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Laoso Krizė Karo, 
Turbūt, Nesukels

Laoso Krizė Iššaukė Kalbas Apie Korėjietišką Karą La
ose; SEATO Valstybių Užsienių Reikalų Ministeriai 

Posėdžiauja; Anglijos Premjeras Macmillan Ta
rėsi su Prezidentu Kennedy; Visiškas Pa

žiūrų Vienodumas; Bus Derybos.

Komunistų laimėjimas to- tada Amerika juos atmetė, 
limame Laose pereitos sa- Po karo paliaubų seks dery- 
vaitės gale buvo sukėlęs kai- bos, o po derybų ir vėl bol- 
bų apie visai galimą korė- ševikai bandys įsigalėti vi- 
jietišką karą Laoso džung- šame Laose, arba jų prieši- 
lėse. Komunistai Laose pri- ninkai gal suskubs juos iš- 
siartino prie to krašto sos- mesti iš vyriausybės ir gal 
tinė? Luang Prabang ir net ir iš jų užimtųjų sričių, 
pradėjo grėsti to krašto an- Kova Laose bus tęsiama 
trai, ‘‘administracinei” sos- tik kiek kitokiomis priemo
nei Vientiane. Dėl to kilo nėmis ir kas ten ilgainiui 
susirūpinimo, kad komuni
stai užgrobs visą kraštą ir 
pastatys kitas valstybes 
prieš Įvykintą faktą.

Prezidentas J. F. Kenne
dy Įspėjo rusus nesikėsinti i 
Laoso nepriklausomybę, o 
Anglijos vvriausvbė pasiū
lė Rusijai tuoj pat sulaiky
ti Laose kautynes ir su
šaukti 14 valstybių konfe
renciją išspręsti, kaip La
osas turi tvarkytis, kad jis 
būtų ir neutralus ir nepatek
tų Į naują pilietini karą.

Anglijos ministerių pir

laimės, šiandien dar per 
anksti ir spėlioti, šiuo tal
pu taiką turėtų būti išgel
bėta. . .

Alžerijos Taikos 
Derybos Bus Pasieny

Alžerijos arabų naciona
listai ir Prancūzijos vyriau
sybė susitarė dėl derybų
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sek-mininkas Macmillan 
madienĮ atskrido Į 
West Floridoj, kur jis tu
rėjo pasimatymą su prezi
dentu Kennedy ir po pasita
rimo buvo paskelbta, kad 
ArgLja ir Amerika visiš
kai sutaria Laoso klausimu.

Amerikos karo laivai ir 
tam tikri kariuomenės dali
niai buvo pasiųsti arčiau 
Laoso, kad reikalui iškilus 
galėtų padėti Laoso laisvę 
ginti.

ŠĮ pirmadienį Thailan-. 
do sostinėje Ban.gkoke susi
rinko posėdžio Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Au
stralijos, Thailando, Filipi* 
nų, Pakistano ir Naujosios 
Zelandijos užsienių reikalų 
ministeriai ir tarėsi tuo pat 
Laoso klausimu. Visos pa
minėtos valstybės yra piet
ryčių Azijos (SEATO) na
riai ir yra pasižadėjusios 
J>aosi laisvę ginti. Iš pirmų
jų ministerių pasisakymų 
Bangkoke vieningai girdė
josi nuomonė, kad Laoso 
repriklausmybė bus ginama 
ginklais, jei komunistai sa
vo žygio nesulaikys ir ne
darys tuoj pat karo paliau
bų. Tik Prancūzijos užs. rei
kalų ministeris pasisakė at
sargiai ir piimon vieton kė
lė reikalą vesti derybas.

Tuo tarpu prezidentas J. 
F. Kennedy ŠĮ pirmadienį 
priėmė Sovietų Rusijos už
sienių reikalų ministerj A. 
Gromyko, kuris perdavė 
prezidentui Chrušččiovo pa
žiūrą i Laoso krizę.

Rusai neabejotinai sutiks 
derėtis ir daiyti karo pa
liaubas Laose, nes anglų 
padalyti pasiūlymai ru
sams faktiškai yra tie pasiū
lymai, kuriuos rusai nese
niai patys buvo iškėlę, bet

JAV AMBASADORIUS PAS KARALIENĘ

.Amerikos naujas ambasadorius Anglijai David K. E. 
Brute vyksta Anglijos karalienei Elzbietai II savo 
Įgaliojimus įteikti. Jis pakeitė iki šiol ten buvusi am
basa dorių John Hay Whittney. Ambasadorių lydi pro
tokolo šefas gen. Įeit. Guy Salisbury-Jones.

JT Organizacija 
Visai Arti Bankroto Kongresas Neapsisprendžia 

Remti Prezidento ProgramąJungtinių 1 autų organi
zacija nežino, kur gauti 120 
milionų dolerių savo Kongo 
operacijai finansuoti. Išlai- Prezidento Siūlymas Pakelti Minimalinį Darbininkų Už
dus yra didelės, bet daugia
kalbiai delegatai nesiskubi
na duoti pinigų karo pajė
goms apmokėti.

JT organizacijos bankro
tas kilo iš to, kad Sovietų, . . ~ . • /-» .
Rusija, kuri daugiausiai ne- A/ig'll Šnipai (rUUO

Darbj Atstovų Rūmuose Negavo Daugumos, Trūko 
Tik Vieno Balso; Visai Prezidento Programai 

Gresia Pavojus iš Diksikratų ir Republiko
nų Koalicijos; Kongrese Lygios Jėgos.

Kongresas pereitą savaitę 
fi’j i f> priėmė du vyriausybės pa-l/iaeles bausmes siūlytus įstatymus, bet dėl

--------  darbininkų minimalinio už-
Anglijos teismas pereitą darbio pakėlimo kongresas 

savaitę nuteisė penkius So- atmetė prezidento siūlymą, 
vietų Rusijos šnipus ilgus Vyriausyė siūlė pakelti nu
metus kalėti. Šnipai, du nimalinį uždarbį iki $1.25 
amerikiečiai, du anglai ir per du metu, kongresas suti- 

. . vienas rusas vogė kariškas ko minimalinį uždarbį pa-
nutarti, kad jeigu rusai ne- paslaptis iš įstaigos, kuri kelti tik iki $1.15. Be to, 
Juoda pinigų, tai jie ii ne- tyrinėjo būdus, kaip gintis kongresas nesutiko to įstaty- 
i alsuoja Korgo klausimą nuo submarinų ir panašias mo išplėsti tiek, kiek vy- 

jūrų karo paslaptis. riausybė siūlė ir tik apie
Lansdale šnipų giupė ga- pusantro miliono darbinin- 

11 vo griežtas bausmes už sa- kų bus papildomai įtraukta 
vo ‘‘nuopelnus,“ giupės na- į skaičių tų, kuriems -įstaty- 
riai gavo nuo 15 iki 25 me- mas užtikrina minimalinį 
tų kalėjimo. uždarbį.

Teisme nevisai paaiškėjo. Balsavimas kongrese pa
klek paslapčių įusų šnipai rodė, kad gera dalis demo-

Leonas Prūseika Pav°gė- Anglijos vyriausy- \ kratų mieliau bendradar
bė po tos lusiškų šnipų by- biauja su republikonais, 
los imasi pertvarkyti šnipų negu su savo partijos prezi- 
sekimo aparatą, kad tokių dentu.
atsitikimų nebepasikartotų. Įstatymas apie pratęsimą

-------------------------- pašalpų mokėjimo bedar-
ARESTAI ANGOLOJE biams laukia prezidento 

--------  parašo, kad įsigaliotų.

rimo ir triukšmo kelia to
je organizacijoje, Kongo 
tvarkymo reikalams neduo
da rė kapeikos. Rusai ma
ino, kad gana, jeigu jie rie
biai pasikeikia JT seime ir 

• JT saugumo taiyboje.
JT organizacija galėtų

: r varstant, bet tokiam nuta
rimui JT organizacijai ne- 
užterka drąsos, todėl ji 
žiūri bakrotui i dantis ir ne
žino, kaio sukelti pinigų sa
vo nutarimams vykdyti.

Prezidentas Pranešė Civiliu Laisvių Dr-ja 
Biudžeto Pakeitimus Remia Prezidentą

vedamos Šveicarijos pasie
nyj. Alžyriečiai iš Šveicari
jos atvyks derėtis Į Prancū
ziją. o po dervbų vakare vėl, . x
galės vykti i Šveicariją. To-jaPie s1^ biudžetą.

Prezidentas J. F. Kenne
dy pranešė kongresui savo 
nuomonę apie 1962 metų ir

^e- i kiu būdu ir prancūzų noras 1 Buvęs prezidentas Eisen-1 prezidento 
derybas vesti Prancūzijoj ir hovveris pasiūlė 1962 me- 
alžyriečių noras derybas ,tų biudžetą su perviršių, o 
vesti neutralėje šalyje irgi šiems metams Eissenhovce- 
bus patenkintas, nes grįžę rio administracija buvo nu- 
iš deiybų jie galės savo pa- mačiusi 80 milionų dolerių 
reiškimus duoti spaudai ir perviršį.

Plačiai žinoma Ameri
kos Civilių Laisvių Unija 
pasisakė dėl prazidento siū- 

i lomos duoti paramos lieti
mui. Ta organizacija remia

nusi statymą,

Chicagoje Mirė

v----nvvu Oi
£.1

AU. m,;_____
mirė Albertas Vabalas, ži
nomas Amerikos lietuviams 
Leono Prūseikos vardu. Jis 
mirė sulaukęs 74 metų am
žiaus pakirstas vėžio ligos. 

Leonas Prūseika buvo ki-

nebus varžomi jokiais pran
cūzų saugumo ir kitokiais 
patvarkymais.

Deiybos prasidės kiek vė
liau, bet kaip jos seksis, tai 
jau kitas dalykas.

I ANTRĄ ŠIMTMETĮ

Emma L. Hopping iš Tot- 
tenville. Staten Island. N. 
Y., varto sveikinimus, ku
riuos ji gavo jai minint jos 
100-.ii gimtadienį. Jos mer
gautinė pavardė buvo Tot- 
ten ir jos šeimos vardu pa
vadintas yra miestelis, ku
riame jį visą amžių gyvena.

Nauja administracija ma
no, kad nei šiais, nei atei
nančiais metais jokių per
viršių biudžetas neduos.

Prezidentas net numato, 
kad šiais metais biudžeto 
nedateklius sieks arti 2 bili
onų, o ateinančiais metais 
dargi viršys du bilionus. Dar 
reikės prie tų sumų pridėti 

jšiek tieek padidintas išlai
das krašto gynimo reika
lams.

PARAGVAJUS KEISIS?

Paragvajaus d i k t atūra 
'staiga prabilo apie demo
kratišką persitvarkymą. Iš 

i kur toks “pasisukimas” vei
du į demokratiją? Paslap
tis greit paaiškėjo. Pasiro
do, kad Amerikos pinigais 
įkurtas tarpamerikinis ūkio 
kėlimo bankas sutiko Para
gvajui duoti 3 milionų dole- 
irių paskolą. Kol paskolą 
gaus ir ją suvirškins, Stoess- 

1 nerio kariška diktatūra be 
abejonės kalbės demokratiš
kai. Diktatorius Stoessneris 
labar jau nusifotografavo
civiliai apsirengęs.

kad parapijinės ir visokios lęs iš Suvalkijos “šimta- 
kitokios privačios mokyklos margių” ūkininkų ir jaunose 
nebūtu šelpiamos iš federa- dienose buvo lietuviškas pa
jinio iždo. triotas. už rinkimų aukų vie-

Civilių Laisvių Unija ma- nai tautiškai organizacijai 
no. kad šelpimas katalikiš- ^uvo rus^ žandarų ares- 
kų, liuteroniškų, žydiškų, tuotas ir ištremtas j Sibirą, 
ir kitokių privačių mokyklų ten pabėgęs, L. Prūseika 
būtų priešinga konstituci- atvyko į Ameriką ir piisidė-
jos pirmam pataisvmui. l^.S0ClaT.? kai jvy-
J ‘ 1 ’ ko skilimas LSS eilėse, Prū-

Ginčai dėl parapijinių seika nuėjo su komunistais, 
mokyklų šelpimo dar nesi- bet vėliau pasišlykštėjęs jų 
liauja, bet didelė dauguma neširdingumu ir keliaklup- 
amerikiečių aiškiai yra prieš ščiavimu Maskvai, nuo jų 
davimą pinigų pašalpų ar pasitraukė, įkūrė Lietuvių 
paskolų formoj sektantiš- Darbininkų Draugiją ir per 

kelis metus vedė griežtą ko- 
ivą prieš Maskvos šalinin- 
Jkus. 1935 metais jis nuo tos 
kovos atsisakė, grįžo vėl pas 
komunistus ir mirė jiems 
tarnaudamas be įsitikinimo, 
kaip samdytas plunksnos 
darbininkas.

Koms

Ri

mok’, kioms.

■kinu* Pranašei 
Belgijoje Prakišo

Sekmadienį kovo 26 d. 
Belgijoj buvo renkamas 
parlamentas (atstovų rū
mai ir senatas) ir provinci
jų tarybos.

Rinkimų pranašai prana
šavo, kad socialistai neteks 
daug vietų j arlamente dėl 
jų sukeltųjų streikų pernai 
metų gale ir šių metų pra
džioje. Pranašai apsiriko. 
Socialistai išlaikė visas sa
vo vietas, krikščionys demo
kratai pralaimėjo daug bal
sų, o liberalai kiek mažiau.

Plačiau apie tuos rinki
mus kitą savaitę.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 
Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkime Links
mų Pavasario Švenčių!

“Keleivio” Leidėjai ir Redakcija.

. itL iL’. »th tC. JJ. /.J. .f. i~’. * J. AJ. .1.’* kV. g J. M . ..

Kubos Vidaus Karas
Eina Be Pertrūkio
Kuboje vidaus karas ne

siliauja, nors revoliucinė 
Cartro vyriausybė pakarto
tinai darė žygius išvalyt Es- 
cambray kalnus ir kitas kal
nuotas vietas nuo ginkluotų 
partizanų.

Didelio pavojaus Castro 
vyriausybei iš partizanų dar 
negresia, bent kol krašte 
nesustiprėjo nepasitenkimas 
revooliucinės valdžios poli
tika. Vien masių pritarimu 
( astro ir neatsideda, jo vy
riausybė apginklavo nema
žai tūkstančių savo šalinin
kų (milicininkų), o kariuo
menė krašte irgi yra sustip
rinta ir nuolat valoma nuo 
nepatikimų gaivalų.

Portugalijos vyriausybė 
skelbia areštavusį nemažą 
skaičių “teroristų 
kurie kurstę Angolos negrus I 
skersti baltuosius. Kadangi ’ 
portugalų kolonijos yra už
daros užsienių spaudai, tai 
diktatoriaus Salazaro val
džia gali skelbti žinias, ko
kias ji nori. . . iki sekančio 
maišto ir skerdynių.

Negrų bruzdėjimas An
goloje dabar randa paramos 
gretimoje Kongo respubli
koje ir kitur.

„ Kaip Yra Su Tuo 
s neeiTJs I Raketų Klausimu?

PREZIDENTO GYDYTOJA

Dr. .lanel Travell dabar yra 
prezidento John F. Kenne
dy gydytoja. Tai pirmoji 
moteris, kuri yra Baltųjų 
Kūmų šeimininko asmeninė 
gydytoja. Ją čia matome 
ilsinant kojas prieš išeinant 
i savo ofisą.

Prezidentas John F. Ken
nedy davė interview Angli
jos televizijos vienai sto
čiai ir atsakė į klausimą 
dėl varžytynių su iiisais ra
ketų gamyboje.

Prezidentas sakė, kad nei 
Amerika, nei Anglija var
žytynių raketų gamyboje 
nebijo ir lengvai gali pasi
gaminti raketų, bet nei An
glija, nei Amerika pirmos 
raketų nenaudos prieš Ru
siją, todėl kyla klausimas 
po rusų puolimo ar liks už
tenkamai kariškų raketų, 
kad galima būtų Rusiją su
daužyti.

Demokratijos pirmos ne
pradės atominio karo, o iš 
to ir kvla visas kariškų “ra
ketų” klausimas—kiek jų 
reikia turėti, kad ir po našų 
puolimo dar galima būtų ru
sus nuveikti?

Sudarys Bendrą 
Kautynių Vienetą

Amerikos karo vadai pla
nuoja sudalyti bendrą ka
rišką vienetą ir aviacijos ir 
pėstininkų, kuris galima bū
tų bet kada pasiųsti į “krū
mų karą.” koks dabar gre
sia iškilti Laose arba ir 
Konge. Tokio kariško viene
to priešakyje stovės armijos 
generolas ir bus jungtinių 
štabų viršininkų žinioje.

Kariškame vienete bus 
kovos lėktuvai, bomberiai, 
transporto lėktuvai ir įvai
rių ginklų rūšių armijos ka
riai su tankais ir atileri ja.
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Krizė po krizės
Kaip atrodo komunistų skelbiamas "taikus sugyveni

mas” matome dabar Laose, kur Sovietų Rusijos apgin
kluoti ir šiaurinio (komunistų valdomo) Vietnamo in
struktuojami "partizanai” siekia užkariauti visą Laosą. 
Dar vienas kraštas, tegu nedidelis ir gal ne taip jau svar
bus laisvajam pasauliui, žada nudardėti už geležinės už- 
dangos ir padidinti ’kumunistini pasauli” dviem milio
nais galvų ir geroku gabalu žemės ploto.

Laoso tragedija gal ir neapeitų "Vakarų kraštus,” 
jei nebūtų SEATO—Pietryčių Azijos Kariškos Sąjun
gos, kuri junga Ameriką, Angliją. Prancūziją, Thailandą, 
Pakistaną, Australiją. Filipinų Respubliką ir Naująją Ze‘- 
landiją ir jei tos valstybės nebūtų i savo sutarti Įrašiu
sio, kad jos gins Laoso, Kambodžijos ir pietinio Vietna
mo neliečiamybę ir nepriklausomybę. Jeigu tos valsty
bės nieko nedaro ir leidžia komunistams suvalgyti Laosą, 
tai ko vertas jų žodis ir ko vertos visos tos sutartys, ku
rios jungia daugeli valstybių i bendrą gynimosi šeimą 
prieš bendrą priešą? Ypač naujoji Amerikos administra
cija negali pasirodyti pasauliui, kad ji seniau pasirašytas 
sutartis vertina tik kaip popieriaus gabalą.

Jeigu atiduoti bolševikams Laosą, tai po kiek laiko 
tektų atiduoti ir pietini Vietnamą, ir Thailandą, o kada 
nors prieitų ir Indijos, ir Burmos ir Indonezijos eilė.

0 jeigu priešintis, tai kaip? Laosas yra už tolimų to
lybių, jis neprieina net prie jūros, ten daugybė balų ir 
nepereinamų raistų, kariauti tokiame būtų sunku, tuo tar 
pu komunistinė Kinija ir komunistinis Vietnamas yra 
ten pat pašonėje.

AIRIŠKI DOBILAI PREZIDENTUI

Airijos ambasadorius Thomas J. Kieman (dešinėj) 
Įteikia kristalinėje vazoje airiškus dobilus preziden
tui. Jani taip pat įteiktas herbas ir “genealoginis me
dis." Įrodantis prezidentą kilus iš Patrick Kennedy 
iš Wexfordo apskrities.

tokį pat statusą, koki turi Len- tarn tikras sumas galerijai išlai- 
kija ir kitos satelitinės valsty- kyti. Eilė dailininkų, paklausti 
bės. Tokiu atveju, Pabaltijys apie tai. pasisakę ar nežiną, ar 
būtų priimtas i Jungtines Tau- i savo pažadus atšaukę.’
tas ir JAV faktinai pripažintų 
tųjų valstybių aneksiją.

Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1961 M.

“Keleivio' kalendorių 
1961 metams galima gauti 
pas platintojus šiose vieto
se:

Chicagoje pas
MORRIS PLOFSKY 

3501 So. Halsted Street 
ir

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted Street
Amsterdam, N. Y. pas

J. SHUNSKIS 
199 E. Main Street

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

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.
Worcester, Mass pas

K. P. ŠIMKONIS 
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY 

29 Kelly Square
Lawrence, Mass. pas

M. STONIE 
57 Sunset Avenue

Kas savaite
Bangkok’e esant prie valstybės vairo

į ,. . i-.rr-i.-i i Laosas ir buvo įtrauktas i; Si pirmadieni Thailando . . ... •__ .1 , o i einamųjų sričių sarasa.; (Siamo > sostinėje Bangko- • Ejlin^ms a^e,;kie«ams 
ke posėdžiauja SEATO vai- R ivvkiaj ,
stybių užsieniu reikalų mini- . . - V/ • /- staigmena. Derybos su ru

sais užsimezga, optimistai 
kalbėjo apie santykių page

ri , i -i. , i dėjimą, o Čia staiga lyg
Ilgoką -aiką SEATO \al- kūnas iš giedro dangaus,

.stybių kariška sąjunga lvg Laoso krizė. Bet tai ne pir- 
■ ir miegojo, bet dabai piieš mas toks atsitikimas ir var
dą Įskilo baudymas—ką da-, paskutinis, todėl ir elli- 
įyti dėl Laoso įvykių. Ai jnjg žmogus jau priprato 
.ten priešintis komunistų Įsi- lukiškų staigmenų ir 
•galėjimui, ai pamoti ian^a i^b^ęijavjdina, kai eilinė 
įir palikti tą silpną valstybę ;kr:zė ištinka.
įjos liūdnam likimui:
i I •i Ta klausima svai-stant iš-'„ ., .
, , * . .. . , ... Prezidento programai kyla ir pačios tos kariškos |

i sąjungos likimo klausimas. Pereitą savaitę kongresas 
'Jei ji nepajėgia apsaugoti priėmė du Įstatymus, ku- 
silpnos Laoso valstybės, tai iriuos prezidentas prašė pri-

steriai. Dalyvauja ir 
rikos valstybės sekretorius 
Dean Rusk.

ji neapsaugos nė kitų savo 
narių, kai panašus bandy-

imti. Kongresas sutiko pra
ilginti pašalpų mokėjimą

mas jas ištiks. Todėl Thai- bedarbiams 13 savaičių ir 
lando sostinėje sprendžiasi priėmė Įstatymą apie suma- 
ir SEATO likimas.. žinimą pašarų auginimo

Brockton, Mass. pas
J. STRUMSKIS
109 Ames Street 

Norurood, Mass. pas
FRANK RAMAN 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj 
St. George Avė.

Brookiyn, N. Y. pa. : SEATO 'turėjo saugoti r,ei Pavys' nei Pia,CTks (la!
Mrs. N. STILSON

5410 Sixth Avė.

SEATO gimė mirusiojo į Pj°tą. Kukurizninkas Chru- 
valstvbės sekretoriaus John sčiovas galės garsiau kalbėti 

į Foster Dulles pastangomis, apie pavijimą ir pralenki- 
‘ Ji buvo viena užtvara prieš ma. kai Amenkos farmeriai 
tarptautinio komunizmo pa- mažiau pašarų beaugins, 
stangas plėstis ir valgyti vie- nes JU pertekliaus nėra kui

dėti. Bet, žinoma, dėl to jisną valstybę po kitos.

Jei dalyvavo 80 žmonių 
galerijos atidaryme, tai ne
aišku. ko Laurinčiukas ver
kia—tai juk "kraudė,” o ne 
boikotas. Tikėkime, kad tai 
tik korektūros klaida.

Viena Bostono sąmojinga
mums lietu- moteris A. Šalčių pavadino 

labai vykusiai “simpatišku 
kvailiuku.” Kad toki, tegu 
ir simpatiška esybė ir gale
rijas atidaro ir Į Lietuvą ke- į 
ta važiuoti išdėlių ragaišio į 
parvežti ir žurnalą nori gim- 

. dyti ir ką tai bendradarbia- 
1 ,vimo srityje nuveikti, rodo

Dar nėra tikra, bet taikusis Chiuščiovas gali sukelti ir Papasakojęs gandų krū- 
naują krizę prie Berlyno, kad Vakarams praeitų noras vėlę, laikraštis staiga pra- 
kištis i Laoso “vidaus reikalus.” o jei reiks, tai krizių Ma- deda pats savo paleistų gan- 
skva gali ir daugiau prigamint—nuo Berlyno iki Kongo dų baidytis ir sako: 
ir Kubos.

Pereitą savaitę prezidentas -J. F. Kennedy davė ru- viams. sukelia didelio susirūpi- 
sams Įspėjimą liautis žaisti su ugnimi Laoso džunglėse. nimo."
Sekmadieni jis tarėsi su Anglijos ministerių pirminin
ku H. Macmillan, o ši pirmadienį tariasi su Sovietų Ru
sijos užsienių reikalų ministerių A. Gromyko. Derybos ;r numatoma, galima Euro- 
eina, bet tuo tarpu Laose komunistai veržiasi pirmyn ir pos sienas pervagoti, “V”' 
ve klausimas—ar derybos pajėgs sulaikyti karo veiksmus skaitytojams baimės Įvaryti
iki kviTiuniStai dar rieuZeme Žymiųjų iiiieStų Laose if «’ išdavoje pačiam ifSigąstL ... __________
nepagimdė dar vieną "liaudies respubliką.” Kai vėliau Tokių po lova pasislėpu- j vjmo biznis” eina ne taip 
valstybių atstovai sės pne derybų stalo, nusveriamas da- jr ?an(^us skausmuose jau gkĮandžiai, kaip Laury-
lykas gali pasirodvti faktinoji padėtis,—kas kiek užgro- gimdančių žurnalistų mes nag -r LaU1 in(jUkag norėtu.

neturime daug, bet kuriuos Į _________________ _ ‘
turime, tie tikrai vra greiti
patvs savo gandams pati-

Su “manoma,” kaip ir su 
“sakoma” arba “spėjama”

UK, Rad tas "bendradafbia-

bė, tas tiek ir valdo. Laosas gali būti padalintas, kaip pa
dalinta yra Korėja. Vietnamas, Vokietija. . .

Ir “dalybų politika” užtikrintų bolševizmui naują Rėti ir vaikščioti išsigandę 
laimėjimą, o Maskva gali panorėti ir visą Laosą Įsidėti kaip apipešioti viščiukai. 
į savo kišenę ir Amerikai vienas, kaip ir kitas sprendi- Yra ir ko išsigąsti. Pama
inas atrodo
kariauti vra•f
nintelis būdas Laosą išgelbėti.

IŠ 100 AMERIKIEČIŲ 
11 VIRŠ 65 METŲ

Pagal 1960 metų gyven-
nepriimtini. Vienaip ar kitaip, pasiruošimas nykit tik, Lietuva turės sa- surašvmo duomenis
pagrindinė sąlyga bet kokių derybų ir vie- ™ kariuomenę, jos vaikai Amerikoje buvo 16,559,580

nebebus vežami i Kazach- žmomu.... .. . . .. . ------- -z vyresnių kaip 65
Be pasiruošimo kariaut bet koks sugyvenimas su Ma- . r\,p . ve.z’n?ai metų. Kitaip sakant, dabar 

skvos valdovais yra neįmanomas. Tik pasiruošimas pa- ' rieioiin ® 100 amerikiečių beveik
naudoti ginklą ir turėjimas reikalingų ginklų, gali bol- kalba ,)a3idarvs vabtvbin; į"en\r?ti^7r ?,Skuti^uS^ i 
ševjkų skelbiama -taikų sugyvenimą” padaryti daug Lietuvi ka,ba. o rasų bus ^mSu toaS““ 
rnaz taikiu, kitaip tas sugyvenimas bus tolimesnis rasų
ir kinų komunistų vagišiavimas ir didinimas savo Įtakos 
pasaulyje.

Vakarų pasaulyje manoma, kad Sovietų Rusija ne
nori mestis Į atomini karą. Rusų komunistai tikisi naujų

Lietuvos kalba, o rasų bus 
tik mokomasis dalykas mo
kyklose ir t t. Yra ko išsi
gąsti gandų leidėjams, jie 
paperėjo daugiau, negu pa
tys supranta.

laimėjimų “partizaninėmis” operacijomis. Todėl atrodo, T^navcZ “V™nanašiu9 ean° 
kad stovime prieš “Korėjos tipo” karo galimumą Lao- dus eri ir žmonės baido 
se, o gal ir Konge, kur geografinė padėtis būtų Vaka
rams naudinga. Derybomis gal tokio karo bus išvengta, Į 
bet pasaulis vėl gauna pamoką, kad su rusiška totaiita- 
iine diktatūra galima kalbėti tiktai turint stipresni vėz
dą ir tvirtą pasiryžimą tą vėzdą panaudoti, jei kitaip 
“taikiai sugyventi” neįmanoma.

BENDRADARBIAUJA

pietryčių Azijos kraštus nuo Amerikos.
komunistinių agresorių, to- ^enY klausimu preziden- 
liau Į Vakaras Bagdado ka- tas susilaukė pralaimėjimo 
riškoji sąjungą turėjo sau- kongrese. Atstovų rūmai at- 
goti Viduriniųjų Rylų vai- raętę jo pasiūlymą padidinti 
stybės. Vėliau Bagdado su- minimali darbininkų uždar- 
tartis, dėl perversmo Irake, ki iki 81.25 bėgyje dviejų 
apjvo jr pei-sitvarkė, ji da- roetų. Atstovų rūmai prezi- 
bar veikia CENTO vardu, dento. siūlymą atmetė 186 
bet kaip veiktų pavojui išti- balsais prieš 185 balsus, 
kus. tik pavojus ir tegalėtų ^’eno balso pritrūko! 
parodyti. Atstovų rūmai po to pri-

Kalendoriaus kaina 75 cnt. Dar toliau i vakaras yra ėmė diksikratų ir republi-
------------------------------------NATO valstybių kariška konU siūlymą pakelti mini-
MŪSŲ ATSTOVO ANGLĮ- sąjunga, pati stipriausia ir malini uždarbi iki $1.15 ir 
JOJE NAUJAS ADRESAS labiausiai komunistų neken- Įtraukti i istatymu saugo- 

čiama. Prieš visas tas ka- mU darbininkų skaičių dar 
riškas sąjungas Maskvos ir L400.000 darbininkų. (Vy- 
Pekino rėksniai šaukia, kaip riausybė siūlė Įtraukti 4 su 
prieš agresijos lizdus, bet, Pu?e milionus. o paskui bu- 
kaip Laosas rodo, komuni- Y° sutikusi pasitenkinti 
štai nevengia iš po SEATO Įtraukimu 1,800,900 darbi- 
nosies pavogti dideli žemės ninkų).
gabalą ir parodyti visoms Ginčai dėl darbininkų 

nepamegs silpnesnėms valstybės, kad minimalinių uždarbių dar

Anglijoje pas
J. VENSKUNAS 

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland
arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland.

KNYGOS JAUNIMU!

Jei jaunas
skaičius padidėjo 4,264.882. knygos, jis jos «eskaitys ir
Iš atskirų valstijų tos rū
šies žmonių ypač padaugėjo 
Kalifornijoj, antroj vietoj 
eina Nevv Yorko valstija.

1 ANTRASIS PASAULINIS
Pranciškonų Darbininkas Kj)RAS’ Pa,.a?f..ir iš,ejį 

Brooklyne kovo 24 d. rašo: Juoza? Vaieelnmas, 3o0
“Pagal seną sovietinę tradici-

APŽVALGA
VĖL GANDAI

B r ooklyno “Vienybė,
besikalbėdami. 

- » apie šitokius
Informacijos ,

„ ... ikaitvti pasikalbėjimus

ją. gausiai praktikuotą Lietuvo
je. Sovietu atstovybės mėgino 
užmesti meškerę lietuviams dai
lininkams — išsiuntinėjo apie 
dvidešimččiai pakvietimus į pri
ėmimą. Dalyvavo iš viso tik 
keli lietuviai, tarp jų tenka Įs- 

ir komunistinės Lais
vės korespondentą Zienių . . .

leidžiama pono Tysliavos, yra Syl™Sos- viena aišku' Ban‘
vėl baugina savo skaitytojus <loma der«“ ir’ gallraas da,k- SaKius 'r
tilo kad Maskva ęnt^ikrian- Us’ ,abai rirntai Tai Mačiūnas atidarė New Yorke
ti Lietuvai ir net Latvijai SU Patvirtina ir Soviet^ laikysena i Madison Avenue galeriją. Ati- 
Estijai “satelitine“ nepri- JAV atžvi,^u’ kuri nėra tokia .daryme dalyvavo kovo 12 d.
klausomybę, kokią turi Al- atk,iauri kaip 
banija, Bulgarija, Rumunija 
ir kiti taip vadinami sate
litai.

“V.” kovo 24 d. rašo:

tu.’

Kur tokios neviešos dery- 
bos, sako laikraštis, ten vei
siasi gandai. . .

komjaunimo Tiesos redakto
rius A. Laurinčiukas ir Sovietų 
pristatytas JT tarnautojas Vai- 
gauskas. Laurinčiukas, nustebu- 

■siams, kodėl lietuviai čia neat-
‘‘Vienas paskutinių gandų silankę, nors eilė buvo kviesti, 

liečia ir Pabaltijį, šnekama, kad buvę paaiškinta: jie nesilankys

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

uaugcs. Todėl . tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
žau lietuviškų knygų. Pirk-

Amerikos, Anglijos ir Pran- nėra baigti. Klausimas dar 
cūzijos parašas jų visiškai į kus svarstomas senate ir 
neapsaugo nuo komunistų į įstatymas dar gali išeiti ki- 
apetitų. Jei komunistams i toks, bet balsavimas parodė,

ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne,

smūgi.
štai kodėl šios, savaitės

pradžios SEATO valstybių 
užsienių reikalų ministerių

antra laida, gražūs eilėraš- pasitarimai turi didelės
psl., išspausdinta gerame 
popieriuje, nemažai iliu
stracijų, kaina $5. Gau
nama pas platintojus ir 
pas autorių (195 Drink- 
water St., Sudbury, Ont., 
Canada.)

Cenzūruokitės patys!

Maskva panaikino cen
zūrą užsienių žurnalistams

ŽALGIRIO MŪŠIS

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

Knygelės kaina 50 centų.

čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30. 

PASAKĖČIOS, A. Giedrius

reikšmės Amerikos užsienių t kurie siunčia žinias iš Sovie-
politikai ir visam apsaugos 
sutarčių tinklui nuo Japo- 

knvgoje yra 37 gražios" pasak nijos iki artimiausių NATO
kėčios. 175 psl., kaina $2 Ot

KAKTYS KAFALISKIUOSE. I.iu 
do Dovydėno apysaka. 168 psL 
H:n» .......................................... $2 OC

vffiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl- 
kaina ...................................... Ji. MI

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

kaimynų.

Visuomenės nuotaika

tijos i Vakarų kraštus. Tai 
“didelė naujiena.” bet ar to
ki jau didelė?

Užsienių korespondentai 
Maskvoje buvo Įspėti “siųs
ti savo laikraščiams tik tei
singas žinias,” nes kitaip jie 
gali turėti nemalonumų, ki
taip sakant, gali išlėkti iš 
Sovietų Sąjungos. Kores
pondentams “patarta” pasi
likti telegramų kopijas, kad

Komunistų veržimasis i 
Laosą pažadino Amerikos 
visuomenę, kuri buvo be
laukianti santykių pagerė- 

JCRĮNINKO SINDBADO NUO--jimo su Sovietų Rusija ir
jaunimui,^^įos” inet rimtai ™anė aPie kokitl reikalui esant jie galėtų iro
na .............................. $2.00 ; nors santvkių užmezgimą su dyti, ką jie siuntė.

■■mmiimiu. i n,,’ , , iiiiwinwRiirwf» komunistine Kinija.
TURIME LIETUVOS ! Laosas parodė, kad So- 

ISTORIJĄ vietų Sąjungos politikoje
Dar turimeTS. V. Sruo- niekas, nepasikeitė, o todėl .... .. ____ _

gienės Lietuvos istorijos ke- y,kl.s. ’L . !a. Pa.etl -1 kišenę dresiruoti per daug metų 
lis egzempliorius. Tai di- ’r. sūrėti i įvykius per kito- užsieniy korespondentai ra-

Po šitų malonių Įspėjimų 
korespondentai palikti nau
dotis jiems duota laisve, o 
ponai cenzoriai žiūrės, kaip

. nepaslaptis, kad šalia 
griežtosios (Amerikos) viešo
sios linijos (santykiuose su VVashingtono ir Maskvos parei- ten. kur sovietiniai pareigūnai
Maskva), padažnėja pasikalbę- gūnų pasikalbėjimuose buvo lankysis. . . .
jimai diplomatiniuose kanaluo- svarstomas ir Pabaltijo nepri- “Patalpos galerijai esą išnuo- 
ee. VVashingtono ir Maskvos klausomybės klausimas. Mano- motos pusei metų po 450 dol.
pareigūnai dažnokai susitinka ma—Sovietų Sąjunga galinti mėnesiui. Buvo organizuojama,
ir praleidžia ilgokas valandas .suteikti Pabaltijo respublikoms kad lietuviai dailininkai mokėtų

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58f ouslapiai. kaina 
$7.00.

džiausią ir visiems supran- kius akinius. šys be cenzūros pavadžio.
tarnai parašyta knyga, 947 Prezidento J. F. Kennedy Įdomu bus paskaityti lai- 
psl. kaina $12. Kainą pake- užimtai pozicijai Laoso kn- kragčių pranešimus iš Mas- 
U leidėjai. zėje^ pntana abi politines j<voa dabar, kai “cenzorių”

» . iv. ..-----1-- PartlJ°s ,r atstovybes pareiga}5 ejs patyR korespon-
Pakalbinkim draufue ir kongrese. Prezidentui pn- dentai.

ej? Kaina metams tik $4- taria ir buvęs prezidentas 
kaimynus užsisakyti “Kelei- D. D. Eisenhower, k’udam
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KAS MEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS NAUJO BROOKLYNE MIAMI, FLA.

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Ii LDD 7 kp. susirinkimo lio metui visos Brooklyno

-------- salės jau išgraibstytos.
Kovo 12 d. F. Bivičo sve- Tačiau kuopa apsispren- 

tainėje YVoodhavene ivvko dė “margučių vakaro” tradi- 
tainėje YVoodhavene, Įvyko ciją palaikyti. V a k a ras 
LDD 7 kuopos eilinis, bet Įvyks sekmadienį, balan- 
pusėtinai gyvas susirinki- džio 9 d. apie 6 vai. vak., 
mas. Mat, pirmą kartą kuo- tuojau po kuopos narių susi- 
pos susirinkime dalyvavo rinkimo Bručo svetainėje, 
daugiau moterų nei vyrų, kurt plataus masto parengi- 
kas labai patiko fin. sekre- mui yra per maža. Nariai ir 
toriui adv. S. Briedžiui. jų draugai kviečiami daly- 

Įvesdinta 1961 metams vauti.
kuopos valdyba, kurią su- K Paskaitos

7 kuopa yra apsisprendu
si ir šiemet po kiekvieno sa-

daro : Piim. B. Spūdienė, vi
cepirm. J. Rimavičius, prot. 
sekr. J. V. Stilsonas, fin. 
sekr. adv. S. Briedis, ižd. įVO susirinkimo turėti pas- 
A. Svringle. įkaitą. Artimoje ateityje jos

Ilgokai svarstyta bendrie-,numatomos dvi: Balandžio 
ji organizacijos reikalai ir 9 d. K. Bielinis apibūdins
padaryta keletas tarimų, ku
rie bus patiekti LDD Centro 
Komitetui.

Sergantieji nariai
Iš Įvairių pranešimų pa

aiškėjo, kad paskutiniu me
tu rimtai sirgo net keli 
kuopos nariai: B Spūdienė, valan(į'a. 
J. V. Stilsonas, P. Mačys, te
beserga U. Križanauskienė,
V. Paškevičius; piimieji du 
jau vaikšto, bet P. Mačys, 
grįžęs iš ligoninės, tebe- 
slaugosi namie. Apie 7 kuo- 

nari S

100 metu Lietuvos valstiečių 
išsilaisvinimą is baudžiavos, 
o gegužės 14 d. J. V. Stil
sonas gvildens klausimą 
“Kaip veikia žmonių sme
genų skalbimo fabrikai.” 
Abi paskaitos ivyks toje pa
čioje Bručo salėj apie 5:30

RUOSIASI PARADUI

Atrodo, kad šitie gražūs paukščiai—pingvinai ruošia
si eitynėms. Kairėj stovintis “seržantas.” atrodo, duo
da paskutinius įsakymus pasiruošti. Pingvinai yra 
paukščiai, kurie negali lėkti, bet vandeny jie miklūs.

Gražiai pagerbė F. Mockų

Lietuvių Pilieččių Klubas 
kovo 19 d. pagerbė savo

Keblaitienei padaryta 
operacijai

kad “tautiškos s: 
viena organrtaci.a 
nesiuntė ir nemokė

vės” nė
atstovų 

o jų na- 
.autinin-A n l< opi si ii Hnvn

mecenatą Pranų Mockų jo kad Detroito visuomeninin- f*°. mo^es^i°» ne^
84-jo gimtadienio proga kė, “Keleivio” skaitytoja ^ai Pa^a‘'uo?lus trejus me- 
/ Tikimi diAna hnvn kovo ___ iz-v,tUS boikotuoja bendrą poll-(Tikroji diena buvo kovo Barbora Keblaitienė Brent ^c.ik?tV°ja
21-ji). Svečių buvo virš 100 General Hosp. perėjo ivai- ginimo darbą del la-
žmon.ųi Pokyliui pasikeis- Hus tyrimus ir toliau gvdosi ba» pnezaseių. .).
damos vadovavo M. Alek- namie Vėliau buvo padary-!.. ^ ,mnkta se£n'
nienė ir J. Neivienė. tos kelios Roentgeno nuot- f108 sudėties nauja valdy-

___ 1  X - 1 1 * _ . J)ll ITI.“" Vid V HičlL*

padary- 
„ io uuot-

Kalbėjo Klubo duto. A. ronlrne it- i-octo kari Ko-

taip pat ir A. Kams. O vi
si svečiai užtraukė Ilgiausių 
metų ir Happv Birthday.

sekr.—Alfonsu* Juška (per-Ford’o ligoninę ir po nuo-; . . , , :
dugnaus paruosimo kovo 15 ’ •• ,, j. - N ., *. n iz ui - nija Moliene, nariai—Juo-d. operuota. B. Keblaitienes , / -

Narys

Jaunieji siuvimo amatu ne- ALT’ą ir ypač jo sekreto 
sidomi.

Petras Kapiskas 
pasitraukia iš biznio

Petras Kapiskas, Brook- 
pos garbes narį s. Kairi lyno lietuviams plačiai žino- 
(Kaminską) gauta praneši- mo baro savininkas per ar- 
mas, kad io sveikata yra pa- timai 40 metų, pagalios iš 
gerėjusi: jis jau rašo savo biznio pastraukia ji palik- 
atsiminimų tęsini. Kol kas damas iš pusės buvusiam sa- kiai. 
prof. Kairys tebėra poilsio; vininkui Vincui Sodaičiui. 
namuose Smithtown, L. I. Jų haras yra 36 Ten Eyck 

Margučių vakaras j^t., Brooklyne.
Jau daug metu LDD 7 kp. A Matulis pardavė siuvykla 

ruošia “margučiu vakara”
pirma šeštadieni* po Vely- Brooklyne buvo apie 20 
ku. “Margučių vakaras” vi- lietuvių siuvyklų, kurių vie

Moterų Vienybė 
rengiasi šokiams

Brooklyno Lietuvių Mo
terų Vienybė kasmet rengia 
pavasarinius šokius, kurie 
Įvyks balandžio 8 Knights

nų.
Balsuojant 11 pasisakius 

• prieš, 8 už, kitiems susilai- 
! kius, klausimas paliktas be
eigos.

Serga L. Prūseika
Komunistų “Vilnyje” ko-

of Columbus salėje, 616 Ja-'vo 23 d. L. Jonikas rašo: 
maica Avė, Brooklyne. Tai1 “Draugo L. Prūseikos bi- 
bus jau 27-ti metiniai šo- į čiuliams turiu pranešti ne

linksmą naujieną. Jo svei
kata pastarosiomis dieno-

Tą pačią dieną buvo ir kambarys Fordo Ligoninėje 
p. Šatinskienės gimtadienis, 
todėl ir ji kartu buvo pa
gerbta.

Nepamiršti buvo ir Juozai.
Klubas vis auga

Lietuvių Piliečių Klubo 
kovo 13 d. susirinkime buvo 
priimti 6 nauii nariai. Kiti 
padavė pareiškimus Įstoti.

Tame susirinkime aš Įtei
kiau Dan Kuraičio iš Chica- 
gas $50 auka- Nutarta jam x ... . , ,
pasiųsti padėkos laišką už ^na® Rudžius. Aptarta atei- 
tokia gražia parama. ties ^arbai» vasarinio paren-:

mo klausimas ir kt. I kuo-! 
Maloni gegužinė pą įstojo Vincas Karpšlys.

A. Norris ir Valaičiai ko- Po susirinkimo A. Sukaus- 
vo 16 surengė iškylą Kren- kienė visus pavaišino kava, 
don parkan. Dalyvavo Trei- 0 Pį1™- .A. Sukauskas—sti-

—522-H, penktame aukšte. 
Namų adresas: 11631 Indi
ana Avė., Detroit 4, Mich.

Socialdemokratų
susirinkimas

LSS 116 kp. narių susirin
kimas buvo kovo 4 d. v-bos 
pirm. A. Sukausko namuo
se. Minutės susikauoimuA
buvo pagerbtas vasario 11 
d. miręs kuopos naiys An-

zas Brundza ir ^e’iksas Mo
tuzas, ir ka —Va
cys Lėlys ir Atkarias Bukau
skas.

Alf. -isas Nakas

Pagerbėme Motuzų
Kovo 11 d. šauniu ban

ketu buvo pageltas geras 
bičiulis visu ( menininkas 
Feliksas Motuzas jo gimimo 
70 metų sukakties proga.

Svečių buvo apie 200. Bū
va labai malonus banketas. 

M. L. Balchunas

YVATERBURY, CONN.

Klubo valdyba
Lietuvių Piliečių Klubo 

Anta-

K. Žemaitis

KULPMONT, PA.

3,000 valandų ore
Majoras Edward Olson- 

suomet'buvo* sėkmingas. ’* nos buvo pavienių savinin--Ališauskas, dabar tarnau- 
šiemet betgi tas pažmo-,1^ kitos susidėjusių kom- jąsFormozoje, isskraide ore 

nvs bus kuklus. Mat, didelės ‘pamjonais. Jose dirbo virš 3,000 valandų ir gavo 
ir ilgai siautusios visam At- įtūkstanties lietuvių siuvėjų, kūno sparnus.
lanto pakrašty’ pūgos pusė-'lietuvių siuvėjų unijos sky

la-

mis žymiai pablogėjo 
“Kadangi ligonis randasi

mano ‘bakūžėje samanoto
je,” maniškė patelė ji slau
go, jai pagelbsti drg. Pleč
kaitienė. Daktaras Berta
šius deda pastangas, bet vil
ties maža.”

Lankėsi LB vadai

tirai Įbaugino Brooklyno vi
suomenės veikėjus, kurie 
sus kato savo atstovau
jamų organizacijų sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais 
numatytus parengimus nu
kelti Į pavasari. Gal taip 
būtų pasielgusi ir LDD kuo
pa. bet vasario mėnesi jos 
susirinkimas neįvyko dėl se
kretoriaus ligo? ir dėl dr. M. 
Viniko staigios mirties. Jų

rius turėjo virš 1,000 narių 
ir Brooklyne buvo reikšmin
gas. Į rengiamas pramogas 
salėse ir gegužinėse sueida
vo ne šimtai, bet tūkstan
čiai ir dažnai dar nesutilp- 
davo salėse. Bet pastarais 
keliais metais tiek siuvėjų, 
tiek ir siuvyklų savininkų 
skaičius sumažėjo: vieni pa
seno, kiti mirė.

Dabar, kuomet ir Antanas
laidotuvės vvko tuo pačiu Matulis pardavė savo siuvy-
laiku, kai turėio susirinkti 
7 kuopos nariai, bet kadan
gi beveik visi jie yra SLA 
nariais, tai nuvyko atsisvei
kinti su savo organizacijos 
ilgamečiu vadu.

Ir štai. kovo mėnesio susi
rinkime kilus klausimui apie 
artėjanti “margučių vaka
rą,” paaiškėjo, kad pavasa-

kla. beliko dvi lietuvių siu
vyklos.

Siuvėjų unijos lietuvių 
skyrius (arba Lokolas. kaip 
jie vadina) turi tik apie 200 
narių ir jam sunku išsilai
kyti. Taipgi nedaug yra li
kusiu ir senesnio amžiaus 
siuvėjų, kurie išsiblaškė dir
ba kitataučių siuvyklose.

Majoi-as Olson yra Ado
mo Ališausko, gyvenančio 
902 Spruce St., kulpmont, 
sūnus, baigęs vidurinę mo- 
kvlą prieš antra ji pasaulini 
karą, Įstojęs Į JAV kariuo
menę. Karo metu jis 3 kar
tus bombardavo Berlyną, į tarybą ir “milioninio 
vėliau buvo paskirtas Japo-įdo” steigimo reikalu, 
nijos bombarduoti. į-------------------------------------------------------------------------------

1952 m. majoras Olson 
buvo vėl pasiųstas i Japoni- j 
ją, 1956 m. grižo i JAV, o J 
1960 m. pasiųstas Į Formo- 
zą. Jis gerai lietuviškai ne 
tik kalba, bet ir rašo.

Kovo 19 d. Chicagoj iš 
Clevelando lankėsi L. Ben
druomenės c. valdybos pir
mininkas St. Barzdukas ir 
vicepirm. A. Nasvytis. Jie 
turėjo Įvairių pasit&rimų 
dėl artėjančių rinkimų Į LB 

fon-

riai. Abulatai, Aleksynai, klel>u stipresnio gėrimo. i
Gukienė. Pupkienė, Štai- B.lf« v.k.r.—balandi.o 8 J‘™inn c
eaitienė Y’alauskiai Bariu- Balfo 76 skyrius savo tra- J.3? yzimida , c p . . gąmene. vaiąusKiai, paniu navasarini vakara Krivickas, sekr. Pianas Ra
liene. Habatai, Stropinskie- Glcin_l pavasannj vakarą , ... ot I fi
ne, Žakienė, A. Noreika, J. rengk balandžio 8 d._Ispa- n ilin7aJSqvin-
Dirch, A. Dešris, A. Rodg- sa^je. Ta proga Z. Ar- ------
er« D Takomas Braziai lauskaitė-Miksienė stato V. *, -- - vei u. jakomas, Braziai. vyksmu kn- Klubo gegužine bus bir-

Labai maloniai praleido- *a™ns tujųželio 18 d. Piašome kitas or-
me laiką, nes diena buvo mediją Raudonasis Vy- • Hipną nobū-
zraži o vaišiu tikrai netrū- nas- ’ Vaidins Dramos Mė- £anizac ja' pgražų vaisių tikrai netru pėju Sambūrio aRtoriai; A vių nerengti.

Mirė Ona Šaknaitienė
Mirė Ona šaknaitienė, 

gyvenusi 152 Hevvey St., Į šį 
kraštą atvykusi prieš 12 me
tų. Liko vyras Jonas, posū
niai Joseph, Richard ir Da- 
vir šaknaičiai, se uo Ado
maitienė, visi YVaterbury, ir 
seseiys Dumčienė ir Marce
lė Šuopvtė Lietuvoje.

Antanas Dzimidas

gėjų Sambūrio aktoriai: A. 
Gladkauskas, R. Lisauskai
tė, D. Mikaitė, A. Pesys ir 
Žebertavičius. Vaidinimas 
prasidės 7 vai. vak. Po vai
dinimo šokiai, bufetas. Vi- 

Naujas Balfo skyrius sas pelnas—nuogiesiems ir 
Kovo 16 d. bendros šal- alkaniesiems lietuviams pla- 

oos veikėjai susirinko pas čiame pasaulyje.
Zabukienę ir nutarė Įsteigti Vakara, Vasario 16-sios 
Balfo skyrių. Buvo sudaryta į gimnazijos naudai

Telkdamas lėšas Vasario

C. K. Braze

TAMPA, FLA.

A. Barkauskas

NEW YORK, N. Y.

MIRĖ A. IGAUNIS

YVATERBURY. Kovo 22 
d. mirė A. Įgaunis, kuris ne 
taip seniai atvyko iš Sibi
ro pas žmoną ir vaikus.

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyu S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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 epiškas: 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Gžeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvsi; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir dau.s daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

••KELEIVIS”
<36 East Broadvray So. Boston 27, Maaa

A. Šalčius vyksta Į Lietuvą
Bendradarbiavimo su da

bartiniais Lietuvos okupan
tais šalininkas Algimantas 
§ alčius gegužės mėnesi ža
da vykti į Lietuvą.

CHICAGO, ILL.

John Poška iš North Ha- 
ven, Mair.e, užsakė laikrašti 
ir kalendorių savo draugui
J. Gendroliui. Portland, Me.♦ * *

Vincas Šidlauskas iš Wa 
terbury, Conn.. užsakė laik
raštį elementui šidlauskiui, 
Buenos Aires, Argentinoje.

‘Proletariato diktatūra" 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.daro;

Posėdžiavo Chi-gos taryba
Kovo 18 d. ivyko Chica

gos Lietuvių Taiybos posė
dis, pirmininkaujamas jos 
pirmininko agr. dr. A. Ver
bicko. Buvo aptarti Vasa
rio 16 minėjimo praeities 
reikalai ir taip pat kai kurių 
narių buvo pakeltas klausi
mas kreiptis i vieno dien
raščio redakcija su protestu 
dėl tariamai užgaulingo mi
rusio Margučio redaktoriaus* 
dr. B. Dirmeikio tame laik
raštyje apibūdinimo, kad 
“garsiakalbis nutilo, kurio 
specialybė buvo terlioti

Mrs. Helen Ambrose iš 
Chicago, III., atnaujino pre
numeratą ir užsakė kalen
dorių A. Andriui, Chica
go, III.

Mr. & Mrs. Tomas Fire 
viez iš So. Bostono, užsakė 
laikraštį metams Mrs. Wan 
dai Sinkus, Dorchesteryje 
Mass. jos gimtadienio pro 
ga.

orimoji valdvba šios sudė
jęs: Pirm. A. Pocius, vice
pirm. J. Krukas ir K. Su- 
romskls, sekr. A. Zabukas, 
fin. sekr. B. Suromskis ir 
ižd. J. Vardis. 19 asmenų 
jau sumokėjo po $2 nario 
mokesčio. Valdvba turi gra
žiu veiklos planų ateičiai ir 
oalaiko glaudų ryšį su cen
tru.

Tampo je niekad nebuvo 
Balfo skyriaus, geri lietu
viai iš Tampos kartkartėmis 
savo aukas siųsdavo i Bal
fo centrą.

Kitas labai veiklus Balfo 
skyrius Floridoje, kuriam 
pirmininkauja S k u peika, 
yra Hollywood, Miami.

Koresp.

YUCAIPA, CALIF.

16-sios gimnazijai, Detroito 
Lietuviu Kultūros Klubas 
balandžio 16 d. Tarptauti
niame Institute, 111 E. Kir- 
bv St.) į-uošia programą ir 
šokius. Bus Z. Arlauskaitės- 
-Mikšienės rėžis uojama 
trumpa komedija, koncerti
nė dalis, grieš labai geras 
orkestras, veiks gausus bufe
tas. Vakaro programos pra
džia ankstyva, 4 vai. po. p., 
kaip ir dera sekmadienio 
parengimui.

Išrinktos vadovaujančių 
veiksnių valdybos

Kovo 12 d. abu Detroite 
lietuvių gyvenimui vadovau
jantys veiksniai turėjo meti
nius susirinkimus ir išrinko 
naujas valdybas.

Tuoj po pietų Įvyko Lie-

BALTIMOPF, MD.

Mirė D. Mačiulis
Vasario 25 1. John Hop- 

kins ligoninėj inirt: Domi
ninkas Mačiulis, ’aug vei
kęs vietos ’i-.r;, j(> e. Porą 
metų buvo L’et. Namų Bend
rovės ’eiminirku i, direkto
rių buvo iki rri .« s. To pas
tangomis t j , o suvienytos 
Mindaugo ir Kęstučio drau
gijos.

Velionis buvo linksmaus, 
malonaus būdo žmogus, tu
rėjo daug draugu. Didelis 
būrys jų palydėjo ji Į New 
Cathedral kap i u s kovo 1 d.

Liko liūdinčios žmona ir 
trys dukterys. Gili joms 
užuojauta.

Zig. Gapšys
Serga R. Sližys tuvių Bendruomenės visuo-

_ „ - tinis narių susirinkimas, de-
Serga Romualdas Stasys, ja, dalyvaujant tik 40 žmo- 

paguldyta= Zoma Žinda Ii- :n,-ų £ja jšrin’Kta ^ems me- 
goninėn. Linkiu ligoniui tams šitokia nauia LB val
ei eičiau pasveikti. jdyba: Algis Bražėnas. Va-

Sužeidė D Babilių cvs Kriaučiūnas, dr. Vincas 
.. . .... . . Misiulis, Vladas Pauža, Juo-
Nuvezus automobili tai- 2as Raičius. Vincas Ta- 

syti, per darbininko neatsar-aum, buvo sužeistas D. Ba- m p^kan- brinko Det-I^ A"*^ A’ N°V°tn-’
-------------- I bilius. Ligoninėj jam pada- ro™ ISviu Orglnizact «

karvėms deda le operaciją, gy osi Centro (Dloco) atstovai, Pakalbinkim draurur

MIDDLE RIVER, Md.
Mirė K. Jonuška

Praeito spalio 20 d. mirė 
Kazimieras Jonuška, se
nas “Keleivio” skaitytojas, 
palikęs liūdinčius žmoną 
Mariją, sūnų Charles ir duk-

Kanadoj ir
j dant nes karve be j . kurių irgi dalyvavo mažiau, kaimynus užsisakyti

dantų mažiau ėda ir todėl ma- P^ei neeru reikia—tik apie 20 (jų kaimynus užsisakyti “Kelei-
A Janušauskas būdavo apie 40; girdėjau, vj.” If**”* metanu tikžiau pieno teduoda.

ir
Kelei-
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Nesusipratimas Vilniuje 
rusiškai kalbančia 

konduktore

(

su

ševikinio melo skleidėjas— 
prenumeratorių teturi nepil
ną tūkstantj. Už prenumera
torių pinigus jie tą laikraš
tėlį pajėgia leisti tik pusę 
metų, o antro pusmečio lei-

tui. Sekantieji numeriai kaš- (jjmo išlaidas apmoka auko
tuoju 60 pfenigu, kas žur- mis surinktais pinigais. Kas 
inalą finansuoja, nepasaky- metai žemyn jie puola, o

J J Neseniai Vilniaus vie la’. bet ir b^. lo. a^ku' pirmyn vėžio greitumu. Bet 
name autobuse konduktorė J)r!' aJus.. dll’Ukas tokio ubagauti iš žmonių'pinigus 
užkalbino keleivį rusiškai, Įrelkal.° * tniansuoti jįe yra meisteriai ir kol jie
ragindama pirktis bilietą. 
Keleivis nepajudėjęs. Tik 
kai konduktorė raginimą 
pakaltojo, keleivis garsiai 
atšovęs “Nesuprantu.” Visi 
keleiviai sužiuro i jį. Po to 
jau konduktorė išvertė savo 
raginimą i lietuvių kalbą ir 
keleivis tuomet apmokėjo 
bilietą.

Rašytojas Justinas Mar
ei nkeviččius, kuiis tą Įvykį 
plačiai (žinoma pasipikti
nęs) aprašė Vilniaus “Tie
sos” 48-me numeryje, paste
bi, kad tai ne pirmas toks 
atsitikimas.

Sovietinei propagandai, 
skelbiančiai iki nuobodumo 
giesmę apie “tautų draugy
stę,” tokie incidentai, žino
ma, yra itin nemalonūs,

LATVIAI JAU TURI 
“MAINININKŲ”

negali. Maskvai reikalingi, jie ir
Žurnale pasisakoma už baigdami išnykti už ją dirbs

“tiltus tai-p užsienio latvių įr ubagaus, 
ir tėvynės.” Girdi, dabartinė 
išeivių karta nenori, kad jų Nedarbas “Paramą” palietė

Nora pavasara jau už du
rų, bet nedarbas tebesiau-

vaikai ir jaunoji karta da
lytų vėliau tėvams ųžmeti- 
cėjimus, būk jie lengvai at- čia. Dar ir dabar kas savai- 
sisakę savo tėvų krašto, tę bedarbių eiles papildo 
Kalninė tikina, kad nesie- vis nauji atleistųjų būriai, 
kiąs politikavimo. Jam rū- J “Parama”—lietuvių kre- 
pį tik kultūriniai, tautiniai dito kooperatyvą—nedar- 
saitai su tėvyne. Pirmojo nu-1 bas taip pat palietė. Ji jau 
merio patiektoji medžiaga

(E) Muenster’yje (Vaka
rų Vokietijoje), kur yra sti
pri pabaltiečių kolonija, ką 
tik pasirodė pirmasis nume
ris žurnalo “Draugs” latvių 
kalba. Jau anksčiau buvo 
girdėti, kad žurnalo leidi
mu rūpinasi Augusts A. 
Kalninė (nesukeisti su žino
mu latvių socialdemokratų 
politiku Bruno Kalninš). Jis 
tą žurnalą ir išleido. Kaip 
priėmė tą reikalą užsienio 
latvių visuomenė? iš kartu 
nuo jo atsiribojo.

Žurnalo pirmas numeris 
platinamas tai*p latvių vėl

yva gana mišri. Ten yra eilė
raščių. kuriuose atsispindi 
ir vakarietiškos gaidos, yra 
eilėraščių, prikirptų jau pa
čioje Rygoje.

Pažymėtina, kad žurnale 
vartojamas panašus meto
das kaip ir latvių “Dzimti- 
nės Balss” arba lietuvių 
“Tėvynės Balse”: Stengia
masi kiek galint visa nuda
žyti tautinių sentimentų 
spalvomis. Pavyzd žiui, 
“Draugs” duoda Brolių ka
pų ir Laisvės paminklo nuo- 
traukas. . . Ir visi tekstai 
pritaikyti tam. kad būtų iš
naudoti užsienio latvių pa
triotiški jausmai.

“Grįžimo į tėvynę ir kul
tūrinių ryšių su tautiečiais

buvo pasiekusi iki milioni- 
nės apyvartos, bet nedarbas 
veikimą pradėjo stabdyti. 
Indėlių įx> truputį mažėja, 
anksčiau įdėti pinigai daž
niau išimami, o išduotų pa
skolų grąžinimas po trupu
tį pradeda įstrigti. Apie 30,- 
000 dolerių išduotų pasko
lų išieškojimui jau tenka 
griebtis prievartos. Nedar
bui ilgiau užsitęsus, sunkes
nis bus banko darbas.

Vaikų vaikai be vaikų
Prieš keletą metų čia par- 

Nekaltai Pradėtos 
Marijos vienuolės pradėjo 
zirzėti, kad joms pavestame 
name per mažos vaikų dar
želio patalpos, nors jose 
sutilpo apie 70 vaikų. Tuo
jau į jų zirzėjimą buvo at-

užsienyje komiteto Lietuvos kreiptas dėmėsis: sudarytas 
iniciatyvinė grupė,” be abe- statybos komitetas, iš kaž 
j'o. norės irgi pasireikšti, kokio šaltinio gauta pra 
Užuominų apie tokio lietu-

audra. Vėjas lėkę 70 mylių 
per valandą' sy lietumi, le
dais ir sniegu, lūžo medžių 
šakos, virto elektros stulpai, 
linko telezijos antenos ant 
stogų, žaibai žaibavo, griau
smas griovė.

Pavojinga buvo išeiti, nes 
elektros laidai gulėjo po 
sniegu ir juos palietęs galė
jai būti nutrenktas. Dauge
lis šeimų liko be šilimos, be 
elektros ir be lašo šilto van
dens. Didžiausia nelaimė 
buvo tiems, kurie turi mažų 
vaikų, nes šie prašė mamų 
šilto pienelio ir jiems nebu
vo galima išaiškinti, kodėl 
jo nėra.

Tai audrai praėjus ir dar 
nespėjus susitvarkyti, kilo 
kita, nors jau mažesnė, bet 
taip pat daug žalos prida
riusi.

Tų audrų nuostoliai mil
žiniški. Ilgai užtruks, kol 
audros padarinius išlygins.

Patenkinti Florida
L. Papurelienė sugrįžo iš 

Floridos gražiai įdegusi. Ji 
ten buvo pirmą kaitą, labai 
patenkinta.

Kadangi buvo apsistojusi 
pas Moro žus (buvusius 
montrealiečius), tai su jais 
tekę nekartą lankytis ir lie
tuvių klube. Ir ten buvę įdo
mu ir malonu.

J. Vasiliauskas taip pat 
atostogauja Floridoje jau 
trečią mėnesį. Matyti, kad ir 
jam patinka. Girdėti, kad 
jie žada ten nuolat apsi
gyventi.

J. Bakanavičiai apleis 
Mootrealį

Plačiai žinomas visuo
menininkas J. Bakanavičius 
jau ruošiasi apleisti Mont-

J1 NESI PRANTA KAS JVYKO

3 metu Beisy Edwards iš Ovford. N. C.. laiko ranko
se savo lėlę ir atrodo nuliūdusi, negalėdama suprasti 
kaip čia atsitiko, kad jos mamytė jau negyva. Ryšium 
su jos motinos užmušimu suimtas jos posūnis, 17 me
tu amžiaus berniukas.

tada busilai grįžta
(Tęsinys)

VI3AV
ma

džiai pinigų ir pradėta nau- realį ir nuolat apsigyventi 
jo namo statyba^ Bet namo savo gražiame ūkvj Iron 

” sovietinės propagandos statybą užbaigus, vienuolės Hill prie Brome ežero.
ainti o Irv z^v«i naiv V a Ii neri i-

X V, XrVM**as^v«

Busilai grįžta, kai pelkė
se, raistuose, prūduose ir 
upeliūkščiuose atšilo, atgijo, 
atsipeikėjo varlės, šliužai ir 
kiti gyviai, kuriais busilai 
minta. Busilas—didelis pau
kštis, jam ir maisto reikia 
nemažai, todėl, jei jis at
skristų per anksti, tai jam 
tektų badauti ir nugaišti. O

i ietęs galvą aukštyn iš visų 
pusių stebėdavau juos ro- 
mansuojančius.

Mūsų sodyboj ant aukšto 
storo žilvyčio buvo jų ilga
metis lizdas, po kuriuo ke
lios dašimtys špokų-varnė- 
nų ir žvirblių porų per die- 
rų dienas krykštė, čiauškė
jo, švilpavo, koncertavo, o

spaudoje ir transliacijose ir vėl pradėjo 
būta jau ne kartą

kadzu-zėti,
vaikų darželiui trūksta vai
kų. Esą, darželiui patalpos

Bakanavičiai jau
rius metus tūri tą ūkį, bet J1S <sten.^iasl. 
ten gyvendavo tik vasarą. Drpria,,*in

busilas apdairus ir atsargus, kartu ir pešėsi be paliovos

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Nepaprasta audra

vių kapines. Už žemę susita
rė per tam tikrą laiką išmo
kėti 55,000 dol. Prie tos su
mos prisidėjo dideli nuošim- 
ččiai. Už vieno žmogaus pa
laidojimą imama po 180 do
lerių, bet mažam mirimų 
skaičiui esant, o gyviems ne
noriai vietas užsiperkant, 
trūksta pinigų skolai išmo-

įrengtos šimtui vaikų, o jų Dabar Juozas nutaręs, kad 
gauta tik apie penkiasde- gana dirbti dirbtuvėje, ku- 
šimt. Ir dabar grasinama, rioje išdirbęs 29 metus ir už 
kad, neatsiradus reikiamam

Po kelių savaičių šilto ir 
gražaus oro, kovo 8 d., stai
giai ir visai netikėtai kilo la
bai didelė ir nepaprasta 
audra. Didelis vėjas su snie
go debesimis taip blaškėsi,
kad nebuvo galima nei gat- Gelbėjantis iš nemalo- 

7^ nios padėties kapinių įsigi
jimo iniciatoriams kilo su

kreivintose gatvėse buvo su- manvmas da-li žemės par
neštos tokios didelės sniego (juo^j kurios nors kitos tau-
1-usrys, kad negalėjo ne tik įv|^? žmonėms, 
mašinos pravažiuoti, bet ir
pėsti perlipti. Didelį siaubą Stasyj Sutkaitis tebeserga 
kėlė dar ir tas, kar kartu j Keleivyje jau buvo rašy- 

kad prieš porą mėnesių 
Sutkaitis lipdamas laip-

vėse pasirodyti. Per keletą 
valandų siauresnėse ir iš

su vėjo kaukimu trankėsi ta, 
ir perkūnas su žaibais Sene- St.

tais iš valgyklos rūsio kritosmo amžiaus dievobaimin
gos moterėlės manė, kad 
sūdna diena jau artinasi.

Sunkiai sužeista moteris

Paskutiniu laiku P. Bun- 
čienė turėdama mieste rei
kalų nuėjo į sustojimo vietą 
palaukti autobuso. Jam at
važia vus, jai papuolė eilė į 
vidų lipti pačiai paskutinei. 
Bet neapdairus vairuotojas, 
uždarydamas duris, jos rū
bus sugriebė, o ją paliko už 
durų. Autobusui pajudėjus,

skaičiui lietuviukų, bus prii
mami svetimtaučiai. Yra ži
noma, kad to namo statyba 
pareikalavo apie šimtą tūk
stančių dolerių išlaidų. To
dėl kyla klausimas, kam jį 
reikėjo statyti, jeigu nesu
randama vaikų.
B organizatoriams nesiseka

ant cementinių grindų ir 
sunkiai sužalojo galvą, šiuo 
metu fiziniai jis jau beveik 
pasveikęs, bet protiniai dar 
tebėra sunkiai sergantis, 
nes negalima susikalbėti. 
Jis kalba, bet tik apie jam 
vienam suprantamus daly
kus. Atrodo, kad nuo dide
lio galvos sutrenkimo ir 
kaulo pertrūkimo bus pakri
kęs galvos smegenų veiki
mas. Dėl to jis dar tebelai
komas ligoninėje. Atrodo, 
kad darbingumo gali jauji buvo pertrenkta ir gero

kai gatve pavilkta, nuo ko nebeatgauti, o jeigu 
lūžo abi kojos ir gerokai ap- nora ir atgautų, tai 
silamdė šonai. Po įvykio greitai.
greitai buvo pašaukta grei
toji pagalba, kuri sužeistąją 
nuvežė J ligoninę.

ilgų metų darbą gavęs dova
nų auksinį laikrodį. . „

Nuobodžiauti Juozui ir Jeika’_. 
ūkyje neteks, nes jo artimas ^okineJa

Prieš keletą metų, organi
zuojant vadinamą Lietuvių 
Bendruomenę, dėl jos va
dovavimo ėjo didžiausios 

[grumtynės. Kai kurios gru- 
i pės, ypatingai krikščioniš
koji, į vadovybės sostą net 

'alkūnėmis kelią darėsi. Bet 
'dabar, po kelių metų gar
saus triukšmo, įvairių šmei
žtų ir intrigų, atsirado ty
lios nakties šlamančio miš
ko ramybė. Mat, mažai kam 
einant balsuoti, dar mažiau 
kam solidarumo mokesčius 
mokant, į tarybas, valdybas 
ir įvairias komisijas neatsi
randa žmonių. Rinkti nie
kas nesileidžia, o paskirti— 
neateina į posėdžius. Jeigu 

i bendruomenės organizato
riams vadovavimo norai ne
atšils, tai už kelių metų ir 
bendruomeninis pavadini- 
■mas bus pamirštas. Mat, kai 
'neužuodžia šlamančių dole-

, rių kvapo, tai ir vadovavimo kada ■norai pradingsta.
J. Rainis

vargu

Lietuviški bolševikai 
ubagavimo meisteriai

Mūsiškiai lietuviški bol-
MONTREAL, P. Q.

Lietuvių Kapinės bėdoje še vikai yra žymiai silpnesni, 
Prieš porą metų senoji lie- negu daug kam atrodo. Vi-

Baisios audros siautė

! tvarka labai panaši iki rug
piūčio paskutinių ar įugsė- 
ji pirmutinių dienų.

Tada ne tikVadoklių, bet 
ir visoj Lietuvoj vasariniai 
paukščiai pradeda ruoštis 
kelionei i šiltesnius kraštus 
—vieni tolimesnius, kiti ar
timesnius. Jie visi iš anksto 
pradeda burtis į didesnius 
būrius padangėse ar tankių 
giriu medžiu viršūnėse, be- 
lakiodami, beskraidvdami, 
kaž kaip tarp savęs susikal- 
dėdami sutaria išskridimo 
laiką.

Firma iš lizdo išnyksta 
vaikai. Tėvai, pa.-kraidę, 
pasidairę kur buvę nebuvę 
vis dar atskrenda i savąjį 
lizdą nakvoti. Kanais savo 
“vilą” aplanko ir dienos 
metu. čia pastovinėja, pasi
sukinėja, pasikrapšto, pa- 
taisinėja pasparnes, kad rei
kiamu momentu būtų tvar
koje.

Pagaliau ateina diena, 
kada lizde bepasirodo tiktai 
vienas busilas. Jis žvalgosi 
į visas puses, atrodo giliai 
susimąstęs, nuliūdęs, spar
nus kilnoja į aukšti, taiko 
ten, kur kiti šeimos nariai 
jau išskrido. Po kelių dienų 
ir jis išskrenda, išplasnoja, 
išnyksta iki kito pavasario.

Jo lizde netrukus prade
da žolės žaliuoti. Ir žmonės 
lyg surimtėja, tampa nebe 
tokie linksmi, nesbusilo iš
skridimas reiškia, kad Va
doklių apylinkėje, kaip ir 
visoje Lietuvoje, vasaros 
pabaiga, kad ateina rtiduo, 
o po jo ir šalta žiema.

Busilai žiemoja Afrikoje. 
Kelionė tolima, o ir pačioj 
Afrikoj vis daugiau žmonių 
priauga, vis daugiau geres
nių ginklų jie turi, todėl ir 
busilams atėjo pavojinges
ni laikai—jų daugiau nu
gaišta ir jų skaičius vis ma
žėja.

O ir atlėkus i Lietuvą ar 
kitur vasaroti, jie randa vis 

prastesnes sąlygas, nes vi
sur pelkynai sausinami, o su 
jais mažėja varlės, šliužai 
ir kiti gyviai, kuriais busi
lai maitinasi, žodžiu, jei 
taip ir toliau dalykai eis, 

be “gimdvmo kon-

istisą vasarą.
Mes per daug metų buvo

me kartu glaudžiai susigy
venę su tais, kurie ant žil
vičio iškeltame lizde jau 
daug metų prieš mus klegė
jo. šeimininkavo.

Mes sekėme, kai abu bu- i 
rilai tupėjo ant kiaušinių, busilai ir 
Vienais metais, atsimenu, trolės” išnyks, 
išperėjo ketvertą busiliukų. Lietuviams busilas—mie- 

Busilai savo buveines at- Ištisas dienas nuo ankstaus Jas paukštis. Tasslėrių, pie- 
mena ir atpažįsta ne blo- ryto iki vėlaus vakaro busi-jvų, pelkių, balų, laukų ir 

las ir bu.-ilienė skraidė iš javų braidytojas, ilgakojis, 
lizdo i apylinkę ir grįždavo raudonkelnis paukštis—bu- 
atnešdami vaikams varliuk-jsilas bene mėgiamiausiasvi- 
ščių, pamiškių gyvatukų, žu-i =okio amžiaus žmonių. Jie 
veliu ir kitokių gardumynų, ne tik jį mėgsta, bet tiki, 

Busilai yra labai geri tė- kad jis atneša laimę, ypač 
vai. Jie puikiai moka savo tiems, kurių sodybose susu- 
vaikus saugoti, ne tik mai- ka sau lizdą, 
tinti. Daugelio sodybų savinin-

Jauni busiliukai. kad ir kai deda dideliu pastangų, 
didelio ūgio, bet bailūs, tu- kad busilas jų kieme virš 
pinėja, tvarsėsi, raivosi liz- parinktlnių aukštų medžių 
de, būkštaudami neiškristi viršūnių ar daržinių bei 
iš lizdo. Jie dar negali skris- kluonų stogų užkeltų akė
ti, bet jie vis mankština sa- čių, tekinių ar kitokių pa
vo sparnus, jų plunksnų dargų savo lizdus suktų.

! daugėja, raumenys tvirtėja. Spėju, kad Vadoklių. Ra- 
Busiliukai įgauna daugiau guvo, Ramygalos, Panevė- 
drąsos, pasitikėjimo savimi žio. Ukmergės, Kėdainių, 
... ir vieną gražią dieną Pagirių, Krekenavos apylin- 
jie pradeda skristi. kėse busilu salėjo būti apie

lėtai plasnodama atskrenda , Se,riai įgilai visą laiką 4<M porų. o visoje Lietuvoje

Jau liepos mėnesį vedžioja čiau minėtose vietose jų bu- 
juos aplinkiniuose laukuo- vo daugiausia. Kiek žino- 
se. bet vakare visi sugrįžta jau, taip pat daug busilu 
į lizdą nakvoti. lizdų buvo Taujierų, Šilų,

Koks gražus reginys, kai Raguvėlės, Anykščių, Ko- 
matai pilną lizdą šitų rau- varsko, Ančiškiu. Upytės, 
donkelnių ilgakojų, raudon- Barklainių. Naujamiesčio, 
s n a p ių, juodbaltsparnių Ėriškių ir Algirdavos apy- 
paukščių milžinų. Smagu linkėse. šiandien tų lizdų 
žiūrėti ir girdėti, kaip jie
linksmi snapais kalena, il
gokai tupinėja, krapštosi, 
kutinėjasi.

Vakarui tamsėjant, nak
čiai artėjant, pagaliau tų 
paukščių šeimyna nurimsta, 
aptilsta ir užmiega.

Nuostabu, kad jų dienos

atskristi pačiu 
geriausiu laiku, kada gamta 
pradeda pavasariu alsuoti, 
kada balose balelėse, tavuo
se raveliuose varlių kelia
mos tikros “veselijos,” kada 
vienos jų kurkia: “Jerka, 

kitos plūduriuoja, 
nardo, voliojasi,

kaimynas J. Kukenis taip 
pat žada ten persikelti nuo
lat gyventi. Abu jie yra di
deli medžiotojai, o Iron Hill 
kalnuose žvėrelių medžiok
lei užteks.
Privatūs pobūviai nustelbia 

visuomeninius
Daugiausia visokių pa

rengimų būna parapinėse 
salėse, kurių turime dvi, nes 
yra dvi parapijos: Šv. Ka
zimiero ir Aušros Vartų.

Ir pas mus visuomeninius 
parengimus pradeda nus
melkti privatiniai, kurių 
rengėjų vienintelis tikslas 
sueiti, išgerti ir pavalgyti.

K. Skaitytojas

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.’’ Kaina metams tik $4*

ooooooc-^aooaoaoaeoor
GERIAUSIA DOVANA

trata, kukena, kurkulus 
džia.

lei-

atpažįsta ne 
giau už žmogų. Jie savo liz
dų nemainininkauja, vieni 
kitiems jų neužleidžia ir dėl 
jų stipriai kovoja, nekartą 
lizde ar erdviame ore žūt- 
būtinėn kovon stoja.

O kaip mes jų laukdavo
me! Ir kaip būdavome link
smi juos sugrįžusius pa
matę!

Pirmieji grįžta patinai. 
Grįžęs ir dar gerai neatsi
kvėpęs po ilgos kelio;,ės tė
vas busilas imasi valyti, tai
syti ir kuo geriau įrengti 
lizdą. Tą padaręs, jis ne
kantriai laukia grįžtančios 
pačios.

Savaitę ar kiek vėliau vie
ną popietę tiesia linija, pa
vargusiais sparnais retai.

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00. jau atsiranda

Kipro Bielinio “Penktieji kiaušiniai, 
metai”, kaina $6.00.

ponia busilienė. Busilas ją 
sutinka kupinas džiaugsmo, 
aukštyn iškelta galva, dide
liu raudonu snapu garsiai 
kalendamas, protarpiais su- 
šnypšdamas, kviečia ją į 
šviežiai sutvarkytą lizdą.

Pasimalonėję, savotiškai 
pasibučiavę, patenkinti ap
rimsta.

Per 2 ar 3 savaites lizde 
du ar keturi

skaičius
žėjęs.

bus žymiai suma-

A. J. Jokūbaitis

Iki vasario galo džiaugė-
tuvių katalikų parapija pir- sų JU organizacijų narių mės gražia, nešalta ir veik 
ko dideli žemės sklvna ku- skaičius nepaprastai skvs- be sniego žiema, bet vasano . Hamė įstefcė nauja?Vtu- tas. “Liaudie Balsas”-^!- 25 d. naktį užklupo baisi

Kadangi aš iš pat jauny- 
Jas galite gauti ir Kelei- stės didelis gamtos ir pauk-

vio administracijoje:' ' m«gėja-s tai ir tuos.di’
636 Broadwav. dziulius paukščius pro lan-

27. MaaL - ar išbėgęs į kluoną ir už-

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.
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—Maik, ar tu myli žuvį? Ii būti. arba nebūti.
—Tėve, žuvį aš mėgstu,' —Tai kur tada kataliku 

bet aš jos nemyliu. vaikai mokytųsi, jeigu para-
—O kaip tas gali būti? pijų škulės užsidarytų, ką? 

Kaip tu gali mėgti ir nemv- —O kodėl katalikų Vai- 
lėti? kai negalėtų mokytis valsty

—Aš, tėve, myliu tiktai binėse mokyklose ? Jeigu vi- i 
gražias mergaites ir gerus sų kitu vaikai gali- jose mo 
draugus; bet žuvį aš tiktai kvtis, tai kodėl katalikams 
mėgstu. jų bijotis?

—Nu, jeigu taip, tai gauk —Ar tu kalbi apie publik 
meškerę ii- eisime i marias -škules? 
žuvauti. —Taip, tėve.

—Neturiu laiko, tėv 
Reikia mokvtis.

Sąmoningas Uaidmimas
ST. ŠIKŠNYS

Brooklyno “Darbininke” rumentus panaudojo ir social- 
gruodžio 2-7 d. d. vėl pra- demokratų veteranas K. Bieli-j 
nio P. Pauliukonis prieš K. nis savo atsiminimų knygoje j

Bielinio “Penktuosius me- ‘Penktieji metai,’ išleistoje 1959 
tus.” Šį kaitą Pauliukonis m- Amerikoje. . . Toliau, pacita- 
ima storą klebonišką vėzdą vęs ilgą ištrauką iš A. Jakšto 
i rankas ir išeina ginti neap- straipsnio apie carą. kaip įm

iginamo kunigo A. Jakšto, prižiūrėtoją, rašo: ‘Ar be- 
. kuris 1911 metais savo reikia komentarų šiai pataika- 
' straipsniu “Faktai ir prin- vimų ir savo tautos apgaudinė- 
cipai” sukėlė to meto spau- jim<# šnekai . . . Kol Lietuvos 
doje didelius ginčus. ,‘Vvriausias užvaizdą’ caras bu-

Ginti savus principus pri- vo stiprus, kunigai ir jų sukur-
’era ir gražu. Tačiau gynė- toji partija laikėsi valdžios, gv-
ui nedera kaltinti teisėją UŽ nė monarchiją ir visą esama
ai, kad nusikaltėlį patraukė santvarką’. ”

tiesom Pauliukonis, užuot I _ ,• A Toliau dar gražiau:nagrinėjęs to meto padėtį, Į &
visuomeninius s a ntykius, Į “Netenka stebėtis, jei V. 
užsipuola K. Sielinį (ir so-; Kapsukai taip rašė 1919. Bet 
cialdemokratus), kad nepa- didžiai nustebti tenka, kad K. 
darė išimties kunigui A. ■ Bielinis tą pat kartoja dar 1959. 
Jakštui-Dambrauskui, kaip Tai rodo, kad K. Bielinis atsili- 
žymiam kriščionių demok
ratų ideologui, visuomeni
ninkui, kultūrininkui, 
kui ir poetui savo atsimini-! bekovoja su caru ir kunigais, 
muose “Penktieji metai.” įJis vis dar tebepripažista tik 

Pirmiausiai tenka primin-1 vieną patriotizmo rūšį—‘revo- 
ti, kad K. Bielinio “Penktie- liniją,’ t. y. šūkavimą prieš ca- 
ji metai” yra ne gražių pa- Jam svetima ir šiandien,
sakų prisiminimai, kokių ui buvo svetima anais
mes jau nemažai turime, o bendradarbiavimo su V. Kapsu-

ko nuo gyvenimo savo pažiūrom 
visa puse šimto metų (pabrėž- 

kriti- 'ta P. P .—S. š.) Jis vis dar te

Maikio ir tėvo kraitisAR IŠLAIKYS?

kat hy Erazee sako. kad 
pratimai atsistojus ant pa
dangos ją ritinti jai pade
da gražią figūrą išlaikyti.

REIKIA IŠTIRTI IR JŲ 
NUŽUDYMĄ

Mūsų skaitytojai, alsinau- sb.ua, N. 11.; S. \Yeaver iš Brid- 
jiniluni* prenumeratas ir užsi- gepcrt, Conn.: Joseph Silks iš 

įsakydami Keleivio kalendorių Nevv Haven. Conn.; A. BalsisI
i 1961 metams, atsiuntė Maiklui is < iiicago. III.; J. Peseckas iš
su Tėvu dovanu.

Po Š1.00 atsiuni:

■'otouto, Canada; M. Amskey iš 
i.a u rence. VVm. Medeli

Tony Supins ky iš Siu. ysitic 
Ohio; Joe Varne.-k a ii Espu

iš Jamaica. N. Y.; J. Prunski iš 
Pa. o K riles. Caiif.; Mrs. A. 
G lidis iš Ozone Park. N. Y.; J. 

uola. Canada: V. įteks*, is iš Moize iš Pl.ila. Pa.; Paul Denis
EUen, .Canada; A. Petronis iš įš Millinocket, Me.; Mrs. A. Du- 
Manchester. Canada: S. Krnic- linskas iš Philadelphia, Pa.; C. 
kas iš Sudbury. Ont.. Canada: Trvshas iš Alliatice, Ohio; M. 
J. Punis iš Orange. Mass.; Mrs. dalmokierė iš So. Boston, 
S. Tekutis iš Brightoti, Mass.; Mass.; Mis. R. Yatulis iš Wel- 
D. Kalėda iš Pittsburgh. I’::.; A. lar.d, Canada; A. Masteika iš 
Želaitis is Lincoln, N. H.;0’Bri- So. Boston, Mass.; 11. Simon iš 
kis i s Mil'inocket, Me.; Mrs. !£o. Boston, Mass.; Ant. Grigis
Ste’la Matelis iš Baltimorę. Md. 
Y. Geronaitis iš So.
Mass.

Ign. Grebliunas iš Manches- 
ter, Conn. — 75 centus.

Po 50 centų atsiuntė: E. 
Krom iš Homestead, Pa.: J. Yit- 
kunas iš Toronto. Canada; M. 
Kavaliauskas iš Sioux Sity, 
Iowa; A. Alminauskas iš C'hi-, 
cago, III.; S. ChajKine iš \Vater- 
bury. Conn.; Mrs. J. Januskis '

iš \Vaterfcury. Conn.; Geo Jes- 
Boston. lis iš Chicago, ilk; A. Abazorius

iš Mattapan, Mass.
Visiems atsiuntusiem auku

laikraščiui
dėkojame.

palaikyti širdingai

Administracija

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO- 
iš Stoughton. Mass.; J. Gudjo- SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
nis iš Oak Lavvn, Ilk; J. Gatau- juotas romanas iš politinių 
tas iš Verdun, Canada; \Vm. emigrantų gyvenimo, 268

t. -T . rk v Mikonis iš Rochester. N. Y. ir ' psl., kaina $2.50. tautos įaivoa, ku-,. Q1. . . ., . ... į __Estų tautos įaivoa, ku-, . ,
,-ojančios tautos istorinių ku l*ikais, kad yra ir antra pa-i nos pirmininku yra sočiai-i ' lvlns as ls> . nglJOs’ ! Alė Rūta, MOTINOS 

faktu rinkinys. Autorius, triotizmo rūšis—‘evoliucija’..” į demokratas A. Rei, kreipėsi Po 25 centus: C. Stankaitis iš RANKOS, romanas apie 
nors monopolių nedaužė, Skaitvtoia tenka atsinra- * vlsas Jungtinių Tautų de- Medway, Mass.; Anth. Kalius motinos meilę, jos tikslą ir 
kaip teigia Paaliukonis, ta- švti už iliras' citatas bet no- legacijas’ Primindama Ma- iš Phila. Pa.; P. Stasevičius iš rūpestį išauklėti savo vai
kiau nebojo rusiško žanda- ryškesnį vaizdą turėti skY.os, su.na!kintų Pabaltijo Kenosha. Wis.; S-ShHck iš, kus pilnais; žmonėmis tr ti
ro savo revoliucinėje kovo- įjų neįmanoma apsieiti l)<dltlkų likimą. Dorehester, Mass., B. Mažeika , ki ais lietuviais, 397 psl.,
je, siekdamas aiškaus lietu-į p Paulinknnin tikslas aiš’ Memorandume pabrėžia- iš Meshoppen, Pa.; Mris. P.
vių tautos sąmonėjimo vi- ,kus: nevalia liesti kunigu> ma. kad jei Jungtinės Tau- Žiugžda a Neuark N. J ; Alex 
siškai išsilaisvinti. !„evalia rašyti, jei jau apie to? t,na. Lumymbos mtrttes B™ u Mohne. III.; j. Kasei,-

Penktųjų metų revoliuci- rašęs V Kapsukas An- Pnezastls* tai privalo taip įnas is Branford. Conn.: J. P. \ i- 
ja sukrėtė‘visą rusiško dės- traip?Pauliukonis su storu pat ištirti Politines žudynes, | snauskas iš Cleveland. Ohio; s. 
įpoto lizdą iki pamatų; tos' VgZ(ju sužers į V. Kapsuko ku’

K 0 V

fias S O vietų Sąjunga Maneikis iš Dorehester. Mas
•e. —Nu tai aš tau „asakv- davž P««“ Igurbą. ^Pauliukonis nepasa- i'Tkdė Estijoje Latvijoje irjA. Jadtnevich iš ITovhlence. R.

siu kad tos škulės no gut.' mai !vertinti despoto galy- 'ko kur ir kokiu atvej„ K Lietuvtje po to, kai tuos k; z,g. Locke » Balt.mnre, 
Siu, xa LOu . e» g t ieėiamuma” ir at- kraštus uzeme, Md.; S. Tolvaišą is Sudbury.

kaina $4.00.
Juozas Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

; Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRfŽ T A J

—Bet tavo mokslas grei- —Kodėl? ,ues neneviaiiiuiiią w Bielinis su Kąpsuku bendra- v „ t . v
tai pasibaigs. Gazietos rašo/ -Ogi todėl, kad potierių darbiavo. Bet jam faktai ir ES Jazukevich iš Na-

CZ K. 1 KII IO -ik/l_ _ 1AALUVO, pUSI. i—n<iiii<ft

kad naujas prezidentas ne- tenai nemokina.
duos daugiau pinigu Šku- ; __Rot mnkvklu nrivalo—Bet mokykla P™alo šįandien lietuy^ 

tarnauti mokslui, o ne no-—Tėvas nežinai ką kalbi. teriam< tėve langas pav ei čia į monopolių
—Tai kibą tu neskaitai _ Maik a« ant to reso- (lauz^m3- Tačiau ar nebus

rri/iptu iei<ni sakai kad aš i * ’a -‘ i i i ir kartą tas kreivas veid-gazietų, jeigu sakai, kaa as giaSnas. As rokuoju. kad / • ku,-i žiūi-ėdami ker- 
nezmau. Galiu pasibazyti, mokslas be poteriu būtu , f’?
kad žirau. svjet0 ištvirkimas. '^dP^’ 1 R

—0 a* sakau, kad neži- _Raip tėvas “rokuoji,”! N;reikia daug gilintis į 
nau Pi ezidentas Kennedy ui vi;ai nesvarbu. Peikia Pauliukonio pabĮ.as mintis? 
i on. kad Koksas paskir- žiūrūėti faktų ir tik iš jų da-jjos tuojau pidmena ano me-
ų g«na ( k e ę sumą ap.\ e rytj išvadas. O taktai, tėve, i*o storžieviško klebono vež

tai. Jeigu io sumanymas bus vra šui kokie: visi katalikų (ia su DaraDiiįečiais
priimtas, tai turėsime dau- valdomi kraštai vra atsilikę i ‘ ■ i • it v a
dau mokvklu dauriau mo gruoų elgesį. Atrodytų, kadgiau mokyKių, aaugiau mo- nuo progreso. Tokia yra 
kytojų :r gabūs studentai Ispanija, Portugalija ir, ga- 
galės gauti paramos auks- jįma sakyti, mūsų Lietuva, 
tiesiems mokslams eiti. Gal Jokia iki šiol buvo ir Rusi- 
ir as gausiu stipendiją. ja> kurioj pilna buvo cerk- 

—O kas ta stimpendija? vių ir popų. Kai kitose šaly- 
—Stipendija reiškia pini- se darbą dirbo mašinos, tai 

ginę paramą auk Šlajam Rusijoj, Lietuvoj ir Lenki- 
mokslui eiti. Dabar daug ta- joj žmonės kniso žemę sa- 
lentingų jaunuolių negali vo rankomis. Kunigai tenai 
aukštesnio mokslo siekti, turėjo gyvenimą ir nieko 
nes tėvai neturi pinigų, nedirbo, bet žmonėms kal- 
Prezidentas nori, kad to- bėjo: dirbk ir melskis. Jie 
kiems padėtų valdžia. nori. kad ir toliau taip būtų.

—Tai kodėl prieš Kenedi Todėl jie steigia savo moky- 
sukilo vyskupai ir kardino- klas ir nuo pat mažens kala 
lai? Maiki, čia turi būti kur Į vaikų galvas paklusnumą, 
rors šuva pakastas. Turbūt —Bet paklusnumas reika- 
taip nėra, kaip tu šneki, lingas, Maiki.
Jeigu taip būtų, tai vyskupai. —Bet toks paklusnumas,
neprotestuotų. tėve, auklėja neprotaujan-

—Tėve, vyskupai kelia čia, dvasiškijai paklusnią 
triukšmą dėl to, kar prezi- minią. O kad dvasiškija pa- 
dentas nesutinka valstybės sijunta galinga, tada ji pasi- 
pinigais remti parapijų mo- daro ir pavojinga. Taip bu- 
kyklų. vo ir mūsų Lietuvoje, kada

—Maiki, jeigu taip yra,! tenai Įsigalėjo jėzuitai, 
tai ir mes turim prieš ji pro- Į —O kas jie buvo per 
testuoti.

jėgas savam nepriklasomam nereikalingi: iis turi klebo- ^oran(įme rašoma, kad
gyvenimui. Bet Pauliukonis

$4.00.

i •vieni?

SovietųSąjungai tenka atsa-'
• • komvbė už mirti 9 buvusiųTačiau argi ne juokinga. £ • • ezident ir kariu(^ 

su.nd.en atrodo Pauliuko- menJės 32 ia bfe
ms? Caro laikai toli nudar- ♦ • , ,‘Z • a x... . ” ,. , ■ nariu ir 119 seimo atstovu,deję ir Pauuukomo nėšio- , . • . . .. , -.j- a .kuriu vieni žuvo ištremti įamas vėzdas šiandien tun šjauj;ės j „ sritj Q , 
du lygiu galu Pauliukonis tį buv() nužu()rti įioje 
pasipiktinęs (tun uz ką) ra- ... • * J
šo: “Tik Lietuvos socialis- '
ai, kur proga pasitaiko, ji 
šaltina caro pataikūnu. Ir 
už ką?”
Į tą klausimą atsakykime 

>aties A. Jakšto žodžiais, 
eurių ir geriausio katino lie
žuvis negalėtų išlaižyti. O 
A. Jakštas anuomet taip 
rašė:

Įvyksta trečias Lenkijos 
padalinimas. . . Nuo to laiko 
Lenkų Karalystė ir D. Lietuvos 
Kunigaikštystė pasilieka pri
jungtos prie Rusijos viešpatys
tės. Aukščiausios valdžios tei
sės pereina ant Rusų Caro, ku
ris ir yra dal»r teisėtas ne tik 
Lenkų Karalius, bet ir Didysis 
Lietuvos kunigaikštis, kaip tai 
pilname jo titule ir išreikšta.“

Ten pat A. Jakštas aiš
kina:

“Tarp tautos ir valstijos yra 
oks santykis, kaip tarp žmo
gaus ir namų, kuriuose jis gy 
vena. žmogus gali turėti savo 
namus, gali būti pusėtinu jo 
avininku ir galop savo netekęs, 
gyventi svetimame bute. Taip 
pat ir atskira tauta. . . Dabar
tiniu to valstijos rūmo savinin
ku yra rusų tauta, o vyriausiu 
to rūmo užvaizdą yra Rusijos 
caras. Visos 125 tautos turi pil
dyti pastatytas to aukščiausio
jo užvaizdos kiekvienai tautai

nišką storą vėzdą.

NUSIKALTIMAI
DAUGĖJA

padoriam katalikui yra bū
tina juoda ir pikta sąžinė. 
Pauliukonis rašo:

•‘Sovietinėje Rusijoje 1919 
metais bolševikų pinigais V’. 
Kapsukas išleido knygelę “Ku
nigai ir caro valdžia. . . Minėtos 
knygelės priekaištai kunigams 
buvo kartojami socialistiniuose 
laikraščiuose ir dar šiandien 
neužmirštami. . . Tarp kitų. 
Kapsukas užsipuolė ir A. Jak
štą. Pacitavęs ilgesnę ištrauką 
iš jo straipsnio “Faktai ir prin
cipai.’’ rašo: ‘Lietuviai pavirsta 
pas klerikalus Rusų valstybės 
Įnamiais, caras—jų prievaizda 
ir valdovas; tiktai Į ji lietuviai 
privalą kreiptis, prašydami kok 
remontą padaryti. Apie jokią 
kovą dėl išsiliuosavimo iš po 
caro jungo nė kalbos pas juos 
nėra. Antraip, jie kaip galėda
mi. padeda savo užvaizdai ir 
valdovui laikyti savo rankose 
nelabai paklusnius Įnamius. . . 
padeda lupti nuo jų po devynis 
kailius’. ’’

Valdžios paskelbtais duo
menimis nusikaltimų skal
aus pernai padidėjo, ir Įdo
mu. kad miestuose su 25,000 
—250.000 gyventojų nusi
kaltimų skaičius padidėjo j 
14'/, o didmiesčiuose su J 
Jaugiau kaip milionas gy
ventojų tik 9' <.

Atskiromis nusikaltimų 
rūšimis tas padidėjimas ši
aip atrodo: plėšimų 18G, 
vagysčių—15 G , automobi- 
lių pavogimu—7G, užmu
šimų ir išprievartavimų— 
4 ' /. Ypatingai susirūpinimo 
kelia mažamečių nusikalti
mų daugėjimas.

IŠLIKO GYVAS

Chicagoj namus griaunant 
užgriuvo ir Uilliam McCov 
26 metu amžiaus. Praėjo 
18 valandų, kol jį iš griuvė
sių išgelbėjo. Dviejų darbi
ninkų nepasisekė išgelbėti.

—Priešingai, tėve, mes' —Jėzuitais, tėve. vadino
si ir dabar vadinasi Jėzaus

Kad sutirštytų juodą spal
vą prieš K. Bielini ir social-turėtume ji pasveikinti.

—Už ką? Draugijos nariai. Tą drau- demokiatus, Pauliukonis čia
—Už tai , tėve, kad jis giją Įsteigė 1534 metais Ig- pat prideda:

laikosi konstitucijos ir ne- nas Lojolą stabmeldžiams “Kapsuko demagogiškas ar- 
pasiduoda vyskupų dikta- naikinti. Popiežius Povilas 
turai. ją patvirtino ir ji pradėjo

—Ar tai tu norėtum, kad plačiai veikti. Bet plačiau nija. 
parapijų škulės užsidarytų? galėsime apie tai pasikalbę- —Okei, Maiki, as avęs 

—Dėl manęs, tėve. jos ga- ti kitą syki, nes tai ilga isto- lauksiu.

patiems tą savo butą labai ne
gudrus pasielgimas. . . Taip pat 
nieko nepelnytumėm, jei remon
to reikaluose bandytumėm tar- 
tis su mūsų buto savininku— 
rusų tautą, aplenkę viršiausiąjį 
jos pastatytą užvaizdą. . . 
(“Draugija“ 1911 m. Nr. 49 ir 
50)).

Turėdamas galvoje skai
tytojo kantrybę ir taupyda
mas laikraščio vietą, citatas

sąlyga., ir mokėti jam kasmet ^trumpinau. Bet. manau 
už užimama būt, tam tikra mo- * .I>a'l«O«) "tatų to
keatį—duonį. . . Į jj tat ir pri- kunl™ J?kst0 l>a'
valo lietuviai kreiptis, kuomet zl“ros bus a,-k",s sul,ran’ 
randa, kai tam butui reikalin-
gns tūb< remontas. Griaut i

tamos.
(Bus daugiau)

1 Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston 
27. Mass.

Iš vabzdžių greičiausiai skrai
do vanagų kandys, būtent 50 
mylių per valandą, žiogai skren
da 30 mylių, kamanės 14 mylių, 
bitės 11 mylių, {>eteliškės—10. 
kambarinės musės tik 6 my
lias per valandą.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

itKELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

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

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

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

sb.ua


Puslapi? šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

BRONIUS BRIEDIS

jis mano gyvenimas

SOFUA Ll’KAl’SKAITfi-JASAITIENfi

Nr. 13, Kovo 29. 1961

Fetany*1'
Užėjome. O Antaniukas, sučiupęs tašą ir butelius, 

išdūmė pas kaimynus. Nosį kuteno neįprastas, irzlus 
šleikštus kvapas. Molinė asla, duobėta, lyg išvažinėtas 
vieškelis. Už stalo stovėjo ilgas suolas. Susėdome. Lubos 
juodos, tartum būtų išdažytos suodėmis. Pro mažą ketur
kampį langą krito saulės spinduliai. Juose mačiau tą ne
švarų patalpos orą: dulkės, garai, dūmai—viskas sukosi 
chaotiškai. Ant židinio virė bulvės ir kepė grybai.

—Ką skanaus ponia verda?—teiraujasi Algis, lyg 
nematydamas.

—Ropučių su grybais,—atsakė moteris. Ką gali iš
virti žmogus, kai badas i akis žiūri. Mėsos jau ir kvapą ’ 
užmiršome. Vienas išganymas, kad grybų šiais metais 
pakankamai priauga, o šiaip ką valgytum! Kartais varš
kės sutraukiu krislelį, ar sūrio šmotelį suspaudžiu vai
kams. Dieve, sakau, jei neturėtume tos karvės! Dar du 
paršiukus auginame,—nenutyla ir pasakoja bėdas mote
lis,—vieną ši rudenį padursim. Juk reikia žiemai kokį 
spirgą atsargai turėti. Žiemą pieno nėra, karvė užtrūk- 
sta. O pavasari numatėme antrąjį paguldyti. Tą jau reiks 
parduoti. Drabužių reikia. Negi nuogi lakstysim. Ir taip 
jau lopas ant lopo susiūtas, baisu pažiūrėti, nebeišmanau • 
už ko griebtis. Ar šio tvėrėsi, ar to, jokios išeities nesi- 
mato, nors dantis i gembę kabink.—Ji nutilo, susimąstė 
ir po kiek laiko paklausė:—O iš kui- ponaičiai būsite??

—Iš Kretingos. Mes darbininkai.
—Tai ir jus sekmadieniais dirbti varo?
—Varo,—kalbėjo už mus Algis.— pailsėsim, kai nu-

mirsim.
—Dieve, Dieve, kokie dabar čiesai!
—O kur jūsų vyras?
—Kolchozo arklius prižiūri.
—Ir jam nėra kada atsikvėpti.
—Ką čia kalbėti, pat- s matote. Skurstame ir gana. 

Kad nors sėt■ -.'.i.r, a- s; r -.. art gž darbą užmokėtų. Dy
kai jiems dirbk, nė cento negausi nusususio. Tokių smau- * 
gikų pasaulyje turbūt dar niekados nėra buvę.

Antanas parbėgo uždusęs. Gavo ko ieškojo. Davė
me vaikinui keletą rublių už vargą ir. susikišę bonkas į 
kišenes, grįžome prie savųjų.

Tuo ir užsibaigė sekmadieniškoji darbo diena. Ta
čiau tik vakare atsisveikinome su žiluoju, įūke skendin
čiu piliakalniu.

TEGU ŽUVYTĖS SĖDI

Gaudo katinas peles,
Aš ir tėtis žuveles,
Bet žuvytė nė viena 
Nebekimba ir gana.
—Ką daryti?—klausiu tėtį.
—Reikia kantriai pasėdėti. . . - 
Pasėdėjau, pavargau 
Ir tėveliui vėl sakau:
—Tai tegu žuvytės sėdi,
Mudu eikim pailsėti.
Kol sugrįšim iš trobos,
Joms sėdėti nusibos,
Ir žuvytės panorės 
Paragauti meškerės. . . —
—Tau geriau,—pasakė tėtis 
Su žuvytėmis kalbėtis.—
Na, ir keistas mano tėtis.

Kostas Kubilinskas.

Jautri širdis

mokesčio. Šiandien čia yra didelis. yra didelė prof. Stepono
Amerikoje gal tas atrodo O reikia žinoti, kad už kailio gerbėja. Ji kartu su 
menkas darbas, bet anuo- tą darbą jiems patiems grė- vyru profesoriui yra daug 
met Lietuvoje tai buvo pra- sė mirtis jei ne tuoj. tai kon- padėję Vokietijoje, o taipgi 
dininkų darbas. Iki 1925 m. centracijos stovykloje. So- ir Amerikoje.
vaikų darželiai Šiaulių lie- fija ir jos vyras to nepabūgo1 Linkiu mielai sukaktuvi- 
tuviams nebuvo žinomi (tik ir darė tą, ką jų sąžinė ninkei dar daug ramių, ma- 
“L \.” juos įkurus, subruz- jiems liepė. Jonių metų. Kokie laimingi
do ir šv. Paulo Draugija sa- Laikraščio rėmai neleidžia būtume, jei dar kartą galė- 
vus steigti), o 1926 m. ati- tik I)arnjnėti, kad Sofija tume kailu “Lietuvos Vai- 
darytoji pirmoji vaikų skai- kurį laiką buvo §jauijų ylie. ke” Šiauliuose padirbėti. 
t\kla buvo iš viso pirmoji sto Taiybos ir Šiaulių Apy- J. Vanagas
visoj Lietuvoj. gardos Ligonių Kasos val

ios ir vėliau kitų įsteigtų- dybos narė, kad ji priklau- 
jų vaikų skaityklų reikšmę sė socialdemokratų organi- 
gyvenant šiame krašte, kur' zacijai.

MOTERIS VADOVAUS
JAV KOMUNISTAMS
Neseniai mirusio JAV

tiek daug didelių, gražiai j Pasitraukusi į Vokietiją, Komunistų Partijos pirmi- 
ji organizavo Raudonojo rinko Eugene Dennis vie- 
Kryžiaus Moteių Komitetą ton išrinkta Elizabeth Gur- 
ir jam vadovavo. Komitetas ley Flynn, sena komunistė, 
per savo skyrius yra nema- pagal Smith aktą .sėdėjusi 
žai padėjęs vargą vargu- tris

skaityklų suaugu
siems ir vaikams, sunku su
prasti. Tas aišku tik žinan
čiam, kad anuomet Šiauliai 
dar nebuvo po karo atsista
tė, todėl žmonės gyveno su
si kimšę. kad vienintelė vie
šoji biblioteka teturėjo ma
žutes patalpas, kur vaikai 
iš viso nebuvo Įleidžiami,

įrengtų

S. JASAITIENĖS 60-JO GIMTADIENIO PROGA

metus Alderson, W.
sioms šeimoms ir ligoniams. Va., moterų kalėjime. 

Atvykus į Ameriką. Sofi-J
jai tenka gv venti toli nuo 
didesnių lietuvių centrų, to-; Darbdavys:—Tavo paduota- 
dėl ir į organizacinę veiklą me prašyme dartx> gauti pažy-

Kodėl:

nes būtų trukdę suaugu- jį nebeįsitraukė, bet atidžiai mėta, kad tame darbe patyri- 
seka lietuvių visuomeninį 
gyvenimą
į kiekvieną didesnį lietuviš
ką reikalą ir nuolat sielojasi 
Lietuvos likimu.

Pridera pasakyti, kad ji

siems skaityti.
Todėl tik vaikams skir

tos skaityklos, kur ne tik 
knygos, bet ir baldai buvo 
vaikams pritaikyti, kur bu
vo šilta, šviesu, jauku, kur
mokytoja jaunus skaitytojus 
prižiūrėjo ir pamokė, kaip 
su knyga geriau elgtis, bu
vo neišpasakyta dovana.

1940 m. pavasarį “L. V.” 
atidarė tik motinoms ir tė
vams skirta skaitykla. Tai „” V * A"
buvo taipgi didelė naujiena,

mo neturi, bet reikalauji di- 
gyvai atsiliepia į ūžiausio atlyginimo. Kodėl?

Darbo ieškantis:—Todėl .po
nuli. kad nepatyrusiam yra sun
kiau dirbti, negu turinčiam rei
kalingą patyrimą.

ĮDOMIOS ir naudingos knygos
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. t 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu į 
vaikų sveikatos klausimais. 126 psl. l 
kaina ........................................ SI.25 Į

.IETŲVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miero. geriausia dovana kiek
viena Blažiais kietais vir

šeliais, Piastruota. 41« pcstauių, 
didelio formato. Kaina ___  $5.50

DIENOJANT. ‘‘knygnešių I.aralia-?” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi- 
minimni. 464 nsl.. Vaina. ... 86.0<> I

1905 METAI. Kipro Bielinio atriroi- ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
nimu antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ 86.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI K. žu, o i- 
domūs atsiminimai, 477 psl. kai
na ............... ..................... 55.00.

nes tokios skaityklos kitur 
nebuvo.

“L. Y.” kasmet iškilmin
gai paminėdavo Motinos 
dieną ir gausesnių šeimų 
motinas apdovanodavo; su
rengdavo vaikų darbelių 
parodas, o vienais metais,
norėdama dar labiau sūdo- paša vijo lietuviu žinynas 

minti savo veikla plačiąją "SkattS
•pie lietuvius visame pasanlv. 

464 psl. Kaina ........................ S6.59

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir '<red?gavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti i- 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
326 pusi. kaina .......................S5.00

visuomenę, surengė didžiu 
lę vaikų šventę, šimtai vai
kų su vėliavomis ir plaka
tais dalyvavo eitynėse per 
miestą į Liaudies Namų te
atrą, kur buvo duota graži 
meninė programa.

“L. V.” įstaigose dirbo Į
MAŽOJI LIETUVA. paraše Gim. 

butienū, J. Gimbutas. J. Lingi?. J. 
Balys > J. Žilevičius. 226 psl..
kaina .......................................... $5.GO.

isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMfi DEGA. J Savicko karo metų 
<1939-1945, užrašai. Pirmoji da
ba 453 psl. Kaina ...................54.50

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

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

ISSJUSUEMS NEGRJŽTT. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
i arui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘va-luoto jų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADfiTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimo. 180 psl. Kaina .. jz.ov

* * * i Tolimoje Floridoje Tam- klą, 1922-23 metais net va- net 7 asmenys, jo sąmata
Tarybinė konstitucija laidoja kiekvienam piliečiui pce mieste gyvena Sofija dovavo lietuviams studen- jsiekė kelių dešimčių tūk»-! lengvas būdas

tikėjimo laisvę. Bet kaip? - Lukauskaite-Jasaitienė. Še- tams socialistams. tančių litų. Juos reikėjai lmkai. Gerum-i
Pirmąją Kalėdų diena nei Pranas, nei Algis, nei as noaios kartos ateivėms jos 1923 m. baigusi Berlyno •'uždirbti.” O tas nebuvo

nėjome į darba,šventėme. Ir štai kas ivyko po savaitės, .vardas gal nedaug ką tesą- agronomijos institutą, ji iš-; lengva, liet Sofija su savo 
Komjaunimo susirinkimas. Kiek sumišęs, tačiau tvir- ko> bet nepriklausomoj Ue- vyko j Daniją gyvulininkys- padėjėjais sugeMavo U

Us sėdi mūsų -trio” ir laukia kas turės ivykti. Išrinkus tuvoj Jis buvo plačia, amo- tęs ir kooperacijos
susinnkimo prezidiumą, pirmininkaujantis perskaitė *«-Įkalrttes profį verta su ja Grįžud , šiauljus - kurį džiausi ir įdomiausi.

“Keleivio” skaitytojas su- laiką buvo gyvulininkystės metas, kada vienas pokylis 
pažindinti. instruktore, 1926 m. vado-

Sofija gimė Šiauliuose vavo didžiulės žemės ūkio 
1901 metais kovo 29 d. Ele- parodos komitetui.

netvarkę. Piimasis klausimas lietė mūsų trejeto elgesį, an
trasis darbą, trečiasis mokslą.

Žodį suteikė rajono pirmajam komjaunimo sekreto
riui drg. Purveliui, tam pačiam, kuris anksčiau metė mo
kyklą. Jisai kaltino mūsų trejukę už nekomjaunuolišką 
elgesį. Tokie kaip Povilas Gūželis. Pianas Jonaitis ir Al
gimantas Jockus esą morališkai supuvę ir sėdį tartum rak
štis tarybinėj visuomenėj. Jie demoralizuoją ne tik kom
jaunimą, bet ir eilini, nesąjunginį jaunimą, stabdą žmoni
jos veržimąsi į komunizmą.

—Jūs esate nuodas tarybinėje tautų šeimoje. Kaipgi 
jūs išdrįsote padaryti pravaikštę ir dar Kalėdų pirmą 
dieną!—rėkė sekretorius,—kiekvienas darbininkas, kiek
viena darbininkė vykdo savo užduoti, atėjo į darbą, o jūs 
tai nelaikote reikalingu.

Jis tiesą sakė, visi dirbo, bet ar ne per religines šven
tes žmogų labiausiai seka, bijodami žmonės dirba.

Sekretorius varė toliau:
—Eiliniai darbininkai sąmoningesni už jus. Jie jau neti
ki senųjų bobučių ir klerikų prietarais, jais galima di
džiuotis. O dėl jūsų mums reikia į austi. Gėda darote vi
sam komjaunimui. Tokių mums nereikia. Pašalinti to
kius iš komjaunimo. Piimąją Kalėdų dieną nedirbti yra 
nedovanotina klaida.

nos ir Stanislovo Lukauskių 
šeimoje. Jos tėvas buvo pla-

rengiami 
buvo di- 

Buvo

davė apie 10.000 litų pelno.
“L. V.” Sofija ir šiandien 

negali pamiršti. Neseniai
1925 m. ištekėjusi už dr. i viena proga jai “L. V.” pri- 

Domo Jasaičio ir turėdama minus, ji šukušo: "Ach, my- 
Vai-

reigų, Sofija neužsidarė ką’ !” Tik todėl jam taip ir 
siaurame šeimos rate. Ji mo- (sekėsi.

Ilgus metus ji buvo ir

čiai žinomas advokatas, di-jvis daugiau šeimininių pa- Įėjau aš tą ‘Lietuvos 
delis visų nuskriaustųjų gy
nėjas, kovotojas dėl Lietu
vos laisvės, už tai porą metų ’kėjo būti pavyzdinga žmo- 
istremtas į Rusijos gilumą.

Jos motina—dantų gydy
toja, aukštos inteligencijos

na, motina ir Kartu visuo- • ‘-L. V.” centro valdyboje.
menininkė. Ji matė kokia 
sunki našta slegia daugelį rūpinosi. Jo 

ir jautrios širdies moteris. į motinų, kaip joms sunku negalėjo pakęsti, kaip žiau 
Tokių tėvų veikiama ir So-'savo vaikus auklėti, todėl ji riai elgėsi visokie gy- 
fija savo gyvenimo tikslu
pasirinko visaip padėti 
tiems, kurie yra skriaudžia
mi ir kovoti dėl tokio gyve
nimo sutvarkymo, kuriame 
nebebūtų skriaudžiamųjų.

1919 metais, Sofija, vos 
tik gimnaziją baigusi 18 
metų mergaitė, jau dalyvau
ja partizanų štabe kartu su
tokiais rimtais vyrais kaip 

Aš sėdžiu ir klausausi Puivelio išvedžiojimų, bet Kipras Bielinis ir Vladas

Ne vien tik “L. V.” Sofija 
jautri širdis

pasiryžo ateiti joms Į pa- vulių supirkinėtojai su gy- 
galbą: Jos sumanymu Šiau- vuliais, kaip tas blogai vei- 
liuose buvo įkurtas “Lietu- kia ypač jaunimą. Ji stojo 
vos Vaiko” Draugijos sky-į ir su jais kovoti. Įsteigtos
nūs, kurio vadovybėje 
(trumpai vicepirmininkės, 
vėliau visą laiką pirminin
kės pareigose) ji buvo iki 
rusų okupacijos.

Šitam darbui ji nesigailė
jo savo pastangų, o kadangi 
jai ir naujų idėjų netrūko,

tai mane nei šildė, nei šaldė. Kaip akmuo arinamas zu- ,Požėla. Tada iš Latvijos i Jtai “Lietuvos Vaikas” šiau 
linasi, atbunka, ir peilis naudojamas atšimpa, ir kaip Lietuvą plūdo vadinamieji liuose anais laikais nuvei- 
šuo “kariamas ' pripranta, taip ir aš pripratau. Klausau- bermontininkai—rusų ir vo- kė stačiai neįtikėtinus dar
gi, šypsausi, ir neturėdamas ką veikti, spaudinėju savo kiečių karių mišinys. Minė- bus.

Draugijos Gyvuliams Glo
boti skyriuje ji ėjo pirmi
ninkės pareigas ir daug ką 
padarė. Ji buvo ir tos drau
gijos centro valdyboje.

Atėjo vokiečių okupacija. 
Sofija pasirvžta g e 1 bėti 
tuos. kurie tuo metu buvo 
paskirti sunaikinimui. Rei
kėtų ilgos studijos, norint 
apitikriai pavaizduoti So
fijos ir Domo Jasaičių pa

pirštus. Matyt sekretoriui nepatiko mano elgesys ir jis to štabo vadovaujami par- Jis įsteigė 3 vaikų vasa- galbą Šiaulių žydams. Var- 
palikęs abstraktumą užsisėdo konkrečiai ant manęs. tizanai daug padėjo mūsų ros aikšteles, 3 vaikų dar- " 4

—Neužtenka, kac drg. Gūželis dar neatsikratęs kle- kariuomenei greičiau ber- žalius, kunuos lankė kas-
rikalizmo, jis ir chuliganas. Darbo jaunimo vidurinės ^y*timnkue iš Lietuvos iš- met keli šimtai neturtingų-
mokyklos mokvtoiai man skundėsi, kad Gūželis vaka- yb , . . D yaikų, ten jie uvo

. 3 ... , . _ Kvykusi j Berlyną agro- ne tiktai gražiai mokomi,ra gatve < Kiamas damuoja chuligantskas daina*. nnmijda studtjuotii ji jrifun- ir auklėjami, bet ir sočiai
(Bus daugiau) gė j lietuviu studentų veik- mitinami ir, žinoma, be

gu ir jie patys galėtų tiks
liai pasakyti, kiek žydų jie 
palengvino paskutines gy
venimo dienas ir kiek išgel
bėjo nuo mirties. Jasaičių 
veiklą stebėjusiems nėra 
abejonės, kad tas skaičius

BARABAS, Paei Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nebeito pre
mijų. Kaina ........................... $2.25

IŠVOKTI ANG. i
ia« vadovėlis pra- I ŽEMAITfiS RASTAI. Garsiosios mū- 

dedantiems angliškai mokytis. ■ sų rašytojos pirmojo karo meta 
duoda ištarimų, anpli-’-as pasikal. Į Amerikoje paradyti vaizdeliai su 

bėjimų’. Kair.a ................... ’<5 Cnt. ; ra:ytoios paveikslu, 128 poslapiai,
MARLBOROVGE S LITHUANIAN i ’UUna.............................................................50 Ct

SELF-TAUGHT M. Inkienė ge- LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
ras vadovėlis l.etjviu kalbos mo- i Psrašė tir. D. Pilka. Pritaikinta 
kvtis anj-liškai kalbančiam. 14:....... Amerikos lietuviams, 144 posla
pei.. kaina .........t................ $1.25 i pių. Kaina ............................... $1.00

DEMOKRATINIO 
PRADAI.

1
SOCIALIZMO'CEZARIS, Mirko ų-=u!ič

knyga Siu dienų klaus'mams su
prasti. Kaina ........................... 59c

NEMUNO SŪNCS. Anėr:au' Valuč
io romanai iš 1035 metu Suv.aTki- . 
jos ūkininku sukilimo nrieš Sme. i 
tonos diktatūrų. Pi-ma ria::<= 2S< • 
psl. Kaina................................$3.00

ifEMUNO SŪNŪS. Anririzu® A a!u»- 
ko romanu antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaipa ........................... $4.00

r .IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų olčtoiimc?’’ na—rin- 
dai. Panlins Galaune, didelė knv- 

su rimijrvbe paveikslu, gerame Į 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

romanas
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
42. a ra visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 2.-0 Įvairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
122 puslapiai, kaina................. $1.25

: POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
pt s’aroų. Kaina .........................S2.5C

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
an?tų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kieta :s viršeliais $2.00, o mink
štai? viršeliais ....................... $1.00

ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 46“ psl. Kaina .......... $4.90

SIAURUOJU T AVĖTI’’. K. B j VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks t-’anas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt

Kriaučiūno a*si-"mim:.i iš Lietu- '
▼os ir iš Am«»ril:< ? lietuvių >rvve- 
nimo. 178 p<L, kaina ........... $2.00

ITKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSTJĄ. a»-ba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. T-rmoa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T-abei dautr informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė .Toras Karys, la
bai dau (r paveikslų. 2S» psl. cera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

\R ROMOS POPTEŽTT'S YRa KRI
STA U3 VIETTN i N K A S 7 Parašė 
kuniea? M. Valadka. Svarbų susi. 
pažinti. Kaina ..................... $1.26

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo
gos triJotriška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, tr-ra pooie- 
ra. kaina........................................ $2.50

KODfiL AS NETIKIU I DTEVĄ? 
Atvira nuomonė. Įdomūs aram men
tei. Kaina

artromen- 
. 20 Cnt.

ALTORIŲ SESfiLY. V. Futino-My- 
Kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs k,mitras, ap. 
rašo, kaip kunira« Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j viena 
kaygp. kieti viršai. 631 puslapis 
Kaina ...................................... Jg.oc

SOCIALDEMOKRATIJA IP. BOL
ŠEVIZMAS Pagal Kautskį, nau- 
iarsiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt

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

Tss-n KALTAS f SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina....................‘___25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RfiS, 32 pst, kaina.........  25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuose nė
ra vienybe?, 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVfiS LIETUVIU PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonaa Karys, daugybė pa
veikslų, 390 psl., geras popierius, 
kaina ....................................... $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu
KELEIVIS

<3t B. Broadvay -------So.
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VIETINĖS ŽINIOS

KULTŪRA SUBATVAKARYJE
i

Daugelio dalykų trūksta kaktą, kad sis neištvėręs 
Bostone gyvenančiam lietu- džiugesiu jiems nusilenktų.i 
viui. Dažnai jam trūksta Manau, kad atomo ir by- ' 
gražios saulėtos dienos, pa- tniko amžius turi būti dė- j 
donos žiemos, giedro pava- kingas tokiems aukštos in- Į 
sario, neretai ir darbo kas- teligencijos ir kultūros žmo-' 
dieninei duonai. Tačiau tu- nėms, kurie praaugo save, o , 
rimą nemažai ir pertekliaus: vis dėlto teikės šiame am- 
tyro neužnuodyto oro, bėga- žiuje gyventi.
linės jūrų erdvės ir kultūri- Atmetus šiuos nesklandu 
nių parengimu. mus, tenka pasakyti, kad •

Prieš kuri laiką senas, tris paskaita buvo nešališka,, 
kaltus krikštytas ir dešimt- tiksli, be tendencijos ir , 
meti atšventęs Kultūros griežtose temos ribose. Ar1, 
Klubas šnairavo ir šiaušėsi parinktoji tema labai aktu- i 
žiūrėdamas Į savo paties aJ* platesnei visuomenei, ar į 
kultūrini kūdiki—Subatva- tiktai Tautinės Sąjungos na- 
kari. Bijota, kad naupagi- riams ,bei artimiesiems, bū- 
mis, sekdamas tėvų pėdom, galima gauti Įvairių nuo- 
ardys vienybę ir nusavins m(mių. Tačiau kas.paskai- 
klausvtoją, o tai jau būtu *3 išklausė, ne tik nieko ne- 
nu?įkaitimas, ‘ prarado, o priešingai—Įgi-

Prabėgo pora metų, nau- J?* *^e^. ”e karią
jasis kultūriukas augo, tvir- įdėtas žinias, tai pnmn- 
tėjo ir Įgijo būtinumo pri- atnaujino.
pažinimą. Susidarė padėtis, 
kad nužudymas būtų dides
nė nuodėme negu jo užgi
mimas. Anaiptol ir Kultūros 
Klubas ne tik neprarado 
lankytojų, bet jų Įgijo. Jei
gu ankstesnės Kultūros Klu
bo valdybos šnairavo i su- 
batvakari, tai dabartinis 
“bosas” dr. inž. J. Gimbutas 
patsai subatvakariuose da-

LAIKRAŠTININKŲ MĖGIAMIAUSIA AKTORĖ

Garsioji Gina Lolabrigida užsienio spaudos draugijos 
pripažinta pasauly mėgiamiausia aktore. Ji gavo “Gol- 
den Globė"’ dovana, kurią laiko rankose. Minėta drau
gija atžymėjo dar 34 filmų ir tevizijos aktorius.

velionis buvo pašarvuotas,
| abi dieni—kovo 20 ir 21 bu
vo kupina. Joje telkėsi šį 

(kartą ir didelis jaunimo bū- 
(rys, visą laiką prie karsto 
stovėjo skautų sargyba. Ko
vo 21 d. tikrai gražią, turi
ningą, poetišką atsisveiki
nimo kalbą pasakė evange
likų kun. P. Dagys, atvykęs 

'iš New Yorko. Be jo, jaut- 
įriais žodžiais atsisveikino 
‘ skautų tunto vardu inž. J. 
jVaičjurgis, skautų “Lapi- 
Įnų”, kurių eilėse buvo ir 
I velionis, V. Dambrauskas ir 
Studentų Sąjungos vardu 
L. Venckus.

Kovo 22 d. ilga automobi
lių eilė palydėjo velioni Į 
amžino poilsio vietą, kur vėl 
gražias kalbas pasakė kun. 
P. Dagys ir Bendruomenės 
vardu St. Griežė-Jurgelevi- 
čius.

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti i velionies tėvų 
namus Hyde Parke ir ten 

1 pavaišinti.

Laisvės Varpas svarstė 
savo reikalus

RUMFORD, MAINE

I Ž—is
Subatvakario programai 

kaip ir paprastai švelniai, 1 
Įdomiai ir šiltai vadovavo 
rašyt. Stasys Santvaras.

Stonis Saulaitis

CHRUŠČIOVAS TĘSIA 
JONO ŽIAURIOJO 

DARBĄ

; vyzdžiui Estijos miesto Tar- 
Įtu visi gyventojai buvo iš- 
!žudyti, daug gyventojų bu
vo ištremta ir tt.).

įspūdingos laidotuvės

Padėkos žodis

Kovo 26 d. buvo “Laisvės 
Varpo” sprendėjų susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
per 30 sprendėjų. Išklausy
ta ir priimta vadovybės apy
skaita, pakeisti kai kurie 
statuto straipsniai, išrinkta 
nauja valdyba: pirm. P. 
Viščinis, vicepirm. J. Dva
reckas, sekr. B. Strikaitis, 
ižd. Alb. Barulis, apysk. ve
dėjas V. Beržinskas, nariai 
A. Andriulionis ir J. Šala- 
viejus.

Į rev. komisiją išrinkti: 
Pr. Mučinskas, inž. A. Lap- 
šys ir J. Sonda.

J. Tuinila išrinktas me
cenatu. Iki šiol ta garbė bu
vo suteikta P. ir J. Vaičiū
nams ir P. Viščiniui.

Nemažai kalbėta, kaip

Mirė M. Kaubrienė
Kovo 5 d. mirė 68 metų 

amžiaus Marijona Kaubrie
nė, gimusi Mežionių kaime, 
Jiezno valsčiuje. Liko liū
dintys 2 sūnūs ir dvi dukte- 
rys. Vienas sūnus yra poli
cininkas, todėl ir laidotu
vėse dalyvavo 10 policinin
kų su savo viršininku.

J. Kaulaičia

2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti
Kaip yra galima išvengti arba 
išsigelbėti nuo antros mirties— 
išdėstymas su prirodymais. La
bai įdomu žinoti kiekvienam vy
rui ir moteriai. Galima užsisa
kyti pas D. DISKEVIčlŲ 

793 N. W. lOSth Street 
Miami 50, Fla.

REIKAkJNGA KNYGA
• Kas turi arba žino kur Kauti So. Bo-

UŽtikl'inti L Varpui finansi- Stone Povilo Mikalausko išleist* kuy- 
gą “Sveikata Ligoniams,” kurioj nu
rodomu gydymas visokių li—ų šaknj-

reikia daugiau ne $6,000.
sau pranešti:

Mrs. Munk-a Dumbaskas 
526 Michigan Avė.
No. Fotui du Lac, Mich.

J ieškojimai
SLA 359 kuopa (Dorche

sterio) dėkoja visiems rė
mėjams ir darbštiesiems 
nariams, kurie prisidėjo

Paskutiniuoju metu gilti- prie sėkmingo koitų vaka-
nė pradėjo skinti savo au- ro surengimo.

Maskvos caras jau tada kas ne iš eilės, bet lyg tyčia Dėkoja tiems verslinin-
v • o- i v n- vin veržėsi prie Baltijos jūros, pasirinkdama tuos asmenis, kams, kurie mūsų pastan-

i . . , ov<? * u U1?.s c, dabartinis jos valdovas kurie vietos lietuvių visuo- gas parėmė gražiomis irkitimu? ’SinlS - .su,s“!nkimeh?t°7kas S: Chruščiovas tą užsimojimą menei dar buvo labai reika- vertingomis f o v anomis:
Suz>w‘ells sugebėjo trampoj . ; dal. nebuvo jai atida. Ketvi,?is & Co„ FIood

SS2 VhS pJS P?Te ! > ^u, Baltijos jūrą norėda-ję to, ką buvo pasiryžę. Hardware Co., Clock Ta?-
Kuituros klube. Paleidau- kad Nikita Chrasciovas yra paveratį tik Rusijai pri-| Sausio 24 d. ta nelaboji ern. Boris Beverage Co.. Li-

’S V J°n° klojančiu ežeru. pakirto Valentino Vakari,
subatvakanų .engėjų. žiaunoje d’30-lo84 m.) Susirinkimc buv0 beveik va=ario27 d Juozo

kovo 18 d. subatvakary užsimojimų v y y j . asmenq, jų tarpe prof.'sko gyvybes siūlą. Abu bu- Lietuvių Piliečių Draueijos
proi. dr. J. Puzmas skaitė o sevi ai, pra loję u-, j pu2jnas atVvkęs L. En- vo paties brandžiausio, na- vedėjui Petrai Dumui, Crar- 
paskaitą “Tautines minties Xal1'.kav?’.,s,iniakin»22US ciklopedijos eilinio tomo , j

,ai^a:’: . ,. K.US1J.°’ *1KyiUS UIaYynUS:iredaguoti. dr. B. Matulio-
Tai buvo pirmas tokio po- visą istonją nuasmenino, ji|nis - Wallum uk A Gie. 

būdzio subatvakans dvejų liko neįdomi blanki. Bet draitfe p PauIiukonis iš
1 * * A * 1 L. a • ’ | Worcesterio. Pažvmėtina,darė neįprastos sąlygos. Pa- reikalą praeiti su dabartį- Rad buy0 ir keliojika stu. 
prastai rimtesnės progos ar mi suartinti ir tuo budu pau!dentu
paskaitos atveju subatvaka-| tvirtesni pagrindą sudaryti j susįrinkimas bus

Nutarta, kad visi spi-endėjai 
gyvai domėtųsi tais reika
lais ir kiekviena proga rū
pintųsi tuo ar kitu padėti ir 
kitus ragintų. Į

Balandžio 16 d. So. Bes- ----------
tone Liet. Piliečių Drau- Salemonas Janulaitis, Lietuvoje, ieš- 
.. . ko savo brolio Jono Janulaičio, i&va~

gijos salėj bus L. Varpo žiavusio Amerikon 1905 m. Jis gyve-
banketas, O birželio 10 d. j^ūnas, Onos Dainely-
gegužinė. Visi sprendėjai ‘^-Juozūnienės sūnus, ieško savo 
° 1 tetų ir dėdžių: Pranciškaus Daineho,
tun dėti pastangų, kad tie Marcelės Uainelytės ir Agotos Dai- 

nelytės (ištekėjusių pavardės neži
nomos j. Kas viršminėtus asmenis 
(Janulaitį ir Dainelius) žino, rašykit 

Ant. Juozūnas
Kazlų Rudos rajonas 
Višakio Rudos paštas 
Prūsokų kaimas
Lietubvos T. S. R. USSR

A z I e
šiausio amžiaus. Ir abu bu- les J. Kay (Landromat),

parengimai būtų sėkmingi. 
Po susirinkimo buvo ku

klios vaišės, į kulias pavė
lavęs atvyko ir mecenatas 
P. Vaičiūnas. Pirm. P. Viš
činis priminė, kad jis kovo 
29 d. mini savo gimtadienį, 
o O. Beržinskienės, atsk. ve
dėjo žmonos— gimtadienis 
yra šiandien. Jiems buvo su
dainuota Ilgiausių metų. 

Buvo nemažai kalbų, lin-

Ieškau Pranciškaus Vaitkaus, jo 
žmonos Petronės ir jų vaikų: sūnaus 
Jor.o. dukters Elenos (ištekėjusios 
pavardės nežinau). Anksčiau >ryven® 
ir g-al tebegryvona Waterbury, Conn. 
Noriu užrašyti jieir.s palikimą, tad 
jie patys ar juos žinantieji rašykite:

Antanas Ur(>on 
1117 So. West St.,
Rockford. III. <lfi

vo uolus, našūs visuomeni
ninkai.

O štai kovo 19 d. visus su
krėtė baisi žinia, kad tą 
ankstų rytą iš Pabaltijo Stu
dentų Sąjungos grįždamas 
motociklu pašildo ir prava-rio programą būdavo atlie--pradėjo vėl garbint Alek-;baIan,,žio 22 d > kuriame A. ižiuojančios mašinos buvo 

karna zemutmej salėj ir tikisandrą Nevskj, Petrą I, Ko- n9d.9?ta. U Jn,; «n,^e
po to keliamasi į viršų ka-įtiyn II, A. Suvorovą, Kutu-
vutei ir socialiniam pabend-’zovą ir tt. ir tt, visus tuos,

Taylor*s Market ir L M Bar 
gain Store.

Ačiū Tėvynei ir Keleiviui 
už jų draugišką prielanku
mą.

Valdyba ir Rengimo 
Komitetas

lr Aiimn lrozl Tnovi - -
balsiau skambėtų.

V o▼ ai j/c* t- vieta

Ž—it

Sv. Rašto Tyrinėtojų 

SKELBIMAS

Mažiulis skaitys paskaita:;mirtinai suvažinėtas Bosto-1 
Šiandieninės pažiūros i re- no universiteto matematikos

Grižo Vinciūnai

ravimui. Tiktai lengvesnio kuriuos anksčiau vadino •
tūrio programos dainos, de
klamacijos ir pan. būda
vo atliekamos prie kava pa
puoštų staliukų.

imperialisfais, užgrobikai. , 
Bolševikams tas buvo būti-. ‘

ligijos kilmę.” 
Susirinkimui

'mokslus šį pavasari bebai-

na, nes jie tęsia caių sveti-'
,mų žemių pradėtą užgrobi- 

Ši kartą buvo kitaip: pa- mą, kurį, betgi, kaip ir 
skaitininkas, kaip ir dera anuomet vadina “išlaisvini- 
rimtam mokslininkui, sto-'mu.” Ir šiandien jie juk sa- 
vėdamas prie pulto detaliai, Įvo

vadovavo giąs Tautvvdas Šležas, tik £ 
26 metų jaunuolis, bet jau 
spėjęs pasireikšti lietuvių 
studentu ir skautų veikloje. 
Taigi, iš Bostono lietuvių vi-

---------- suomeninio darželio pasalū-
Bailirinko Viktoro Yiz- nė mirtis nuskvnė dar ne-

v. Vizgirdos paroda 
Chicagoje

.... , ... girdos kūriniu paroda ba- pradėjusį skleistis gražų
. ................... . .. . , '-'tonj^ yądevebuose ra- Iandži() į atidaroma žiedą.'Aišku, kad tas fvykfa

vaizdžia, ir įtikinančia, de- so kad Lietuvos valstiečiai Cbicagoje j;. ei,Jr]ionio ga- rak,-etė ne tik jaunini,'bet 
ste lietuviu tautinę minti, o,bolševikų kariuomenę 1940 ,e,.ijoj (5fi20 go C!arcmont jr vjsu kurie
mes—tie ištroškę kultūros m. sutiko kaip savo isgelbe- Ave , Paroda bu? atida ,dr<Io
smakai, patogiai parėmę tojus. ! ta iki balandžio 24 d. ' Zaletski
smaknis, gurkšnodami ka-' Paėmęs trumpą istorijos 
vutę paskaninta jei ne kar- tarpelį—karą dėl Livonijos 
čiąja. tai bent riebiu žode- (maždaug dabartinės Lat- į 
liu, teikėmės priimti kultu- vijos ir Estijos žemes, tą j 
ros vaišes. Kiti netgi žino- anuomet koloninę vokiečių 
darni, kad profesorius nepa- imperijos provinciją, kurios i 
sakvs tiek, kiek iie žino, te- dalį valdė kalavininkų ordi-1J 
siteikė atvykti tik paskai- nas, kuri 1557 m. Pskovo j i 
tai įpusėjus. Jie turėjo ma- sutartimi buvo pasidavusi 11 
lonumą visiems stebint pa- Lietuvos globon), pranešė-! • 
vaikščioti po salę, nusilenkti jas pavaizdavo, kaip lietu- 
pažįstamiems ir tada poviš- viai priešinosi Jono Žiau- 

“"kai išdidžiai įtūpti krasėn riojo puolimui, kokia žiau- 
ir giliai žvelgti kalbėtojui į ri buvo rtisų okupacija (pa-

apie jį is-

Zaletskienės koplyčia, kur

CCSKOS PARCELS EKPRESS 
CORPORATION

Vinciūnai ir Zabičiai gri
žo iš Floridos, nudegę kaip 
indijonai ir patenkinti ma
loniu poilsiu.

Išteisino

ŽMOGAUS NAUDA
Jobas pranašauja toliau ir sako: 

“Tai)ri jei koks pasiuntinis, i.štruldy* 
to jas, vienas iš tūkstančių su juomi 
kalba, žmogui apsakyti kaip reikia 
teisyl>e daryti.” Viešpats pamokins 
iavo žmones kaip teisingai pasielg
ti ir tada jie išmoks teisybės. Ir tuo
met Dievas išrodo žmonėms savo 
:nalone ir sako: “Išgelbėk jį, kad 
nenueitų į kapa.” Kuomet žmonėą 
pradės suprasti kad šitie žodžiai yra 
teisingi, tuomet jie Pranašo žodžiais 
atsilieps: “Aš atradau atpirkimą,” 
susipažinau su savo Išganytoju. Da
bar pastebėkite koki stebėtinai puikų 
pažadėjima paduoda Viešpats per 
savo Pranašą savo žmonėms. Taflrte

L. Paulauskai Floridoje
Mūsų bičiulis L. Paulaus

kas iš Lowell rašo iš Jack- 
sonville, Fla.:

“Sveiki keleiviečiai!
Atostogaujame pas sūnų ir 
jo šeimą. Oras gražus, atro
do, kad birželio pabaiga— 
medžiai žaliuoja, gėlės žydi.
Sunku įsivaizduoti, kad
žmi^us, palikęs žiemą ir po- .«”S
rą dienų pavažiavęs, randi

Tautvydą Šležą suvažinė- 
jusį negrą teismas praeitą 
savaitę išteisino.

Siuskite dovanų siunti* 
nius giminėms į Lietuvų, 
kvieskite gimines ii Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti 
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW

vasarą.7

Sektinas pavyzdys

Petronėlė, Andrius ir Ge
diminas Juozapaičiai a. a. 
Tautvydui Šležui pagerbti ir 
atminti gėlių vietoje aukoja 
Vasario 16 gimnazijai $15.

būsimas stovis: “Jo kūnas vėl teža
liuoja kaip jaunystėje: ir jin vėl jau
nas tesi randa.”—Jobo 33:19-26.

Taigi matome kame randasi tikra
sis amžinojo jaunumo šaltinis, šioje 
būsimoje karalijoje išsipildys ląpani- 

! jes išmintingų vyrų ir garsiųjų ty. 
'rėjų ir atradėjų sapnai. Tuose lai
kuose Ispanijoje ir kitose šalyse gy
venantieji žmonės sužinos kur yra 
kelias j amžinąjį jaunumą; nes Kris
taus karalijoje iie bus išmokinti pa
žinti tuos dalyku®.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41 St_ Cleveland 5. Okje 
Me« turim" nasis’-aHvmnt lanelln.

Tirščiausiai gyvenama valsty- (Tracts, paskaitos iš Sv. Rašto) ir 
. _ , .. atsiusime nemokamai šitas knygu-be yra Monako. Ji teužima vos tęs, tik parašykit mums. 
pusantro kvadratinio kilometro, p£
(0.606 kv. mylios—375 akrai) tas: Štai jūsų Karalius; Tie 
. . . . . pr’-s—*. -,

ploto, o joje gyvena daugiau Todėl ir jūs būkite gatavi Ir jau
kite. nes žmogaus Sūnus ateis ne

tikėtoje valandoje. . ‘kaip 20,000 žmonių.

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

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

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

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

Ci-c-.ą j y TĄ’TOURTST)

PASKUI -X.\ H SU SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR 
GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALU 
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
J Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą me- 

ižiiitfu moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutau-
■ pysite, negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reik- 
J menų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kittrr.
I Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy- 
Į kitę arba aplankykite mūsų jums artimiausi skyrių:i PASSAIC. N. J. 176 Market St.

DETROIT. MICH. - 0440 Michigan Avė.
M ATEP.BURY. CONN. f. John Street 
PHILADELPHIA 23, PA. 530 VVest Girard Avė.

1 NEVV ARK 3, N. J.
| NEVV YORK 3, N. Y.
I BROOKLYN 7, N. Y.
J BROOKLYN 21. N. Y. 
J CHICAGO 22. ILL.

CHICAGO 20, ILL. 
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON L N. J. 
LAKEVVOOD, N. J.

428 Springfield Avė.,
3.’) Second Avenue 
000 Sutter Avenue

500 WiUon Avė.
2222 W. Chicago Avė.

2430 VVest OOth Street
2483 W. 14th Street 
00 Main Street 
126 4th Street

Tel. GR 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 
Te! MU 4-4619 
Tel. FO 3-8569

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
I LIETUVA

Aplankyk gimiatt.
Speeialinės grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONES 
Su M . S. BATORT 

I LENINGRADĄ
Balandžio 13 ir Liepos 11—1961

VINELAND. N’. J. West landis Avė. (Orcck Orthodox Building)
1015 East Carson St. 
174 Millbury Street 
6 I>ay Street 
9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street 

583 Hudson Avė.

TC.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

H V 1-2750 
SW 8-2868 
LO 2-1446 
TK 3-1666 
FI 6-1571

PITTSBURGH .3, Pa.
VVORCESTER. Mass.
NEVV HAVEN. Conn.
HAMTRAMCK. Mich.
SAN FRANCISCO, Cal 
ROCHESTER X V”
GRAND RAPIDŠ, MICH. 414 Scrfbner Avė. N. W. T«l. GL 8-2236 
JERSEY CITY. N. J. 75 Bright St. kampas Jersey Ave^

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

Tel. LO 2-6941

Vietų skaičius ribotai 
Reikia rezervuoti* ii anluto
Mes taip pat padedam atke- 
liaut jūsų giminėm iš US8R

SMULKESNIU ir PTLNESNIV 
INEORMACUV 

rašykite arba akambiakite 
COSMOS TRAVEL BUBAV. Iae. 

46 Weat 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Telefonas Clrda 5*7711

i Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, auklėja 

( tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko. 
į vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
j SLA GYVYBES APDRAUDA IKI |10,00a

SLA—-TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 (Minčiai 
ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atel*
čiai.

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

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan. 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonijose ir SLA Centre. Rąžykite tokiu

L

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Straat, New York 1, N. Y.
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Ir vėl į Washingtoną Prof. I. Končius ligoninėje Šį šeštadienį pamokų nebus

Vietines žinios
ŠAUNUS METINIS 

BANKETAS
Prieš 5 metus mirė Ivaška

•Ji ruošia Lietuviu Darbi- Kovo 29 suėjo penkeri 
metai, kai mirė Bostono lie- įi inkų Draugijos 21-ma kuo

pa sekmadienį, balandžio 9 
(i. Lietuviu Piliečių Draugi
jos auditorijoj, 368-372 W.
1 roaduay, So. Bostone.
1 radzia 5 vai. vakaro.

Al ūsų draugijos darbščios 
narės pagamins ir pavaišins 
svečius gardžiais valgiais ir 
visokiais garduminais taip-
"* J!' stlPrl?ls ęi‘- veikėjų ir gaila, kad dačniais troškuli sumažins. Tad ~
maloniai kviečiame kuopos
narius, draugus ir priete
lius ir visus geros valios lie
tuvius skaitlingai atsilan
kyti ir su draugais seną pa
žinti atnaujinti ir naują už
megs ti.

Bus gera muzika—galėsi
te sutrepsėti

tuvių visuomeniniame gy
venime išvaręs plačią vagą 
Aleksandras Ivaška. Jis bu
vo katalikiškos srovės vei
kėjas, bet gerbė kitų Įsitiki
nimus ir mokėjo bendrai 
veikti su Įvairių pažiūi-ų 
žmonėmis, su senaisiais ir 
naujaisiais ateiviais. Tai 
buvo vienas simpatingiausių 

jų ir gaila, kad dar 
gana jauname amžiuje mirė.

Dorchesterio Klubas 
paskyrė auką

Dorchesterio Lietuvių Klu
bas kovo 23 d. susirinkime 
Lietuvos laisvinimo reika-

rp - • 1 - . • L .J* lams paskvre $10. Didesnes
Taipgi, prašome įsigvti tikę- 1 , , vt t nimaš k ubas nper, , , , .. sumos klubas negalėjo pasta įs anksto, kad rengėjam .. .. i u u •, • , . • , • kuli, nes dabar, be nariubutu lengviau maistu pasi- .....
rūpinti ir kad vėliau nebūtų mo. escilL 1 pajamų ne-

IŠRINKTOJI RINKS

Bostono Universiteto Velykų švenčiu "Terrier Titlist.** 
Danguolė Duobaitė kviečia visus vakaro svečius atsilan
kant “UO SVETIMU DANGUM" atsinešti po velykini 
marguti, lš jų Danguolė rinks visu ir ./Jausią j i ir Įteiks 
laimėtojui dovaną.

Maloniai kviečiame.

Bostono Lietuvių Tauti- Profesorius Ignas Kon- Balandžio 1 d. šeštadie
nių šoklų Sambūris ir šie- čius praeitą savaitę pagul- ninėj mokykloj pamokų ne- 
met pakviestas atstovauti dytas Carney ligoninėn bus, bet bus šeštadieni prieš 
Amerikos lietuviams Tarp- sveikatai patikrinti ir susti- Atvelyki, balandžio 8 d.
tautiniame Festivalyje, ku- prėti. Šiomis dienomis jis______________
ris ivvks gegužs 17-20 die- grįš r amo.
nomis Washin<rtore, D. C. ' 
. Kelionės lėšoms sutelkti 
gegužės 7 d. 6 vai. vak. Lie-, 
tuvių Piliečių Klubo raujoj i 
salei (368 Broadvvay) bus 
sambūrio rengiamas 
kvlis.

A. Gustaitis skraidys
i

IŠM O.MOJ A .M AS Bl TAS
. nuomojamas 

1 (i/ io 15

Antanas Gustaitis savo 
humoristinius e i 1 ėraščius 

po- skaitys balandžio 8 dieną 
Brocktone, balandžio 22 d.

Luta' nuo bulan- 
ū. gra/io.ie vietoji- prie gero 

.susi. akinio iKitehe tory j .j Kambariu 
ir virtuves 3-ia.ue aikšte iž S,.", mė
nesiui tik suaugusiems. Kreiptis te
lefonu AV 114

PARDUODAMI 
VKLVKV .MARGI t JAI

Programoje: solistė Stasė Omahoje ir balandžio 23 d. j Marginti Ve,}kų Mušimai ,.a,d ...
'•augelienė, balerira Lore- Chicagoje. i-'ami vingura -silver <aie uz-

. ... . . goj. 1-52 V\. Bioa«lway, So. BostoneD
ta. suomių ir lietuvių tauti-, 
niai šokiai, šokiams gros' 
šm to orkestras. Veiks bu
fetas.

Mirė M. Kazlauskienė

REIKALINGA MOTERIS
••amu ruošai. Abu dirbame. Vaikas 
2 metų. Gyventi kartu. Nuolatinė ar. 

i ii • mene-in'>)< tarnyba. Skam
binti NEptune l-ū»»G0.

įius parduodami i..i Velykų. (1:;

KAMBARĮ.S NUOMAI
Šviesus kambarys, su atskiru įėjimu 
ir (.centrine šilima. Gera transpor- 
tacija. netoli (2 b.okaij jūros mauuy- 
iė. Kreiptis:

<>08 E. "th Street 
So. Boston 27, Mass.BayVieiv Realty C o

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tek: AV 8-4244 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius .MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farntu ir biz.r.ių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
aud.auda (insurance) namų, bal
du bei autom*-bilių, nuo-’oiiu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kovo 24 d. Dorchestery 
mirė .Marija Daunvtė-Kaz- 
lauskienė. palikusi liūdėsyj 
sūnų Stanley ir dukterį So
fiją O'Halloran su šeimo
mis ir kitų giminių. Velio
nė buvo kilusi iš Papilės 
valsčiaus, Šiaulių apskr., vi
są laiką šiame krašte gyve
no Bostone. Jos šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 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.

Paragink savo bičiuli Ke
leivi išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės gerą 
draugą

. . . visus Naujosios Angli
jos lietuvius Velykų sekma
dieni, balandžio 2 d., atsi
lankyti i mūsų rengiamą 
tradicini vakarą "PO SVE- 

kuris
i ivyksdgaujoje Liet. Piliečių

Klubo susirinkimai dabar 'Konditerijoje, 368 W,
, . o o . t • ♦ Broadvvav, So. Bostone,daromi So. Bostono Lietu- o . m* n n iuSpalvingą ir gyvą TARP- 

, TAUTINĘ progiama atliks Z.
Klubo kortų vakaras bus pjetu Amerikos> Filipinų?! 

balandžio 29 d. Strand sa- respūbiikos ir Rusijos stu! j’ 
Bostono L. «

tun.
Susirinkime buvo pagerb- n»\’PIIM

tas miręs naiys Juozas Ar-;. _ , Į
lauskas

y

i ugones, kad nebuvo užtek
tinai maisto.

Tikėtus galima gauti Ke
leivio Įstaigoje, pas N. Jo- 
nušką, M. Yalmokienę, C.
Janeliūnienę, A. Olseikaite.
W. V. Anestą, S. Janeliūnį, vių Piliečių Draugijoj. 
A. Wadel ir kitus kuopos 
rarius ir nares.

Malonėkite Įsigyti 4 dorėje, šalia So. 
vanų (šachmatų staliukas,{Piliečių Draugijos.
rašoma plunksna, knyga ------------------
‘Lietuva Budo’ ir ‘Keleivio’
prenumerata metams.) tikė
tus. auka 25 centai.

Ketvirčių linkėjimai

linksmoje ir romantiško
je Velykų švenčių nuotai
koje šokiams gros kapel
meisteris Vincent Marino ir

\ '( u snis ANGLIJOS LIETUVIU 
Kl LITRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-ū vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

IM Bangomis 105.7 megaeik’ų 
lš WKOX, ITamingham. Mass.

VEDĖJAS—P VIšCIMS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

LAISVĖS
9 *

VARPAS

%

$
g

«

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

So. Boston■
Į Atlieku visus pataisymo, remon- 
Į to ir projektavimo darbus iš lau- 
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
į biznio pastatų, pagal Tusų reika- 
| lavintą, šaukite visados iki 9 va- 
■ landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TL-IJ rki pCUIIIlICU> IIIV7 Yno vtLrratzi crcturuv; vv.
Rengimo Komitetas

Onos Ivaškienės vado-; merata. {'ridėjo ir šitokį 
vaujamas Lietuvių Tautinių .sveikinimą:

T1 . ~ . rio orkestras. Bufetas atsida-Ilgus metus So. Bostone J
gyvenę Elena ir Petras Ke-1 • •. jvingos muzikos gausai su-tvirciai, atsiųsdami prenu- , v- - 1

Šokių Sambūris kovo 24 d. Į "Linkime sėkmės jūsų 
dalyvavo Belmonto moterų darbe—skleisti tiesos žodį. 
klubo rengto pobūvio prog-S Visiems jums sveikatos ir 
lamoje. 'laimės.”

atsiųsdami prenu-,skambės 7:30va! _
• vak. pamatysime 

progiama. Įžanga

Bostono Unhersiteto Studentui

a. a. TAUTVYDUI ŠLEŽUI

pačiame jaunystės žydėjime tragiškai žuvus, jo tėveliams 
Onai ir Albinui Šležams, broliui Romui ir Ievos ir Mečio 
Kavaliausku šeimai gilią užuojautą išreiškia ir kartu liūdi

F. ir J. Gaideliai 
M. ir Pr. Lembertai
G. B. ir K. Mickevičiai

meninę
$2. Da

lis pelno skiriama skautų 
spaudai ir Vasario 16 gim
nazijai.

‘lapinai’

Gražiosios lietuvaitės

8 Į

C'TĮTATTI'S.Tl A1 I IIF’TITTTA
JhVrUiniAI Į uETUVĄ

IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
E ;• ėiar e .isus naudotis greitu 
i-atar: avimu patikimos Įstaigos

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALĄ TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- j 
giame aliuminijum ir dažo- S 
me iš lauko sienas. {

Free Estimates

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti L'pham's (orner 
Dorchester, Mass.

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

ŠAUKTI PO 5 VAI.. VaKARO » 
Du broliai lietuviai

Kislauskai t
Garantuojame gerą darbą*
Charles ir Peter

Tel. AN 8-2712 arba BI 1-9013

t Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Tur •
’ m! -ii riezi ,

Tragiškai mirus
A. A.

TAUTVYDUI ŠLEŽUI,
tėvus Albiną ir Oną. brolį Komą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame

V. ir A. Kubilių šeima

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš nauju rūbu. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
i? SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MIS V ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE .MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrasa ir aiškius siuntėjo ir ęavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

JSTMG4 I.IFTI’VHK V KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTl’RISTO įraltojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nun 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo9 vai. ryta iki 7 vai. vak. ir irštadirniai* nuo S ryto iki 2 rai. po pietų.
V EI OJAS: JONAS AIHUIONIS

Didžiulio Bostono univer
siteto studentai per metus 
išsirenka 18 gražuolių, iš 
kurių metų gale renka uni
versiteto gražuolę.

Šiemet tų išrinktųjų kan
didačių i universiteto gra- 
žuoles jau yra dvi lietuvai
tės: seniau išrinkta Rita 
Ausiejūtė ir paskutinę sa
vaitę Danguolė Duobaitė, 
kurios nuotrauka Įdėta "Bo
ston University Xews” ko
vo 21 nr Ji nufotografuota 
universiteto studento Ro
mo Bričkaus, kuris yra mi
nėto laikraščio fotografas ir 

• vieno skvriaus redaktorius,I
dažant velykini margutį.

Bostono universitete stu- 
•dijuoja 63 lietuviai.

Gausi, graži Kaziuko mugė

Skautės kasmet rengia 
Kaziuko mugę. Ją jos su
rengė ir šiemet šv. Petro pa
rapijos salėj. Joje skautės 
rodė ir pardavinėjo savo 
rankų darbelius. Jų buvo 
tikrai daug ir gražiu: vely
kinių margučių, išdeginimais 
papuoštų medinių dėžučių, 
lėkščių, išsiuvinėjimų, pyra
gaičių ir kt. Didelė skautų 
globėja agr. E. Gimbutienė 

• atvežė jos pačios užaugin
tų ir pražydintų daugybę 
gėlių parduoti parodos lan
kytojams, kad tuo galėtų 
padidinti skaučių bendrą 
kasą.

Gražų darbą dirba skautų 
vadovės ir skautės!

Ž—is

•• : r a rr ižiagu. odų ir kitokių daiktų pigio- 
“ austričkų deimantinių stiklui piauti 

, S' .■ ~ >;> štuka Siunčiame su lnturisto leidimu.
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

; General Parcel & Travel Co., hc.
j 359 W. E •' ac’way, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausio;; konstrukcijos 

X-RAY aparatą
pritaiko akinius

Isf-liga 1 
ba>d:cr' 9 
šeštadieni

V’
A.

n P. v. 
- i p M.

į TAL?YK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Į t un . ą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš

ka: Įiti ^ i viso:..ii, kontioiėmis ir 2/5 gal. aliejaus tanku
UŽ SPECiALINĘ KAINĄ $275.00

I

I

A I

♦ 
t » 
« 
» 
* 
» 
»

VISO- •

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
mių (ugnis, audra ir kt.) 
Visais insurance reikalais } 
kreiptis: f

BRONIS KONTRIM 5t
Justiee of thel’eare—Constable j 

598 E. Broadway 
So. Itoston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ♦

, VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BRO4DWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

• TELEFONAS AN 8-2805

J Dr. J. L. Pasakarnis 
‘ Dr. Ameiia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
i 
t 
t
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
« Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Lž GALIONĄ

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptari avimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
I)OR( HESTER

& GE fi-120d

Dažau ir Taisau t
Į- Namus iš lauko ir viduje, s 

Lipdau popierius ir taisau -t 
t viską, ką pataisyti reikia. 4 

Naudoju tik geriausią j
medžiagą.

15 DORSET SK 
Nakti. Sekmadieniais ir šven
tadieniais šAl KIT

oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi išpagrindu. __ ________________ __________
N EAiOKAMAS JKAINAVIMAS

Ii The Apothecary
lietuviška Ti kra Vaistinė

*■'! įot’nme tjklat vaistus, išpildome gydytojų re 
cept it ir ’u-'me ' irus gatavus vaistus.

, ’ vni't.i j.- vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki-
h'; '' T.-rin porJcibną. streptomiciną rimifoną. ir vai

stu r io į. mr.lizmo. atra.'čio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
reik \;,i tu —eikit Į lietuvišką vaistinę, 
amiel L. Rosengard. B- S.. Rev. Pharm..

382a \V I:T')\PW\>. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Teiffonas AN 8-6020

Nu<» «» r' 'n ibj ų v.,| v;t^ išskyrus šventadienius, ir sekmad.

JONAS STARINSKAS 
229 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854 
e-i + *T -FT-fgVT -r 

Tiujounininmnir

Charles J. Kay
LIETU VIS

l’lumbing—fleating—Gas—Oil
J Gazo čilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

S 12 MT. VERNON STREET!
jį DORCHESTER 25, MASS. 
Kxrrs-x>ax/jnrrjnjmsxczxX3 
«MMlMZZXX<QZXAC«OQOOOOOl
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai 

So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamai 
las laiko teologas A. JURfi 
NAS.

A. Jurėnan yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
I Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-1649

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas J. ALEKNA
62S EAST BROAI)WA¥ 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams
I Visokie geležies daiktai




