako 43 me- savo teises. Juk ką reiškia 
tai nuo tos dienos, kada Lietuvos gyventojų sukili- 
Lietuvos Taiyba paskelbė mai prieš Rusiją vos porą 
"atstatanti nepriklausomą metų po
demokratiniais pamatais su- kinimo
tvarkytą Lietuvos valsty- Rusija lietuviams, krašto 1880 m. pirmu mokiniu ir viams. Tenai pasiūlė važiuoti Į maloni šypsena: bet jeigu
bę. \ isame laisvajame pa- gyventojams, po baudžia-- dvejus metus lankė Petrapi- farmą. Tuojau sutikau. Pasitai-Į pradėdavo smerkti lietuvių
šauly, kur tik lietuvių gyve- vos panaikinimo. Kaip bo universitetą, pirma filo- pradėti dirbti liepos karščių
narna, ta sukaktis buvo su ii šiandien stengėsi pirme- ^ogijos, paskui teisių skyrių, metu. Nepratęs sunkiai dirbti,
didesniu ar mažesniu iškil- nybę suteikti rusiškam ele- Čia jis su Jonu Vileišiu ir vargstu. To dar maža. Mane
mingumu paminėta. mentui skriaudžiant lietuvi, kitais slaptai leido hekto- pristato karvių melžti! Ameri-

Minint šiemet tą baudžiavos giafuotą laikraštėli "Auš- koje karves melžia savotiškai 
sukanka 795 me- l)anaikinimo sukakti, nega- 1 '4<" kurios išėjo 15 nume- _vįsa sauja. Aš, žinoma, tokio 

Įima apeiti to fakto, kad dų. luo pačiu laiku veikė darbo nemokėjau. Todėl davė 
dabartyje Lietuvos stambi lenkų socialistais ir ru- man dirbti su lopeta. Viskas bū-

nizaciją. Ir nuo to laiko jis 
gero žodžio socialistą 
jau neturėjo.

Toks jau buvo Šliūpo bū
das: pritardavai jo sumany
mams. tai geresnio draugo 
neturėdavai: jis gatavas bū
davo širdį atiduoti: bet pa-

lavai.
—Nu,

ni. kovo
:>o baudžiavos panai- kaime, Šiaulių apskrity : kėjau. Kur dingti? Nuėjau Į kus., jo balsas būdavo švėl- ku.o<Jayai j.b tai sukeldavai 
i? Kokias teises davė Mintaujos gimnaziją baigė kontorą, kur teikė darbą atei- nus, iš jo veido sviesdavo pnes sav e rūstų n keistinga

—o—
šiemet

tai nuo to, kai Mindaugas 
sujungė Lietuvos žemes pir-, 
ma karta i viena valstybę ^•A.ent0^. 
(tai Įvyko apie 1236 metus, J . 
tikros datos nėra). Be abe
jo tai Įspūdinga sukaktis, 

artimojekurią kada nors 
ateityje reiktų dar plačiau 
paminėti. Labai svarbu 
ypač svetimiesiems išaiškin
ti. kad mes švęsdami 43-sius 
ne p’ iklausomybės sukakties 
metus, pagerbiame senosios 
Lietuvos valstybės atsikūri
mą, o ne naujos Įkūrimą. 
Istorinė 72-5 metų sukaktis 
gali palengvinti svetimie
siems vaizdžiai išaiškinti 
senąsias Lietuvos valstybės 
tradicijas. z

Nilu baudžiavos panaiki
nimo paskelbimo š. m kovo 
I d. suėjo 100 metų. Lietu
vi- valstiečių baudžiaunin
ku ir visų gyventojų spau
džiamas, bijodamas naujų 
sukilimų, Rusijos caras 
1861 metų kovo 4 d. pa
skelbė baudžiavos panaiki
nimą. Sovietiniai Lietuvos 
ist< ikai ir propagandinin
kai tai šiandien išverčia i 
I azin kokią Rusijos caro 
malonę ir iš viso piešia 
anuos laikus kreivame veid-

dalis—kolchozi- socialrevoliucionieriais. tų buvę
Įninkąs—vėl yra baudžiava- 1882 metais Petrapily areš-j švelnios 
je ir kažin ar ne baisesnėje , tuotas už politinę veiklą ir _.nepra 
negu cariniais laikais: Žemė Į jau nebegalėjo Rusijoj to- daikt 

liau mokslo tęsti. 1883 me
tais pradėjo redaguoti Prū
suose ėjusią “Aušrą,” bet 
policijos persekiojamas ne
galėjo ir čia Įsikurti. 1884 
metais atvyko Amerikon.
Dabar pasiklausykim jo 
paties pasakojimo, ką jis

visiems atimta be užmokes
čio, ūkininkai paversti blo
gai atlyginamais darbinin
kais (saujelė grūdų ir kelios 
dešimtys kapeikų pinigais), 
neturinčiais teisės keisti sa
vo darbovietę. Caio laikais 
ne visi buvo baudžiaunin
kai. Sovietiniame režime 
kolchozinė ir sovchozinė 
baudžiava apima visus žem
dirbius.

—o—
Masiniu pirmųjų trėmimų 

ii Sibirą sukaktis šiemet bus 
minima jau 20-tą kartą! 
Kiek po ano 1941 m. birže
lio dar buvo ištremta lietu
vių, kiek jų žuvo ir kaip ne
daug grižo! Ar gali tai su
prasti svetimų tautu žmo
nės, kai mes jiems apie tai 
aiškiname? Kurie nėra pa
tys pergyvene sovietinio te
roro, via linkę i visa tai 
lengvai žiūrėti. Mus gi 
toji sukaktis paskatina bu
drumui.

—o—
Nuo vokiečių kariuome

nės į Lietuvą, prasidėjus

gerai, jeigu ne mano 
nors ir didelės, rankos 

usios čiupinėti kietus 
Atsirado baisios pūs- 

vienos plaštakos ir pirš
tų suskaičiau 24 tokias opas, o 
ant kitos—25. Negalėjau nei 
nirštu ' iki. t i. o ir skausmas

le-
us

ant

rodyje. Dar reikia pastebėti,
kad' baudžiavos panaikini- Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
mo paskelbimas buvo vie- karui (1941 m. birželio 22 
nas dalykas, o jo Įvykdymas d-), šiemet taip pat sueina 
kitas. " ' apvalus skaičius—20 metų.

Dar daug vandens Nemu- Lietuviui nereikia priminti, 
nu nutekėjo, kol visi Lietu- kokiom viltim tada buvo 
vos baudžiauninkai buvo sutikta piimoji karo diena, 
paliuosuoti. Lietuvos liaudis birželio 22-ji. Buvo viltasi,
turėjo iš rusų veržte išveržti kad sovietinis režimas su-, nėra

oponentą.
Susipykęs su Sirvydu ir

ar Lietuvos priešus, jo akvs Ištraukęs iš socialistų or- 
sužaibuodavo, balso ten,b- samzacios. Šliupas pradėjo 
ras pasikeidavo ir griausmu <la.^k>u koncentruoti savo 
pavirsdavo: priedu jis dar ve',kl» taut,"?e? Plotmg- v1' 
užakcentuodavo ji trenkda
mas kumščiu i stalą arba 
smarkiai trepteldamas koja 
i grindis.

Visos jo kalbos, visi raš
tai. visos sukurtos organiza
cijos, žodžiu—visi jo darbai
ir žodžiai buvo aukojami 
lietuvybės labui, lietuvių 
tautos pakėlimui: dėl to jis 
būdavo vadinamas lietuvių 
tautinio atbudimo patriar-

sada pasilikdamas užgir
dytu laisvamaniu. Ėmė dau
giau rašyti istorinėmis te
momis apie lietuvių tautą ir 
Lietuvą.

(Bus daugiau)

Golombik - Spetylaitė, Danutė, 
buvusi Belgijoje.
Jakučiūnas -Julijonas. Jakučiū- 
nienė Veronika ir sūnūs Alfon
sas ir Leonas.
Mickevičius. Boleslovas ir Vla
dislovas, Kazimiero sūnūs iš 
Krakių.

! Milkovaitis Adomas ir jo sese- 
į rys Anelė Steponauskienė, Ern;t 
! ir Morta Giedraitienė.
I Mitrikevičius Pranas.
Padagienė t Padagas)-Gruzdytė 
Marijona ir dukterys .Marijona 
ir Paulina.
Petrauskas Stasys Karolis, A- 
domo sūnus, ginies l'.tl9 m. gy
venęs Šiauliuose ir Braunau, 
Austrijoje.
šlapikytė Monika. Jono duktė, 
iš Vidaujos km.. Šimkaičių vai.. 
Raseinių apskr.

VILNIETIS VALDO 
RODE2IJĄ

sta nku na vic i u s 
no sūnus, gimę 
Stankus Juozas 
Juodeikiu km..

Česlovas. Zeno- 
< 192B m.
, gimęs 1910 m. 
Kuliu vals.

Po programos
dalyviai ir svečiai buvo pa , ,,
vaišinti vakariene, kuria anksto Kal™a gauti Balfo 
paruošė Moterų Klubo na'- ten!re’ l,as 'aWh<»
rėš: O. Saulėnienė, Voverie- J Oetu-
nė, Perednienė. M. Norkų- vn!, P,l,e$,V Klul,e; ,?arb.'- 
nienė. K. Gurskienė, S. Ka- »>nko redakcijoj. Jq bus ir 

prie įėjimo. Rengėjai laukia

MIRĖ DR. A. ŠAPOKA-y tojams.
Širdis, kuri sveria apie 

>00 gramų (1012 uncijų), 
su-

nizacijai skolų, ir visi part
neriai turės už tai atsakyti.

—Jis, Maike, savo žodžio Jie gali toki 5 artnerj pa- kalbėjo Naujalis, yra 
nemaino. Sako, prižadėjau salinti, oet tada numins jų gniaužto vyro kumščio dy- 
duoti tūkstanti dolerių, tai organizacija. džio, sukurta sunkiam ir il-
ir duosiu. Ale jis nori žinoti, —Iš kur tu tą viską ži- gam darbui. Širdis per vie
kai)) mes tą bizni vesime.
jjs norėtu k^d būtu nart- 
nersip, kitaip pasakius, par- ve? Iš knvgų. 
trelių klumpanija.

sis prie mūsų biznio. 
—O ką jis sako?

nai. Maiki?
—1< kur aš tą žinau- tė-

Kovo 9 d. prie savo namų
kasdamas snegą mirė isto- burmistras Raymond Lord. 
rijos daktaras Adolfas Ša- Jis jierskaitė vasario 16 d. 
poka, “Tėviškės Žiburių” 1 proga miesto taiybos priim- ]vvįairi«< 
redaktorus. buvęs Lietuvos; tą rezoliuciją. Pagrindinę

ną paspaudimą iš kairiojo ’ universiteto istorijos do- kalbą pasakė Petras Višči- ___
skilvelio i aortą ir iš dešį-: centas, nevieno svarbaus is- i nis, "Laisvės Varpo” radijo 
niojo skilvelio i plaučius iš- torijos mokslo veikalo au- i programos, vedėjas. Jūratė

—Tai kodėl tu nesurandi spaudžia 6 uncijas kraujo, torius, ir dabar rašęs VLIKo 
—Bet partnership ir kom- tose knygose nieko gėrės- Padalydama 70 susitrauki- Rytų Sienų Komisijos pa- 

>anija yra du skirtingi da

Morkūnaitė iš Lo\vellio ir 
Giedrė Karosaitė iš Bostono

Rengimo komitetas dėko- svečilJ- Neapvil-
ja visiems šio minėjimo da- J 4

Balfo auka prof. S. .Kairiui
Balfo centro valdyba nu

tarė paskirti proL Ste-
Loveliškis

nnnrtvi M • Ia. rrX7zl **zx»LrO_pVFIIVF IV7 liJKIVIIIVZ IVina-

I. Sutkus jau dirba
nio ; Pats sugalvojai eiti i mų per minutę, širdis per vestą mokslini darbą Lietu- pasakė eilėraščius. Toliau Vasario 3 d. Ignui Sut-,

I\ kai, tėve. kiaušinių bizni ir žadėjai 24 valandas išpumpuoja 1 vos rytų sienų klausimu. tautinių šokių grupė iš Bo- kui buvo padalyta operaci-i
—Lodei skirtingi? parodyt, kaip pasidaro spe- 1.500 kibirų kraujo. Širdis: Mirė tik 54 metų amžiaus, j stono, Onos ivaškienės va- ja. Dabar jis jau dirba ir

—Todėl, kad kitai)) tvar- kuliacija, o dabar tavo kny
kosi. gos

—Sakai, kitoks ju parėt- lim
kas?

—Aš sakau, kitokia tvar- negalime. Mes galėtume, 
ka. tėve. Kompanija yra su- tiktai bėda. kad pradžia 
dčtingesnė biznio organiza- sunki. O ji sunki dėl to, 
cija. Paprastai, ji būna in- kad mudu neturim pinigu, 
korporaota ir Įgija juridinio —Betgi Zacirka duoda 
asmens teises. Savo kapita- tūkstanti doleriu, 
lui sukelti ji išleidžia akci- —šiais laikais, tėve. su i

lams $300.

GARDNER, MASS. 

Gaisras Lietuviu Klube

;au senais mokslininkų pa
lyginimais. visi žinduoliai

Birželio 18 d.
ojama apie 

išskrenda • buvę ir žmonių aukų, jei ne
Lietuvos aplankyti ekskursi- i vienas lenkas, kuris pašte
tą. kurioj vra šie brookly-j bėjo klubą degant ir ispėjo 

pa! šč'.JuozapJ'p'aiajiia Ir “ *3 "

BENDRUOMENĖS
RINKIMAI

—50 dolerių.
Po $19.00: SLA 173 kuogyvena 7-8 kartus ilgiau 

negu jų brendimo periodas. 
Žmogus bręsta 20 metų, iš
eitų, kad turėiTime gyventi 
gana ilgai. Deja. visai svei-

JAvV L- , Bendruomenės Moten} Rlubas 
Tarybos linkimai bus gegu

Sutkus, buvęs Happv Days 
savininkas M. Simonavičius, 
Lazauskienė. Briedienė (ne 
adv. S. Briedžio žmona) su 
sūnumi.

Klubas buvo apdraustas.
Kitos Naujienos

Ir pas mus yra daug ser
gančių ir daug iš darbo at
leistų.

i Liūdna buvo ir mums iš
girdus apie arch. Vlado 

, Adomavičiaus mirtį Bosto
ne, nes jis atgaivino mūsų 
apmirusi "Aušros” chorą ir 
ji kurį laiką dirigavo, 

i Jo žmonai ir tėveliams 
Šią žieną Nevv Yorkas 4 reiškiame gilią užuojautą, 

atvejais gavo sniego net iki Garniškis

“KELEIVIO 
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, jį tuoj gausite.

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

I)ėl pabrangusio poĮtie: iaus. rašalo, spaudos darbo ir 
' ypač dėl ž; miai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

-m i Po So.00: J. Tamosaus- zes 13-14 dienomis. Tarybos , T, . c. XT , .... , . - “ kas, P. Žygelis, St. Norku-nanai bus renkami o apv- T.‘ , . .. .., . j • t- j-j * ’nas. v. kapeckas, ir Vvciubei gardomis. Kandidatu sarasa , 1* .. z kuopa,pasiūlyti gali ne mažiau 1

Vaičekauskas Petras. Petro sūn 
Zaksaitė Domicėlė. Jono dūkte 
iš \ idaujos km.. Šimkaičių vai 
Raseinių apskr.

'< ; arba apie !U<»s ži
antieji maloniai pra.-<imi atsi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

TANKERIS SPRtMiO J f KOJ

•rus, kuriuos pai 
ms. kas tik nori

Pietų Afrikoje 
dezijos Federacija.

yra Ro- 
Tai Bl į

nepradėsi.! ką širdį gali sustabdyti kitų 
su ta spe- kūno dalių iširimas, 
kui ia tu > įvairios priežastys, dėl ku-

jas arba s* 
duoda visi

tūkstančiu biz:.i' 
—Na, o kain

chu. Amerikoje jis išgyveno j kolonija turinti pla-
apie 33^ metus, ir tąjaikotar-1 ęjų savivaldos teisių. Iš be- 
pį galima vadinti Šliūpo veįk 3 milionų gyventojų af- 
gadyne. rikiečių nėgių yra beveik 7

Negalima tačiau sakyti. į milionai. o europiečių tik 
kad jis nepadarydavo .klai-į 200,000.
dų. Dėl staigaus ir kaiyto ; jos rniristerių pirmininku 
savo būdo jis dažnai išsi- j nuo 1956 metų yra Rov We- 
šokdavo. Amerikon atvykęs 1 lenskv. Rov gimė 1903 me- 
iis. buvo socialistas. Savo tais Vilniuje vargingų žy- 
Lietuviskame Balse (Nr. <lų šeimoje. Prieš pat pirmą- 

22, 1888) jis rasė, kad Lie- j j pasaulini karą jo tėvai iš- 
tuva atgimsianti tik darbi- vyko i Afriką ir apsigyve- 
ninkų klasės iškilimu. Jis no Rodezijoj. Suaugęs Roy 
tvirtino, kad “šitų. darbi- įsijungė i politiką ir nasie- 
ninkišku pamatu, daugelis! kė ministerio pirmininko 
tautų atgims." Senovės Lie- Į vietos.
tuva jis aiškino — remda- jjs kaįp europietis labai 
vosi tik kunigaikščiais b'! priešinasi Britanijos suma- 

. ponais. Naujoji Lietuva at- nymui duoti daugiau teisių 
Taip Šliūpas rašė apie isiremsianti darbo žmonė- Rodezijos negrams. R. We- 

pirmuosius savo žingsnius mis- Tada ji “nebus pasta- į lensky sako, kad jam ir 
Amerikoje. Kas atsitiko su VMa ant vėju. ; įo vaikams bei anūkams
jo “balbierne,” neturim ži- . Savo Įsitikinimą darbi- j Rodezija vra jų kraštas, jie 
nių. New Yorke jam teko pinkų klasės iškilimu šliū-' neturi kur keltis, todėl jis ir 
susitikti su Miku Tvarausku, Į)as nedvejodamas pabrėžė atstovauja nuomonę, kad 
buvusiu subankrutavusios lenkų kalba išleistoj savo į baltieji Rodezijos gyvento- 
“Gazietos Lietuviszkos” lei- brošiūroj "Litwini i Polacy’ : jaj neturėtų palikti juodųjų 
dėju. Abudu buvo bedar- <T887 m.), kur jis pasakė: Į Afrikos gyventom malonei.
biai, bet Tvarauskas turėjo “Politiniai įvykiai Europoje ______________________
šiokią tokią spaustuvėlę, to- vyksta socialistinės revoliu- vabalu nutūoė
dėl jiedu sumanė leisti nau- cijos Įtakoje.” Tas sąjūdis
ją laikrašti, kuri pavadino pasieksiąs ir Lietuv ą, sugi ą-
“Unijos” vardu. Bet nebu- mindamas jai politinę nepri- Pakalbinkim draugue ir 
vo iš ko gyventi. Be to, jie- klausomybę. Nemaža sočia- kaimynus užsisakyti “Kelei- 

J du negalėjo susitaikyti ir H^tų esą jau ir lietuvių inte-}vį.’’ Kaina melams tik $4.

buvo neap.- ■ imas .

griuvo visam laikui. Deja, 
viena okupacija pakeitė ki- į ]įnkėse Ne 
tą, o jos pabaigoje tūkstan-' keiiatos di 
čiai lietuvių, palikę savo tė- Lių-bti j ph 
viškės namelius ir tėvynę, dar ]aljiau 
bėgo i Vakarus, ko toliau-1 
šia nuo raudonojo režimo.
Tai tragedija, kuri ir šian
dien dar nesibaigia.

—o—
šiemet lapkričio 27 d. su

eina 25 metai, kai Lietuva 
su Sovietų Sąjunga sudarė 
nepuolimo sutarti, ir šita su
tartis minėtina, kad pasau
liui būtų priminta, kaip Ma
skva laikot-i savo sudalytu 
sutarčių.

—o—
40 metų sueina šiemet 

nuo dienos, kuomet Lietuva 
stojo i Tautų Sąjungą. Tau
tų Sąjungoje Lietuva pasi
reikšdavo veikliai, ypač Vil
niaus ir Klaipėdos bylose.

Tautų Sąjunga subirėjo 
pra-idėjus antram pasauli
niam karui, o dabartinėse 
Jungtinėse Tautose Pabalti
jo valstybių atstovų kol kas 

Ar ilgai taip bus?

“Netrivfi.iau ilginus. Pametęs 
darbą, penias nuėjau keletą 
mylių, nešinas savo mantą ant 
kupros, lyg Lietuvos kromelnin
kas žydelis, ir atsidūriau apy- 

wlxnirgho, kur po 
ei.ų poilsio stojau 
t nyčia. Tas darbas 
n an rankas sužalo

jo. Todėl metęs darbą, nuėjau 
pėsčias į Naują Yorką (skai
tyk: New Yorką). kur ketinau 
mokinties bent kokio amato. Ir 
iš tiesų, pristojau prie l>arzda- 
skutystos. kurioje prasilavinęs, 
su vienu pib-lietuviu iš pusės 
buvau jau Į kaišęs savo ‘bal- 
biernę*.”

Tankeris Shell Nave netoli 
Urugvajaus uosto Colonio 
susidūrė su karo laivu ir iš
sprogo. Nelaimėje žuvo 5 
žmonės, t ostas ( olonia bu
vo smarkiai sukrėstas.

prie jos biznio prisijungti, kuliacija. 
Jos veikla yra 
aprib< »ta

ame
įstatymais man andai kalbėjai? Sakei.

kad iš jos eaiima lengvai
—Nu, o kas yra partne- prabagotėti. Ar tai iš kiau

šinių negalima padaryti 
spekuliacijos?

rvstė?
Partnerių talka, 
labai paprastas

teve,
yra lanai paprastas daly
kas. Ją lengviausiai suda
lyti. Ją gali sūdanti poi a jgjgu žmogus šiandien per- 
žmomų. gali susidėti ir ke- nama, RUi įo kaina vra 
liohka. Bet pinigus bizniui ]abai auk^ta bet jis tikisi? 
Įsteigti jie sudeda patys, šė- į kad jj pakils dar aukščįau ir

—Beveik kiekvienas ver
slas via sj>ekuliaeija, tėve.

rų nepardavinėja. jis ta’da parduos ji su {teinu.

Serpa J. Petersonas
tių širdis sustoja veikusi.

Kalbėtojas apgailestavo, 
kad šita širdis, kuri sukulta 
ilgam darbui, sustabdoma 
pii m laiko arterijų užsikim
šimu. kurios maitina širdies 
raumenis.

Apie pusę ar daugiau vi
sų mirimų Įvyksta dėl viso
kių širdies ligų. Pavojingas 
amžius yra tarp 40-54 me
tų. Taip pat apgailestavo, 
kad daugiau išleidžiama 
p r opagardinei va i s t ų 
reklamai, negu mokslui 
šiam širdžių žudikui kelią 
oastoti. Širdies ligų priežas
timi yra ne tik peraivalgy- 
mas, persigėrimas, bet ir pa
vydas, įiipestis. garbės troš
kimas. tingėjimas judėti.

kaip 10 asmenų. Sąraše ne
gali būti daugiau kaip 7 as
menys. Kandidatų sąrašai 
įteikiami apygardų komisi
joms ne vėliau kaip iki kovo 
31 dienos.

Bus renkama 31 Tarybos 
narys.

Daug metų buvęs Lietu
vių Atletų Klubo pirminin
kas J. Petersonas susirgo ir

Po $2.00: P. Saulėnas, L.
Paulauskas. B. Piesliakas,
Ch. Bendzevičius, J. Gurs
kis. Y. Ramanauskas.

Kiti aukojo po mažiau. Į Paguldytas ligoninėje. 
Viso surinkta $165.35.

Minėjimą rengė komite
tas sudarytas iš kun. A. Ja-

Baigia tirpti sniego kalnai

—O kiek jie turi pinigų tai jis spekuiiuoja. jįs ga-
siu.eti. lės uždirbti, bet taip pat ga-

Ta: jti įklauso nuo to, i j,, prakišti. Tai vi a spe- 
tėve, kiek reikia jų bizniui kuiįaciįa. Kiaušinių biznis 
pradėti. Papiastai jie pasi- Įajp paĮ vra spekuliacija, 
rašo sutarti, kur būna paša- yjes galėtume uždirbti, bet

galėtume ir pradirbti.
—Nu. tai kam tu mane

... ... . , kalbinai eiti i toki bizni? Ir. ..ta. kaip liūs fialtnamasi į,ei- kam a- kafnirau Za<.irka? | Neskaitant c h o lesterolio.

kvta, kiek kuris jų Įdeda 
pinigų, kokiu bizniu jie 
versis, kur bus ju biznio vie-

nu. kaip bus pasidalyta pa
reigomis 
bus mokama 
darbą
bizni nesikiša, tik mokes
čius nuo pelno reikia užmo
kėti.

—Olrait. Maiki, tai su
daryk i m partnerių bizni.

—Bet partneriu organiza
cija turi ir keblumų, tėve. 
Jeigu vienas jiartnerys nu-

Ar nori dabar per ausi. ką? randamo gyvuliniuose rie-
is it- kiek kuriant ' _Nu.<iramjnk. tevc.' juk j baluose, kurie laitai priside- 
>kąnta atlygtmmo už j k nenu5tojai. Aš paVar- l'a P'?e artenjų sukietėjimo, j 
\ aidžia i nartnenu lygiai negerbkime ir balty-,

. p t i tivnl hū 1011 ištekliaus kūne. o darkaip pavvzdi, kad tėvui bu- . - A 'C labiautų lengviau suprasti 
reiškia spekuliacija.

ka naviku persivalgymo viso- 
‘ kiais išreklamuotais ir mok-

KARAIJENĖ l)RAl OžįA.MO.I VIETOJE

) Londono spaudos kini*) biliardo kambarį tegalima 
tik vyrams įeiti, bet buuisiai karalienei Elzbietai bu
vo padaryta išimtis ir įa čia matome ruošiantis duo
ti taiklu smūgi i kamuolį.

Kaina 75 centai

liaciios
Tfu. ant tavo speku-

Pats muša. pat< i r k iy

slo nepatvirtintais vaistais, 
kurių gamintojai šiame 
krašte turi begėdiškas ir ne
ribotas teises.

Prelegentas palietė visas

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay -------:------- South Boston 27. Mass.
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BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas

CĖLfiS SKRYBfiLCSE

A t rodo, kad velykinėse skrybėlėse bus dausj gėlių. Tas 
matyti Xew Yorko madų salioouose rodomose skry
bėlėse. Rūtų darželiai persikelia ant galvų.

Lietuva bus laisva

kos palyginti atsilikusių giau negu Pietų Europos 
rautų, bet pati laikydama kraštuose, 
prispaustas civilizuotas tau- Lietuviai apie Skandina- 
tas. vijos kraštus mažai terašo.

Kovai prieš raudonąją Gal todėl, kad tie kraštai 
vergiją ir diktatūrą Ameri- yra protestantiški, ne kata- 
kos lietuviai susibūrėme į likiški.
Amerikos Lietuvių Tarybą. Gerai, kad gyd. VI. K. 
Ir senieji ir naujieji ateiviai, nors apie Daniją parašė.

TIK TU VIENA

Ir meilė
Jr draugystė.
Ir (laitui
Sparnus ne syki apsvilo.

Tik tu, Tėvyne.
Tik tu viena.

ir Amerikoje gimę ir augę Reikia laukti, kad jis dau- nie a'<’> neap\v ei.
lietuviai atėjo i pagalbą, ir giau parašys apie kitas į Ge‘lau'las raugat' nus,sll»'>, 
šiandien mes visi vieningai Skandinavijos vals tybes. J Iširs ir meilės ryšiai.

( Tęsinys • Į
Aiškinama, komjaunimas esąs visa galva aukštesnis 

už nesąjungini jaunimą: komjaunimas—jaunimo avan
gardas ir partijos parama. Būti komjaunuoliu esą garbė, 
bet iš tikiųjų buvo negarbė. Aš ne kartą dėl to stipriai 
r ausdavau.

Sužavėtas tų painių, melagingų ir gražių agitacijų, 
pasiryžau stoti i šią organizaciją.

Ir kartą, sėdėdamas prie lango, išgirdau mūsų storo
sios kaimynės skambų, bet danar pašaipų ii’ lakonišką
balsą:

—Sakykite, ponia Guželienė, ar ir jūsų sūnus jau
kumelkojis?

Aš nukaitau. “Prakeikimas, motina neturi žinoti, 
kad aš komjaunuolis. Iš kur ta senė tik ištraukė, kad . . . 
ir dar motinos klausia, beprotė.*’

Mama, lyg perkūno trenkta, apstulbo ir nežinojo ką 
atsakyti. O storoji kaimynė vis dar nenutilo:

—Aišku, sūnelis jūsų geresni darbą gaus. ponu bus 
ir . .. —ji norėjo pasakyti "kitus ės,”—bet susivaldė, be-
pratarė,—Bet nereikėjo taip greit po tėvo mirties . . . Eufrozino* Mikužiūtė* sutrumpinta kalba, pasakyta Pitts-

Ir motina žinojo ką man pasakyti. burghe Vasario 16-sios proga
—Sakyk,—verkė ji,—ar aš tave taip mokiau, nela- ---------------

basis tu. Dabar man žmonės akis bado. ant gatvės nebe- . Tamstos, kūne Lietuvo-skeveldras sugriovė carizmo j 
galiu pasirodyti. begėdi tu. Nė motinos atsiklausti nerar.- J*e gimėte ir augote, geriau galybę.

dirbame ir tesime šią kovą Bus Įdomu skaityti. Juk ten 
už nepriklausomybę tol, kol! žmonės sugeba taip susi- 
bus atsteigta nepriklauso- tvarkyti, kad tokio skurdo, 
ma. demokratiška ir laisva kaip katalikiškuose kraštuo-

1 Lietuva.
Pažvelkime trumpai i ke

leto? metų Amerikos Lietu
vių Tarybos nuopelnus. Lie
tuvos klausimas yra nuola- 

1 tos laikomas gyvas. Kas me
tai yra sakomos kalbos ir 

• keliamas Lietuvos klausi
mas Jungtinių Valstybių se- 

j nate ir atstovų įūmuose.
Šiais 43-čiais nepriklau

somybės sukakties metais 
kongresmonas Dan Flood iš 
Pennsylvanijos valstybės re
feravo Lietuvos klausimą 
kongrese.

Senatorius Paul Dougla? 
pareiškimą padarė senate. 
Juos pasekė daug kitų kon
gresmenų ir senatorių.

Svarbiuose momentuose 
A. L. Taiybos pareigūnai 
vyksta pas prezidentą, se
natorius ir kongresmonus ir

se (Italija, Ispanija ir kt.» 
nėra. Skandinavija negali 
pasididžiuoti tokiomis puoš
niomis bažnyčiomis, kaip j 
Italija ar kiti katalikiški i 
kraštai, bet bendru gyveni
mo sutvarkymu jie tikrai 
yra kitus kraštus toli pra
lenkę.

Pakruojietis
t,

Jr dailiai žodžių 
Stoiku pritruks,
Į ką tada atsigrįši?

Tėvyne mano.
Tu visados 
šviesi iš arti 
!;• iš tolo.

Tu lyg šviturys,
Kurs paklysti neduos. 
Parodys kelią namolio. 
Tėvyne mano.

Rūsti ir gera,
Čiaudi prie širdies 
Savo sūnų.

Žemės plutoje daugiausia yra 
aliuminio metalo, kuris sudaro 
net beveik žemės plutos, o 
aukso joje tėra vos O.OOMHMIG 
procentai.

j Tokios kaip tu 
Niekur nėra
Ir niekados, turbūt, nebūna.

i
Algimantas Baltakis

JDOM1OS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitara Dovanoti

da reikalo, paršelis, ink dar paausiai gerai nenudžiūvo, branginate. Mes svetui
o jau nosį riečia, geda visai giminei užtraukei. Begedi, kraštQS nematę? karUis
begėdi, susigėsk. nemokame tinkamai iver-

Aš susigėdau, prisipažinau blogai padaręs, bet pa- tinti karštos meilės sa-
dėtis nuo to nepasikeitė. Buvau Įkinkytas i komunistini v0 tėvvnei.
vežimą ir kantriai turėjau ji traukti. Vis dėlto, kurie augome

♦ ♦ * ,savo iš Lietuvos atvykusių
... . . . , ., , , , , , ..... tėvelių namuose, kurie mai-Sitam bego la.Kas: darbas. mokvkla. susirinkimai, __ -s * sėmės jų veikloje ir organi

zacijose, kurie skaitėme lie-pamos repeticijos, >.m-.a:? kiną-, retkarčiais šokiai—vis
kas tui ėjo savo . v a: <. t *...■■ r: i a t ,.—:*. a i keitėsi. Neieikėjo tuviskaja spauda isigvjome
galvoti ką veiKti. ž t įiuis -iKitiriai iv pačiam, be abe- gva žiį Lietuvos, jos gvven-
jor.ės, traukti reiki;.. i kartais ir mėgintum šokti per tojų troškimų ir kovų už lai-
ienas, tai užpliekia tau B viršaus botagu per nugarą, ir svę ir tautos gyvybę vaizdą, 
vėl, užmiršęs padarvta kvailyste, trauki toliau. Lietuviams buvo bruka-

Tą va sąrą neturėjau vasaros. Savaitėje darbas, o svetima kalba, svetimi 
sekmdieniais apsiniaukusi, o kartais pila kaip iš kibiro papročiai. Garo valdžia už
lietus. Nei pasamaudyti, nei pasideginti. Todėl per dieną, draudė visokią lietuvių 
tupiu namie, ruošiu pamokas, o vakare traukiu pašok- ne* 11 .ma a nyges
ti. Pakeliui užsuku pas Algi, pas Praną, su jais išgenu f lietu_
degtinėlės ar samagoniuko,—žiūrint kiek piniginė lei- rašt0 mokyma
džia ir dainuodami žygiuojame i parką. , bu‘vo baudžiami tėvai ir mo^

Vakaras buvo puikus. Temo. Juodi medžių ir krū- kytojai.
mų siluetai, nelyginant piešinyje skyrėsi nuo žydriai Visos šitos ir kitos nrie- 
rausvo, žvangždėto dangau? ir priminė kažką romantiš- monės pasmaugti tautą ne
ko, pasakiško. Virš šokių aikštelės degė didžiulė elek
tros lemputė. Balta jos šviesa auksiniais siūlais krito Į 
visas puses, ir joje, tarytum šokdamos rateli, sukosi di
delės ir mažytės kandys. Palei tvorą ir ant suolų stovėjo 
ir sėdėjo šnekučiuodamos merginos. Ir vaikinai būriavo
si vienoje kertėje. Ant paaukštinimo kapela derino bal
sas: čia klarnetą su-piegia, lyg paklydęs žąsinas, čia 
akordeonas surinka kaip išgąsdintas kūdikis, čia, sudun
dėjęs bubnas, primena tolumoje staugianti šuni. Bet 
pagaliau muzikantai suderino savo instrumentus, ir už
grojo apšilimui polką. Ir muzika Įvairiais balsais sklido 
Į tamsų toli. Nutrūktgalviškai trypčiojo poros, sukosi, 
juokėsi, šnekučiavosi, kol ant kaktų sužvilgo švelni rasa.
Iras sukau geltonkasę mergaitę, ir ji šypsojosi man, ir aš 
šypsojausi jai.

O čia, lyg iš po žemės, mikliu polkos žingsniu pra
šoko ji. Velniava, man lyg kojos būtų paralyžavę ir šyp
snys sustingo lūpose. Gimnazistei gi draudžiama viešuose 
šokiuose pasirodyti. Nesuprantama. O su kuo ji šoka?
Taip ar ne, bet tik ši vakarą, o ne vėliau išsispręs tas pai
nus uždavinys—patinku aš jai nors tinputi, ar ne.

Palydėjęs geltonkasę, padėkojau jai už šoki, ir aki
mis ėmiau ieškoti jos. Radau. Ji šnekučiuojasi su drauge 
ir kaskart atsisukdavo mano pusėn. Kaip iš pieno trauk
ta mergaitė: storos, juodos kasos, prigludusios ant žydro 
nertinuko, baltas veidelis, svajingos akys, buka nosytė 
—viskas jai nuostabiai tiko. Nei pridėti, nei atimti, dan
giškas sutvėrimas. Valsas. Išvedu ją. Šokame. Klausiu:

—Patinka?
Ji linkteli galva.
—Man rodosi, mokiniukams uždrausta viešuose šo

kiuose,—noriu ją išjudinti.
Ji numojo ranka:
—Atostogos, ką man mokykla gali padalyti.
—Suprantama, ir gimnazistės tui* širdĮ.
—Aišku.
Spaudžiu jos ranką. Ji nesipriešina iras džiaugsmin

ga širdimi. muzikai pritariant, užtraukiu dainos žodžius:

VAIKO SVEIKATA, para.-. dr. V. 
Tumėnienė-, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausima;-. 136 ;>•*. 
kaina ■....................................... $1.23

Tada ir Lietuva, tiek ilgai , juc, informuoja. 
kentėjusi, tiek ilgai ir ryz- Amerikos Lietuvių Taiy-' _ .. w
tingai nepasidavusi sunaiki- y)a kartotinai daro pareiški- sūnaus Kipro

mus ir skelbia atsišaukimus MET\i4CK:S'Ri^ U’a-KS
i Amerikos lietuvių visuo- antroji dalis. 592 puslapia*.

, ...... 1 r Kama ....................................... $6.00’ mene. Ji teikia paramą Vv-
riairiam T iotiivnc Rlnisvi- «vn.GSNIS l PRAEIT! K. fu. o i- nausiam 1.ietuvos įsiaisvi- Homūs ate;mįr,,nai. .,-7 p,i ka!.
nimo Komitetu* ir kitiems n* ........... ............... *>.«».

ryžtingai ir našiai dirbti, pa- \ veiksniams, kovojantiems pasaulio lietuvu ži vynas 
sisiatė mokyklų, kolegijų, | už Lietuvos nepriklausom}*-
knygynų, teatrų, ištaisė ke- be. ............ "

mmui, iškėlė savo trispalvę 
ir pasiskelbė laisva ir nepri
klausoma valstybe.

Subruzdo jos gyventojai 
sav arankiškai tvarkytis,

liūs, papuošė juos medžiais, 
pagerino žemės ūki. sutvar
kė sveikatos reikalu?. Gra-

Todėl mūsų visų pareiga 
yra remti Taiybos darbus 
moraliai ir pinigais. Dary-

apie lietuvi'.;-; visame 
464 psl. Kaina ................

pas;-.-’-

Įveikė Lietuvos sermėgio, 
sakau sermėgio. nes jų buvo 
dauguma. Tame laikotarpy
je atsirado knygnešiai (ma
no tetos ir dėdės taipgi nešė 
knygas per njbežių), lietu
viškos slaptos mokyklos, 
“daraktoriai,” vėliau susi
kūrė slapti rateliai kovai 
dėl laisvės.

Daug lietuvių nukentėjo, 
daug jų nužudyta, ištremta 
i Sibirą, daug gavo bėgti iš 
savo krašto Į Ameriką.

Rusija buvo vadinama 
pasaulio žandam. Carizmo 
jėga plito taip, kaip dabar 
plinta Rusijos imperialistiš- 
kas komunizmas.

žesnė, sveikesnė ir mokyte-. Rime tai kaino lietuviai ir 
snė pasidarė musų tėvų sa- kaipo Amerikos piliečiai, 
lis. nes Jungtinės Amerikos

Džiaugėsi Lietuvos gy- Valstybės kovoja ir už sa- 
ventojai ir džiaugėmės mes vo jr* už kitu kraštų laisve, 
visi lietuviai, nore svetimuo- Kalbėkime vieningai ir bal
se kraštuose apsigyvenę ar- šiai uf Lietuvos laisvę, kad 
ba juose gimę. visas pasaulis išgirstų mū-

Ir šiandien mes tą džiaug- sų balsą.
sminga Įvyki iškilmingai Amerikos Lietuvių Tary- 
minime. ba jau padarė žingsnius.

Istorija atsikartoja: po kad senatas nutartų Įnešti 
poros dešimčių metų ir vėl Lietuvos išlaisvinimo reika- 
rusiškasis imperializmas pa- la i Jungtines Tautas. Mes 
sigiiebė mūsų tėvu kraštu. tikime, kad šis žygis pa-
Tik jau dabar jis yra žvėris 
kesnis ir žiauresnis už cari- 
stini impeiializmą. Šimtai 
tūkstančiu vvru ir motėm, 
vaikučiu ir seneliu tapo iš

vyks. Amerikos lietuviu 
priedermė .vra prisidėti prie 
šio pasimojimo.

Broliai ir sesės lietuviai, 
tikėkite man. kad yra daug

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE. 
Surink; n ir Ha.
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duota*-* kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. i ri šta 
326 pusi. kaina ......................35.00

MAŽOJT T.IETt’ VA. parašė Gim 
bntien". .1. Gimbutas. .1 T.invis, J. 
Balys > J. Žilevičius. 22C r.sl.. 
kaina ......................................$5.00.

LENGVAS BCr>A3 fS'-IC-KTI ANG 
LIŠKAT. Gt*rixa-*?as vadovėli’ pra

dedantiems sotrliškr.: mckvtis.
duoda ištarim a. antr’i -Vns pn. ikal. 

bėjimus. Kaina ...................'5 Cnt.
MARLBORC.I c TITU U A VIA V

SELF-TĄT-ęip* v lokiai j,e. 
ras vadovėlis I.etuvių kalbos mo
kytis anyliskai kalbančiam. 14',' 
pei- kaina ......................... $ l .25 ;

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO ’ 
PRADAI. Populiari ir ra-idinya j 
knyga šių dienu klausimams so-; 
prasti. Kaina ......................... f.Oę

LIETUVA BUDO. .?teo no Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia do-ana kiek
viena r-orą. -tižiais kietais vir

šeliais. iliustruota. JV" pushoiu. 
didelio formato. Kaina .... $5 ”l)

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis roiflar.as iš žemaičių krik
što iaikų. kieti apdarai ___  $3..5O

žEMft DEGA. J. Savicko karo mett, 
(193‘>-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEMft DEGA, .1 Savicko užrašų an
troji dalis, ji4 psl. kaina . ...$:.50

SOCIALIZMO TEOP.t.IA. Trumpai ir 
aiškiai paptdo, k5‘p keitėG -isoo- 
rrenės ?antva:ka ir kodėl .ii dar 
keisis. Kair.a ...................... 25 Ct.

ISS.IUSIEM.S NEGRJžTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie *'ak> tūkstančiai 
lietuvių beiro j Vakarus nuo ru
su ‘vaduotoji?’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINC. .7. Titinio 15 trumpi} 
pasakojimu 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Pae- Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbetio pre
miją. Kaina .......................... $2.25

žE.d.AITCS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
.Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ...................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 114 pusla
piu. Kaina ............................. $1.00

MIŠKAl? ATEINA RUDUO. Ma
n a u s Katiliškio coraaaa'. .>14 psl. i a it t * a i z— - tt kieti viršeliai Kan a .........  $5/^ NAUJA \ ALG.Ų

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvilki

vežta Į Sibiro tundras ir ki- lengviau paremti tokius
darbus prisidedant finansiš
kai su doleriais, negu pati 
darbą dirbti.

Visos žmonijos troškimas

• CEZARIS, Mirko Aeanlič romanas 
i triš>se dalvse. kiekviena da'i« no 

<2. ara visos 3 dalys.......... $6.00

KNYG.A. parašė 
M. Michelsonienė. 255 įvairiu iieto. 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
122 puslapiai, kaina.............. $1.25

jos ūkininku suki’imo nrieš Sme j POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo3K'i
‘.99.

tonos diktatūrą. Pirma dalis 
psl. Kaina.......................... $

M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapio. Kaina......................$2.50

?. KISS IN THE D ARK. J. Jazmino 
8ngltj kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
rą kietais viršeliais $2.09, « mink
štais viršeliais ...................... $1.00

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
ftF.VTZMAS Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IP. RELIGIJA. Pa
rašė E. Vsndervelde, vertė Vardų, 
nas. Kaina .......................... 25 Cnt

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAT. 
R£S. 32 osl., kaina........  25 Cnt.

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

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

tas laukines vietas. T ūkstan- 
čiai sušaudyti arba uždary
ti kalėjimuose. Nuosavybė 
ir turtas mūsų tėvų ir gimi
naičių kinvinomis rankomis j visuomet buvo, yra ir bu 
sukrautas,—atimtas. Nėra turėti laisvę, gerove ir taiką, 
jokios laisvės. Viešpatauja Už tai ii kovojo ir tebeko- 
tikra vergija, paremta tero- voia vi-ame pasaulyj. Daug 

iau iškovota ir Įvykdvta kai 
kuriuose kraštuose. Ta ko
va nesustos, ji bus kada 
nore visur laimėta. Ir Lie
tuva ir kiti kraštai nepasi
liks vergijoje, o taps laisvi, 
nepriklausomi. Demokratija 
im= viršų, istorija atsikartos 
ir Lietuva vėl bus laisva ir 
demokratiška valstybė per 
amžius.

ru.
O šiandien ta šalis drista 

pasireikšti .Jungtinių Tautų
Tačiaus atėjo laikas, pa-' asemblėjoj. keldama triuk- 

kitėjo aplinkybės, kurios i šmą už išlaisvinimą A fin

“Nemunas teka lankais,
Žiedas neskęsta, o plaukia”

Ir mudu plaukėme tarp kitų porų, linksmi ir lai
mingi. Tai buvo laimingiausias vakaras mano gyvenime, 
net dabar jis mano atminties vainike dar žiba deiman
to grūdu.

Aš ją palydėjau, nes ji sutiko. Grižti reikėjo toli, 
bet tai menkniekis. Sakoma: “Dešimt kilometrų šuniui 
ne vingis.” Tekinas leidausi geležinkelio bėgiais i namus. 
Ir sugrįžęs stebėjausi, kad nesu nuvargęs. Ilgai dar ne
užmigau, jutau jos karštas lūpas ir atkaklų pasipriešini-

TIKRAI ĮDOMU

Keleivy gyd. VI. K. kad 
ir trumpai, bet įdomiai rašė 
apie Daniją. Mane šiaurės

I Europa, ypač Skandinavi- 
mą, ir kartu jos meilę man. Rytai skelbė prasidedant j ja, visada domino, gal dėl
dieną. Netrukus turėsiu keltis ir eiti i darbą. Bet vokai 
merkiesi. Ir . . . toji mergaitė vadinosi Laima, ir ji buvo 
penkiolikos metų. Aš ją pamilau visa širdimi. Prisirišau 
visu kūnu. Ji taip pat. Nuo tos dienos mes mylėjomės.

(Bus daugiau)

to, kad apie tas gražiai su
sitvarkiusias, padoriai tai
kingai gyvenančias tautas 
mažai kas pasako ir parašo. 
O ten pamatyti ir pasimo

kyti yra galima daug dau-

NTSMUNO SCNŪS. Andriau* Valu»- 
ko romam, antroji dalis. 4£6 nus 
iapiai. Kaina .......................... $4.99

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plėtojime*' nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvT>e paveiksi,i. gerams 
popioriaje. Kaina ............  $8.59

SIAURUOJU TAKELIU, K. E 
Kriaučiūno atsiminimai is Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ......... $2.09

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETE 
RUSIJA, arba komunisti? diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ...................................50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslu, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $5.99

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI. 
STAUS VIETTMNKAK? Parašė 
kunigą* M. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina .................... $1.29

MILŽINO P A UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera ponir- 
ra. kaina .................................. $2.50

KODftL AS NETIKIU I DIEVį? 
Atvira nuomonė, įdomūs nr'-umen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESCI.Y. V. Fjtino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė!. 
Visos trys dalys įrištos j vienį 
knyg», kieti vir.šai, 031 puslapis 
Kaina .................................... $6.9«

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<3t E. Broadvray -------S"—* S®. Boston, Mass.
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IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
FORDHAM LAUKIA

---------  i LIETUVIŲ STUDENTŲ
Našlių karaliene išrinkta' ----------

V. Venckienė i Fordham universitete bus
1 lituanistikos semestras, jei

MIAMI, FLA.

Moteinj Klubas vasario 
26 d. surengė banketą, ku
riame buvo renkama ir na- i x x. .. .*.
šlių karalienė. st,uotls re,k,a ,kl kovo

Banketą pradėjo pirm. J.
Nevienė ir pavedė toliau 
vadovauti M. Aleknienei.
Davusi žodi Klubo pirm. A.
Kadsel, banketo vadovė iš
šaukė svečius iš kiekvienos 
valstybės. Pasirodė, kad jų 
daugiausia būta iš Massa- 
ehusetts, pora buvo ir iš 
Aliaskos.

Karalienė išrinkta Vale
rija Venckienė, kuri kara
lium pasirinko Praną Moc
kų, kuriam antrus metus 
teks turėti našlių karaliaus 
vardą.

Moterų Klubo primininkė 
J. Nevienė kukliomis dova
nomis apdovanojo veiklias 
klubo nares Juliją Šimkienę 
ir Oną Balmaniene.

Vėliau buvo šokiai.
Bankete mačiau Sidlus iš 

Hvanis, Mass., Vinciūnus iš 
Cambridge, Mass., Zabi
čius iš Jamaica Plain,
Mass., Antaniną Mockienę 
iš Dorchesterio, Mass.

atsiras nors 25 studentai, 
į kurie nori ji lankyti. Regi- 

30
d., kaitų atsiųsti ir $36 čeki, 
kuris bus grąžintas, jei se
mestras neįvyks.

Studentams už mokslą 
sumokėti bus ieškoma sti
pendijų.

Mokslas prasidės liepos
31 d. ir tęsis iki rugpiūčio
14 d.

Bus dėstoma lietuvių kal
ba, lietuvių tautos ir kultū
ros istorija, literatūra ir tau
tosaka.

Lietuviškas jaunimas tu
rėtų šitą progą išnaudoti. 
Gilesnis lietuvių kalbos, lite
ratūros ir istorijos pažini
mas padalys jaunosios kar
tos lietuviškumą sąmoninge
sni, o tuo pačiu sustiprins ir 
pačią lietuvių visuomenę.

Tais reikalais kreiptis: 
Lithuanian Program 
Fordham University 

Nevv York 58. N. Y.

CLEVELAND, OHIO

PRADĖJO “EASTER SEAL” VAJŲ

Prezidentas John F. Kennedy pradėjo “Easter Seal” 
ar velykiniu ženkleliu vaju priimdamas iš dvynukių 
Pat riti jos ir Paulos VVeher pirmuosius ženklelius. Va
jaus pirmininkas Art Linkleiter duoda lapą ženkle
liu mažajai Paulai, kad ji Įteiktų prezidentui, o jos 
sesutė taiko visa glėbi dovanų prezidento vaikams.

Mirė J. Bubnie

VIETINĖS ŽINIOS
ALT Sandaros 7 kp. 

su*ir inkimas
MIRĖ VINCAS JAKŠTYS

Kovo 2 d. Philadelphijoj

tės, kuri 1915 m. gyveno Kensington, 
ll5th St.. ieškau ir Juozapo Ton i los 
iš Lazdijų, Suvalkų gub. Su juo dir
bau vario kasyklose Mich. Ats liep
kite adresu:

Jonas Montvidas 
, 12128 Mitchell St..

iiunitrainck 12, Mich. (11

* — • • • * i * po ilgos sunkios ligos mirė -iar>'u' Varanavičiūtė, Lietuvoje, ieš-
nanų mėnesinis susirinki- > » Takštvs—Senas Vin-1 — j°s- ^.ą***-

to sekmadieni kovo
19 d. 2 vai. po pietų savoj . , , < ,
salėj V^i nariai pnvalo da- |)Oe.
^VHU i" įa. ‘ į tas,” nors jo kūryba didės- 

____ _____j nes literatūrines vertes ne-
S. Griganavičius Arlausko tuij; .

V. J. gimė Kapsų kaime

-Urbonienės. Jos vyro Prano Urbono, 
-lie seniau gyveno ir gal tebegyvena 
Nrw Yorke. Jie patys ar juos žinan
ti-ji rašykite:

Mrs. rt. Songaila 
709 Warren St.,
Hari -ison, .N J.

vietoje

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos iždininku 
mirusio Juozo Arlausko vie
toje direktoriai paskyrė 
Stasį Griganavičių, draugi
jos direktorių.

1880 m. 1900 metais išvyko 
i Angliją, čia dirbo anglių 
kasykloj ir siccialistų lei- 
d ž i amame ‘‘Rankpelny.” 
1910 atvyko į Bostoną, li
kai pasirodė “Laisvė”, joje 
dirbo raidžių rinkėju. 1914

S. Griganavičiui išėjus iš m. velionis buvo išrinktas 
direktorių, liko laisva vieta.; LSS leidžiamos “Kovos” 
Turėtų įeiti iš eilės daugiau- administratorių. Iš ten pasi

Nikodemas Matusevičius, Sibire„ ieš
ko -avo .-.esers Onos Matuseviėiūtės- 
-Vetkuvienės. Jos vyras Kazys Vet- 
kus ir vaikai Jonas ir Teresė. Anks* 
čiau gyveno Chicagoje ir turėjo na
mus ir saliūna. Kilę iš Vilkaviškio 
apskr., į Amerika atvyko prieš pir
mąjį cara. Jie patys ar juos žinan
tieji rašykite:

Juozas Maceina 
10727 So. Homan Ave.,
Chicago 55, III.

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

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

SOC. INTERNACIONALO nes jūsų sąjunga susirenka 
SVEIKINIMAS Tamstai pirmininkaujant.

---------- Nors tas išrinkimas reiškia
Britanjios Lietuvių Sąjun- pagarbą Tamstai asmeniš

kos pirmininkas J. Vilčinskas {<aį, p)€rt aš tą suprantu taip 
(jis yra ir Lietuvos Socialde- ‘ pat kaip pripažinimą demo- 

mokraų Partijos Delegatūros kratinio socializmo reikš- 
atstovas) Vasario 16-sios mės laisvosios Lietuvos pro- 
minėjimo Londone proga iš J blemų sprendimui.

niai gavęs balsų, bet nelai
mė, kad šį kaitą O. Ivaškie- 
nė ir A. J: Namaksy yra

traukęs, iki mirties gyveno 
Gibbstown, N. J., netoli 
Philadelphijos.

gavę po lygų balsų skaičių.! Kai 1930 metais prasidė- 
Statutas nenumato, kaip to- jo skilimas komunistų eilė-

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽMOGAUS NAUDA
T-’.i kasgi gaus tų palaimų, kurias 

Viešpats yra pažadėięs? Ar tik tie

Socialistų Internacionalo ga
vo tokj sveikinimą:

Mielas drauge Vilčinskai, 

Maloniai prašau TamstąMirė Algirdas Goštautas
Vasario 23 d. Clevelande i .?u?“įa,,?s

evvenęs 23 metus (atsikėlė mirė Algirdas Goštautas fu“lnnkU:’leIPs sia 1.'“k, mln 
iš Long Island, N. Y.). Ve-' (Olgierd Gosztovrt). Velio- ea '>roga’ musl» tikinimus 
lionis priklausė ir Miami nis buvo agronomas ir Lie-
I.ietuviu Klubui, buvo jo tuvoje daugiausia dirbo di- 
vienas iš organizatorių, ėjo dėlių ūkių administrato- 
direktoriaus ir kitas parei- rium. Kuri laiką adminis- 
gas valdyboje. 'travo Komaro, Fledžinskio

Liko liūdinti žmona Ona, ir kt. dvarus. Per karą atsi 
su kuria velionis išgyveno
virš 50 metu. Aš savo ir

Mirė John Bubnie, čia iš- Į

dūrė Vokietijoje ir vėliau . . ,_ nipmiuu sinku
atvvko Amerikon. Gvveno 1.......

ir geriausius linkėjimus. 
Šiais laikais, kai Sovietų Są
junga dažnai su tokiu veid
mainiavimu pasisako apie 
senojo tipo kolonializmą, 
pravartu prisiminti, kad jū
sų kraštas buvo vienas iš

mainmn----

Nuoširdžiai Jūsų

Albert Carthy
Sekretorius

SKAITYTOJŲ BALSAI

draugų vardu reiškiu jai 
užuojauta, o velioniui ra- 
miai ilsėtis Dėdės Šamo že
mėje.

L. J. Stasiulis

MANCHESTER, CONN.

Liūdime netekę J. Vildžiaus
Manchesterio L i e tuvių 

Choras siunčia užuojautą 
poniai Vildžiuvienei, jos sū
nui Gediminui ir dukteriai 
iu vyrui ir tėveliui Jonui 
Vildžiui mirus.

Velionis Jonas Vildžius, 
po antrojo pasaulinio karo 
atvykęs iš Vokietijos i Man- 
c-hesterį, tuoj Įsijungė Į vie
tos lietuvių visuomenini gy
venimą. Pats daug dirbo ir 
daug savo lėšomis rėmė. Bu
vo malonus žmogus.

Suradęs gyvenimo drau
ge, ją vedė ir apsigyveno 
Chicagoj. Ten ir mirė.

Lietuvių Choras liūdi, 
kad toks vertingas visuo
menės narvs taip anksti am
žinai atsiskyrė. Malonus, 
drauge Jonai, ilsėkis Dėdės 
Šamo laisvoje žemėje!

Choro valdyba ir nariai

Baltimorėj, Md., New Jer
sey, Bostone ir paskutiniu 
laiku Clevelande.

Velionis paėjo iš senos 
lietuviškos Goštautų gimi
nės ir artimai sugyveno su 
lenkų kultūriniu gyvenimu. 
Buvo skrupulingai teisingas 
žmogus ir turėjo aukštą 
garbės pajautimą.

Gyvendamas Bostone bu
vo prisidėjęs prie pastangų 
išvystyti lietuvių-lenkų kul
tūrinį bendradarbiavimą.

Mirė būdamas 57 metų 
nuo kraujo indų išsiliejimo 
smegenyse. Velionis paliko 
giminių Lietuvoje, Lenkijo
je, Si irę ir berods Cleve
lande. Tegul jam būna len
gva Amerikos žemė.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Gerbiamoji administracija,

Siunčiu prenumeratą ir vieną 
doleri aukoju už tuos, kuriems 
Keleivis veltui siunčiamas, nes 
jie nepajėgia mokėti. Aš ma
nau. kad tam tikslui galėtų ir 
kiti aukoti pagal savo išgalę.

Jonas Juodokas
Lawton. Mich.

kiu atveju pasielgti, jei vie-1 se Senas Vincas buvo irgi 
nas iš minėtų kandidatų sa- pasitraukęs nuo maskvinių į ,da^’
vanoriškai neatsisakys.. To- komunistų ir dar ilgai po l/-k mažas žmonių pulkelis, ir toji 
, • . i T r, _ ! nangaus gyventoju klasė dabar vrakiu atveju manoma skelbti Leono Pruseikos kapituha-. beveik surinkta. Bet atėjo laikas vi- 
rinkimusvienam direktoriui cijos jis dar ilgai rašinėjo gydama“api? “L?
išrinkti. ; “Naujojoj Gadvnėj.” Tik Pranašas sako: “Jei teisingas žmo-

gus nusikreipia nuo savo teisybės ir N. G. SUStOJUS, JIS Vel pa- pradeda nedorai elgtis, ir numiršta 
nedorume, tai jis numirs delei savo 
nedorumo, kurį jis darė. Bet jei ne-sidarė kiek ištikimesnis ko-K. Gudienė tebeserga

r- • munistinių laikraščiu bend- <io7s žmogus nusikreipia nuo -savoienai Keleivio Skaityto- , , . . , ,, , nedorumo, kų ns buvo daręs, ir el
tai Kimiai,nriai Eidionoi iš raciarblS tą SaVO atkry- giasi teisingai ir sulig įstatymų, tai 

pimą” į liniją
tuo, kad “Laisvė 
už rašinius

jai Kunigundai Gudienei iš 
Cambridge prieš porą savai
čių New England ligoninėj 
padaryta operacija. Ligonė

teisindavo !®s..už,Aik-v-s -?vo ***** gyvą.”—Eze-kielis 18:26. 27.
kai kada 1 Dabar privalome raginti žmones 

, - j pamesti piktus darbus ir kreiptis prie
apmokėdavo, i tei- .'bės, tikėti j Viešpatį Jėzų Kris-

Pačiu paskutiniu laiku gė- i
mirs. Jėzus ir kalbėjo apie šiuos lai- 

kuomet pasakė: “Ištikrųjų. ša
mano žo- 

per am- 
negalėtu-

mėte užlaikyti Viešpaties Jėzaus bai
lia. jei nepažintumėt* įos; bet kuo-

sveiksta, bet dar kuri laiką P.^UVII"U i*.1*“
u-*.- i- • -*• t • redavosi Tarvbų LietuvostUlėS pabūti ligoninėj. Lin- i „X ; I ; . T* . . . ] _ I ^U.--. kuomet pasakė: “IštiJ

• kime iai greičiau nasveikti aptekimais, bet ir tą darė į kan jums. jei kas laikys, Kime jai greičiau pa. veiKll vilties kari <rul Ir i; I tas nematys mirtiesir grižti namo. ner V1,?es’ kart gaI,n ^-s.’ u..n« s-sn jūs gi

kolonializmo, kurį įvedė So
vietų Sąjunga; jūsų kraštas 
taip pat vienas iš pinnųjų 
turėjo progos patilti rasų 
politikos—ardyti tautas, ne-* 
norėjusias pasiduoti Stalino 
komunizmui—pasekmes.

Nebūtų perdaug prašyti 
žmonių, kurie parodė tokį 
didvyriškumą, nenustoti vil
ties. Mes esame įsitikinę,
kad dabar vykstanti titaniš- ,, , . v
ką kova bus išspręsta taikiu : ,. . . 7- • - •
budu po kietu dervbų. Jus i . • \ ........
galite būti tikri, kad demo- . .....*
i , . . siusti. Lai būna jam linksmakratinis socializmas tvirtai ; ,

, v , , . . valanda, kada jis sulauks Keik uz tautoms lais- ,
vės atstatymą, tiek už žmo- eni°
gaus teisių atstatymą. B. Simonavičius

Siunčiu šiuos sveikini- „ ., D ,
mus su ypatingu malonumu,

Gerbiamieji.

palies honorarų malonus
dvelkimas iš “Tarybinės.”

. . . . ,... ! Velionis yra rašęs eilėra-kuris nepajėgia pats sumokėti. •___ i , ,
. r * , . . . x. ■ scių ir prozos dalvku.Prašau jam Keleivį siųsti.

Petras žygelis 
Tevksbury, Mass.

Administracijos pastaba:

Siunčiu $4.00 už A. Suminą.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI- 
JOJT NAUJAS ADRESAS

Keleivio Nr 5 skaičiau, kad 
A. Suminąs iš Vokietijos trok- Į 
šta Keleivį skaityti, bet neturi 
dolerių prenumeratai sumokėti.

Suprasdamas, kaip sunku yra.

Ačiū bičiuliams Simonavičiui,
žygeliui ir Juodokui, atsiliepu-

, siems Į A. šumino prašymą.
' Laikraštį jis dabar gaus virš I *
į dviejų metų. Bet mes siunčia- 
’ me Keleivį visai eilei asmenų, 
kurie negali prenumeratos su
mokėti, bet nori laikraštį skai
tyti. Tą darysime ir ateityj, 
o mūsų laikraščio bičiuliai gal 
prie progos prisimins ir tuos 
skaitytojus.

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellsbill 

Lanarkshire, Scotland.

VIETA PENSININKUI (KEI)
I^nuomuojii kambarį ir taisau valgį 
pensininkui vyrui ar moteriai, tira
žus namas, farma. Saukit telefonu: 
MO 8-3569 Waip«»)e. Mass., ar rašykit

Mrs. Bernice Stonis 
1519 Washingt<»n St.,
Walnole, Mass. f 12

.Hpškniimfii

{ SAULĖTEKĮ, romanas, 
parašė Alė Rūta, 298 psl.,' 
kaina minkštais viršeliais 
$1, kietais—$1.50, išleido 
Nidos Knygų Klu'as (1-2 
Ladbroke Gnds, London W 
II Gr. Britain).

OKULTINIAI PATYRI
MAI, parašė ir išleido Jonas 
Vadis, 143 psl., kaina $2.00.

I

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

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

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

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

VELYKOS ARTĖJA
SIUSTI VELYKOMS DOVANU SIUNTINĮ DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS I VISAS USSR DALIS
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(biccnced Iv INTOURIST)
COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMU IR 

TCKSTANČIUS PATENKINTŲ KLIENTŲ
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausiu* 

MŪSŲ SKYRIUS:
PASSAIC . N. J. 176 Market St.
DETROIT. MICH. C44O Michigan Ave.
tVATERBURY. CONN. f. John Street 
PHILADELPHIA 2n. PA. 530 West Girard Ave.

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį? Kaina metams tik $4-

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimine* iž Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW

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

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

Ieškau Frank Valantino. Jis prieš 
18 metų išvažiavo, palikęs žmoną ir 
•Ju vaikus. Sakėsi važiuojąs pas švo- 
geri Janiką į Brighton. Mass. Kas 
apie jį praneš, gaus $5.00. Taip pat 
ieškau Raimundo Strakšo iš Barsty
čių par. 1913 metais jis dirbo pas 
Griaučius Chicagoje. Ieškau Vlado 
Vasiliausko, kurs 1914 m. gyveno 
Kensington, III, ir Marelės žilinskai-

met jūs pažinsite ja ir užlaikysite, 
tuomet šitas pažadėjimas išsipildys 
ant jūsų. Ir vėl Jėzus pasakė: “Kas 
gvvas yra ir tiki tas niekad nemirs.”
• Jono 11:26, Niekas negali tikėti, 
'ei ūs nėra » a mokintas kaip tikėti: 
o tikėdam; s iis turi tikėti į Viešpati

jiL”y,
ža-tėjimai tur išsinildvti Kristaus ka- 
ra'iavimo metu. ir kadangi turime 
aiškiu irodvmų kad senasis pasaulis 
jan pasibaigė- ir Kristaus karalija 
ori iartino. galima tikrai pasakvti 
kad yra milijonai žmonių, kurie da
bar gvvena ant žemės, kurie galės 
net>emirti. jeigu jie klausys Viešoa-
♦ ies. Dievas buvo patvarkęs taip, kad 
iki šiol žmonės negalė io apie tai ži
noti. bet dabar tie dalykai pradeda 
aiškėti.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41 st S4, Cleveland 5. O*įm» 
Me« turime nasis',aitvmvi lapeliu,

(Tracts. paskaitos iš Sv. Rašto) ir 
alsiųrime nemokamai šitas knygu
tes. tik parašykit mums.
Dievo Karal'-st^s žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragare. ,

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau
kite. nes žmogaus Kūnus ateis ne

tikėtoje valandoje.

Vedybos
Ieškau geros pusamžės moters, ku
ri turi didele farma su mišku ge
ram bizniui. Fotografijas gražinsiu. 
Daugiau laišku. | 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 metų. Rašvkit:

Antanas Kazilionis 
,5<>0 W. 67 Street,
Chicago 36, III. (11

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

428 Springfield Ave.,
39 Second Avenue 
600 Sutter Avenue 
506 Wilson Ave.

2222 W. Chicago Ave.
2459 West 69th Street 

26x3 W. 14th Street 
09 Main Street 
126 4th Street

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

Tel. PL 6-C766 
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. West T^indis Ave. tGreek Orthodog Building)
1015 East Carson St. 
174 Millbury Street 
6 Day Street 
9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street 

583 Hudson Ave.

Tel. HU 1-2750 
T<1. SW 8-2868 
Tel. IZ) 2-1446 
Tel. TK 3-1666 
Tel. Fl 6-1571 

Tel. IZ) 2-5941

PITTSBURGH 3, Pa.
WORCF.STER. Mass.
NEW HAVEN. Conn.
HAMTRAMCK. Mich.
SAN FRANCISCO. Cal.
ROCHESTER, N. Y. ________________
GRAND RAPIDS. MICH. 414 Scribner Ave. N. W. Tel. GL 8-2256 
JERSEY CITY, N. .1. 75 Bright St. kampas Jersey Ave.

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

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
I LIETUVĄ

Apžiūrėk miestus— 
Aplan|cylc gimine*.

Specialinės grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONES 
Su M . S. BATORY 

f LENINGRADĄ 
Balandžio 13 ir Liepos 11—1961

Vietų skaičius ribota* 
Reikia rezervuoti* i* anksto
Mes taip pat padedam atkė
liau t jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIŲ ir PILNESNIŲ 
INFORMACIJŲ 

rašykite arka skambinkite 
COSMOS TRAVEL BUREAU. Iae.

45 We*t 45th Street 
New York », N. Y. 

Telefonas Orele 5-7711

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidžja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI >10,000
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečiu apdrauda—rimtas aprūpinimas st«L
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NEIJUMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gin
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

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

J



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 11, Kovo 15, 1961

JUOZAS ARLAUSKAS

Nepaminkite šio 
šeštadienio

Minės dr. J. Šliūpo 100-jį 
gimtadieni

LDD banketas PRANEŠIMAS PAKULODAMI NAMAI

Atsiminkime, kad ši šeš
tadieni, kovo 18 d. Strand 
salėje (376 Broadvvay So. 
Bostone) SLA 359 kuopa 
rengia malonų kortų vaka
rą. Pradžia 7 vai. vak.

Komitetas nuo širdžiai
\ asario 27 d. 5 vai. ryto suose Amerikos lietuv ių sei- į kviečia visų SLA kuopu na-

Caney ligoninėj Bostone ii- muose bei didžiuosiuose su- 
gai negalavęs mirė mūsų vi- važiavimuose ir beveik vi
sų mylimas Juozas Arlaus- suomet savo lėšomis, 
kas. kovo 2 d. jis palaido- Visoj savo veikloj velio- 
tas Šv. Marijos kapinėse nis Juozas laikėsi demokra- 
Needham, Mass. Jis paliko tiškų principų, to reikalavo 
liūdinčius savo mylimą ir iš kitų, todėl kai kada jam 
žmoną Juliją, 16 metų sū- tekdavo susiremti su savo 
nų Juozą, broli Antaną, gy- kaimynais. Bet jam mirus, 
venanti Brooklyne, seserį atrodė, kad jis neturėjo nė 
Antaniną ir motiną gyve- vieno priešo, nes jam pasku-
nančias Lenkijoje, dėdę tinės pagarbos pareikšti atė- šeštadieni, kovo 11 d. So 
Motiejų Abišalą Bridgevva- jo minios žmonių ne tik iš Bostono Lietuvių Piliečių 
teryj ir daug daug draugų. Bostono, bet ir VVorcesterio, Draugijos šachmatininkai 

Juozas Arlauskas gimė Brocktono. Lynno ir kitur, draugijos patalpose laimė 
1907 m. kovo 17 d. No. Ab- įvairių pažiūrų žmonės da-
ington, Mass. 1922 m. jis, lyvavo jo šermenyse ir lai- 
tėvų išvežtas į Lietuvą. Tra- dotuvėse. Jo karstas skendo 
ku apskr. Onuškiu par. Gu- gėlėse.
dakiemių kaimą/Ten jis: Velionies šeimas reiškiu

rius. gyvenančius Bostone ir 
apylinkėj, su savo draugais 
ir pažįstamais atsilankyti.

Bus gardžių užkandžių ir 
geių dovanų. Visiems bus 
linksma, malonu ir įdomu.

Komitetas

Bostonas sudorojo 
Brooklyną

Kovo 8 d. suėjo 100 metų 
nuo didžiojo laisvės kovo
tojo lietuvių patriarcho dr. 
Jono Šliūpo gimimo.

ALT Sandaros 7-ji kuopa 
nutarė tą svarbų įvykį atžy
mėti ir- kviečia visus geros 
valios lietuvius, laisvės my-' 
lėtojus prie to prisidėti at-' 
silankant į tą minėjimą, ku
ris bus šį sekmadienį, kovo 
19 d. 5 vai. vak. Sandaros 
salėje (124 F St. So. Bosto
ne).

Atsilankiusieji bus ska
niai pavaišinti, vėliau galės 
ir pašokti, nes bus muzika.

Juozas Lekys
Sekretorius

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėj bus Lietuvių Dar
bininkų Draugijos 21 kuo
pos metinis banketas, I kurį 
laukiama svečių ne tik iš 
Bostono, bet ir iš plačių 
apylinkių.

Choras ruošiasi 
Dainų šventei

nau-pri*-

Z.

mano giliausią užuojautą, o 
Juozui tebūna ramu ilsėtis 
Dėdės Šamo žemėje.

Juozas Lekys

,. - , , »• So- Bostone, Thomas pk. rajone: 3Šiuo pranešu, kad nuo šio šeimų 5-6-6 kb. 2 aliejaus šildymai
knvn 11 d Prann Ipmhpitn ui $10,900; 3 šeimynų 4-5-3 kb. kar- • KO v O 11 Q. r I ano LcHlOeitU vandens šilima $10,900 ir 2 įei-
nekilnojamojo turto parda- i-h kamb. gan, šiluma aik-ju- 
vim fctaim 595 F Rroad- Uz\ IMI ĮSLHlgd, thd L. 151030- City Point, 3 šeinių 5-0-6 kb..
wav, So. Bostone, susijun- J* Aliejaus šildymai $18.000 . T o ¥ -Ti. pat vandens 3 seimų 3-4-1 kb.
glH SU ot. lV&S & LO. LltnU- ir East B road wa v, geriausiame rajo-
onon F * ne, 1 šeimos namai su dideliu kiemu,anan Agency is taiga, 040 t. modemiu šildymu, tinka
Broadvvay, So. Bistone. I i>roiesionai»ms uz $is,ooo.

m j-i . .. i Belo parduodama pajamų (invest-louel nuo minėtos che- ment, namai, su daug žemės, Meti- 
’ nių pajamų virš $8,000.
, Taip pat parduodama daug įvairių 
' na.nų Bostone ir jo plačiose apylm- 
1 kėse, nes šioje įstaigoje yra įregi
struoti dar virš 130 kitų namų par
davimo įstaigų namai su fotografi
jomis ir smub iu aprašvmu.

Kreiptis į PRANĄ LEMBERTĄ.
515 E. Broad»a\, So. Ko-ton 
Tel.: AN 8-0605 ir AN 8-0606

nos Prano Lemberto nuola
tinė darbo vieta bus

545 E. Broadvvay,
So. Boston

Tel.: AN 8-0605—0606
Bostono Lietuvių Mišrus 

Choras, kuriam diriguoja 
komp. Julius Gaidelis, uo
liai ruošiasi dalyvauti Ame
rikos ir Kanados Lietuvių II 
Painų Šventėj, kuri bus lie
pos 2 d. Chicagoj.

Prieš tą šventę bostoniš
kiai dar turės progos choro 
dainų pasiklausyti, nes jis i 
gegužės 28 d. So. Bostono j 
aukšt. mokyklos salėj ren-1 
gia koncertą, kurio progra
ma bus visai nauja.

Prieš pat išvykdamas į 
Dairų šventę, birželio 25 d.,!

I’ V ROPODAMI 
VELYK V MARGUČIAI

Marginti Velykų kiaušiniai pardno- 
a.ni vi a lai a “Silver Cafe" užei

goj, 332 W. Broadway, So. Bostone. 
Jus parduodami i..i Velykų. (13

KAMBARYS NLOMAI
šviesus kambarys, su atskiru s-ji nu 
ir i centrine šilima. Gera transpor- 
taci.ia. netoli (2 blokai) juros iiia.iiy- 
ne. Kreiptis:

Ooo ... ith Street 
So. Boston 27, Mass.

Bay V leic Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Kcal Estate Brokeriai

Narni:, rormu ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
djil au ;a i Insurance) namu. bal
du Iv-i automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kihulienė minėjo 
vardadienį RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
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.

jo Rytų apygardos pirmeny
bes. įveikdami Brooklyno 
Lietuvių Atletų Klubą san
tykiu 4:1. Taškus Bostonui 
laimėjo: Ged. Šveikauskas, 
J. Vilkas, Algis Makaitis ir 
Leopoldas Šveikauskas. Tik 
vienas S. Trojanas pelnijo 
Atletų Klubui garbės tašką, 
įveikęs P. Kontautą. Bosto
no antroji komanda (Sta- 
rinskas, Keturakis, R. Ka
rosas, Kazlauskas ir A. 
Ivaška) liko be darbo, nes 
Nevv Yorko vyrai atvyko tik 
su viena A kl. komanda.

praleido vaikystės dienas, 
vėliau mokėsi Aukštadva
rio progimnazijoj, Alytaus 
gimnazijoj, 1931 m. jis grį
žo į Ameriką pas dėdę M.
Abišala ir apsigyveno Lvnn,
Mass. ‘

Jis tuoj stojo į lietuvišką 
veiklą, įsirašė į SLA, San
darą. Piliečių Klubą ir kitas 
organizcijas.

1938 m. vasario 20 d.
Juozas vedė Juliją Platakiū- 
tę iš Needham. Mass. ir ap- 
sigyveno So. Bostone. Ka
dangi čia norintiems veikti 
dirva buvo labai plati, tai, 
atrodė, kad mūsų Juozui to 
ir tereikėjo: Nuo to laiko be
•Juozo Arlausko neapsiėjo J į'ū° pabroliu—Vinra~ Am- i Jona,s.,Daugirdas 
nė vienas lietuviškas visuo-xi—

• Genevi■v » 1 •

Mirė A. Ambroze
Vasario 28 d. mirė Zig

mas Ambroze, 67 metų am
žiaus. gyvenęs Dorchesteryj 
87 Savin Hill Avė. Kovo 7 
d. palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Keleivio skaitytojai S. ir 
Z. Kiliuliai neseniai iš Dor
chesterio persikėlė gyventi i 
So. Bostoną. Kovo 9 d. nau- į e h o r a s turės gegužinę 
jame bute Zofija Kiliulienė Brocktone Romuvos parke.'

paminėjo Kelionė į Dainų šventę Į 
Sveikina- ’eikalauja daug lėšų,

f

artimųjų tarpe 
savo gimtadienį, 
me

Lietuviams evangelikams 
žinoti

Šventės Komitetas tegrąži
na tik pusę išlaidų, todėl i 
pačiam chorui reikia surasti 
šaltinių toms išlaidoms su
mokėti. Choras tikisi, kad 
koncertas ir gegužnė su
trauks daug dainą mylinčių 
lietuviu ir tuo būdu jie pa-

Šį sekmadienį, kovo 19 d 
3 vai. po pietų latvių liūte

, /Iaunitl gnipėj laimėjo Al-! ronų bažnyčioj (41 High- dės chorui išspręsti kelionės 
Velionis paliko liūdinčius gūdas Leonavičius su 4-0 , land St., Roxbury) bus Bos- išlaidu klausma.

žmona Marija Grilevičiūtę- taškų, Ramūnas Girnius ir Į tone ir jo apylinkėse gyve- __ ________ ‘_______
-Ambroze, sūnus Vincą, i Kazimieras Vaičaitis po nantiems lietuviams evan-
James dukteris_ Nellie VI*toliau Bichnevičius ir gelikams pamaldos, kurias
Entas,’ Mane D. ClareyJJz. Viekus. Jaunučių gru- laikys kun. Petras Dagys iš 
Frances B. Mazukaitienę^ į Pėj pirmą vietą laimėjo Kę- Nevv Yorko.
Reginą A. Yaičiūlėnienę,! stut*s Girnius su 5-0 taškų, po pamaldų bus arbatėlė

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metam* tik $4.00

!i

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

So. Boston
.'.Vieku visus palai.-ynio. remon
to ir pro’ektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JTisų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

meninis darbas.
10.1.1 rA .Z~X~X X

nedidelį aiaus sandėlį ir per 
trumpą h.iką savo malonios 
žmonos padedamas jį smar
kiai išplėtė.

Velionis buvo dosnus vi
siems geriems reikalams. Jo ■ Bostono Lietuviu Piliečių 
sunkvežimis buvo lyg visuo- Draugijai, Sandaros 7-ai 
menės nuosavybė. Jei kas j kp., SLA 328 kp. ir kt. 
norėjo veltui ką nors kur j Laidotuvėmis r ū p inosi 
nuvežti ar atvežti, žinojo, , jaunas Dorchesterio lietuvis 
kad reikia kreiptis į Juozą: graborius Joseph C. Lubi- 
ir kad jis tą visuomet pa-1 nas. kurio koplyčia yra 12 
darys. j Savin Hill Avė.

Velionis per kelerius pas- j j. Lekys
tyruosius metus nesveikavo, ■ _________________

vnl įZNi-tir: įeinri in : 1OI5*JV
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S—8 
Sekmad ienai’ ir šventadieniais 

pažai euaitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

bet iš visuomeninės veiklos 
nepasitraukė. Jis iki pasku
tiniųjų savo gyvenimo die-

les iš Trakų apskr. Kaišedo- 
rių par. Mažionių kaimo. Į 
Ameriką atvyko 1912 m. ir 
visą laiką gyveno Bostono 
apylinkėje, priklausė So.

B. Vasienė išvyko į Toronto
Bronė Vasienė, inž. J. 

Vasio žmona, praeitą penk-nu nevienoje organizacijoje i ....... „
ėjo atsakingas pareigas: So. ^ienĮ išvyko į Toionto da- 
Bostono Lietuvių Piliečių savo svainio dr. A.
Draugijos iždininko, San-j^P0^08 laidotuvėse.
daros I-sios apskrities, Ame- i . 77 7 .
rikos Lietuviu Tarybos skv- Cibai buvo Montrealyj £ •>
riaus vicepirmininko, SLA Inž. Edmundas Cibas su 
2-sios apskr. pirmininko, žmona ir sūnumi praeitą sa- 
SLA 43 kuopos iždo globė- vaitgalį buvo išvykę į Mont- 
jo. reali dalyvauti Cibienės gi-

Jis dalvvavo beveik vi- minaitės vestuvėse.

Dovanas laimėtojams iš
dalino dr. A. L. Kapochy ir 
Kazys Merkis. So. Bostono 
šachmatininkams antmkait 
atiteko Nevv Yorko inžinie
rių skiltojo taurė. P-bes ap
lankė M. S. C. A. vadovy
bės nariai: G. Nute, J. Bur- 
gess, R. Tirrell, dr. G. Katz, 
kurie draug su p-bių daly
viais buvo pavaišinti užkan
džiais, kuriuos paruošė B. 
Kapočienė ir M. Rose.

P-bės buvo užbaigtos žai
bo turnyru (10 sek. ėjimas). 
Dalyvių buvo 16, Įskaitant 
svečius amerikiečius. Lai
mėjo Algis Makaitis, Juo
zas Yilpišauskas. Edv. Stak- 
nys (pastarieji du iš Brook
lyno). Jie visi trys pelnijo 
po 4-1 tš.

Kaip matome, Bostono 
šachmatininkai šiose pirme
nybėse puikiai pasirodė, pa
griebdami visas pinnąsias 
vietas.

Kaziuko Mugė

ik : tz a.K! I A3 3UVIEI U A. i.rvzxvi & cV/AULFVJIVIAO n BTIO□k: i
Kviečiame visus naudotis srreitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

iTaisome. šingeliuojame. den-• 
{giame aliuminijum ir dažo-i 
' me iš lauko sienas.

Free Eslimates
♦ ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 
! Du broliai lietuviai
• Charles ir Peter Kislauskai i 
J Garantuojame

JTursmr- pa rinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
»mis kai'' mis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
»riežtuku nuo už štuka. Siunčiame su Inturisto leidimu,
i Siuntiniai nueina per 4—6 savaitesi

; General Parcel & Travel Co., Ine.I z
• 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

įstaiga atdara:
Kasdien •» \. M. G P. M.
šeštadieniais S A. M. - I P. M.

TAUPYK DAUG $ $ $ S JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
furėuaina.-- gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta u visomis kontiotėmis ir 2/5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECiALINŲ KAINĄ $275.00

I

ęerą darbą J

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{ Draudžiame

t i • • i i i •VISO- )nuo polio,
{kių kitokių ligų ir nuo neiai- Į 

kt.)
{Visais 
S kreiptis:
! BRONIS

i mių (ugnis, audra ir kt.) .. • 
insurance reikalais { 

■

KONTRIM
{ Justice of

598
So. Boston

t hel'earr—.Constable 
E. Broadvvay 

27, Mass.
! Tel. A N 8-1761 ir AN 8-2483 }

j

J Tel. AN 8-2712 arba BI 1-9013
t I

(LANDŽIUS)
♦ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
{ Vartoj., vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatu
pritaiko akinius

Dr. J. C. Seymour

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

SOUTH BOSTON, MASS.

• TELEFONAS AN 8-2805
i Dr. J. L. Pasakomis 
t Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

ryto ikiNuo 9 
Trečiadieniais

6
of isas

vakaro
uždarytas

J 447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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, Ine.
391) West Broadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš nauju rūbų. avalynės, medžiagų, maistu, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
,, SSSR muitą apmoks siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
Ml SU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toiiau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Jdėkite daik- I 
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešimo Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IST MGt I.IFTUVIAKV KREIPKITftS I.IFTITVHK Al
Visi siuntėjai isilikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IN'TCRISTO įsraliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien mm S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais uun
9 ral ryla iki 7 vai. vak ir arntadieniais nno 8 ryla iki 2 vai. po pietų.

VF.haJAS: JONAS ADOMONIS

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Bostono skau
tės rengia įdomią Kaziuko 
mugę Verbų sekmadienį. 
Plačiau apie tai kitą sa
vaitę.

Nurodytas klaidingas 
adresas

Praeitame numeiy nuro
dytas klaidingas Liet. Ben- 
ruomenės N. Anglijos rin
kimų komisijos adresas. Jos 
tikras adresas yra toks:
359 Broadvvay, So. Boston

Telefonas AN 8-5040

Atvyko prof. J. Puzinas

Prof. J. Puzinas atvyko iš 
Philadelphijos Lietuvių En
ciklopedijos 24-jo tomo jo 
redaguojamos dalies spaus
dinimu prižiūrėti.

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
Ii <ENTŲ Už GALIONĄ

i- > ► ► ►
u t 

į-
I ►

Dažau ir Taisau
laukoNamus iš lauko ir viduje. < 

i.ipūau popierius ir taisaus 
f viską, ką pataisyti reikia.

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Naktį. Sekmadieniais ir šven- . /"’r /* I
tadieniais ŠAUKIT V.TCj
Nauji >;/(, oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. --------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

►►►►►
e****♦

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

ncnmmnnRTmnI
Charles J. Kay

Ll ETI VIS

Plumbing—Heaiing-

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Pa-dundenę tiktai raistus. (šDildeme gydytojų re 
ceptus ir turime vi?us gątavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštas, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W BROADWAV. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Tek fonas AN 8-6020

Nuo y rvto iki 8 vai. vak. išskvrus šventadienins. ir sekmad-

!li

gy* ere** -r*
5»T, B 

B k H ■ | H
;as—<>il į

b1 Gazo šilimą ptrmainyti $275 

Telefonas: 10 5-5839

12 MT. VERNON STREET Į 

DORCHESTER 25, MASS. m
■mJj

Ketvirtis & Co.
—-JEWELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

i Elektros Prietaisai
t Rūpestingai taisome laikrodžius, 
♦ žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BA2 
NfClOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą j lietuvių kalbą.

Flood Sqare 
H ardu: ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S28 EAST BROAI)WAY 
SOITH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenis namams

Reikmenys plumberiams

I Visokie geležies daiktai




