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Kongo Vadai Pradeda 
Vidaus Taikos Derybas

Kongo Vadams Įkyrėjo Vaidytis, Jie Bando Susitarti 
Ir Surasti Daugiau Mažiau Taikų Sugyvenimą; Kal

bina Ir Stanleyville “Kairiuosius” Pasisakyti Už
Taiką; Derybos Jau Pradėtos.

Korgo respublikos vadai Belgiios Vyriausybė
neseniai buvo susirinkę Ma- rr - n ± rz i: •- 
dagaskaro sostinėj ir sutarė Turės Būt KoallCMC
savo kraštą tvarkyti konfe- _
deracijos pagrindais. Bet' Belgijos parlamento t in
tose derybose nedalyvavo i kimuose , kaip jau buvo pra- i 

vville bolševikuojan-' nešta ir pereitame “Kelei-iStanleyville bolševikuojan 
čios vyriausybės atstovai, to- 'YJe» valdančioji krikščio- < 
dėl Kongo ateitis vis dar nių demokratų partija nete
ka neaiški. Bet Kongo va-,ko S vietų parlamente, soči-į 
(iai pradeda suprasti po 9 alistų partija savo pozicijas 
mėnesių anarchijos, kad jei išlaikė, o nedidelė liberalų 
kiti juos tvarkys, taikos jie
riekada neturės. Todėl da
bar jau užmegzti ryšiai ir su 
Stanleyville vyriausybe dėl 
suradymo bendro sprendi
mo Kongo painiavoms.

Naujos taikos misijos 
šią savaitę ten ėmėsi Kie
tas Kamitatu, Lumumbos

partija, kuri valdė kariu su 
krikščionimis demokratais, i 
irgi pralaimėjo 1 vietą. Lai
mėjo po kelias vietas flama- 
nų nacionalistai (fašistai) ir 
komunistai.

Trys didžiosios parlamen
to partijos naujame parla
mente turi atstovu: k. dem.

PASIRAŠO SVARBŲ ĮSTATYMĄ

Prezidentas J. F. Kennedy pasirašo istal/mą. kuriuo 
laikas nedarbo pašalpa: gauti pratęsiamas 13 savai
čių virš normalaus taiko. Užpakaly pasirašymą stebi 
(iš kairės) viceprezidentas L. B. Johnson, atstovu rū
mu tvarkos komisijos pirm. W. Mills. šen. R. Kerr ir 
darbo sekretorius A. (ioldberg.

Konstituciją Pakeitė 
Jau 23-čią Kartą

Pereitą savaitę Įsigalėjo 
23-čias Amerikos konstitu
cijos pakeitimas. Pagal tą 
pakeitimą VVashington, 1).
C., gyventojai gauna teisę 
balsuoti renkant šalies pre
zidentą. Jie rinks 3 elekto-
rius. Iki šiol sostinės oyven- ____ ___ ______________
toiai buvo bebalsiai, jie r.e- .
galėjo balsuoti nei renkant I' l'CZldentą budriau 
prezidentą, nei renkant kon-

Derybos Dėl Laoso 
Paliaubų Vos Juda

Sovietai Miglotais Žodžiais Lyg Ir Pritaria Taikai Laose,
Bet Apie Taikos Paliauba* Mažai Tekalba; Aiškini

masis Tęsiamas; Ar Rusai Apgaus Mandagiais 
Žodžiais; Kinų Komunistai Grasina Įsikišti.

gresą ir jie net neturi teisės 
patvs tvarkyti savo miesto.

Kol kas sostinės gyvento
jai gavo tiktai teisę daly
vauti prezidento rinkimuo
se. -avo miesto savivaldybės 
jie ir toliau negalės rinkti ir 
taip nat nedalyvaus kongre
so rinkimuose.

VVashington, D. C., turi 
negm gyventojų dauguma

Laoso likimas dar tebėra 
i j o .• svarstyklėse. Amerikos vy- 

l Vau ed(l Saugoti riausybė sutiko, kad anglai
---------  ■ pasiūlytų rusams padalyti

Slaptoji policija, kuri sau- .Laosą neutralia valstybe 
go šalies prezidentą ir jo • tarp Rytų ir Vakaių ir kad 
šeimą, pereitą savaitę gavo ten būtų paskelbtos karo 
žinių, kad kaž kokie kastri- ■ paliaubos. Rusai pereitą sa- 
riai kubiečiai rengiasi pa- .vaitę atsakė i anglų pasiūly- 
grobti prezidento J. F. Ken- į mus ir lyg sutinka su Laoso 
nedy trejų metų dukrelę Ca- j neutralizavimu, bet dėl ka
roline. Tuoj po to preziden- ro paliaubų mano, kad pa
to ir jo šeimos apsauga pa- tys Laoso kariaujantieji tu-

. • sidarė budresnė ir griežte- • retų tą reikalą nuspręsti.
(o-j > ). c ei tos pi įezasties g prezidento spaudos se- į Anglai tęsia pasitarimus 
•ai kuiie kongieso nanai n sako. kad slaptoji su rusais, bet ar rusai sutiks
nesiskubina suteikti sostines pO]jcįja visad gauna visokių raginti Laoso komunistus, 
gyventojams visų pilietinių informacijų ir visada tas in_! tebėra neaišku.
teisių, nors istoriniai imant,
priežastis yra kita.

šalininkas, bet mokąs susi- socialistai 84 ir liberalai 
kalbėti ii- su Kasavabu. Jisai 20- NOrs krikčionys demo- 
išskrvdo iš Leopoldville i kratai galėtų sudalyti vy- 
Stanlevville kalbinti Gizen- riausybė ir vei su liberalais, 
gą ir kitus nužudytojo Lu-.^ Jie po rinkiminio pralai- 
mumbos šalininkus ieškoti ntėj’imo yra linkę tartis su 
takaus susitarimo su kitais ' socialistais dėl platesnės ko- 
Kongo vadais ir tuo būdu alicijos sudarymo. Deiybos 
atsikratyti nuo JT organi- nebus lengvos, bet manoma, 
zacijos globos ir pradėti gy- kad &alų bus prieita
venti savarankiai. susitarimo.

Nuo Kamitatu misijos pa
sisekimo gal pareis ir JT 
“tvarkos darymas” Kongo 
respublikoje.

Kinija Grasina Siųst 
Kariuomenę į Laosą

Kinijos komunistai grasi
na. kad jie nepakęsią, kad 
S NATO valstybės siųstų sa
vo kariuomenę i Laosą. Ki
nai sako. kad tokiame atsi
tikime ir kiniečių armija pa
sirodys Laose ir padarys ten 
tvarką.

Kinų komunistai primena, 
kad jie ir i Korėjos karą Įsi
kišo tada. kai amerikiečių 
ir kitų tautų kariuomenė 
prisiartiro prie Yalu upės, 
kuri skiria Mandžuriją nuo 
Korėjos. Kinai primena, 
kad jie turi 350 mylių ben
dros sienos su Laosu, todėl 
jiems tą kraštą lengva pa
siekti.

Iš Vakarų valstybių i ki
nų komunistų grasinimus 
dar niekas neatsiliepė.

Sovietų Lėktuvas Sų 
52 Žmonėmis Sudužo

Pereitą savaitę čekų oro 
linijos lėktuvas, rusų darbo 
Iliušin nukrito Vokietijoje.
Lėktuvas skrido iš Pragos j 
Agriką. i Mali respubliką, 
l ėktuve buvo 52 žmonės, Įs
kaitant ir Įgulą, ir visi iki 
vieno žuvo. Vokiečių tyrinė
tojai sako, kad kai kurie la
vonai jiems atrodo žuvę nuo 
kulkų, bet tikrumo dėl to 
nėra. Lėktuve žuvo 22 ru
sai. keli čekat ir kitų Rytų 
Europos tautų žmonės.

ji merikonistai Iškilo 
Iš Tamsos Viešumon

Senatorius T. Kuchel se
nate iškėlė viešumon “John 
Birch Society” fašistinę vei
klą ir pareikalavo, kad kon
greso kuri noi’s komisija tos 
draugijos veiklą ištirtų. Bu
vęs viceprezidentas R. Nix- 
on irgi kritikavo tos draugi
jos veiklą, esą jai tikslas pa
teisina priemones, Greit pa
sirodė. kad tos draugijos 
narių yra ir kongrese.

Draugiją Įkūrė buvęs sal
dainių biznierius Robert H. 
W. Welch, Jr..kuris gyvena 
Belmonte. Mass. Ten yra ir 
draugijos centras, o jos sky
riai išsimėtę po visą kraštą.

Draugijos vardas dabar 
plačiai skamba, bet ar ji 
bus tyrirėjama dar nežinia.

HAROLD MACMILLAN

Jis atvyko į JAV pasima- 
lyti su prezidentu J. E. 
Kennedy ir pasitarti dėl 
Laoso krizės.

Alžeriios Derybos 
Ir Vėl Susitrukdė

macijų ir visada tas in- teoera neaišku. Tuo tarpu 
formacijas tikrina, nors la- Laose komunistai ir vėl pa- 
bai dažnai tokias inforaia- 'sistumėjo pirmyn ir užėmė 
cijas suteikia visokie “kren- Tha Thom sustiprintą vieto
kiai,” bet jos ištiriamos.

Per Velykas, kai prezi-
vę pereitą penktadieni.

Kol komunistams sekasi

Kaip Rusų Spauda 
Informuoja Žmones

*.T-r-n *. XII inLKHmu

Irako sostinėje Bagdade 
Praeita savaitę rasų laik- kariškas miesto komendan- 

raščiai pranešė, kad Kijevo !fak« ™e:,t0 «?-
priemiestvje žemės slinki-i'en.‘°Jams. s,u,n«s‘; vls.us..« 
mas užgriuvo darbininkų itunmus Irklus j policijos
gyvenamus namus ir 145 nuotadas.

Komendantas a 1 sk ino, 
kad užsienio imperialistai 
ruošia kokias tai šunybes, 
todėl esą reikalinga apsi-

žmonės žuvo nelaimėje, o 
tiek pat buvo sužeistų. Bet 
rusų laikraščiai apie tai pra
nešė tris savaites po Įvykio, 
kada gandai jau buvo pa- sai^?tį 
sieke Maskva ir kitus mies- Prieš savaitę laiko Bag-
tus. Kodėl rusų spauda tris dadę x-\ko nausės ii tas >ti- 
sa vaitės tylėjo apie i vyku- P™ įgąsdino kanskos 
šia nelaimę, niekas nežino, dlktatuios vadus. Jie bijo. 
Pranešime apie tą nelaimę kad Jiems nepadarytų kas
bolševikų laikraščiai sako, taiP’ ka!’* Jie. Pada,ę JU nu- 
jog “nelaimės kaltininkai” veistajai \\nausybei.
esą patraukti teismo atsa-.--------- - ---- ------------
komybėn. Kalti buvę inži
nieriai. kurie užpylę gilų 
Įdubimą, bet nepastebėję, 
kad vanduo jų darbą paplo- , 

i vė.
I Kad bolševikų spauda 3 1 
savaites tylėjo apie Kijevo 

i nelaimę, tas nėra nuostabu, 
j Ta spauda 1933 metais vi
siškai nutylėjo Ukrainoje 
buvusi badą. nuo kurio žuvo 
penki ar daugiau milionų 
žmonių. Tų metų sovietų lai- 

j krasčiuose anie milionų 
žmonių mirti badu nebuvo 
užsiminta nė vienu žodžiu.
Tokia yra diktatūros spau
da.

j RUSŲ KELIAUNINKAS 
i JAU KILS Į PADANGES?

KĄ JIS STUDIJAVO?

Sovietu ambasadorius Ku
boje Sergiej Kudriaveev. 
sustojo Xe» Yorke. Jis sa
kosi Meksikoje studijavęs 
archeologinius kasinėjimus, 
o daug kas mano. kad jis 
darė šnipiškus knisinėji- 
mus. prieš kuri laiką jo 
vardas bmo siejamas su 
sovietų šnipų veikla Kana
doje. Vakar ten. šiandien 
Kuboje įr kur kitur.

dentas vyko į bažnyčią, jį kautynių lauke, jiems nėra
Balandžio 7 d. turėjo pra-. M““* da- &kai«a'te><> daryti karo

sidėti derybos tarp Prancū- hotoJd lr Plezdentas su paliaubas, o rasai su taikiu- 
zijos ir arabu sukilėliu dėl žmona i bažnyčią Įėjo pro mis ir miglotomis notomis 

šalutines duris, o ne per di- gali derybas tiek užtęsti, 
ir dėl pravedimo tame kraš- džiugias, pne kurių susirin- kad pilietinis karas užsitęs 
te gvvento jų atsiklausimo. Ikusl mlnla laukė Plezdento iki didžiųjų liūčių laikotar- 

derybas

taikos atstatymo Alžerijoje

Bet arabai derybas nu
traukė ir aiškina tą tuo, kad 
prancūzai žada derėtis ne 
tiktai su Tunise susispietu
sią sukilėlių vadovybe, bet 
ir su kita arabų nacionalistų 
organizacija, kuri taip pat 
siekia Alžerijos nepriklau
somybės. Tunise esantieji 
sukilimo vadai norėtų, kad 
tik jie atstovautų alžyrie
čiams n e f) riklausomybės 
šalininkams.

pasirodant. pio ir tada karo veiksmai 
i sustos dėl blogo oro, bet ko-

PREZIDENTAS LANKYS įmunistai bus stiprioje i>ozi-
GENEROLĄ DE GAULLE

Plezdentas J. F. Kenne
dy gegužės 31 d. lankysis 
Paryžiuje ir ten turės pla
tesnius pasitarimus su Pran
cūzijos prezidentu gen. de 
Gaulle.

Prancūzijos prezidentas 
jau yra lankęsis Washingto-

Derybos greičiausiai bus tik Jne’ t°dėl >j kaitą Amerikos 
atidėtos. Tuo tarpu ir pran- prezidentas vyks į Paryžių
zų nacionalistai irgi protes
tuoja prieš derybas bombo
mis ir jų pakišta bomba už
mušė Evian miesto majo
rą tik dėl to, kad tame mie
ste turėjo derybos Įvykti.

Kalbama, kad 
deiybos ir dabar vyksta 
tarp arabų ir pancūzų.

Jau kasdien laukiama, 
kad sovietų mokslininkai 
paleis i aukštybes žmogų 
tyrinėti erdvę. Rusai atvirai 
nesako, bet iš kai kurių už
siminimų atrodo, kad jie 
jau yra pasiruošę siųsti Į 
erdvę pirmąjį žmogų.

Jei rusams tas pavyktų, 
tai būtų dar vienas sovietų 
pirmas žygis erdvės tyrinė

jime ir vėl pakeltų rusų 
mokslininkų prestižą.

Dar Viena Nauja 
Valstybė Afrikoje

Anglija pažadėjo Tanga- 
nykos buvusiai kolonijai su
teikti visišką nepriklauso
mybę dar šiais metais, gruo- 
džio 28 d. Nuo gegužės mė
nesio Tanganyka valdysis 
labai plačios autonomijos 
teisėmis

Tankanyka turi 9 milio
nus gyventojų negrų ir 139. 
000 kitų rasių žmonių iš 
Azijos ir Europos. Naujos 
valstybės plotas siekia 362, 
000 ketvirtainių mylių.

Kadaise Tanganyka vuvo i 
vokiečių kolonija, po pirmo 
karo ji buvo iš vokiečių 
atimta ir pavesta tvarkyti 
Anglijai. Anglai dabar ma
no. kad kolonija jau yra 
pribrendusi savarankiškai 
tvar

Prezidentas Kennedy jau 
tarėsi su Anglijos ministerių 
pirmininku ir dar tarsis su 
Vokietijos vadu Adenaue- 
riu. Po lankymosi Paryžiuje 
jis bus susipažinęs ir taręsis

neviešos įsu 'isa’stnjų Vakarų vais- 
tybių vadais. .

Prezidentą 
žmona, kuri
kilmės ir laisvai kalba pran
cūziškai.

lydės ir jo 
yra . prancūzų

DARBO SEKRETORIUS

Darbo sekretorius Arthur 
Goldberg. prieš paskiriant 
ji dabartinėms pareigoms, 
ilgus metus yra buvęs plie
no darbininkų unijos lega
li* patarėjas.

cijoje tiek karo lauke, tiek 
ir diplomatinėse derybose.

SEATO valstybių konfe
rencija irgi pasisakė gana 
miglotai. Į SEATO karo są
jungą susidėjusios valstyliės 
pripažįsta savo pareigą pa
laikyti Laoso nepriklauso
mybę, bet jokių praktiškų 
žygių nenutarė daryt, todėl 
viskas palieka be didesnių 
permainų. Jeigu rusai norės 
Vakarų valstybes apgauti, 
jie tą gali padaryti ir kodėl 
jie to nedarytų?

Kinų komunistai iš savo 
pusės jau grasina, kad jie 
nepakęs svetimų valstybių 
kariuomenės Laose ir jei 
ten pasirodys SEATO val
stybių kariški daliniai, ki
nai žada siųsti ir savo ka
riuomenę i Laosą.

Sprausminis keleivių ga
benimo lėktuvas “Electra” 
šį pirmadieni atskrido iš 
New Yorko i Bostoną ir 2 
valandas skraidė virš aero
dromo bijodamas leistis že
myn.

Lėktuvas atskrido su su
gadinta padanga, todėl bu
vo pavojinga jam leistis, 
kad nesudužtų ir neužsideg
tų. Kai lėktuvas sunaudojo 
visą kurą. jis ryžosi leistis 
žemyn ir tas gerai pasisekė. 
Iš 66 asmenų lėktuve nė vie
nas nebuvo sužeistas.

Nemaža minia žmonių 
Logan oruoste stebėjo klai
džiojanti aplinkui lėktuvą 
su keleiviais, o pačiame oro 
uoste viskas buvo paruošta 
lėktuvui ir žmonėms gelbėti, 
jei reikėtų.
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Laoso paliaubos
Laoso ‘‘krizė” prinoko ir pernoko. o deiybos su ru-. 

sais dėl tos krizės taikaus išspendimo vyksta “sėkmingai,” 
bet kol kas vis vietoje. Rusams nėra ko skubėti. Jų šali
ninkai karą Laose laimi, todėl derybas galima kiek pa- į 
vilkinti. Žinoma, jei karas sektųsi antrajai pusei, rusai 
tuoj pat sėstų prie stalo su Vakarų “imperialistais” ir 
“gelbėtų taiką” išsijuosę.

Rusų deiybos palengvuėiais yra visai suprantamos.
Jei Vakarų šalininkai muštų bolševikus Laoso raistuose.
Washingtonas irgi nebėgtų galvatrūkčiais prie derybų 
stalo “taikos gelbėti” ir, tiesą pasakius, nebūtų ko skubėti.

Laoso krizei apsvarstyti buvo susirinkusi SEATO 
valstybių užsienių reikalų ministerių konferencija Thai
lando sostinėje Bangkoke. Ministei iai porą dienų svarstė 
ir dūmojo ir į trečia dieną paskelbė savo nutarimą, kuris 
visus patenkina. Net ir Maskva nerodo nepasitenkinimo 
dėl SEATO valstybių nutarimo, nes jis taip gudriai sura
šytas, kad net patys ji įašiusieji nėra visai tikri, ką jis 
nori pasakyti. Tuoj po to nutarimo paskelbimo, vienas 
iš derybų dalyvių, prancūzų užsienių reikalų ministeris. • 
paaiškino, kad pirm negu bus telkiama kariuomenė Lao- 
sui gelbėti, dar turės būti valstybių pasitarimas, o kiti 
dalyviai mano, kad kariuomenei telkti jokių pasitarimų 
nebereikės, užteks, kad bolševikai nedaro karo paliaubų 
ir kariuomenė bus tuoj telkiama.

Toks SEATO valstybių nutarimas nerodo, kad La- 
oso globėjams labai skubu tą mažą raistų ir gyvatynų
kraštą gelbėti nuo jo Įtraukimo i anapus geležinės už- 1930 
dangos. Kai prieis prie derybų ir karo paliaubų, bolševi- nia.
kai Laose turės savo rankose svarbiausias to krašto sri- abejonių dėl komunizmo j daugiau opozicijos ^?tas dirbo

kelic teisingumo. 1931 me- ? . , . . raščiuose ir. . •• . • žmonių, darė jam pnekais- .tais jis atvirai nutraukė vi-T n. - • vede kars

Kl R ŠIUO METU VISŲ AKYS NUKREIPTOS

Apie Kongą ir Laosą šiandien daugiausia kalbama. 
Komunistai nori įsigalėti Iriose, o jis. kaip matome 
žemėlapy, yra svarbioje vietoje: Ji turint savo ranko
se. lengva briautis į pietini Vietnamą. Kambodži ją. 
Thailandą. o paskui ir kitur. Laosas tai lyg raktas i 
naujus laimėjimus. . .

Kas savaite **
Birch Draugija

Belmonte netoli Bosto-

vo kritiškų pažiūrų i komu
nistinį judėjimą ir ypač i 
Rusijoj vyraujančią dikta
tūrą. Iš tokių pasikalbėjimų 
žmonės gaudavo Įspūdį, kad 
Prūseika elgiasi kaip ‘‘poli
tikas” — privačiai reiškia 
vieną nuomonę, o viešai ki
tokią. Girdi, politikieriai vi
si tokie vra—vieną sako, o no veikia “Birch Draugija, 
kitą daro, arba viešai sako apie kurią dabar visi kalba, 
vieną dalyką, o privačiai vi- bet apie kurią dar tik vakar 

i įsai ką kitą. . . mažai kas žinojo.
Komunistų eilėse L. Prū- Birch Draugija taippa\a- 

senka buvo plačiausiai apsi- dintą dėl to,dintą dėl to, kad amerikie- 
skaitęs ir geriausiai išsila- Vs ^drch bu\o pirma salto- 
vinęs žmogus. Bet jo raštus ^ar® auka, jis žuvo kinų 
ir ypač straipsnius skaitant komunistų užmuštas tik 10 
visada kildavo klausimas, dienų antram pašau.imam 
ką gi tas žmogus mano? Pa- karui pasibangus. 
tikėti, kad jis taip rašo, kaip ' Bhch Diaugijos vadas 
ir mano, nebuvo jokio pa- ~?a bū\ęs saldainių nznie- 
grindo, todėl žinančiam vi- r™; kuris panoro
si jo rašiniai turėjo tik tiek j"Ameriką nuo komu 
vertės, kiek rodė, koki jo ra
šymo metu yra komunistų

nizmo ir demokratijos. 
Welch įkurta ‘‘.John Birch 
Societv” yra slapta organi-partijo? liniją. Tą liniją jis, .. ..

žinojo atmintinai, nes ui zacaja\ J1 r ia nei sa-
buvo jo tarnybinė pareiga,
bet ką jis manė “už tarny-

kilo viešumon. Kalifornijos 
senatorius Kuchel viešai iš
kėlė tos diaugijos piktą agi
taciją prieš aukščiausiojo 
teismo pirmininką Earl 
Warren ir reikalavo, kad 
kongre.-o tyrinėtojai arčiau 
pažiūrėtų, kam ta draugija 
atstovauja ir kas jai vado
vauja. Panašiai tą draugiją 
pasmerkė ir republikonų va
das R. Nixon ir eilė kitų re
publikonų. kurių pačiame 
dešiniausiame sparne ta 
draugija šmėkliojasi.

Bet kongrese tuoj pat pa
siskelbė atstovas Edgar W. 
Hiestand ir pasisakė esąs 
tos draugijos naiys. Visus 
užsipuolimus prieš tą drau
giją jis pavadino “prokomu- 
nistų šmeižtais” ’ir sakė, jog 
ir daugiau tos draugijos na- 
nu esą kongiese, bet nieko 
neįvardijo.

Taip tos John Birch 
Draugijos reikalas dabar ir 
“stovi.” Ar draugija bus 
kongreso tyrinėjama, ar ji 
ir paliks pusiau vieša gan
dų ir šmeižtų perykla, pa
reis nuo Neamerikinės veik
los tyrinėjimo komisijos at
stovų rūmuose ir gal nuo 
kurios nors senato tyrinėji
mo komisijos.

vo nariu skaičiaus, nei savo 
skyrių. Bet esą

bos“ apie tą galėjai tik spė- ka<^ (VauS\Ja turi .skyi iu> 34 
lioti. Man, skaitant io raši-i'a stlJ°se n sostinėje \\a- 

»» ..:__ L shingtone.
Apie draugijos dvasią

duona uždarbiauti ir — . ..... .
J™? Tvi skaitė skirtu literato dar- "1US * Venyje“ vis pnsimin-

ii, ;T,", ™ bui. Kai draugai, po Prūsei- dav.° 1fl'raa? 'du
metų e jo su daugu- Ros susjurim0 suPkomuni?_ antinai (gaigalai), kuna- 

nors ir tureli .šokių tajs p..... atsjvest; ki(?k me vienas ir tas pats zurna- 

galima daugiau opozicijos — ... p3tg gy ?aVim j

,. . v. r Itus dėl* išdavystės, L. Prūsei- vefle Kal'ta? ir aštliaf pole-'
s.okius santykius su komuni- ,ka naiviai aiškinosi, kad ne-

L. Prūseika į 
važiavo 1911

tis ii* nuo jų valios pareis ar kraštą padalyti. pagal jau ži
nomus pavyzdžius, ar bandyti sulipdyti ten tokią koali
ciją, kad visas kraštas greitoj ateityj at-idurtų komunistų 
globoje.

Laoso pralaimėjimas, jei dar nėra istorinis faktas.

-tais ir per penkis metus ak 
tingai kovojo prieš komuni
stų partijos politiką ir prieš

gi jis ant senatvės eis į fa
briką sau duoną uždarbiau
ti? Suprantama, kad toks

ir
jos tikslus galima spėti pa
gal tą, kad draugijos vadas

dviejuose laik-l'Yelc5 buvusi prezidentą 
Eisenhcvven vadina “sąmo
ningu komunistinio sąmok
slo agentu,” panašiai jis 
nupeizoja ir kitus Amerikos- 
vadus. ‘“Demokratiją” po
nas Welch vadina “angau-

greit toks bus, jeigu, žinoma, Yakaių koalicija, nepasku- Maskvos diktatorių zigzagi- 
bės keisti savo politiką, dėl ko vilties maža. O gal Yaka- nę politiką, bet iš savo ko- 
rai bandys atsigriebti Konge, ką jie praranda Laose? vos nepadarė reikalingų iš- 
Gal, bet tenka dar palaukti su tokiais pranašavimais, kol vadu. L. Prūseikai, būriui 
paaiškės naujoji Amerikos politika Afrikos centre. veiklių ir pasi šventusių

Laoso gelbėjimo politika yra SEATO valstybių ran- draugų pašant, buvo pa- ^j^aiu šitaip" aiš-
kose. Tai astuonių valstybių koalicija, kurios nariai į tą vykj aparoytHietuviskų ko- k-nt|s buvusiems savo šąli-

TCrtzlBl no_

i savo buvusia kolo-

argumentas negalėjo įtikin
ti darbininkų, kurie dirbo 
dirbtuvėse ir savo darbo ne
turėjo jokio pagrindo sar
matytis. Bet Prūseika skai-

rstas
mikas.

Sako, kad apie mirusius 
reikia švelniai kalbėti, arba 
nieko nesakyti. Bent tokios ! „ rt •• • , - ii Visuomenei betgi idomu,
nuomones via mūsų srneto- iau?iJa anka:- jau melaj Rej.
niniai, kurie apie savo “va- J"?11. auksciausio teismo pm- mont, \ias‘s plaukia į vi- 
do” atminimą vaikšto, kaip .mm a ;ai . aiyen, kaip pu? Amerikos kampus “an
kstinai anip karšta knšp \re£3 ls tų žmonių kurie tikomunistinė” propaganda,

siekia Ameriką atiduoti į * 1 *
komunistų lankas!

John Birch Draugija gy
vena ne vien.tik antikomu
nistine isterija, bet ji turi ir 
savo programą, kuri reika
lauja panaikinti pajamų 
mokesti, sustabdyti pagal
bos užsieniams davimą ir 
pasitraukti iš -Jungtinių Tau
tų organizacijos.

1 V1'
kampus

tikomunistinė' 
kuri maišo dangų ir žemę ir 
švaistosi piktais kaltinimais 
prieš aukščiausius šalies pa- 
rpūrūnns

J. D.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

katinai apie karštą košę 
Mano supratimu jei kas gy
vas būdamas buvo never
tas gero žodžio, tai mirtis 
jo nesuprakilnina, Liudas 
Gira ar panašūs politiniai

munistų organizaciją, bet 
ios visai sugriauti nepavy
ko. I etuviai komunistai iš
laikė savo rankose “‘____ r • * •»
ir “Vilnį,” (išlaikė gal dėl 1 Amenką, neteko pa- snj, kad “angelo nagai” 
kai kurių opozicionierių ne- ^*iam ?au <’uoną uždarbiauti ju0? pačiupinėio. Todėl kal-

. . apdairumo), jie išlaikė sa- (būnant Sibire caro laikais bantirapieL.Prūseikąbū-
ja susilaukti “naujos Korėjos” pietryčių Azijoje. Artimie-, vo tegu ir apardytą organi- Jr?1. buvo duodama įslaiky- tų nepadoiu po jo miities
siems kaimynams, kuriems patiems Laoso likimas gre- zaciją ir kai kurias pagelbi- mui kiek tai kapeikų i die- apie jj kalbėti kitaip, negu
šia, ypač Thailandui (Siamui) reikalas gali atrodyti kiek nes organizacijas, kaip Li- n^^’.°./ia ^menkoje .u? teko apie jį kalbėti į akis
kitaip, bet sprendžia ne tie artimiausieji kaimynai. Indi- teratūros draugiją, Darbi- :V1S3 hL^Ven<tJt- '^am ‘^vam esant- Turėjo
ja ir Burma, yra išdidžiai neutralios, nors jų ateitis ga- ninkų susivienijimą, o todėl /jaruo ir, matyti, aaroą žmogus talentą, bet jį iš-
ii narpiti mm T ri'/unaiiu likimo laiku Prūseika nusivylė, uir ,u, ej. >saue nesuoen- pūsti įo neširdinguose raši-n pareiti nuo Laoso clzunglių likimo. krmnnbtfn nama su jo gabumais, mok-zipoin flirha

Laosas yra John Foster Dulles užsieniu politikos ek- .. komunistų organizaci gavjtra,.i)a ate: se, žinojo kad liiba
. . . .. ... ‘ , jai pašnektu suduoti mirtina ■ u 11 saxi^alDa- *vui atei- ™zammai. Miręs Amerikos užsienių politikos vadovas ban- J i . _ ? ............ . *

de aptverti Sovietų Rusiją ir komunttinę Kiniją kanstų k,al!5imas ka darvti toIiau? 
sąjungų tvora. Y iena toki tvora turėjo būti SEATO. Jei prjes Prūseiką iškilo tada 
ji pasirodys bevertė, tai koks pagrindas manyti, kad ki- ne tiktai 'politinis klausimas, 

tvoros-^CENTO, NATO, Amerikos-Japonijos karo kaip toliau kreipti io veda-

T viAi-i laVioi c b irt iri fra tjjttvcv gvivvjiuiu temeną £.iui i iav«x .-rui vi i z g c*x .

vyzdžiui, prancūzai norėtų “grįžti 
niją ir ten muštis už jos nepriklausomybę, ypač, kad na
muose turi Alžerijos nebaigtą reikalą? Ar daugiau yra 
suinteresuota Anglija? Australija? N'aujoji Zelandija? 
Nelabai, tur būt, nori ii- naujoji Amerikos administraci-

tos

nlnkamS.
L. Prūseikai, pasiturinčio-----....... , perėjūnai ir prisitaikėliai

Laisvę” ūkininko vaikui, iki atvyks- to nepasidaro priimtine-

Dar turime dr. V. Sruo- 
Draugija ir jos nariai itin gienės Lietuvos istorijos ke- 

smarkiai dirba, kad aukš- Hs egzempliorius. Tai di
liausio teismo pirmininkas džiausią ir visiems supran-
būtų pašalintas iš savo vie
tos. Dėl to draugi ia ir iš-

tamai parašyta knyga, 947 
pri. kaina $12. Kainą pake
iti V-idėiai.

sutartis ir kitos pasirodys stipresnės? Kariškų sąjungų mos opozicijos liniją, bet 
stiprumą parodo kilęs pavojus kuriam nors iš silpniausių iškilo ir asmeniškas klausi- 
sąjungos narių, o ne ministerių kalbos sąjungą pasirašant, mas. kaip verstis ir kaip už-
__ ____________________________________________  tikrinti sau duonos kąsnį ne

tik šiai dienai, bet ir besiar
tinančiai senatvei? Kitas 
žmogus, tegu ir -5C metų pa
siekęs. toki asmeniška klau-, 
simą būtų lengvai išspren
dęs, bet L. Pi-ūseikai tatai 
atrodė neįmanoma padaly
ti. Jau minėtas jo “balta- 

- 1 rankiškumas” pastūmėjo jį

L. Pruseikos tragedija
Kovo 24 d. Chicagoje mi- žinės uždangos yra daugy- 

rė Leonas Prūseika, vienas bė, bet šioje pusėje tos už- 
iš žymesniųjų lietuvių bol- dangos tatai yra retenybė, { 
ševikų žurnalistų ir kalbė
tojų. Lietuvių bolševikų lai
kraščiai jį apraudoja, kaip 
“mūsų Leoną,” bet visos tos
komunistų raudos yra tik dėl savo “baltarankiškumo
krokodilių ašaros. “Vii-' ir neapdaii-umo buvo nate- ~ .... ......................
nies” ir “Laisvės” redakci- įkęs į tokias aplinkybes, kad :duoną? Taip buvo'įdaryta 
jose L. Prūseikos pasitrauki- pasitraukimą nuo bolševikų “dūšios pardavimo” sutar- 
mas iš gyvųjų tarpo neabe- skaitė nebegalimu.

Lietuviški bolševikai Le
oną Prūseiką apraudoja lyg

nes čia žmogus visada
kuo bolševikų pasitraukti ir įSįo’įriu'sųmo" komunistų 
nuo jų atsiriboti Prūseika ej|fce ir t A Bim.
irgi galėjo tą padalyti, bet ba jam užtikrino-girdi, kol 

gyvas busi musų organizaci- 
I joj turėsi darbą ir užtikrintą

jojamai buvo pasitiktas su 
tam tikru pasilengvinimu,
nes galutinai užbaigė Leono kokį ištikimą bolševizmo 
klaidžiojimus ir pašalino' darbuotoją, bet jie labai 
pavojų, kad Prūseika ir vėl

- - , , a^CI" mauro darbą, bet sutarti pil-
viai, būdami mažiau uz Prū- 
seiką išlavinti, stengėsi čia ?aj pa^ jr j savo jgitikini_ 
Įsigyti žinių ir verstis pro- mus dažnai ^udė. 
fesionalų darbu. Bet Prūsei- Kalbant anie L. Prūseika 
ka tuo nepasirūpino. Net ir reikia prisiminti

. ................ ... Kai L. Prūseika buvo iš-
LT. sisk.v.ęs ai komunistais ir

vedė su jais piktą kovą. ko
munistai ne kartą siūlė L 
Prūseikai važiuoti į Maskvą 
ir ten leisti Komintemo ra-

Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1961 M.
“Keleivio" 

19G1 metams
kalendorių 

galima gauti_____ r_________ io vieną
gavęs iš tėviškės 4,000 dole- vnatino-a ir ne tain iau Haž " "" ........... . ................ .......... *“ Irių “dalies,” L Prūseika tu^ai užtinkama talentą tai ’binarn? j° ?u Hetuviš- pas platintojus šiose vieto
pinigu nepanaudojo profe- nai u5tinka™Va . . . kais komunistais Amerikoje

TMda X i išs.p^-. K?rtu Ti
iškilo klausimas kaip toliau jfe buv0 nepamainomas l>rtes PiTiseiką yede tokią 
verstis, susitarimas su ko- fmo<ru« bet kokiai iš auku 'Pa?lutusl3 šmeižtų n uzgau- 
munistais dėl duonos “iki kančia orgar rariiai o Iiojim? kamPani^> kad L. 
gyvos galvos- jam atrodė ;^“^u"da «a « va”

priimtinas reikalas. !jų Ir ,aik?sl.. cal dėl to ko- £iekini kampanija išlai-

kyti penkius metus. I Mas
kvą važiuoti jis griežtai atsi-

se:
Binghampton, N. Y. pas

J. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Baltimore, Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Y7allev Yie\v Avė.Komunistams irgi buvo rei- ‘mUnistai ir ieškojo būdų su 
kalinga A. Prūseikos plunk- juo susitarti, kad norėjo tu- 
sna ir ypač jiems buvo rei- rčti savo organizacijoj ne
dalinga pakrikdvti ir sugrą- pamainomą kolektorių ar 
žinti pas save Pruseikos ve- ubagautoją. Brooklvne lietu- 
damą opoziciją.^ Todėl biz-! vjaj dažnai ginčydavosi, 
nis buvo abiem šalim priim- kas geriau moka iš žmonių 
tinas. f pinigus kaulyti—Juozas Ty-

L. Prūseika tik dalį opo-'sliava ar Leonas Prūseika? 
zicijos sugebėjo vėl nusi- j žinoma, L. Prūseika rinkda- 
vesti pas komunistus. Dide- vo pinigus organizacijai ar 
lė. o gal ir didesnė dalis pa- laikraščiams, kuriuose jis 
sipiktino L. Prūseikos “dy- dirbo, rinkdavo daugiausia 
lu” ir pasiliko opozicijoj, o prenumeratas ir buvo labai 
vėliau susiliejo su LSS orga- sėkmingas, o J. Tysliava 
nizacija, ką opozicija būtų dirba savo privačiam biz- 
gal ir anksčiau padariusi, ^iui, todėl palyginimas tų 
jei LSS būtų norėjusi ar ga-1 nėra visai tikslus, bet ir 
Įėjusi tartis su L. Prūseika nėra visai lengvas, bet ir 
dėl jo ir visos opozicijos grį- vienas ir kitas buvo skaito- 
žimo į Lietuvių Socialistų mi meisteriai išvilioti do- 
Sąjungos eiles. i lerį iš žmogaus kišenės ir

Įdomu, kad L. Prūseika perkelti jį į savo kišenę. Su 
savo sutarties su komunis- tokiu talentu L. Ptūseikai
tais laikėsi tik viešose kai- vargu grėsė pavojus badau- njame režime, tas protingai 
bose ir savo raštuose. Priva- iti, bet vistiek baimė patek- 
čiuose pasikalbėjimuose su ti “į dirbtuvę” paj jį buvo 
sau patikimais žmonėmis, ir jis skaitė reikalinga rasi- 
dargi su eiliniais komunis- derėti iš komunistų senatvė- 
tais, jis visai neslėpdavo sa- je užuovėją.

Worcester, Mass pas
K. P. ŠIMKONIS
40 Eunice Street 

ir
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sųuare
Lawrence, Mass. pas

M. STONIE
57 Sunset Avenue

Brockton, Mass. pas
J. STRUNfflKIS
109 Ames Street

Norwood, Mass. pas
FRANK RAMAN 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj 
St. George Avė.

Anglijoje pas
J. VENSKUNAS 

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland
arba raiykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Kalendoriaus kaina 75 cnt.

sakė, nes nenorėjo vykti į 
i Stalino teismą ir ten aiškin
tis dėl čia kilusių ginčų ir 
nebesuderinamų politinių iš
siskyrimų. Nepasitikėjimas 
Maskva pas jį ir vėliau pali
ko. Kai čia lankėsi Maskvos 
gizelis Genrikas Zimanas, 
jis kvietė Prūseiką vykti į 
Lietuvą, kur jam būsiąs už-! 
tikrintas gydymas ir duona j 
iki jo gyvos galvos. L. Prū- j 
seika Maskvos agento siūly- į 
mą griežtai atmetė, prideng- Į 
damas savo atsisakymą tuo, Į 
kad jo vieta esanti čia, kur Į 
jis visą amžių dirbęs.

Kur paskiro žmogaus vie
ta gyvenime, niekas neži
nome, bet jeigu kas gali ne
gyventi totalitarinės pries
paudos ir melo komunisti-

tis—Leonas pasižadėjo su
grįžti pas komunistus ir at
vesti kiek galima daugiau 
jam patikėjusių opozicio
nierių, o komunistų organi
zacija pasižadėjo duoti dar
bą ir duoną iki gyvos gal
vos. Tokią, švelniai pasa
kius, keistą sutartį galėjo

gerai žino, kad Praseikos 
asmenyje turėjo užkontrak- 
tuotą komunistą, kuris rašė 
ir viešai kalbėjo, kaip bol
ševikas turi kalbėti ir rašy-Į sudaryti tiktai žmogus, ku 
ti, bet tą darė tiktai todėl, ris dėl iau minėto baltaran- 
kad buvo persisamdęs tą da- kiškumo nesijautė saugus 
ryti, o savo privačiose kai- jr ieškojo tikrumo, kad duo
bose su sau patikimais žmo- na kasdieninė bus užtikrin- 
nėmis laikėsi savų pažiūrų, ta. prie to, be abejo, prisi- 
kurios su bolševizmu netu- dėjo L. Prūseikos “buožiš- 

neturėdamas rėjo daug ką bendro. Tame kūmas.” Turtingų ūkininkų 
į s i tikinimų, [dvilypume ir buvo Leono vaikas niekada neturėjo 

reikalo savo rankomis sau

pasitrauks iš bolševikų ei
lių. Tas pavojus. L, Prusei- 
kai prieš kelis metus pradė
jus sirgti, nebuvo didelis, 
bet dėl jo ištikimybės bol
ševikai niekada neturėjo ti
krumo.

L. Prūseika, nuo 1935 m. 
buvo savotiškas komunistas.
Savotiškas tuo, kad dirbo 
komunistams
komunistinių 
Tokių “komunistų” už gel e- 'Prūseikos tragedija.

daro ten ir kojos nekelda
mas. Matyt, taip manė ir L. 
Prūseika.

J. Jni.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS M 'RAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE
IZABELĖ SITKIENĖ Ligonis yra dr. Paproekio 

priežiūroje.
' Linkime jam greit ir visiš
kai pasveikti.

Mirė Petrą* Vilčinskas

Kovo 20 d. mirė Petras 
Vilčinskas, buvęs Lietuvių 
Pil. Klubo veikėjas, nebe
veikiančios šv. Jurgio drau
gijos ilgametis sekretorius.

Velionis Petras buvo rim
to malonaus būdo, todėl tu
rėjo daug draugų, o oi-gani- 

1 zacijų darbe buvo tiesiog 
nepamainomas. Ilsėkis, Pe
trai, ramybėje.

Susižeidė Edw. Petrėnas

Centeret, Long Island, 
i prie namų statybos dirbda
mas susižeidė Kazio ir Ma
rės Paulauskų žentas, vedęs 
jų dukterį Aldoną, Edvar
das Petrėnas ir dabar gydo
mas Long Island ligoninėj.

Jos mirties metinės buvo ba- Linkiu Edvardui greitai 
landžiu l dieną. Ji mirė po pasveikti ir vėl grižti prie 
ilgos ir sunkios ligos. Apie kasdieninių pareigų.
ją plačiau yra korsaponden- i-
.. . Mirė A. Marčiulionisei joje.

Velionis Antanas Marčių-
I. Sutkienes mirties metinės Honis-Marsin Didžiojo New 

Yorko lietuviams buvo pla- 
Balandžio 1 d. suėjo vie- čjaj žinomas verslininkas.

neri metai,, kai Izabelė Sut- Velionis buvo virš 70 m. 
kienė- \ asiliauskaitė atsi- buvo kilęs nuo Merkinės, 
skvrė iš gyvųjų tarpo. Velio- priklausė SLA. Liko žmona 
nė Izabelė paėjo is Antkal- Kotryna, sūnus ir duktė, 
nio kaimo Veliuonos para- Ilsėkis, Antanai, o liku- 
pijos. Su Ignu Sutkumi ji sjai Tavo šeimai reiškiu gi
susipažino, susiuiaugsvu ii jja ušuojautą. 
už jo ištekėjo gyvendama
Gilbertsville, Mass. 1914 m. .Mirė A. Diržulaitis . 
Jie užaugino dukterį Bronę, 
kuri ištekėjusi už Antano 
Krasnicko ir kartu su tėvais 
gyvendama nuosavam name 
Maspeth’e užaugino sūnų 
Antaną ir dukterį Izabelę.

Velionė Izabelė po sun-

JIEMS BUVO MALONI SUSITIKTI

ls kairės i dešinę: Jackus Sonda. Fa us*as Kirša, dr. Balys Matulionis ir 
Pranas Šveikauskas, kurie prieš pirm ąji pasaulinį karą mokėsi Vilniuje.
Vasario 11 d. jie turėjo progos susitikt: iški'mngai minint poeto Fausto 
Kiršos 70 m. sukaktį So. Bostono L. P. Draugijos salėje.

CHICAGOJE JSTEIGĖ LIETUVOS ATSTOVYBĘ Babickas praneša, kad jo
LIETUVIŲ FONDĄ BRAZILIJOJ UŽDARIUS dabartinis adresas yra toks:

Sr. P. Babickas,
Rua Santa Pastota (Sao

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA. MIAMI BEACH, FLA.

Dar apie F. Mockų
Frank Mockus gimė kovo

Mirė V. M. Pauli
Kiek pasirgusi mirė Vero- 

21 d. Galkonių km., Telšių nika Pauli, 69 m. amžiaus, 
apskr. 1 Ameriką atvyko čia išgyvenusi 22 metus. Dar 
1896 m. Pirma gyveno Bos- paskutiniuoju metu rengėsi 
tone, iš ten išsikėlė i Cicero, važiuoti i Pittsburgh ą drau- 
111. 1921 m. pirmą kartą su gų aplankyti, bet likimas 
savo žmona atvažiavo Į Mi- kitaip lėmė.
ami, kur vėliau ir apsigy ve-1 Paliko liūdintis vyras Ka- 
no. Pirma pusę metų gyveno zimieras, sūnus Albertas ir 
Cicero it pusę metų Miami, sesuo Ona E ven s. Jiems 
tik nuo 1945 m. nuolat gyve- reiškiu užuojautą, o velionei 
na Miami.

Anuomet lietuvių Miami

Pasitarimas, Įvykęs 1961 Dėl Lietuvos pasiuntiny- 
m. kovo 19 d. Chicagoje, bės Brazilijoj uždarymo bu- 
dalyvaujant iniciatoriams, vo gautos tikros žinios iš Cnstovao), 
rėmėjams ir Liet. Bendruo- Rio De Janeiro, kaip tas bu- Rio De Janeiro, Guanabara 
menės atstovams, Lietuvių vo vykdoma. i Brazil
Fondo reikalu sutarė: • Kovo 14 d. Lietuvos at- -------------------------------

1. Fondas steigiamas prie stovas dr. F. Meieris buvo
J. A. V. Lietuvių Bendruo-' iššauktas i užsienių reikalų. NEW BRITAIN, CONN. 
menės. i ministeriją ir tenai jam as- .

2. Fondo lėšas telkia jo ini- meniškai buvo Įteiktas va- 
ciatoriai ir Lietuvių Bend
ruomenė.

nedaug tebuvo, bet jie suge
bėjo savo klubą Įkurti. F. 

.Mockus klubui yra labai 
Į daug padėjęs. Jis davė jam 
$14,000, už kuriuos klubas 
turi mokėti 5 procentus, kol 
jis bus gyvas, o kai mirs, 
pinigai palieka klubui. Be 
šitos aukos, F. Mockus klu
bui dar davė $2,500.

Už tai atsilygindamas 
klubas kasmet turi surengti

Vėl pradedu rašyti
Ilgokai neberašiau Ke- be> o vėliau sudeginti.

ramiai ilsėtis Dėdės Šamo 
žemėje.

L. J. Stasiulis

ROCKFORD, ILL.

Papuošk ime stalų 
lietuviškai margučiais
Balfo 85 skylių, ruošia 

Įspūdingą margučių parodą 
—konkursą, kuris Įvyks ba
landžio 9 d. 2:30 vai. po pie
tų per Atvelykį, Rockfordo 

visiems nariams F. Mockaus į lietuvių klube, didžiojoje 
gimtadienio minėjimą ir ne (salėje prie 716 Indiana Avė. 
tik kol jis bus gyvas, bet ir Tai dienai pnLaik ta kai
po jo mirties. * bą pasakys svečias kun. An-

F. Mockui mirus klubas tanas SabaLau.- as, salezie- 
turės jo kūną pašarvoti klu- Lis iš Crown Point. Ind.

Chiea- 
■>a rodys

(spalvuotą fikn«- ;š paminklo 
žuvusioms ir rr.iVentėju- 
siems dėl Li u s laisvės 

Susirgo ir paguldytas Ii- atidarymo ( r T.;r Ie Prie

Taipgi sve n.- i«dinamas “santykių nutrau- •
kimo” aktas. Tai yra raštas, leiviui. Skaitytojai gali

3. Fondą saugoja ir jo ne-i kuriame buvo išdėstyta, kad klausti: kodėl? 
liečiamumą laiduoja patikę-: pasiuntinybė Rio De Janei- Matote, akių gydytojas ne 
tiniai rinkti iš aukotojų. (ra ir konsulatas Sao Paulo tik uždraudė rašyti ir skai-

4. Fondo pelną kasmet pa-lyra uždaromi nuo kovo 11 tyti, bet ir ligoninėn buvo A Norri& ,jo pamink]o ..ast£tvm0 yra
skirsto Fondo Komisija, su-.dienos. . . Lagu ^s’.. ul P *t;J jam greičiau pasveikti. :prisidėję ir rockfordiečiai
daryta įs L. B. ir aukotojui Palikti pasiuntinybę vei-! Ji operacija po anuometinio Tamn0? įįį, 7ai,„Lac 'įįv„ .„t.
atstovV ^iančią buvo daromos Era-: apdeęmo. . .. kad ten'rengiasi “FloridS P. -LKtrauskas taipgi at-

Pasitarimas, džiaugdama- zilijos lietuvių įvairių orga-1 Dabai jau vėl galiu rašyti žinias» |eisti veš ir margučiu stalo papuo-
sis Lietuvių Fondo steigimo nizacijų ir pavienių asmenų ir todėl pradėjau žinias ran- r „ „ Šimui. O. be to. visa ta pa-
entuziazmu ir pasitarime visokeriopos pastangos. Is kloti ne tik įs N. Bntam, bet C. K. Braze rengimą nufilir r •''S

' ‘ ----- h iš ^tų & -------------------- Be tl bus Aklamacijų,
nepavydavo O juk čia yra Kaip Augo Amerikos tradicinis ma^ ritinėji-
buvę korespondentai Myko- GllVCntOįoil95Q-G0M. ma- 1 1 21 b • Z. - i * • i - >< vcfssv/ui s . gyviausius margučius ir uz
las Žvinakis, Martynas Pe- ---------- stipriausi kiaušini-nugalė-

Velionis A. Diržulaitis . .
Brooklyno lietuviams buvo vyravusia tarpusavio nuo- v)so pasaulio kampų—lietu- 
žinomas kaip kirpyklos sa- širdaus bendradarbiavimo ''Lkų kolonijų bu\o gauta 
vininkas 131 Grand St. Bu- dvasia, šią dvasią taip pat daugybė protestų ir prašy- 
vo, apie 78 metų amžiaus. nori perduoti ir plačiajai pasiuntinybę palikti. Ly-

1934 m. iš So. Bostono Į .lietuvių visuomenei, prašy-taip pat Brazilijos yie-

Taip yra raštu su klubu £°s J- Petrą’ ’• 
sutarta.

Kitos naujienos

. -

Brooklvną atsikėlus gyventi damas paramos. ‘tinęs brazilų organizacijos į truseyičius, Juozas Maksi- Nuo 1950 jki 1960 metų tojui bus skiriamos geros
Aukoms siųsti einamą- «* paskiri asmenys—veikė- mavicius, Martynas lurs- Amerikos gyventojų skai- dovano®, kurios paaiškės

sias sąskaitas atidaro dr. A. Jai spaudoje ir kitokiais bū- kis ir kt. ftutu labai gerai, čius padidėjo beveik 29 mi- vietoje
Razma su dr. G. Baluku ir dais darė pastangas palikti kad ir jie prisidėtų su savo ljonUs gaivų. Kokia to gy. Groiant fferam orkestrui

kios ligos ir keliu operacijų
mirė palikdama * liūdinčius K. J Paulauskui, Dirzulai-
vvra Igną. žinoma biznierių.:010 kirpyklos uzpakahneje
dukterį Brone, žentą Anta- PatalP°je b”jo įrengta 

t/ - f • spaustuve ir leidžiamas me-Krasnicką. anukus ir 1 . . . . 1c nocmic 1 iv eotvvnc’ »ną
daug daug artimų draugu. K””“"? “ / Trv00
Ji palaidota Alyva Kalno ?u™a.'.as vRim^s’ ktad D,r' 
kapinėse Maspethe. .Jos z.ula,cl°. į'.rP^la ,.b“v? va’ 
kana veik kasdiena Sutkus ,llVama . R^binycia ir pa- 
a,.lanko. ' artare plačia, žino™.

Ilsėkis, Izabele, ramiai. , L,ko zmona' Ilsek.,į A.n: 
rr . . • . tanai, ramiai, o likusiaiTavo atminimas tebera gv- - .

™kiu Tn,.o kkė žmonai reiškiu užuojautą,vas ne tik 1 avo šeimoje, bet. J
ir daugybėj Tavo draugų.
A. Andriuškevičius serga

Kovo 22 d. paralyžius iš
tiko Brooklyno lietuviams
gerai žinomą laikrodininką . •—-------
A. Andriuškevičių, prieš ke- “Keleivio’ administraci- 
lerius metus iš tremties at- ja prašo mielųjų skalyto jų, 
vykusį ir laikantį aukso ir kurie keičia adresą, prane- 
sidabro paouošalu krautuvę, šant naująjį adresą neuž- 
485 Grand St., Brooklvne. miršti parašyti ir senąjį.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
i

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti ,
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; •
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; •
Įspūdžiai iš KaHforr.ijos; Raudonmedžių imperija; i
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro; |
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs r.ūškaa: 1
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis fr tt.; |
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir dau^, daug kitų Įdomybių! Su gražtafe fUTeikshia.

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

“KELEIVIS”
836 East Broaduray So. Boston 27, Maaa.

J. A. V. Lietuvių Bendruo-iLjetu/Os pasiuntinybę yei- rasiniais 
nesinis kritikos ir satyros uienėscentro valdyba kartu, kiančią. Nieko, nepadėjo. Streikuoja busų vairuotojai

K. Žemaitis

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Priimamos ne tik tūkstanti- .Prezidentas Janio Quadros 
nės, bet ir bet kuri kita au- |sav<> sumanymą Įvykdė. Connecticut Kanway & 
ka Kieno Įsakymu tas padalyta, Lighung bendroves o00 bu-

Pasirašo pasitarimo dal v- dau£ netenka galvoti. Ne- vairuotojų ir mechanikų 
viai; abejotinai aišku, kad Mas- ^ticituoja jau penktą sayai-

kvos reikalavimu. tę. Streikas palietė 4 linijas:
Brazilijos lietuvių koloni- Bl kai"- Nonralk, Va

ja yra viena didžiausiuiu l>° 11 .
JAV ir pasiuntinybė bei . Streikuojant.eji reikaĮau- 
konsulatas Sao Paulo turėjo J? atlyginimus padidinti, 
nemažai darbo ir reikalų Dabartinis valandinis atly-

Dr. K. Ambrozaitis, dr. G. 
Balukas, J. Breivė, rašyt. B. 
Babrauskas, St. Baizdukas, 
inž. D. Bielskus, V. Dzen- 
kauskas V. Ignaitis, J. Ja
saitis, prel. M. Krupavičius, 
dr. Kaunas, A. Kareiva, B. 
Lungys, J. Liorentas, A. Rū
gytė, dr. A. Razma, dr. A. 
Rugienė, ekon. J. Pabedin
skas, dr. B. Paskųs, dr. A. 
Nasvytis, V. Šmulkštys, J. 
J. Švedas, A. Pupelis, dr. J. 
Valaitis, inž. V. Naudžius.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pele 
raitis, 58f puslapiai, kain> 
$7.00.

URUI.T.I' WTTW»H<HWi'i||.lHLR1UW

(SOPHIE BARČUS 
•

RADUO VALANDA
Visos programos iš WOUA, 

1490 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 rai. ryto.
' šeštadienį ir sekmadienį

nno 8:30 iki 9:3S rai. ryte 
|VAKARUŠKOS: pirmad. T rai. ▼.

Tel.-: HEnlock 4-2413 
17159 S. MAPLEW00D AVĖ.

CHICAGO 29. ILL.

padėdami lietuviams. Po už- ^nimas -vra $2’23,/-’ valan

darymo viskas pasikeitė. 
Lietuviai, kurių dar nemaža 
yra Lietuvos piliečių, Įvairių 
dokumentų sudarymo rei
kalais ir kitokiais klausi
mais turi kreiptis i Monte- 
video—Urugvajuje, kur dar 
yra Lietuvos atstovybė visai 
Lotynų Amerikai. Bet žmo
nėms tas nėra lengva.

Po pasiuntinybės uždary
mo, būkštaujama, kad bol
ševikai reikalaus archyvų ir 
bylų. Todėl manoma viską 
kraustyti i Montevideo.

Pasiuntinybės uždaiymas 
blogai nuteikė lietuvius ir 
nekalbant jau apie praktiš
kos i-eikšrpės klausimą, la
bai skaudžiai toks aktas pa
lietė ir Lietuvos bylos rei
kalą tarptautiniame foi-u- 
me ir mūsų kovoje už Lietu
vos laisvę.

J. Talalas

Uždarytosios • Lie tuvos 
pasiuntinybės Brazilijoje se
kretorius rašytojas Petras

dai, reikalaujama pridėti 
17’Ą centų.

Dėl streiko Į sunkumus 
pateko virš 70,000 keleivių, 
kurie tais busais naudojasi. 
Ypač blogai tiems, kurie 
dirba kitame mieste, o taip 
pat moksleiviams, kurie gy
vena toliau nuo savo mo
kyklų.

Pranas Naunčikas

PROF. ST. KAIRYS 
SVEIKINA

ventojų padaugėjimo prie- bus šokiai. Veiks Lafetas su 
žastis, visi žinome. Žmonės skaniais lietuviškais užkan- 
ilgiau gyvena, todėl jų dau- džiais. Gautas pelnas skiria-

Keleivio redaktoriui rašy 
tame laiške prof. Steponas 
Kairys rašo, kod jo paties 
vertinimu jis aiškiai stiprė
jąs. Jis laukiąs dr. Paproc- 
ko, ką jis pasakys. Profeso
rius laukiąs, gal daktaras 
jau lieps pradėti šiokius to
kius judėjimo pratimus.

“Jau grįžau prie savo at
siminimų ir pradėjau juos 
papildinėti.”

Velykų proga prof. St.

giau ir yra, be to, gimimų 
skaičius žymiai padidėjo ir 
šiek tiek prisidėjo imigraci
ja, nors ji nebuvo žymi.

Kiek ir kuriose Amerikos 
valstijose gyventojų skai
čius per 10 metų padidėjo ar 
sumažėjo (yra ir tokių val
stijų), galima rasti “Kelei
vio” kalendoriuje 1961 me
tams. 'len aiškiai parodyta, 
kiek kuri valstija padidėjo 
gyventojų skaičiumi, kiek 
kuri sumažėjo gyventojų 
skaičiumi ir. be to, parody
ta, kiek kuri valstija turi ir 
iki 1970 metų turės atstovų 
kongrese.

Naudinga turėti po ranka 
tokias žinias, kaliais jos 
yra labai naudingos.

Be to, kalendoriuje yra 
daug kitokių skaitymų, nau
dingų patarimų, eilių, sau
lės tekėjimas ir nusileidi
mas per apvalius metus, sau
lės ir mėnulio užtemimai ir

mas Įvairiose šalyse ir Sibi
ro tremtyje vargstantiems 
sušelpti.

Balfo 85 skyrius kviečia 
visus mielus rockfordipčius 
ir apylinkėse gyvenančius 
tautiečius dalyvauti šiame 
įdomiame parengime. Savo 
atėiimu ištiesite pagalbos 
ranka vargstantiems.

Iki malonaus pasimaty
mo parengime.

Perkūns

WATERBURY. CONN.

Pavasario kor ~ irtas
Balandžio 16 d., sekma

dieni, 3 vai. po pietų Šv. 
Juozapo parapijos salėje 
(.John St.) bus šaunus Pa
vasario kon^cias, kurio 
programą atliks naujai išky
lanti meninė pajei a -solis
tė Daiva Mongi’daitė iš Bo
stono ir Bc~4o»' o mišrus ebo-

, , .x ,. ... ,ras, muzike Ji.lu>u« Gaide
daug kitų naudingi) ir ,do- |jo va(IoVK1;ii,. 
mių pasiskaitymų.

Kalendoriaus kaina 75 
centai. Pinigus ir užsakymus 
prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvay 

So. Boston 27, Mass.

Waterbu»;o i»- apylinkės 
lietuviai U-ie- i^i i ši tik
rai Įdomu koncertą, tašo
ma nesivėlinf koncer
tas prasidės i jp’g aliai 3 
valandą po Lietų.

M. M.

Paragink 5avo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie-

Kaiiys sveikina visus drau- Kam burnoj kartu, tam ir me- mo9 vakarai* ture* 
gus ir pažįstamus. dus nesaldus. draugą.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14, Balandžio 5, 1961

Sąmoningas klaidinimas
Sunau, geriau nevažiuok Įsiprašiau, kad pasvertu.

. . .. —šešiasdešimt trys kilogra-\ ienas bostometis, suzi- • 
nojęs, kad iš Bostono ren- ,.alellau tnuk;,n., 
giama ekskursija į Lietuvą, |)unkto vthl-ja irsakJ.

—Jeigu jau taip. eiki 
pasversiu.

Užlipau ant svarstvkliu: SI 
Tėvai, matyti, suprato, kilogKmas. ketvirti valan. 

kad jis rengiasi atvažiuoti l|os priaugau lg kilogramu 
nuolat apsigyventi, u- todėl Stai kl)kie stebuklai ,Wasi 
greitai atsakė, kad jiems D u k . tu gvvuli„ priėmjm„ 
butu labai malonų pasima- punk.e
tvti, bet. prideda, kelionė 
L angiai kaštuos ir atvažia-

parašė savo tėvams laišką,
1 i anešdamas, kad ir jis ža- dar įa'~” 
(ia atvažiuoti.

angiai
ves labai gailėsis, nes “pas 
mus dabar kitaip. Kol akys 
nemato, ir širdis nesopa, o 
kai pamatysi, verksi.”

Jie valdo Kauna

Su voro vo v.

Tada

SVIll-

M. ISarkauskas.
kolūkio kolūkietis

Keičia

Kadangi keliais iš tarybinio 
ūkio nei praeiti, nei pravažiuo
ti neįmanoma, skubiai keičia
me visą riedamąją techniką— 
trauktorius, lengvąsias autama- 
šinas ir sunkvežimius i malūn- 
parnius.

Siūlyti: Kauno rajonas
šėnu tarybinis ūkis.

Ieškoma išsinuomoti

Al-

skersvė-

(E) Nau jai išrinktoji 
Kauno miesto taryba savo 
pirmoje sesijoje išsirinko 
miesto vykdomojo komiteto | 
pirmininką Juozą Šeri. Jo 
pavaduotojais: Janina Ner- 
kevičiūtė, Gleb Bačinin ir 
Boris Rilys. Atsakinguoju
sekretorių paskirtas Ričar- pntalpų. kuriose nėra 
das Mekionis. — Tikrasis Ho- pro st°£T nelaša, o pro ply-
miesto valdytojas, žinoma, sius nepusto- Ten iren«sime 
yra. kaip visur komunisti-1 kultūros namus be pirmininko 
niuose kraštuose, partinis ipagalbos’
biuras. Vykdomieji komite-; Skuodo rajono
tai privalo pildyti, ką parti- į yio^džio ko|ūkio jaunimas 
jos vadovai Įsako—noi’S tai
ir nėra administraciniuose 
nuostatuose pažymėta.

Telegrama

Už ką apdovanojo?

Toliau i mišką— 
medžių

K. Bielinis rašo; 
“Kupiškio klebonus

ST. ŠIKŠNYS
l

< Tęsinys i
laugiau tuitų. Katalikų kunigai pa

tapo išnaudotojų didžiau- 
siuoju ramsčiu. Ir 1905 me
tų iškilusioje revoliucijoje 

Januliu- kunigai suvaidino ypatingą
virius, Įspėdamas savo parapi- vaidmenį, panadodami savo 
iiečius saugotis socialistų, 1905 j,. bažnyčios autoritetą, at- 
m. pavasarį šitaip prabilo: vilai talkino caro valdžiai.

\ aikuciai. jei išbirsite ką Nenoriu tvirtinti, kad visi 
skaitant arba kur priguli tuo- Kunigai tokie buvo, bet iš- 
jau išduokite policijai; ji ant imtys, nors jos didelės 
lo pastatyta ir žinos kur nu- būtų, bendro vaizdo nekei- 
grūsti tokius, o pradėjęs kalbė- ėja/
ti su bedieviu, duok jam į snu-| pėl prel. Antanavičiaus 
kį ir nueik šalin, nes kalbėti su aplinkrašččio K. Bielinis 
juo griekas’ " (Penktieji metai rašo:
1U3 puslapis). , aplinkraštį pcrskaitiCus

vyskupijos prela- kaikurfos“ Seiną vyskupijos 
bažnyčiose, žmonėse kilo pasi
piktinimas. o Mariampolėj, kle- 

Po vyriausybės vardu Senkui 1905 m. liepos 31
(rugpiūčio 13) skaitant jį baž-

SI SIRCP1NV LAOSU

t>u>ęs Laoss minio.erių pirm. princas Suvanna Phou- 
ma (kairėj) lanaesi pas Indijos ministerių pirm. Neh- 
ru (dešinėj), nortdama> gauti Indijos pritarimą tai
kiam laioso klausimo sptendimui atstatant ten prie 
valdžios neutralią vyriausybę. Už toki Laoso krizės 
baigimą dabar pasisako ir Amerika, tik nežinia, ką 
l.olše\ ikai apie ta mano—jie kalba už taiką, bet gin
kluoja savo šalininkus Laose. . .

Seinų 
tas Antanavičius:

čionai reikia išmanyti netiktai
viešpataujantį Ciesorių, bet ir nyčioje, įvyko manifestacija, 
visus tuos. kurie padeda jam pa^jgįnjo protesto šūkiai: ‘ša
valdyti ir pildyti visuomenėje 
tvarką. Tuo tarpu apaštalas pamokslus!’ ‘šalin žandaras ku- 
aiskiai kalba: A isokia dūšia te- nįg0 rūbuose’’” (Penktieji me- 
būna pasidavusi aukštesnėms taj 397 psl.).
vyriausybėms, kaip tiktai nuo . ju įvykių vaizdas aiškus. 
Dievo, o kurios yra Dievo pas-, Buv; kovojama ne SU kuni- 
tatytos. Todėl kas priešinasi gajg bažnyčia, o su caro 
vyriausybei, priešinasi Dievo bernais ir žandarais. Bet 
įstatymui. . . šitie neva žmonių pauIįukoniuį šie faktai yra 
užtarytojai, o istikrųjų visuo- Kapsuko ir K. Bielinio j 

demagogija. Tas sąmonin-

lin caro bernas!’ ‘Šalin tokius

Julius Janams
J. VLKS

ir Julius Janonis. Čia slap
tai taip pat veikė mokinių 
kuopelė, “Atžala” pasivadi
nusi. Kuopelė ne tiek sviro 
į kultūrinį veikimą, kiek į 
politinį. Joje buvo nagrinė
jama ir k. Markso teorija. 
Iš tos kuopelės išdygo ir da
bartinis Lietuvos okupantų 
patikėtinis Antanas Snieč
kus. J. Janonis taip pat su
svyravo ir palinko i bolše
vizmą. To meto jo rašyti ei
lėraščiai apmesti propagan
dos metmenimis ir ne tokie 
sklandus, poetingi, kokių 
seniau būta. Ir tai Įdomu, 
kad bolševikinės nuotaikos 
neskatino jo dvasios pakili
mo, gyvenimo pamėgimo, 
bet smukdė jo nuotaikas. 
Tiesa, Julius Janonis susir
go džiova, bet jei jis būtų 
tikėjęs bolševizmo išganin
gumu, jis nieku būdu nebū
tų nusižudęs. Jis nutraukė 
savo gyvybę kritęs po ei
nančio traukinio.

Jaunas tragiškai užbaigęs 
savo dienas Julius Janonis 
yra vienas iš mūsų žymiųjų 
poetų ir kaip tokį mes ji pri
simename ir vertiname.

* * *
štai Juliaus Janonio pa

vasariui skiltų posmų pa
vyzdžiai :

“Perkalęs” kolūkis. 
Pirmininkui Vilčinskui, bu

halterei Lysovai
Perėmiau sa\o glolnm kolū

kio žiemkenčius. Lauke rugių

menės tvarkos ardytojai, kalbi
na darbininkus paliauti dirbus 
dvaruose arba pas ūkininkus, i 
kad darbdaviai

Lietuvos “prezidentas” J.
Paleckis paskelbė, kad Sa- 
fronijus Lopajev’as (aiškus radau pasėta 230 hektaru, o bu- 
atėjūnas rusas) “už aktyvią halterijos knygose—300 hekta- 
visuomeninę-politinę veiklą riL Paaiškinkite, kaip tai atsi- 
ir nuopelnus socialistinėje tiko- 
statyboje” apdovanotas gar
bės raštu.

Sems sams

gas klaidinimas, faktų nu- 
pas ūkininkus, nejgimas jr tiesos iškraipy- 
būtu priversti mas vel ęįa atidžiau pažvelg- 

padidinti jiems užmokestį . . . tį Ras (leda£i jr šįo meto 
Klausykite ponų pagal kunigų darželyje. Bet tą ati-
kūną su baime ir drebėjimu dėsime kitam kartui, 
jūsų širdies tikrybėje, kaip Kri
staus. . . Jeigu Kristaus mokslo 
priešininkai, apie kuriuos čia 
kalbama ateitų pas jus ... ne
duokite išeiti nuo jūsų nenu
baustiems. . . išduokite juos į

Balandžio 5 d. suėjo 65 Julius Janonis. Jis seka 
metai, kai Beržinių kaime, spaudą, skaito knygas ir 
netoli Biržų, mažažemio įgytomis žiniomis dalinas su skaisti saulutė kyla 
ūkininko šeimoje gimė Ju- savo bendramoksliais. Ir vy
lius Janonis. Tai buvo retai kušiai mėgino pasireikšti 
anksti pražydęs, gausiai sa- spaudoje. Kaip ir daugelis 
vo darbais jaunystę padabi- jaunųjų, tą savo spaudos 
nęs jaunuolis. Ta proga ke- darbą pradėjo eiliuodamas, 
lėtas pastabų apie ji. Kai 1913 m. Julius Janonis

Lietuva, 1904 m. spaudą persikėlė i Šiaulių gimnazi- Vanduo čiurlena burbuliuoja 
sune Kitam Kaltui. . atgavusi, pradėjo visokęrio- ją, jis buvo vienas gausesnių Ir j upes sruvias. 
Baigiant tenka prnnmti, pai atRustį. štai, ir 1905 m. moksleivių laikraščio “Au- Banga pakrantę skalauja.

Balys ,r šneka bėgdami ledai:

Toli pas melsvą šilą.
Kur širmas rūkas plauko.

Virš lepinėto lauko.
Vaikų mėlynosių 
Būrys po gatvę vaikšto— 
Aš ir su jais maknosiu. 
Gainiuosiu žvirblį baikštų.

vyriausybės rankas. . . Pritar
dami
užtrauksite

---------- bausmę, vadinamą ekskomunika
(E) Estų Tautinės Tary- arba atskyrimą iš tikinčiųjų vi- 

žumalo redaktoriai už tai, bos pirmininkui Augustui suomenės ir už tai negausite 
kad to žurnalo viršelyje bu- Rei kovo 22 d. sukako 75 per išpažintį išrišimo už nusi- 
vo išspausdintas paveikslas, metai amžiaus, šia garbinga dėjimą." (Iš prelato Antana- 
vaizduojantis moterį, kurios sukaktį plačiai ’ atžymėjo vičiaus aplinkraščio), 
galva sovietų aktorės Are- laisvojo pasaulio estų visuo- „ .. , * .
pinos, o kūnas italų aktorės menė ir spauda. Studentau- ..Po ‘lų , prel\ Antanavi- 
Ginos Lolabrigidos. Tas pa- damas veikliai dalyvavo ciaus pasakytų žodžių leng- 
daryta, kai “Sovietskaja 1905 metų revoliucij o j. Y.a suprasti ir šio meto Pau- 
Kultura” laikraštis pakriti- Prieš pirmąjį pasaulini kara /^puolimą pnes
kavo lietuvišką žurnalą už bailes teisės mokslus, kuri Bielinį ir socialdemokra-

Nukentėjo dėl aktores
Žiniomis iš Maskvos pa

šalinti du “Ekrano žinių” 
už tai.

ŽYMAUS ESTO 
SUKAKTIS

b u ržuazinėssusigundvmą 
zktorės “išmieromis.

“ŠLUOTOS-” JUOKAI

'Vilniuje leidžiama “šluota’ 
spausdina šitokius “juokus:.”

Stebuklas

Išauginau kolūkinį 
Spalio 12 dienos rytą pasvėriau 
ir išvežiau į Dūkšto gvvuliu

laiką vertėsi advokatūra. 
1917 m. revoliucijos metu 
Petrapily drauge su K. 
Paetsu vadovavo estų karių 
taiybai ir organizavo tanti- 
nių dalinių giįžimą Estijon, 

i Veikliai dalyvavo Estijos 
nepriklausomybės kūrimo ir

veršelį, 'gynimo darbe. Jau tada 
Suomijoj ir Skandinavijoj 
buvo suradęs daug draugų
savajam kraštui.

Vadovavo Estų Socialde-
prie. mimo punktą. Kolūkyje jis 
svėre 159 kilogramus.

—Nekoks jūsų veršelis.—ta- mokratų Partijai ir buvo iš- 
rė priėmimo punkto vedėjas rinktas Steigiamojo Seimo 
Strimaitienė.—Na, veskit. Pas
versiu. Priimu tik nuo ketu
riasdešimties kilogramų.

Tempiu ant svarstyklių savą
jį.

—Sveria tik šimtą trisdešimt 
tris. Nežinau, priimti jį ar ne
priimti. . . .—abejojo vedėja.

—Stebuklas!—sušukau neti
kėdamas.— Kolūky stvėrė. . .

—Jei mano svarstyklėms ne
tiki. veskis savo dvėseną.—nu
kilto Strimaitienė ir užtrenkė

pirmininku. 1929 m. ėjo val
stybės vadovo pareigas ir 
lankėsi su vizitu pas tuome
tinį Švedijos karalių. Buvo 
kelis kartus ministeris, 1938 
-1940 m. Estijos atstovas 
Maskvoje. 1940 m. pasitrau
kė Švediion ir čia nenuilsta
mai gina savo krašto reika
lus. 1944 m. rugsėjo 18 d. 
prof. Uluotsui sudarius ne
priklausomą Estijos vyriau
sybę, paskirtas užs. reikalų 
ministerių. Daug pasitarna-prieš mane duris. Tas pats nu 

tiko ir kitiems kolūkiečiams— vo estų pabėgėlių pergabe- 
Jiukėnui ir Spornovui. Jų ver- nimui Švedijon. Nuo 1947 
ši lini irgi svėrė 20-25 kilogra- m. vadovauja koalicinei Es- 
rr.ais mažiau negu namuose. tų Tautinei Tarybai- N ado- 

—Palauk tu. apsukrioji.— vauja PET (Pavergtųjų Eu- 
galvoju.—Negi tavęs nenutver- ropos Tautų) delegacijai 
siu ? Stockholme ir atstovauja

Prisiminiau, kad prieš išva- Estijai įvairiuose tarptauti- 
žiuodamas aš pats svėriau 85 niuose sąjūdžiuose l/ei kon- 
kib.gramus. Kiek parodys Stri- gresuose. Šiomis dienomis iš 
mait ienės svarstyklės ?

kad K. Bielinis Penktuose p,ietUvos revoliucinis sukili- šrinė poetų. Jis ir 
metuose” liečia ne vien ka
talikų kunigų veiklą, o visas gyvenime paliko neišdildo-
tn meto veiktąsias -------
Tas pasakoma ir pratariu ė-

mas. Tiesa, nenusisekė, bet Siuoga Ūda buvo žymesnie- —Tai pavasario vis aidai!
ji “Aušrinės” poetai, kuriuo
du daug kas iš kitu iaunuiu 

mus, kurių nors ir žiauri ma- ! pradėjo pamėgdžioti. Bet
mus savo troškinius ir sieki

isybės rankas. . . Pritar- K“, mus, Kurių nors ir Žiauri ma- pani^^vu. y-
šitiem melo mokytojams, in ' J isko,lll reakcija nebuvo pajė- Janonis nesitenkino
Ikdte ant savęs bažnyčios ’1^ m?m1en,tai ^a. gi galutinai įveikti. Gana tik vieną kartą per menesi

■ ,• ę; , i 1 dziami dokumentais ir ano t115r nr;s;minti kad nrieš išeinančia “Aušrine.”. bus prisiminti, kad prieš 
meto lietuvių, spaudoje til- ,5pau(i05 atkovojimą vietoj 
pusiu ryškesnių pasisakymų

tus. Bet darosi ir nejauku 
kartu ir liūdna dėl 50 metų 
Pauliukonio padarytos “pa
žangos.”

Trumpai žvilgkterėkime, 
kokia priežastis vertė to 
meto kunigus žiauriai pulti 
socialdemokratus. Kaip ži
noma, soči aldemokratai 
niekuomet nebuvo priešingi 
religiniams įsitikinimams; 
jų tikslas buvo ir palieka ne 
religiniai žmogaus įsitikini
mai, o pagrindiniai ekonomi- 
niai-socialiniai — žmogaus 
teisės reikalai, Betkokia 
prievarta, ar religinė ar iš
plaukianti iš materialinių 
interesų skirtumo, yra prieš
taraujanti žmogiškai pri
gimčiai, kuri jo protą bran
dina ir verčia ieškoti kelių 
ir būdų išsilaisvinti iš paties 
žmogaus sukurtų priespau
dos varžtų.

Juk ilgų amžių nužemin
tų vergu kelyje gimė didieji 
filosofai. Skurdo kelyje gi
mė ir Kristus. Bet ar ilgai 
Kristaus pamokslai buvo 
skurdžių švyturiu šios žemės

ištraukomis.”
Tatai faktų netrūksta ir

galima jų P. Pauliukoniui 
paberti apsčiai, jei norima 
to meto nemalonias dulkes 
pažai-styti. Ir šiuo atveju gal 
nebūtų tekę gaišinti laikas, 
nes K. Bielinio “Penktieji 
metai” išleisti 1959 m., bet 
Pauiiukonis prabilo tik 1960 
m. giuodžio 2 - 7 d. “Darbi
ninke” ir tą patį pakartojo 
“Drauge” giuodžio 10 d. 
Tad vertas dėmesio, nes jis 
mums priminė ano meto 
kunigų storą vėzdą . .

GARDNER, MASS.

Balandžio 8 d. Petro-Povilo
Draugijos vakarienė

Ji bus Lietuvių Piliečių 
Klube, pradžia 8 vai. vak. 
Vakarienė įūpinasi Ona Na- 
zarienė, V. Višniauskas, A. 
Juška. A. Daukantas ir G. 
Panevėžys.

Visi kviečiami dalyvauti.
Mirė

Mirė 72 m. amžiaus Au
gustė Rimkienė-Žilinskaitė, 
Gardnery išgyvenusi 48 me
tus, liko dvi dukterys.

Kovo 17 d. širdies prie
puoliu staiga mirė sunkveži
mį valiuodamas Alfonsas 
Bielskis, gimęs Rygoje. Jis 
vertėsi mineralinių vandenų 
verslu, buvo plačiai žinomas

Gamta nubunda ir atgyja.
T CX*>L*«ąi ’iallllZVia ununai »«• m i Slztai ii mxnnc*s

Pavasario rūbus įgyja.
Ir skelbia jau pirmi žiedai: 
—Tai vis pavasario aidai!

Julius Janonis, besimoky- 
Tilžėje kelių ėjusių nedide- damas Šiaulių gimnazijoj 
lio formato laikraščių, skir- pradžioje priklausė “Auš 
tų slaptai platinti Lietuvoj, rinės” slaptai veikiančiai
dešimts metų praslinkus, kuopelei, bet jau tada jis JA\ L. Bendiuomenės 
Lietuvoj jau ėjo 23 laikras- linko į socialdemokratus. Tarybos rinkimai bus 
čiai. Lietuvoj tada jau veikė Todėl ir savo kūrinius siun- gegužės 13-14 dienomis, 
arti šimto įvairių draugijų tė Vlado Požėlos redaguo- Kandidatai^ statomi apygar- 
kultūrai ugdyti, ūkiui kelti jamam sočia Idemokratų
ir visur kitur, kur tik būta laikraščiui “Vilnis ” ir pa- 
lietuvių ateivių, tada jų sti- nariai JAV lietuvių ateivi- 
priai veikta. Rygoj, Liepo- jos spaudai. -Jis rašė eilėraš- 
juje, Mintaujoje, Maskvoj, čius, korespondencijas ir 
Petrograde, Odesoj ir kitur t. t., pasirašydamas Vaidilos 
veikė lietuvių sambūriai, o Ainiu.
Bygoje ėjo net tiys savait- Pasaulėžiūriniai a p s i- 
raščiai. Amerikos lietuviai sprendžiant ir .Julio Janonio 
jau turėjo anuomet 19 stam- poezija įgijo kitą turinį. Su- 
besnių organizacijų ir ėjo pratęs žmonių gyvenime isi- 
21 laikraštis. galėjusią socialinę (visuo-

Piieš pirmąjį pasaulinį meninę) nelygybę, jis eilia- 
karą Lietuvoj nebuvo tokios vo:
vidurinės mokyklos, kurioj
nebutų slaptai veikusio lie- ‘ tuoliu
tuvių mokiniu ratelio. L . , . . .Sugriebiančiu viską

BENDRUOMENĖS
RINKIMAI

domis, kurių yra 3.
Kandidatų sąrašą gali pa

siūlyti ne mažiau kaip 10 
rinkikų, sąraše tegali būti 
ne daugiau kaip 7 kandida
tai. Kiekvienoje apygardoj 
turi būti ne mažiau kaip 10 
kandidatų.

Kandidatų sąrašai įtei
kiami Apylinkių rinkimi
nėms komisijoms ne vėliau 
kaip balandžio 8 d.

Vyr. Rinkimų Komisijos 
pirm. yra Rapolas Skipitis 
(5613 So. Emerald Ave., 
Chicago 36, Ilk).

, ir gerbiamas, todėl ir jo 
??kąįneje. Popiežius kry-1 karstas skendėjo gėlėse, į 
ziokiski barbarai ugnimi ir kapines palydėjo apie 50 
kalaviju naikino lietuvių mašįnų
tautą ne dėl Kristaus mok- paIiko liūdinčią žmoną 
slo, bet dėl bažnyčios ga- Jadvygą Girdvainytę-Bels- 
lios, dėl materialinių žemės kienę, sūnų ir du broliu— 

Vladą ir Povilą Clevelande,
muarų knyga “Audringo Ohio. 

spaudos išeina A. Rei me-i helio atsiminimai.” 4 Garniikis

Ir 13 metų Julius Janonis,; 
įstojęs į Biržų keturklasę 
mokyklą, ten jau užtiko 
slaptai veikiančių mokinių 
ratelį “Jaunimas.”

Jaunimo veikimas tada 
Lietuvoj plačiai kaime reiš 
kėši.

į savo ran
kas,

Nei tos didžios minios prasčio
kų varguolių,

Kurie “užmokesnį“ danguje 
atras.

geriausi

NEW YORK, N. Y.

Nauja Bendr. Apylinkė

Kovo 29 d. J. Šlepečio 
kvietimu jo bute susirinko 
būrys apylinkėje gyvenan-Iš tos srities

Tas jaunimo sąjūdis eilėraščiai Kalvis, Artojas čių lietuvių tikslu Įsteigti
ėjo dviem kryptim: nepri- ir daug kitų, kurie Lietuvoj Bendruomenės apylinkę iš
klausomai veikęs jaunimo pjačičai buvo pamėgti ir ku- lietuvių gyvenančių Queens
sambūris ir R. katalikų baž- rio Lietuvos nepriklausomy-
nvčios itakoje buvęs. į bės* metais buvo atspausdin- 

* Lietuvos kaime nepri-įti mokykloms skirtuose va- 
klausomo jaunimo judėjimo dovėliuosę. Juliaus Janonio 
įkūrėju, pradininku tenka , eilėraščiai veikė ne vien tik 
laikyti iš Zanavikijos Žač- teilinį skaitytoją, bet ir eilė- 
kalnių kaimo kilusi Joną raščius rašančius, kaip štai
Strimaitį — Jonuką (1891- K. Jakubėną, Salomėją Nerį

jo
is

dalyse: Jackson Heights, 
Corona, Woodsside. Susi
rinkusieji vienbalsiai prita
rė sumanymui ir pasiūlė gy
venantiems Long Island Ci
ty, Astoria, Elmhurst irgi 
įsijungti į naują apylinkę.

Flushingo seniūnija se
niai nerodo gyvybės. Nutar
ta kviesti ten gyvenančius 
įsijungti į naują apylinkę, 
arba atgaivinti savo pada-

1933), dabar gerokai visų ir kitus, vėliau pradėjusius 
pamirštą. Tai nenuostabu, rašyti.
jei tuo pačiu “Jaunimo”! Pirmojo pasaulinio karo 
vardu Biržų keturklasėj mo- audros nublokštas, Julius 
kykloj atsirado mokinių ra- Janonis atsirado rusų mieste linį. 
telis. Tame ratelyje uoliai i Voroneže. Čia buvo įsteigta Išrinkta valdvba iš pirm. 
jau iš pirmos dienos jo vei- haro pabėgėliams lietu- J. Budrio, sekr. Nijolės Ra
kinto pasireiškė jaunuolis į 'Tams gimnazija. J ją įstojo tienės, ižd. adv. A. \oket.



Nr. 14, Balandžio 5, 19G1 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktai
kurias traukė didikų vaikus. 
Tose mokyklose jie mokė 
daugiausia scholastikos, ku
ri visokius klausimus aiški
na ne mokslu, bet tikėjimu 
ir gudriais išvedžiojimais.

Ką gyvuliai mato
Naminiai gyvuliai akimis 

tiksliai suvokia aplinką,
•irenka
pajunta

maistą.
priešą.

JJ
l

Įvertina, 
'oslė turi

Tai ne mokslas nuosekliai j daiktų apšvietimą, jų spal- didelę reikšmę gyvulių gy-
todėl ir gerai išsivv-galvoti, bet mokėjimas gu-'Vą, formą, dydi ir atstumą venime,

(Iriai vesti ginčus. Pavyz- jjjji jų. Moksliniai duomenys sčiusi.
jie statydavo savo rodo, kad spalvas mato ne žmogus tokios uoslės ne

visi gyvuliai. Pavyzdžiui, turi. šuns uoslė yra tobu- 
spalvų neskiria visi nak- liausiu iš visų jo jautimo or- 
tiniai gyvūnai, pelės, triu- ganų. šunys sugeba skirti 
šiai. Blogai skiria spalvas bet kurį kvapą iš kitų 10 15, 

Šiuo metu jau nu- kvapų

—Nu, Maiki, šiandien tu kas 
gali man daugiau papasako
ti apie tuos jezavitus, ką bu
vo Lietuvą užponavoję. Kas

trečdali Lietuvos turtų. 
—O -kada jie Lietuvoje 

atsirado? Prie manęs Lie
tuvoje tokių dar nebuvo.

mokiniams tokių klausimų:
Ar siuvėjas be rankų gali 
būti geras amatininkas? Ar 
šuo gali būti ožka? Ar tei
sybė gali būti melas? Ar J įr šunys, 
žmogus gali būti savo tė-1 statyta, 
vu? Ir mokiniai turėdavo 

i sugalvoti tokiems klausi
mams atsakymų. O jeigu 
nepajėgdavo, jėzuitai mo
kytojai padėdavo.

—O tikėjimo nemokino?
—Tikėjimas pas jėzuitus 

visada būdavo pirmoj vie
toj. Bet ir savo tikėjimą jie 
kaldavo gudrybėmis. Žino- 

ami, kad minioms patinka 
didelės iškilmės, blizgučiai 
ir muzika, jie gražiai iš
košdavo savo bažnyčias, 
Įrengdavo didingą altorių, 
pristatydavo visokių stovy- 
lų, prikabinėdavo paveikslų, 
Įtaisydavo vargonus, Įvedė 
šlakstymą žmonių neva ste
buklingu vandeniu, smilki- 
mą dūmais ir kitokiais bū
dais veikė žmonių protą. Iš
lavinti jų pamokslininkai 
taipgi dalydavo dideli Įspū
dį. Ir žmonės pradėjo pas 
juos eiti. O kai jėzuitai pa

jie buvo per vieni“ —Jie veikė Lietuvoje dai matė, kad minios jau su gyvuliai gali

kad arkliai gerai Žemės ūkio gyvulių uoslė i 
skiria raudoną, mėlyną, gel- taip pat labai jautri. Ark-! 
toną, žalią ir violetinę spal- liai lengvai iš kvapo ražista 
vas. Gerai skiria arkliai ir mažiausias priemaišas ge- į 
daiktų formą. riamame vandenyje, skiria ,

Arkliai gerai skiria juodą amoniako, rožių aliejaus, i 
nuo balto ir Įvairių atspal- gvazdikų kvapą. Karvės ge- 
vių pilką spalvą. Pavyz- rai skiria sugedusio siloso; 
džiui, jie skiria pilką spal- kvapą nuo gero siloso kva- 
vą, sudalytą iš 95 U juodos po ir daugelio kitų kvapų.

Skonio organu gyvuliai 
nustato maisto skoni, jo tin
kamumą. Žolėdžių gyvulių, 
kurie ilgai kramto maistą, 
skonio organas labai gerai 
išsivystęs. Silpniau išsivys
čiusi skonio organą turi 
mėsėdžiai ir dar silpniau— 
paukščičai.

Pavyzdžiui, kiekviename 
kaivės liežuvio spenelyje 
yra daugiau kaip 1,700 sko
nio svogūnėlių (žmogus jų 
teturi 250). Skonio svogūnė
lius dirgina vandenyje ištir
pytos cheminės medžiagos. 
Bandymais nustatyta, kad

ir 5*7 iš baltos nuo pilkos, 
sudalytos iš 90S juodos ir 
10*7 baltos spalvų.

Bandymai parodė, kad ir 
galvijai skiria raudoną, ža
lią, geltoną bei mėlyną spal
vas ir šviesos stiprumą. Pa
sirodė, kad bandomieji ar
kliai atskiria 85 ir net 87 
voltų Įtampos apšvietimą 
nuo 90 voltų, o tai žmogaus 
akiai jau neįmanoma atskir
ti. Vadinasi, arklio regėji
mas labai aštrus.

Ir klausa ne blogesnė 

Žinoma, kad žmogus ir

PAGERBĖ MEMMNKl S

Brandeis universitetas <Waltham. Mass.) “Kuria
mojo meno” premijas pripažino: dailinikui Kari 
Knaths (viršuj kairėj), dramaturgei Lillian Hellman 
(viršuj dešinėj), kompozitoriui VValiingford Reigger, 
(apačioj kairėj), o Julian Ilevk ir jo žmona Judith 
Malina apdovanoti pasižymėjimo raštais. Universite
tas ir daugiau dailininku apdovanojo.

KANADOS NAUJIENOS
girdėti ne vi- galvijai gerai skiria įūgštų,

TORONTO, ONT.

_ jje yra vadinami Įėzu- pbma tėvo. Jie atsibeldė Į jais, tada pradėjo jas kur- sus aplinkos gai-sus, o tiktai kartų, sūrų ir saldų skonį. I.
styti prieš reformatus. Pia- jų dali. Pavyzdžiui, varlės Kaivės įūgštumą junta pa
sidėjo teroras, reformatų reaguoja i garsus nuo 50 iki našiai kaip žmogus, sūrumą 
bažnyčių deginimas ir jų 15,000 hercų, tačiau
dvasiškiu žudymas. skiria atskirų tonų. Paukš- u naiiumą—avimai uiuLiau. • »• ,» sirgo. Jis daugiau ne

itais, tėve, ne jezavitais. Še- Lietuvą 1569 metais, tuojau
Bieltauskas negali 

be “Keleivio”
šioliktame šimtmetyje vie- 
ras labai dievobaimingas 
žmogus, būtent Ignotas Lo
jolą. Įkūrė organizaciją ko
vai su protestantizmu, ir pa
vadino ją “Jėzaus Brolija.” 
Taigi tos brolijos nariai ir 
buvo jėzuitai. Tai buvo to

po Liublino unijos, 
da pasikvietė ir 
Vilniaus vyskupas 
vičius.

—O kam jis juos kvietė? 
—Jis kvietė juos kovai 

su reformatais, kuriems Lie-

juos ta- 
ikurdino 
Protase-

Strazdas iš Toronto skaitė 
paskaitą apie Lietuvių Na- 

būti mų reikšmę išeivijoje.
Koncerto programą tvar

kė žinomas Hamiltono vi-

—O kas tau sakė, Maiki, čių aukščiausia klausos riba 
kad taip btfvo? yra apie 10,000 hercų. Žmo-

—Tą sako Lietuvos istori- gus suvokia garsus nuo 16 Geriausiai ištirti yra ar- 
ja, tėve. Įsigalėję per savo iki 20,000 virpesių per se- kliu, šunų, mažiau galvijų ir

- našiai Kaip nuogus, su,ūmą Ne taį Ra(l ke žinomas Hamiltono t
ne-gėliau uz žmogų, o saldumą d , Bieliauska5 ,u. suomenininkas K. Mikšys, 

aks- n- kartumą—žymiai blogiau.• - ® ..... . ,, „____
Odos jutimai

!) sa
vaites Išgulėjo šv. Juozapo 
ligoninėj, iš jos jau grižo 
namo ir čia yra gydytojo 
priežiūroje

JĮ lankant drg. L Bieliau-tuvoje labai sekėsi savo ti- mokyklas jie pradėjo rengti kundę (apie 4-4’/2 tukstan- avių odos jutimai. Šunys 
Lietuvoje pogromui Taip, čius Įvairaus-.aukštumo gar- sugeba tiksliai nustatyti dir- 

tikėji- tėve, galėtų atsitikti ir Ame- sų). Šunys suvokia iki 38, ginimo vietą trečdalio-dvie- į'/'
rikoje, jeigu valdžia prade- 000 virpesių per sekundę. jų trečdalių colių atstumu. . ii<rOninėie nrenumera- 
tu remti panašias mokyklas Arkliai lengvai skiria ir Arkliai ir avys skiria dirgi- nasiha;,rė ii- neb< 

organizacijoj buvo labai Biblija vra vienintelis tikę- valstybės pinigais, kaip rei- girdi tonus nuo 20 iki 20.000 nimus, jeigu dubinamieji P lodė! 1^ 
griežta disciplina ir paklus--jimo pamatas. Jie pripaži- kalauja vyskupai. hercų, taip pat labai artimus taškai v,a pe, coli vienas b sustabdytas.

......................... sta tik senaji Dievą ir io sū- -Maiki, eta jau ne mu- tarp savęs tonus. Arklių gu- ,nuo kito.
nų Kristų: "bet nejniiiižista dviejų biznis taigi verčiau dėjimo 
nei Marijos, nei angelų, nei kalbą. Gudbai.

Rie žmones, kurie stodami 
Į tą organizaciją atsižadė
davo visko, kas ant žemės 
žmogui brangu ir miela. Toj

Lr Alimo 
nvjii na t Jotini i Į/iaumi*

—O koks tas jų 
mas?

—Reformatai tikėjo, kad

..o...,
nąs

į-jL-iirvzlzi ir>r\ uiuir 1i_

numas. lygiai taip, kaip ar
mijoj. -Jie klausydavo tiktai 
I>opiežiaus ir savo viršinin
kų. Paprasti kunigai, ir net 
vyskupai neturėjo jokios

šventųjų stovyių, nei sven-t 
tųjų paveikslų, rei alto- S 

valios ant jėzuitų. Jų broli- riaus. Jo vietoje turi būti tik 1 . _ . ’ . .
jos galva vadinosi generolu, stalas, o ant to stalo padėta pus,r“pino c,smo nelaimėm 

—Tai visgi neprasta asa- Biblija. Vienu žodžiu, baž-

HARRTFORD, CONN.

ba. nyčia pas juos tin i būti to-
—Norėdamas, kad jie tu- kia, kaip ji buvo pirmais 

retų žmonėse daugiau ita- krikščionybės metais. \ i-
kos. popiežius davė 

atleidimo
ir jie atleisdavo net to- dvasiškija, 
kius nusikaltimus, kurių pa- ga tuštybė.

r.uodėmiu
jiems
teisę,

sokie pagražinimai, kuriuos 
vėliau Įvedė Romos katalikų 

yra nereikalin- 
Reformatai ne

prasti kunigai negali atlei- pripažįsta nei Romos popie-
popiežius davė žiaus, nei jo kunigų tarpi- 
cenzūruoti nau- ninkais tarp Dievo ir žmo

gaus. Vienintelis tarpinin
kas esąs Kristus. Popiežiaus

sti. Vėliau 
jiems galią
jas knygas ir šalinti iš kny
gynų priešingus katalikybei 
raštus.

—Bet visgi man neaišku, 
kas jie buvo: kunigai ar po- 
licmonai?

Jie buvo pusiau dvasi-Sni^’ 
ga:

Connecticut valstijoje la
bai susirūpinta sumažinti 
eismo nelaimių skaičių. Tuo 
tikslu norima išleisti Įstaty
mą, kuris reikalautų, kad 
jaunuolių iki 25 metų leidi
mai vairuoti būtų su jų sa
vininkų nuotraukomis. Sta
tistika rodo, kad didesnis 
eismo nelaimių procentas 
tenka jaunuoliams ir dažnai 
Jiems girtiems esant. Kai 
leidimai vairuoti turės nuo-

slenkstis labai že
mas. Lyginant su žmonėmis, 
nustatyta, kad didžiausias 
klausos aštrumo slenksčio 
skirtumas yra žemų ir auk
štų garsų srityje. Todėl ar
kliai daug geriau už žmogų

Gyvulių jautrumas tem
peratūrai yra mažesnis už 
jauti-umą lietimui. Arklys 
geriau už šunį atskiria šilu
minio dirgiklio stiprumą. 
Jei šunys skiria temperatū
ros skirtumą iki 2 su puse

pratęsė, 
siuntimas

Drg. I. Bieliauskas pareiš
kė negalįs be Keleivio bū
ti ir paprašė prenumeratą 

1 pratęsti. Tą patarnavimą aš 
:jam mielai atlikau.

J. N.

agentūra bilietams Į dangų traukas, tai tas užkirs kelią
pardavinėti nėr eikalinga 
Jie aiškina, kad bažnyčia 
susideda iš klaidingų žmo- 

todėl ir ji pati klaidin- 
taip pat klaidingi yrapusiau

nė pusiau politinė orgam-...... ,
zaci ja, tėve. Jie stengėsi isi- V1S1 .kun.,"ai; .vyskupai, 
skverbti i karalių .ūmus, bū- -įvažiavimai ir sinodai, 
ti jiems dvasiniais kapelio- sakai, kad tiems
nais ir politiniais patarėjais. Į parmazonams sekėsi toki ti- 
Stergėsi saviškius istatvti 'dėjimą Lietuvoje platinti?

girdi Įvairius silpnus garsus ; laipsnių, tai arkliai—net iki
gamtoje.

Žodžiu, arklių klausa via
labai gerai išsivysčiusi. Ji 
beveik neblogesnė už šunų.

Uoslė ir skonis
Gyvuliai pažįsta Įvairius 

kvapus. Uoslės dėka jie pa-

iems svaigiųjų gėrimų pirk- 
i. Dabar svaigiųjų gėrimų 

oardavėjams dažnai yra 
sunku tiksliai nustatyti jau 
nuolio amžių, nes iš išvaiz
dos daug jų atrodo vyresni.

Pranas Naunčikas

Svetimu protu netoli nueisi.

HAMILTON, ONT.

mimsteriais, senatoriais ir 
kitais aukštais valdininkais.

—Sekėsi, tėve. Ir- labai 
sekėsi. Beveik visi didiką

GERIAUSIA DOVANA

Ir tuo račių laiku jie sten-į^uvo priėmę reformatų 
gėsi paimti i savo rankas mokslą. Jie buvo jau prista- 
mokyklas ir auklėti sau pa-|t§ savo bažnyčių ir mokyk- 
klusnų jaunimą. įlū, spausdino ir platino sa-

—O kam jiems jauni- vo knygas. Kai kurios kata
mas?

—Paklusnus jaunimas jė
zuitams buvo reikalingas 
tam. kad užaugęs remtų jų 
politiką. Jie siekė isigyti ko 
daugiausia turtų, taigi reikė
jo, kad būtų kas jiems pa
dėtų pralobti. Lietuvoje jie drybės?

Jei galvojate apie dova 
tą savo pažįstamam a 

tai
geriausia 

ios knygos:
Stepono Kairio “Lieturr 

budo”, kaina $5.50
Kipro Bielinio “Dieno-}

raugui,
<ad

atsiminkite 
dovana bu

likų bažnyčios ilgi buvo jau 
perėjusios Į reformatų ran
kas.

—Nu. tai kokiu spasabu ; jant”, kaina $6.00. 
jezavitai juos išnaikino?

—Gudrybėmis, tėve.
—O kokios buvo tos gu-

Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

—Visų pirma jie stengė
si susirasti šalininku. Pradė-

buvo Įsigiję daug dvarų. Sa 
koma, kad vienu tarpu jie 
turėjo jau suėmę Į savo ran- j° steigti savo mokyklas, i

Jas galite gauti ir Kelei
vio administ’ acijoje:

63<j Brnadw?»v.
Rfftlnn ?7. Mai«.

SOPHIE TUCKER

Buvusi žinoma dainininkė, 
dabar jau 76 metų amžiaus, 
dalyvauja New Yorke žy
dų “I niled Jewish Appeal” 
jos garbei surengtuose 
pietuose kovo 27 d.

laipsnio Celsijaus. Arkliai 
gana lengvai atskiria 24 
laipsnius nuo 25, 44 laips
nius nu 45 ir 1.1. Tačiau kuo 
artimesnis t e m peratūros ! 
dirgiklis arklio kūno tempe
ratūrai, to sunkiau arkliai 
skiria temperatūros skirtu
mą. Šie duomenys sugriovė 
ilgai vyravusią nuomonę, 
kad gyvuliai jaučia ne tem
peratūrinius, bet skausmi
nius dirginius.

KODĖL MES JŲ 
NETURIME?

Puikus 5-mečio koncertas

Mūsų ligonys

Jau ilgesni laiką serga ir 
gydosi ligoninėje B. Gra
jauskas ir J. Budnikas. Mie
liems tautiečiams linkime iš
tvermės nugalėti ligą ir 
greit pasveikti.

Neilgai pabuvo
Prieš kelius mėnesius Lš 

Amerikos į Hamiltoną at
vyko jaunas energingas ku
nigas V. l’oimanskas ir V. 
A. V. parapijoje pradėjo 
eiti vikaro pareigas.

Parapijiečiams malonaus 
būdo ir puikios iškalbos vi- 

, karas labai patiko ir visi 
juomi džiaugėsi, bet, deja, 

• neilgai. Kun. V. l’oimanskas 
kovo 17 d. Hamiltoną ap
leido. -lo daug kas gailisi.

Hamiltono Lietuviu Na- Išvykimo priežastis nesu-
mo valdvba 5 metu sukak- gvvenamas klebonas Juo- <• <- * '
ties proga surengė koncertą, zas Tadarauskas.
kuris puikiai pavyko.

Koncerte dalyvavo virš
300 žmonių.

Koncerte gražiai pa-iro-
dė jauna daug žadanti dai- 
ninikė L. šukytė. Rašytojas 
H. Nagys iš Montrealio 
skaitė savo kūrybą.' Kviety- 
tė su savo studijos moki
niais gražiai pašoko ir J.

Daug buvau girdėjęs apie 
Chicagos Tautines Kapines, 
bet jas pamatyti tegavau 
tik visai neseniai. Tikrai jos 
įspūdingos. Jose jau virš 
20,000 laisvų lietuviu ilsisi.

Mes, kanadiečiai lietu
viai, tokių kapinių neturi
me. o reikalas yra. Štai ne
seniai gaunu laišką iš Jono 
Novogrodskio iš Toronto. 
Jis rašo, kad mirė V. Kalec- 
kas ir io kūną pasiuntė pa
laidoti Į Chicagos Tautines 
Kapines.

Kanadoj nemažai yra lie
tuvių, kurie norėtų turėti sa
vas laisvas kapines, bet nie
kas nepradeda jomis rūpin
tis. Steikime laisvas kaoines 
kur nors netoli didesnio lie
tuvių gyvenamo miesto!

S. Taurinskas

Hamiltonicti*

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Ve n sk unas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland. 
A, J
ssKELEIVIO

KALENDORiiiS 1S61 METAMS
Mūsų kalendorius 1061 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
<aikas kalendor.ų uz. i akyti, jj tuoj gausite.

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

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
į ypač dėl ž' miai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
Į senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity- 

oja: tą supras. Kalendoriaus kaina dabar

i)

yra

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus pra-'ome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay------ :------- South Boston 27, Ma*».
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BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas

PAPRASTOS I R MADINGOS

• I
Ir tikrai vieną vakarą Pi anas ir aš dainuodami paro

diją “Lietuvi, prikąsk liežuvi, ne? nišai seka mus” susi- I 
dūrėme su mokytoja. Ji nenutylėjo, tačiau ir nenorėjo 
manęs suėsti, užuot antitarybinės ii pasakė chuliganišką 
dainą. Humanistiškai pasielgė!

—Kokią bausmę jam už tai siūlote, draugai kom
jaunuoliai. Aš siūlau Gūželį iš komjaunimo pašalinti,— 
baigė rajono pirmasis komjaunimo sekretorius.

—Aš siūlau pačiam Gūželiui suteikti žodį, tegu jis 
paaiškina susirinkimui ko stumiamas jis šitaip pasielgė,— 
tarė pirmininkaujantis.

Kiti pritarė.
—Prašau drg. Gūželi!
Atsistojau. Žinojau, prieš melą veikia tik vienas gin

klas—melas. Ir kuo lankstesnis, aštresnis jis bus, tuo 
greičiau aš paguldysiu savo priešą.

—Draugai Komjaunuoliai,—prabilau—, aš tikrai 
Kalėdų pirmąją dieną neatvykau į darbą ir pilnai prisi
pažįstu kaltas. Tačiau aš negaliu sutikti su drg. Purvelio 
išvedžiojimai?. Ne todėl nedirbau, kad šventinau Kalė
das, ne todėl, kad būčiau neatsikratęs religiniais prieta
rais, o todėl, kad mes kartu su Jockum ir Jonaičiu vakarą 
prieš pravaikštos dieną šventinome vienos merginos var
duves. Gėrėme iki ryto ir todėl nutarėme nedirbti. Girtu
mas darbovietėje būtų turėjęs sunkesnių pasekmių, tokia 
bent mano nuomonė. Aš turiu pripažanti irtai, kad kom
jaunuoliams gerti nepridera, tačiau taip išėjo. . . —susi
rinkime buvo daug degtinės mėgėjų, ir aš žinojau, kad 
už tai tikrai mare sunkiai nebaus.—Bet jeigu aš, kaip 
sako drg. Purvelis, būčiau sąmoningai šventes Kalėdas, 
tai aš sąmoningai ir sistematiškai lankyčiau bažnyčią, 
o tuo pačiu jau seniai būčiau iš komjaunimo pašalintas, 
tačiau iki šiolei man dar niekas tokių priekaištų nėra 
padaręs.

įSu Ctuuru ' i - i*. finrin mAi’nnnnvim rvci.jr v i<* ir iiioicv vvp jvz viKUia

ir išdrožė:
—Kažin ar ne drg. Gūželį aš praeitą sekmadienį ma

čiau išeinant iš bažnyčios.
Man buvo taip. lyg kūju kas būtų davęs per galvą. 

“Pakepiau”—galvoju. “Dabar gyventi ar mirti”— ir aš:
—Mane jūs matėte bažnyčioje? Ir jūs drįstate prieš 

visą susirinkimą taip kiauliškai meluoti!?—Tuo akimirk
sniu išsitraukiau savo komjaunimo bilietą ir, atkišęs ji 
tai mare bažnyčioje mačiusiai mergiotei, rėkiau, lyg 
baisiausiai Įžeistas,—Imk bilietą, jei mane tikrai matei! 
Imk! Ko neimi? Aš savęs neleisiu apšmeižti, tiek savi
garbos aš dar turiu!

Mergina sumišo ir, nudūrusi akis, tylėjo. To aš ii 
laukiau. Nuėjęs prie pirmininkaujančio stalo, padėjau 
savo bilietą ir, sugrįžęs savo vieton, nieko nelaukdamas 
tęsiau :

į —Mane kaltina dainavus chuliganiškas dainas. Taip, 
dainavau, tik jokiu būdu ne chuliganiškas. Galite mane 
statyti akis Į aki su ta mokytoja. Toje dainoje aš neįžiū
riu jokio chuliganizmo. Daugiau aš neturiu ko pasakyti. 
Bausmę nuspręskite patys. Aš baigiau.

Stojo tyla. Pirmininkaujančiam buvo nepatogu, 
prieš jį gulėjo mano komjaunimo knygelė ir jie tarė:

—Drg. Gūželi, pasiimkit savo bilietą.
—Aš jo nevertas. Negarbė tokiam religiniais nuodais

kvėpuojančiam chuliganui nešioti garbingą Lienino jau
nimo bilietą.

Nuleidau galvą. Paini situacija ir ne tik man, bet, 
matyt, ir sekretoriui, nes jis žvilgčioja tai į mane, tai į 
ant stalo gulinčią knygutę.

—Drg. Gūželi, komjaunimo knygutė ne skarmalas, 
—prabilo Purvelis,—kad ją galėtumėt mėtyti kur pagal 
vojate. Prašau pasiimti bilietą.

—Drg. Purveli,—kreipiausi į jį,—tamsta pats pa
siūlėte mane iš komjaunimo pašalinti, todėl aš ir padėjau 
čia savo bilietą. Nevertas aš jo,—ir vėl šypsausi.

Staiga sekretoriau- tonas pasikeitė:
—Jūs nesupratote manęs, mūsų uždavinys yra au

klėti, o ne tuojau? šalinti iš komjaunimo,—Purvelis nebe- 
puolė manęs, niršulys jam buvo praėjęs.—Bet nepasi-’ 
džiaugtum, jei tave pašalintume, tada visam amžiui bū
tumei žuvęs žmogus. Tuo pačiu reiktų atsisakyti vienuo
liktos klasės, kurioje dabar mokaisi. Kurgi dėsies liau
dyje pasitikėjimą praradęs? Akmenis skaldyti galėtum! 
Štai tokia būtų tavo ateitis. Tačiau mes to nenorim, ar 
ne tiesa, draugai komjaunuoliai?

Ir visi jam pritarė.
Taip po ilgų ir painių diskusijų kiekvienam “trio” na

riui buvo nutarta išnešti griežtą papeikimą neįrašant į 
dokumentus. Iš didelio debesies iškrito tik mažas lietus. 
Bet ir fabriko administracijos ruožtu mums išnešė pa
peikimus.

sijungs ir cukrus ištirps. Su- purumo. Į išsuktą sviestą 
dėjus visus kiaušinius, po dėti po šaukštą atšalusią 
šaukštą dėti grietinę ir cu- kiaušinių masę ir sukti, kol 
krų, gerai išsukti, kad nelik- susijungs. Sviestą ii- kiauši- 
tų cukraus kristaliukų. Tada nių masę išsukus, įlašinti 
supilti išspaustą citrinos arako ar kitų kvapų.
sunką, sudėti sumaišytus su ---------------------------
kėlimo milteliais miltus ir
krakmolą ir, viską gerai iš
maišius, pilti į partioštą for
ma. Kepti maždaug valan-

KRAUJO ANTPLŪDIS 
GALVOJE

Jeigu jums kartais nema
ria vidutinio karščio krasnv Joniai muša i galva krauids,
ar orkaitėj. Ataušusį tortą tai yra neblogas naminis re- 
.perplauti į 3-4 sluoksnius ir čėplas: Paimkite ko grei- 
‘ pertepti kremu ar uogų bei čiau šiltą kojų vonią, i tą 
vaisių koše. šonus apibars- Šiltą vandeni įmaišykite vie- 
tyti to imties torto trupi- ną valgomą šaukštą garsi
niais, viršų aptepti kremu, čių miltelių. Tai gerai ir 
Dalį kremo nudažyti kava greitai padeda nuo kraujo 
ar degintu cukrumi ir švirk- antplūdžio ealvoie.
štu torto pakraščiais pavin- 
giuoti juostelę. Torto pavir
šių puošti virtais rojaus 
obuoliukais, kriaušėmis, ag
rastais, šermukšnių uogo
mis, aj>elsmo žievutės ruo- 
želėmis ir kt.

Kremo paruosimas:

V. F.

žalg:?<o mūšis

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusk 
knygelę “Žalgirio mūšis’. 
Neturintieji laiko storu kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų ivyk’ ska:tvti

Kairėj New Yorke rodoma medvilnės suknelė, o dešinėj Romos madų kūrėjų su
kurta šilkinė suknelė, prie kurios tinka ch rizantemų skrybėnė.

PAVASARIS

Pavasasris! Juokias 
Skaisčioji saulužė. 
Gėlytes bučiuoja 
Ir glosto giružę . . .
Jau marguoja pievos, 
Ir sodai baltuoja, 
Lakštingala čiulba, 
Gegutė kukuoja.
zvi i:~i___ _______ 1v/i, miKMiia. oi, gei a . 
Tik džiaukis, sieluže! 
Iškilki padangėn, 
Nuskrisk į saulužę!
Gražus, oi, gražus mūs 
Pavasario lytas, 
kilniųjų troškimų 
Žiedais nusagstytas!
Težydi mums gėlės! 
Teskamba dainužė! 
Sieloje pavasaris,— 
Šviečia saulužė . . .

Salomėja Nėris

viiškinamas. Ne tik dėl to, 
kad mažai yra susmulkin-

Dubenį su kiaušiniais ir 
cukrumi Įstatyti i karšto 

į vandens puodą ir išplakti iki šioj knygelėj ras tą, ką 
tirštų putų. Kol išplakta ma- kiekvienas turėtų žinoti, 
sė atauš, išsukti sviestą iki Knygelės kaino "O oontų. 
$OOOOOt*OOSCSt/C^'- - z -xi- z -j-.-je •'T*“—

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitara Dovanoti

VAIKO SVEIKATA. parašė dr. V 
Tumėnienė. <iausz svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais, 13<i psl. 
kaina ......................................... $1.23

tas, bet ir dėl to, kad ma
žai pakliūva sekrecijos sul-

Įčių (seilių). Tada virškini- .. ,, ‘ , 'i-i,- ! DlENOJANT, Tcnygnesių karaliaus. irias skrandyje labai yra ap- sūnaus Kipro Bielinio įdomūs ats* 
' sunkinta- tokiam “nepato- I l90s’metakRiŠ’a-!fmi

1 _  ...__ ■ -r...

Nereikia skubėti

LIETUVA BUDO.
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Tjetuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 41pcslamu. 
didelio formato. Kaina .... $5 50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P Abelkio 
isterinis romėną- iš žemaičiu krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

žEMfi DEGA, J Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 nsL kaina__ .Į4.50

SOCIALIZMO TEORiJA. Trumpai ir 
aiškėti parodo. ka»»» keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

•ŠŪJUS’.EMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*. 536 psl. Kaina $5.00

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją, Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITCS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje paračyti vairde'-iai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct

pit-iarua*giam” maistui suvirškinti.
Aišku, jeigu *tai pasikar- ■

toja dažnai, kasdieną, ar 
net kelis kartus per dieną, 

į tai galima laukti įvairių pasaukto 
virškinimo sutrikimų.

Išmintinga namų šeimi
ninkė, žmona ir motina at
kreips ypatinga savo dėme- lietuvių dainos amfpjkoje 
si, kad jos šeimos nariai ne- ’ ~~ ’ ’ * J ’ <-
.algytų greitai. Ji turėtų pa- ; 
irūpinti valgant sudaryti j 

i kuoramiausias sąlygas (dai
nos. muzika, radijas) ir ne- 

i apsunkinti valgančiųjų prie 
(stalo nemaloniomis kalbo- 
‘mis ar priekaištais, bet pa
ti ramios nuotaikos pasi
stengs ramiai pavalgyti.

A. GERUTIENĖ
Gyvename tokiame am- kurios nepaisydamos nuo- 

jiuje ir tokiame modernia-(vargio vis dar skubiai tebesi- 
ne krašte, kur reikia sku- \ ruošia savo kambariuose ir 
lėti be jokios pertraukos. • virtuvėje. Rodos, dar darbo 
Skubame į darbą, skubame ; likutį reikia pabaigti! O 
namo iš darbo, skubame na- ten, žiūrėk, stalas dar ne- 
mie greit valgį paruošti, \ nuvalytas stori, lėkštės ne
skubame apsipirkti krautu
vėse. . . .

Visur bėgame, vis skubė- 
iami. Tačiau kiekvienas iš 
mūsų žino, kad skubėjimas 
yra didelė blogvbė. kuri su
ardo žmogaus sveikatą. 
Nuolatinis skubėjimas vei
kia mūsų nervus, širdį, virš
kinimą. Ir jeigu vis neatsi
randa mums progos ramiai 
pailsėti, tai ir visai blogai 
gali baigtis.

Reikia būtinai stabtelėti,
kad laiku pailsėti. Nes jeigu žmonai.

suplautos ... ir vėl 
skubomis, vėl dai 
pia, kad tik greičiau 
baigtų. . .

Ir kada ji nueina pailsėti, 
visiškai nuvargusi ir išsisė
musi, jau ji nebegali taip 
greit atgauti savo pirmyk
štį stovį. Pasilieka mažas 
negalavimas, bloga nuotai
ka. O kai pareina jos vyras 
namo, ji zirzinti, yra prie
kabi, nusiskundžia. Kam iš 
to nauda? Nei vvrui, neii. J

.u pa- 
pasitem- 
" na-

rimų antroji 
Kair.a $6.0*

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. ža. o
I domūs atsiminimai.

na
477 nsl kai 
..... $5.<X

T.irr'yn; žinynai 
ruoš- Anicetas Simutis, daugy 
žinių lietuviu i- arvlu kall-'m’

apie lietuvius 
464 psl. Kaino

visame pas-.nl-
$6.51

pavargę nepailsėsime, tai to 
nuovargio susikraus daug,

Tačiau, dar didesnė žmo
gaus negerovė yra skubėji-

virš mūsų jėgų,—tai jau ly- mas valgyti. Gerai nesu- 
gu susirgimui. Ypač įsidė- kramtytas maistas, nurytas 
mėtina tai šeimininkėms, gabalais, aišku, blogai yra

Štai tokią tikėjimo laisvę laiduoja taiybinė konsti
tucija šiandieniniam lietuviui. Tokia laisve naudojausi 
ir aš. Dvi bausmes už vienintelį pasinaudojimą konstitu
cijos laiduojama tikėjimo laisve.

(Bus daugiau)

ŠElLIibiNKĖMS
Smėlinis tortas

keikia imti:
uncijas svieso. 8 unci-8

ias cukraus, -5 kiaušinius. 
14 uncijų miltų, 3*2 uncijas 
krakmolo, 1 citrina, 4-5 
šaukštai rūgščios grieinės, 1 
-ankštelis kėlimo miltelių.

; pūtis citrinos žievutės ar 
kitų kvapu.

■ ikia imti:
8 .m .Dos sviesto, 2 kiau

ri?.:, 4 uncijos cukraus, ke
li lasai arako. 14 uncijų uo- 
gų ai- vaisiu košės.

išsukus iki puru
mo. dėti Į ii po vieną kiau
šinį, dali cukraus ir sukti, 
kol kiaušinis su sviestu su-

ESTHER PETERSON

Ji dabar yra darbo sekre
toriaus padėjėja ir moterų 
skyriaus direktorė.

lys, 472 dainos su gaidomis. Ang 
liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti i; 
lietuviškai nekalbantiems. i—'šv 
326 pusi. kaina ........................$3.00

MAŽOJI LIETUVA. parašė V. Gim 
butiene. Gimbutą'. T i-uris, J 
Balys hr J. Žilevičius. 226 r si 
kaina ......................................... $5.00

lengvas būdas išmokti ano 
LĮSK AI. Geriausiai vadovėlis pra 

dedBntiem.s angliškai rr.Jcytis 
duoda ištarimą, angli'-Su~ pasikal 

bėjimus. Kair.a .................... 5 Cnt
dARLBOROUORS l ITHUANIAN 

SELF-TA VGTTT M. Ini-ioos pe
ras vadovėlis ’.et.ivių kalb i' mo
kytis angliškai kalbančiam, li
psi., kair.a ............................ SI.2F

OEMOKRATTNTO S OCIA LIZ MC, Į CEZARIS, Mirko Jesolič 
PRADAI. Por,u!;a-i ir randir.g: ! trijose dalyse, kiekviena 
knyga šių dienų klausimams sn Į 42. ara viręs 3 dalys .... 
prasti. Kaina ............................59c > NAUJA VALGIŲ KNYGA.

'EMUNO SŪNCS. 'nėriau® Valuc 
ko romanas iš U‘35 metu Su-alki 
jos ūkininku vukiRmo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma da’i« j 
psl. Kaina............. ............. $5.00

EMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaioe- 
ko romano antroji dalis. 420 pus
lapiai. Kaina . ............  $4.0f

IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų ^plėtojime?’ nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pop’eriuje. Kaina...................... $8.50

IAURUO-TU TAKELIU, K. B
Kriaučiūno at i-m r. i m ai iš Lietu
vos ir iš Ameriki 7 lietuviu gyve
nimo. 178 psl., kair.a ........... $2.Od

MKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU
RVSTJA. arba komunistų dik*atū- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir va’dynrc praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

BEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

'R ROMOS PorrEžIUS YRa krt. 
STAUS VIETTNTNK’S? Parašė 
kunigas M. Val-idka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

1ILŽINO PA UNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 72 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina ....................................... $2.50

<ODĖL A§ NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Raina .............................  20 Cnt.

\LTORIU SESftI.Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap. 
rašo, kaip kunigą' Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina ...................................... $6.00

LIETUVIŲ KALBOS CR'MšTIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams,
pių. Kaina ...................

144 pu-la-S1.00
romanas 
dalis do 
.. $6.<)0

parašė
M. Michelsonienė, 260 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina....................... $2.5C
KIS? ’N THE DARK. J. Jazmino 

ang’u ka’ba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. <> mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 4G7 psl. Kair.a ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS Pagal Kantskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 osL, kaina......... 25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popie-ias,
kaina $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<34 C. Broadiraj ——So. Boston, Mass.
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Vien duonos nepakanka
Konsulatas įieško Trumpos žinios Jicškojimai

kryp-
nlotu

Butkus Stasys, Juozo sūnus iš 
Pavidaujo kaimo, Šimkaičių vai. 
čyžius Antanas iš kelionių km., 
Alytaus apskr.
Kamarauskas Stasys, kilės iš . 
Kauno ir ten gyvenęs prieš karą

Atsimename gerai kaip tolimesnio skridimo 
žiedais apkibus', vyšnia, gra- tis? Kur kūrybinių 
ži ir gausų dai lių žadanti laukai? Kur mūsų veiklos ir 
buvo netolima praeitis. Or- lietuvybės palaikymo bei 
sanizuojasi ir sutartinai ku- žadinimo lankos? Ar kelio Kaminskas Aleksandras, Vlado
įiasi mišrus ir vyrų chorai, toliau nebėra? Ar nebeįžiū- sūnus, gimęs 1911 m'. Kybar-! 
Kaip pilromis burėmis į pla- rime jo valgiais ir skanės- tuose.
čius vandenis nerianėiujų tais pertekusioje jūroje? Kuncaitis Jonas. Endriaus sū- ■
laivų kapitonai stovėjo va- Tik vakarienės su skaniais nūs. ir jo sūnus Jonas iš Nor- i
dovai: kompozitorius Julius užkandžiais, tik pramogos vaišų km, Rubleliu vai., šakių’
Gaidelis ir nepailstantis mu-’su silpnesniais ir stipresniais apskrities.
zikas Jeronimas Kačinskas, gėrimais; tik, ak, skanėstai Marcinkevičių? Kazimieras Al-. 
Jų sukurtu chorų dainų gar- ir skanskoniai su visokiau- girdas. Petro sxnus. giyięs 1929 
sais žavėjosi tų laivų Įgulos siais prieskoniais. Prašome: m. Kamardės dv„ Saločių vai.,» 
ir gausūs keleiviai: senieji vaišinkitės jūsų pačių pini- Biržų apskr., dingęs iš Šiaulių 
ir vėliau į ši kraštą atkilę gaiš apmokėtais produktais 1941 metais.
lietuviai. ir pripildykite savo jau ir Miliauskas Antanas, Juozo sū-

Greta ju kaip besifor- ^P kupinai prikimštą orga- nūs. kilęs nuo Balbieriškio, gi-
muojanti įiarit., noh, Hen". n!™?: ™ T?’
riko Kačinsko vaidybos 
studijos klausytojai ir Alek-

GERI KAIMYNAI IR GERI DRAUGAI

Nėra čia mums ko piautis, galime gražiuoju gyventi, 
taip nutarė mažiuks katinus ir šuva, rodos, tam visiš
kai pritaria. “Amžini priešai” atrodo susitaikę.

VIETINĖS ŽINIOS

—Daininikė Gražina Ma
tulaitytė - Ranitienė, buvusi
Lietuvos operos ir operetės nežinau,. Anksčiau gj

,, , , , • , r. ,r "*1 tebegyvena Uaterbury. <solistė, Velykas praleido So.

Ieškau Pranciškaus Vaitkaus, jo 
žmonos Petronės ir jų vaikų: sūnaus 
Jono. dukters Elenos (ištekėjusios 

yveno 
Conn.

Noriu užrašyti jiems palikim*, tad 
Bostone pas Eleną ir Stasį/“ 'iSUi""“'*
Santvaras. Viešnia nuolat' ni? s<> West st.... _r , Rockford, I1L (16gyvena New lorke._______________________

Ieškau Onos Gradziaakienės. Ji prieš 
10 metų atvažiavo iš Austrijos, 

Į Krutinau am Inn apylinkės ir, rodos. 
Įgyveno Brookiyne. Ji pati ar ja ži
nantieji rašykite:

Mrs. K. V. Balsys 
2150 -Ith Street,
Santa Monica, Calif.

ba-—Joanai Nevieraitei
landžio 8 d. Strand 
rengiama šauni priešvestu- 
vinė puota.

—Baigėsi streikas mote
riškų rūbų siuvėjų, užsitę- 
Jsęs savaitę laiko. Streikas 
į buvo palietęs 2,000 siuvėjų.

ĮVAIRENYBĖS

sandros bei Antano Gustai
čių sukaupto Sambūrio vai
dybos dalyviai. Ir senimas, 
ir jaunimas vienoje kupeto
je. Ir slenka štai pasigerė-

viui ir visiems kitiems virš- Narvilas Zenonas. Motiejaus 
kinimo organams, bet nie- sūnus, gimęs 1920 m.. Tilvikų 
ko dvasiai, nieko sielai, nie- km.. Kulių vai., Kretingos aps., 
ko kasdienybes ir maisto gyvenęs Gargžduose, dingęs 
pertekliaus nuvargintai šir- karo metu 1944 m. 
džiai. . . Argi ne tretieji me- Prulienė-Bendaravičiūtė Nasta- 
tai beprasmiai, skalaudami zija. Mateušo duktė, gyveno į 
kasdieninę buitį, šniokščia Worcesteryj.

Ieškau .-avo draugo Kazimiero Griš- 
kaus. Jis gyvent. U'aterbury, Conn., 
o paskui išsikėlė į Califomiją. Iš Lie
tuvos kilęs iš Gendviliškės (kių, kai
mo, Papilės vals.. Šiaulių apskr. 
Tain pat ieškau Teofilio (Tapy liaus, 
Paličausko (Rakausko,. Jis kilęs iš 
Augustaiėių kaimo, Papilės vals., 
Šiaulių apskr. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patys ar juos žinantieji rašykite:

R. Praspaliauskas 
2435 \V. 45th Street,
Chicago 32, 111. (18Trumpiausias laiškas

Cezaris, Romos imperato
rius, nukariavęs Galiją, Ro-

............................. , . 1 mos senatui pranešė: “Veni,
jie visi pasitrauktų, taip sa- vidi vici.. Hetuviškai būtą: 
.kant atsargon , tai kuopa *• Atėjau, pamačiau, nugalė- 
paliktų visai be gyvumo! -----„

Bet gerai, kad ne visi jie

Ir po svetimu dangum 
lietuviškai kalbėkim

PARDUODU — NUOMOJU
Parduodu pusę farmos ir du trak

torius ir du trokus, tonos sunku
mo.
Kitoj pusėj farmos išnuomoja kam
barius pensininkėms moterims. Ge
riausias valgis ir kambariai. Galima 
naudotis virtuve. Graži vieta prie 
ežero. Rašykite savininkui:

Adam Mecelis 
Ralduin P. O.
Ontario, Canada (17

jau
Tas laiškas ilgus šimtme- 

buvo laikomas trum-
i Skautai “Lapinai” Vely
kų sekmadienį So. Bostono pasitraukia, o ypač veikles-tini jų įtempto darbo vai- . . .

ciai- Sekminių Vainikas tuscla dabartimi? Jokio Sabaliauskas Antanas. Jonas .. .. , . . . .
Mino žmona mano bota 'kultūrinio, vaidyba paremto Vladas iš Onušiškio. Trakų aps. ;L-_ P- Draugijos sa lej suren-jiu, o ga 11 gudresni, une 
Alano žmona—mano bota- Tunkevičius Vaclovas, buves ge šokių vakarą, pavadinę .ir toliau moka tas pačias
Kalėdų gleS,’ Raudonai Voki,tiio;e. ' J! “Po svetimu dangun,” |duokles ir augina

ir

vynas. Vincas Kudirka. Glu- ar vietinių solistų (St. 
šas. Argi tai nebuvo gražu (aopas, St._Saut\aia«. Iiena
. . _ _ . _ GipL'nmono Irt > noeivn_ •

Vokietijoje.
Vėžys Jonas, prieš karą gyve
nęs Kaune.

jį ‘To svetimu ciangum įauoKies ir augina mažais 
turbūt todėl, kad jo meninę mokesčiais didesnę apdrau-

cius
piausiu istoriniu laišku, kol 
nebuvo žinomas garsaus 
prancūzų rašytojo Voltero 
laiškas.

Atspausdinus naują kny
2 Sykiu Užgimti 2 Sykiu Mirti

' programą atliko nelietuviai,
A

nes, Leimonienės, Izbickie- 
nės, Mongirdienės, Daugir- ' 
dienės, Gerulienės, Vakau- ne’tuose 
zienės. Vaitkevičiaus, Ba- se- - *
rano, Leimono, Santvara,' Tik vienas vienintelis, _________________
Jašinsko. Vilėniškio, Aver- kaiP paskutinis mohikanas,
kos, Mickevičiaus, Strikai- smuikininkas Izidorius Va- MAIKIO IR Tėvo KRAITIS
čic,’- brolių Strolių, Zitos Za- syKūnas su savo smuiku --------
rarkaitės. Šmitaitės. Kon- kando pralaužti sukietėju-' Musu statytojai, atsinao- 

S! neveikios ir apsilftjdįmo jindami prenumeratas, atsiutė 
ledą: tik vienas, vienintelis, Maikiui su Tėvu dovanų: 
kaip išdegusioje sodyboje į , vainoki., iš Uatertov 

Conn. atsiuntė $6.00.

"isa tai Bostone. So. Besto- CONSULATF. GENERAL didelę salę. Buvo ir senimo,
lietuviu Atėnuo- OF LITHUANIA 

41 We*t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

bet, žinoma, jaunimo dau- 
1 giausia. Esama Bostone gra- 
Įžaus lietuvių jaunimo, tik 
'gaila, kad kitokiuose pobū
viuose jų mažai tematyti.

Programos p r a nešėjas 
Romas Bričkus be reikalo

dą.
I šios kuopos vaikų skyrių 

vajaus 
bet

jaunuoliams 
pro-

gramo jų veikimui. Dabar 
gi yra sumanymas, kad tu
rėtume pradėt ką nors daly
ti šių vaikučių naudai.

Gal galėtume ateinančią

Kaip yra galima išvengti arba 
. išsigelbėti nuo antros mirties— 

gą, Volteras (gyveno 1694- I išdėstymas su prirodymais. La- 
1778 metais) savo leidėjui j bai įdomu žinoti kiekvienam vv- 

pasiuntė laiška, kuriame bu-1 f1”, Ir rn?ie7uekįavKiTUZi5l!4a’ 
vo tik vienas ženklas: “?.

Trumpesnio laiško už 
Voltero parašytąjį kol kas ’ 
dar niekam nepavyko para
šyti.

79S N. W. įosth Street 
Miami 5(1. Ela.

Šv. Raito Tjrinėtoju 
SKELBIMAS

Kašmiro vilna

tautaitės, Nikoiskytėš, Luby
tės, Paplauskaitės, Karalie
nės, Karosiuko, Venckaus. 
Kubiliaus, Petro Viščinio ir 
kitų, čia neišvardintųjų?.

Žmonės su savo kūrybi
niais polėkiais ateina ir nu
eina, o ju kūiyba tebešvy- 
tuoja, kaip klaidaus pajūrio 
žibintas, ir šiandien tebežė- 
ruoja ir skaisčiais spindu
liais tebešviečia ir šaukia 
naujiems žygiams, naujiems 
užsimojimams. Taip, žmo
nės ateina, kuria, veikia, 
dirba ir ramūs gali eiti į pa- 
tala ilsėtis, nes jų vietoje 
stoja jauni, nauji veidai, 
naujos jėgos: Daiva Mon- 
girdaitė, Irena Nikolskytė, 
Rita Ausiejūtė. Raimundas 
Žičkus, dar viešumai neži 
nomi — Vaičjurgytė. Izbic- 
kaitė bei daugelis kitų. Pa
kaitų seniesiems vilkams iki 
valios ir pilnai pakankamai 

Bet kur nūdien tavo ryž 
tas ir kūrybinės ugnies 
liepsnos, mielas lietuvi? 
Kur kilnūs tavo dvasios šie 
kiai ir kūrybos užsimoji
mai?
Kaip gelmėse nugrimzdusio 
laivo vadovai ir darbščios 
įgulos, ant praeitimi švytin
čio kranto stovime išsigan
dę, pasimetę ir dairomės į 
klaikią nežinią. Kur mūsų

išlikusi gyva obelis!
0 kadaise buvusi darb- 

cioji ir mieloji Aleksan
dra Gustaitienė. kaip pakly
dusi žuvėdra, žvalgosi ap- 
inkui, nesurasdama toli

mesnio skridimo krypties: 
tik kadaise nėpevargstantis 
Antanas Gustaitis dairosi 
kažko, nesuranda, gal būt, 
iš viso neesamo: tik muzikai 
ir kompozitoriai Julius Gai- 
lelis ir Jeronimas Kačins-

V

ŽMOGAI S NAUDAvasara .svezt. juos vausj rl„„lilu„,as kuri,
>•0 amžinojo jaunumo šaltinio, nu- 

.. .. mirė ir jau seniai guli kapuose, nie-mas iš Rašmuo ožkų vilnų. i.<> nežinodami; bet atatinkamu lai-
r „ tai. Kažmire (Indijos šiaurtjc) ’SCėJSrSJS
Ga. patiems su jais suapasantt noo m gMmaJ teks «,į «««,-« k.-

sykiu į pajūrį arba kokį par
ką, supažindinti juos vienus

Ploniausias pasaulyje vil
nonis audinys yra gamina-

pranešjr.ėjo angliškai,
R..„1...__vaitai 1 iaHiviii

nes su kitais, su SLA ir pagaliau

Mrs. A. Urbon iš Rockford. reikėtų nepamiršti, kad savo Todėl visi suaugusieji, o kuris turi būt toks
Iii., atsiuntė $3.00 tarpe lietuvių kalba reikia ^ypatingai vaikučių tėvai, plonas, kad jaunoji ji galėtų

Po $2.00 atsiuntė: Mrs. Vera 
Taut iš Chcagos. III.; Mrs. Ma
ry Subačius iš Kingston. Pa.; _ 
Mrs. Anna šlegaitis iš Schenec- ' 
tady, N. Y.

Po $1.25: Joseph Daržininkas

būtinai kalbėti.
J. V—gas

SLA 43 kp. susirinkimas

Ši SI T kuopa yn a seniau-
iš Mt. Piemens. Mich., ir Mrs. šia ir didžiausia šioje apy- 
A. Matulionis iš Brooklyn, N. Y. linkėję. Ji turi 224 narius 

Po $1.00: J. Shileika iš Chi- suaugusius ir 42 vaikus, bet 
kas. kaip narsūs karinio vie- ca£°- bl.; Ignas Kolas iš E. Chi- nėra veikli. Gal todėl, kad 
neto vadai, stovi prieš savo Ind.: J. Jurkštas iš Law- kuopos nariai vieni per se- 
oačių sukurtus' choras ir rence. Mass.; Peter Norvrich iš ni, kiti per jauni. Dabar vėl 
klausia patys savęs: ka mes Little Pails. N. Y.: žukaitis šiuo laiku daug nariu bai-
turime dabar ir ateityje da- ’š Providence. R. I.; G. A. Ne- gia 20 metų mokėjimą ir jei 
ryti?! Kaip ereliai, paklydę vulis ’š Amsterdam, N. Y.; A
neišmatuojamose (savo kū- Laurutis iš Dorchester. Mass. 
ybai ir darbui) padangių J- Kazlauskas iš Amherst, Me.: 
platybėse. O plačioji vaidy- v- Glaveskas iš Montreal. Ca- 
bą ir lietuviškas dainas my- nada: Mrs. Z. Pakalniškis iš 
linčioji visuomenė susirū- Hartford. Conn.: Pijus Deren- 
linusi laukia, laukia nekan- čius iš Chicago. III.: Mrs. A. An- 
traudama ir pagrįstai klaus- droski iš Akron. Ohio: George

kviečiami atsilankvti į kuo- pe,-verti 
pos susirinkimą trečiadieni,; žiedą, 
balandžio 12 d. 7:30 vai. Į 
vak. Lietuvių Piliečių Drau- Nepaprasta* 
gijos patalpose So. Bostone 

į (368 Broadvvay). Tame su
sirinkime bus svarstomas ir 
minėtas klausimas, kaip 
mūsų jaunuosius arčiau pri
traukti prie Susivienijimo.

Taipgi nepamirškite užsi
mokėti savo duokles.

Juozas Lėkys

per sutuoktuvių

jautrumas

Gyvūnų jautimo organai
yra žymiai jautresni, negu 
žmogaus.

Kad žmogus pajustų cuk
rų vandens stiklinėje, reikia 
į stiklinę įmesti tris šimtą
sias dalis uncijos. Žuvis šį 
cukrų pajus ištirpintą 20-je 

į kvortų, musę—40-je kvortų.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268

dama: kada jūs, pajėgian- .Ruselas iš Miami. Fla. ir J. As- psl., kaina $2.50.
tieji ir galintieji, duosite ravas’š La Šalie. Canada. 
mums dvasinio peno? Kada J Po 50 centų prisiuntė: M. 
jūs vėl užsiliepsnotite kū- Tamulėnas iš Ratine, Wis.; Kl. 
rvbine liepsna: kada jūs, Katella iš Pennsauken. N. J.; J. 
vieton kasdieninės duonos. Poška iš No. Haven, Me. ir Ant. 
duosite mums dvasinio pe- Rinkus iš Detroit. Mich.

9 ’ ’ Po 25 c.: J. Sherman iš Hotno
Z. Girdauskas

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

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

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

“KELEIVIS” .

636 E. Broadway, So. Boston 27, Mate.

Springs, Ark.; P. Tamošauskas 
iš Detroit, Mich.; Jos. Murza iš 
Toronto.*Ont.: P. Rameika iš 
Bridgeport. Conn.; J.. Subačius 
iš Methuen, Mass.; A. Radze-
vich iš Torrington. Con.; J. Gu- j 
žaustas iš Waukegan, III.; P. 
Papucka iš Kingston, Ont., Ca
nada; Th. Shimkus iš Ringle. 
Wis. ir J. Borovec iš Aubum, 
Mass.

Visiems laikrašččio priete- 
liams atsiuntusiems paramos, 
Giriame širdingai ačiū.

Administracija

P&kalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-
kaimynus užsisakyti “Kelei*

» ir.s---------- *------

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a 8 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U* 
PELIAI NEGRJŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

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

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

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

SLA 43 kp. sekr.! o bitė pajus ši mažuti kieki 
ištii-pintą šimtuose kvortų 
vandens.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

COSMOS TRAVEL BUREAU 

skelbia
1961 EKSKURSIJAS 

J LIETUVA 
Apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines.

Speeialinės grupines ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KEUONtS 
Su M . S. BATORY

i LENINGRADĄ 
Balandžio 13 ir Liepos U—1961

Vedybos
Vedvbų tikslu noriu susipažinti su 

vyru tarp 52-58 metų. Turi būti sre- atsių.rime

vilties Pievuje, kurios ir jie patys 
laukia, būtent teisiųjų ir neteisiųjų 
prisikėlimą iš numirusių.”—Apašta
lų Darbai 24:15.

Kurie gyvens ant žemės tame lai
ke, kuomet karalija bus steigiama, 
tie pirmieji sraus protrų klausyti 
Viešpaties ir gyventi ir būti sujrrų- 
žintais į savo jaunystės dienas. Pa
skui bus išvesti iš kapų numirusieji 
ir jiems bus suteikta proga jfyventi. 
Jūsų mylimieji, kuriuos mirtis atėmė 
jums. bus sugrąžinti. Kaip laimingi 
bus tie laikai, kuriuose visi mūsų mi
rusieji draugai bus sugrąžinti j gy
vųjų žeme per Kristų ir jo teisybės 
karaliją. Tada visi pamatys kad ap
sakymas apie Jėzaus gimimą yra gė
ris naujienos visiems, ir visi žmo
nės gaus išgirsti šias naujienas. Die
vo pažadėjimai yra tikri ir bus įvy
kinti. Apaštalas sako kad Kristaus 
karaliavimo metu bus panaikinti vi
si žmogaus neprieteliai, ir kad pa
skutinė neprietelė, kuri bus sunaikin
ta. yra mirtis. (I Korintiečiams 15: 
25. 2fi) Kada visi nedorėliai bus pa
naikinti nuo žemės ir visi paklusnie
ji atsteigti į tobulybę, tada visa žmo
nija bus tikrai laiminga.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

»54 E. 41st St, Clevelanl 5. Ofci*
Mes turim- nasisvaitvmui laneKn. 

(Traets. paskaitos iš Šv. Rašto) ir 
nemokamai šitas knybu

rąs ūkininkas ir negeriantis. Būtų į parašykit mums.
gerai, kad turėtų kiek pinigu sutvar- Dievo Karalystės Žinios; Tėvas Sa
kyti ūkiui. Likau našlė, sunku tvar- nūs ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro- 
kyti ūkį. Pageidaučiau iš Edmonton tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
apylinkės. Rašykite: | pragara. __ , .

Mrs. J. Baranovski I Todėl ir jūs būkite gatavi ir jaa-
P. O. Bot 222 skite, nes žmogaus Sūnus ateis Be-
Viking. Alberta, Canada (ir. 'tikėtoje valandoje.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuviu* bendram lietuviškam darnai, audėja 

tautini sclidarumą. rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

r
1

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000. »t
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 deėimėial J 

ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečiu apdrauda—rimtas aprūpinimas atel- 
OaL "i

Vietų skaičius ribotas 
Reikia rezervuotia ii anksto
Mes taip pat padedam atke- 
liaut jūsų giminėm iš USSR
'SMULKESNIU ir PTLNESNlV 

INFORMAC’UU
raivkite arba akammnktte 

COSMOS TRAVEL BUBEAC, Iw
45 We*t 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Telefonas Orele 5-7711

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Ild 
gilios senatvės.

raugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
tonijoee Ir SLA Ontre Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. V1NIKAS 
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.

u

)



Puslapis aštunfog KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 14, Balandžio 5, 1961

Vietines žinios
i Lankėsi dail. J. Pautienius i būti patvirtintas 1963-64 Įteiktas ir Jono Romano va- joj salėje Laisvės Varpo bau- Choro gegužinė 

-------- atstovų rūmų ir senato posė- dovaujamam radijui pa-į ketas

Lankėsi dr. A. Žarskus

Praeitą savaitę mus ap
lankė teisių daktaras Anta
nas Žarskus, kuns netaip d

Sandariečiu moterų 
kortų vakaras

I Praeitą, penktadieni mus dy ir tik tada bus duotas nu- skelbti. Žinoma, ne veltui., 
aplankė dailininkas Juozas balsuoti polieėiains 1964 m. Bet J. Romanas atsisakė tą 
Pautienius, kurio kūrinių rinkimuose. skelbimą skelbti, nes jo są-
paroda Bostone praeitą pa- Antrasis niausimas jau žinė neleidžianti to daryti, 
vasari turėjo dideli pasise- bus duotas balsuoti 1962 m.
kimą. rinkimuose.

Paskutiniuoju metu jis į-------------------------- i —

Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoj salėje Balfo 
metinis banketas.

Draugijos Narys

turėjo parodą Hartforde, 
kurią aplankė 400 asmenų J. Romano sąžine Bendruomenes kandidatai

Ši šeštadieni, balandžio 8 jr paveikslų pardavė net 
. i :30 vai. vak. Sandaros flniiaiaii kui n Rnstnnp Pu., . . . Prieš 29 metus buvo isdaugiau kaip bostone. Pa- ui ,, . Į^nink,, Į Bendruomenės Tarybą 

iš Bostono iki šiol jau pa
siūlyti šie kandidatai: Ona 
Ivaškiene. adv. J. J. Griga- 

biauraus įus Pranas Mučinskas, inž.ir Keleivį. Svečią atlydėjo ii- gardžių užkandžių. Visi , Bosion? jis užsuko pažįs. £ O1 ” ‘ u?' ™ Aluc.nskas ,nz. - ~
mūsų kaimynas Pianas kviečiami dalyvauti. tamų aplankyti. Iš čia iš-i^SVeW„ p",, laika •• r“’ p"
1 .mirtas, kuris neseniai------------------------------ ,.,.t7 ; |Saules xei(k>- 1 ei ldlk5* Juknevičius ir Romas Bnc- metinis

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

•
Gegužės 7 d. Lietuviu Pi- f 

liečiu Dr-jos 3 aukšto salėj kaimynus užsisakyti “Kelei-
Bostono Lietuviu Tautinių šo- i-----------------------------
kių Sambūrio tautinių šokių ir Į IŠNUOMOJAMAS UITAS

kt. vakaras-banketas. 1 ,Išnuomojamas Lutas nuo balan- 
• I džio 15 d. gražioje vietoje prie Kero

popiet ! su’’* -iek:nio Dorchesteryj 5 kambarių 
j ir virtuvės 3-iante aukšte už $75 mė- 
• tiesiui tik suaugusiems. Kreipti., te- 

Choro ie.onu A V b-ūi/yU. <15

! Pakalbinkim draugue

, vį.'* Kaina metams tik $4.
ii

ir

Lembertas, kuris neseniai 
savo nekilnojamo turto tar- Prof. Ig 
pininkavimo Įstaigą sujun
gė su A. Ivas Lithuanian 
Agency, 545 Broadvvay, So.
Bostone.

vyko i savo nuolatinę gy- , 
Končius Velykas veliamąją vietą Chicagoje. 

praleido pas sūnų I

Prof. Igras Končius, ke
lias dienas pabuvęs ligoni-

daugeliui suve- kus.

Gegužės 28 d. 3 va 
>o. Bostono aukšt. mokyklos 

Bostono Mišraus 
koncertas.

KAMBARYS NCOM \l
Šviesu, kambarys, u atskilų įėjimu 
ir ccentine šnitna. Gera tra:;*,:<>r- 
acija, netoli (2 blokai? juro loau'ty- 
.ė. Kreiptis:

• 4)a K. “th Street 
So. Boston 27, ?.lass.

džiotų žmonių padėjo pa
žinti tikruosius komunistų 

_____ tikslus ir Įsi jungti i nuošir-
So. Bostono viešojoj bi- (lžiųjų kovotojų su komu

nizmu eiles.
Draugija turi skyrių ir 

Bostone. Jis kasmet rengia

Gamtos grožis
Kandidatų Įteikimo ter

minas baigiasi balandžio 8 
diena.

Birželio 25 d. Brocktone Ro
muvos parke Bostono Mišraus

--------------------------- nėję. prieš Velykas išvyko1 bliotekoje (646 Broadvvay)
Biblioteka vėl rodo filmus pas savo sūnų Conneeticut balandžio mėnesi džiovinto- 

valstijoje. Ten praleido ir imis gėlėmis, lajai? ir kt.
PARENGIMŲ KALENDORIUS

So. Bostono viešoji bibli- Velykų šventes, 
oteka (646 Broadvvay) pir
madienių vakarais vėl veltui 
rodys filmus. --------

Balandžio 10 d. bus rodo- Sandaros Motėm Klubas 
mi: Vakarų pasaulio menas, gegužės 21 d. Sandaros sa- 
spalvuotas filmas, rodantis lėj rengia banketą našlių 
AVashingtono muz iejaus karalienei pagerbti. Šiuo 
meno kūrinius, ir Kinijos metu našlių karalienės ka
mieno istorija. rimą nešioja Marijona Gai-

Balandžio 17 d. rodomi 3 lienė. 
filmai: Gegužės šventė Flo- --------------------------

Pagerbs karalienę

kaitų su atitinkamais eilė- hent I)o banketą, ku
rio pelnas eira draugijos jrašėiais, žinomų autorių ci-
užsibrėžtiems tikslams vvk-

Balandžio 9 d. Lietuvių Pi- 
iečių Dr-jos salėj Lietuvių 

Darbininkų Dr-jos 21 kuopostatomis vaizduojamas ir nu- .
įsakomas gamtos grožis. Tie (kxli. Toks banketas, i engia- banketas.

.................... - - mas ir ŠI sekmadieni, balan-
džio 9 d. So. Bostono Lietu- •
viu Piliečiu Draugijos salėj. Balandžio 16 d. So. Bostono 
To barkfto skelbimas buvo Liet. Piliečių Draugijos didžio-

Garsusis - Massachusetts

‘paveikslai” tikrai gražūs.

MTI šimtas metu

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

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Rral Ertate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių pardavi
mas. paskolų išrūpinimas, visokia 
and atv<a (insurance) namu. bal
du bei ati* i»r>ir,b:'it:. rme-«olin Iš- 
ieškojtmas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Technologijos I n s titutas i

$nuo balandžio 2 iki 10 d. 
mini savo šimtmeti. Iškilmė-

rencijoj, 2. Bramsas ir jo Dr. Matulionis visur suspėja ■ se dalyvauja daugiau ne
muzika ir 3. orkestro instru- -------- Į 150 žymių mokslininkų iš
mentai (Įvairių orkestrų in- Dr. Balys Matulionis pra- kelių dešimčių valstybių, 
strumentų garsu demonstra- eitą penktadieni išvyko i Balandžio 7 d. tose iškil- 
vimas ir paaiškinimas). Clevelandą, kur gyvena jo mėse kalbės Anglijos mini-

Balandžio 24 d.: 1. Žmo- du sūnūs (vienas medicinos stėnų pirmininkas Harold 
gaus meno lopšys, 2. Kas daktaras, o antras dar me- Macmillan ir valstybės se- 
yra modernus menas? ir diciną studijuoja). Ten jis kretorius Dean Rusk.
3. Iš tamsos Į šviesą. ne tik vaikus aplankys, bet

Gegužės 1 d.: 3 filmai, ir pasitras su Nagevičiene Iužinieriai remia šachmatus
rodantieji baletą: Londono jos vyro dr. Nagevičiaus; ~ ~ ...........
Sadler’s Wells, Othello ir monografijos reikalais, nes į Yorko lietuviai įną-
Amerikos liaudies šokiai. tą monografiją ruošia dr. |nienai g1 aziai pasitarnauja 

Kiekvieną kartą filmai B. Matulionis. i™?51; sacnmatų varžyboms,
tęsis ajiie 50 minučių. Vi- Iš Clevelando jis žadėjo .. u°'anas -tauie.-*.
suomei pradžia 7:30 vai. skristi i Halifax’ą (Kanado-* 1 šiol jie yra pasky įę ■> 
vakaro. je), kur gyvena jo duktė.

N ’ 1 JOSIOS ANGLIJOS 
M I lTRiNĖ R'.DIJO

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

f ?-l Bandomis 105.7 megaciklų 
Iš \VKOX, Framingham, Mas.'. 

V EDĖJ AS—p. V lščl> IS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

c.,
laisvės varpas J? Į

S LIETI V|V J j į 
programa f 1

M

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

So. Boston
, I At!i<ku visus pataisymo, remon- ' 

1 to *r Pro ektavimo darbus iš lau- fįį į • ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
JJę | J biznio pasta.ų, pagal .F&sų reika- •

■ ! lav*tną. Saukite visados iki 9 va- 
M i j landų vakaro. }

? Telefonas AN 8-3630

I! •

a' I

~ t -- -
X"W W W W W A « V V am*a<« «• v A

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

vienkartines ir 1 pereinamą { 
dovaną. Visos šios dovanos 
yra laimėtos Bostono šach
matininkų. 1955 m. Lietu- 

jvių žaidynėm, N. Yorke,

Kviečiame visus naudotis greitu 
patart i.v imu patikimos įstaigos

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAlSOm 
{Taisome, šingeliuojame, den- j 
• giame aliuminijurn ir dažo- S 
{ me iš lauko sienas.

Free Estimates

Šį Sekmadienį Balandžio 9 d.
50. BOSTONO LIET. PIL. DRAUGIJOS SALĖJ BUS įskiltą inžinierių taurę lai

ŠAUNUS METINIS BANKETAS I

Kurj ruošia

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 

21-OJI KUOPA

Pradžia 5 Vai. Vak.

mėjo Kazys Merkis. Jis lai- 
įmėjo ir kitą inžinierių tau- 
!rę, skirta individualinėm

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.

♦i
{ Free Estimates
• ŠAUKTI ro 5 VAL. VAKARO { 
’ Du broliai lietuviai ♦

Pristatymas garantuotas Į • Charles ir Peter Kislauskai • 
Siuntiniai apdrausti j • Garantuojame gerą darbą J

•Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
rmis k ■ : <. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
{riežtiik i nuo t,-/, šfyką Siunčiame su Inturisto leidimu.
• Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
i«
: General Parcel & Travel Co., Incbem 19o<m. So. Bostone, • 7

1958 ir 1961 m. So. Bostono '359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 
lietuvių šachmatų klubas

Šeimininkės pavaišins gardžiais valgiais ir gėrimais, 
bus gera muzika, bus reta proga senus draugus ir pažįsta
mus sutikti ir su jais pasikalbėti.

Be visų tų malonumų, keturi laimingesnieji banketo 

dalyviai gaus šias dovanas: šachmatų staliuką, rašomąją 
plunksną, St. Kairio knygą “Lietuva Budo” ir“Keleivio” 
prenumei-atą metams.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Iki pasimatymo 
bankete.

RENGIMO KOMITETAS

laimėjo inžinierių pereina
mąją dovaną, Įveikdamas 
abukart Brooklyno Lak, 
kuri reikalinga dar vieno 
laimėjimo, kad visiškai pa
liktų Bostone.

1960 m. Lietuvių žaidy
nėm X. Yorke, skirtą vien
kartinę inžinierių taurę lai
mėjo taipogi So. Bostono 
Šachmatų klubas, Įveikęs 
tą patį Brooklyno LAK.

Norėtųsi, kad Bostono lie
tuviai inžinieriai pasektų 
X. Y. inžinierių pavyzdžiu ir 
panašiu būdu paremtų ga
na sėkmingą šachmatinin
kų veiklą.

Šaca-mat

Gubernatorių gal rinksime 
keturiems metams

Kovo 29 d. buvo bendras 
Mass. valstijos atstovų į-ūmų 
ir senato posėdis, kuriame 
be kitko nutarta gubernato
rių ir kitus valstijos parei
gūnus rinkti 4 metams. Da
bar jie renkami 2 metams, j

Nutarta taip pat Įvesti ! 
progresyvĮ pajamų mokesti ! 
(kas daugiau turi pajamų, ■ 
tas ir mokesčių moka dide
snį procentą, kaip federali
nio pajamų mokesčių Įstaty
me numatyta).

Kadangi tai yra konstitu
cijos pakeitimai, tai minėtų 
nutarimų nepakanka. Minė-

Jstaiga atdara:
Ka-«d>en 9 \. M. 6 P. M. 
Šeštadieniai' S A. M. - t P. M.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

i • Draudžiame nuo polio, viso-»| I V I
; J kių kitokių ligų ir nuo nelai- ’ 

{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
{Visais insurance reikalais J 
{ kreiptis:

BRONIS KONTRIM

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE Į
j Turėdamas /erą. automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- 
» .r visomis kontioiemis ir 275 gal. aliejaus tanku J

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00 i :

v
J Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 

495 Columbia Road 
Arti Upham's Corner 

Dorchester, Mass.

į Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 j

: Dr. J. C. Seymour
(LAAUZIL S,

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas J 
{ Vartoj*, vėliausios konstrukcijos t 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 {
{ 5M BR<>AI»WAY {

SOUTH BOSTON. MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

kai įrengtą

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
II CENTŲ UŽ GALIONĄ

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Tš -'•.niu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
it SSSR muitą anmoka siuntėias.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ iSTAIGOIE. PRAŠYKITE Mf SŲ KATALOGŲ!

Iš to’liau •sin-Vito siuntinius mūsa viršui nurodytu adrssu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

ĮST ATO t 1 »FTW|*K V KRFTPKITftS I.IFtTVIftKM
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa INTCRTSTO j tralinį imai«. nai-piofinil rinkimu 4 moSiuntiniai priima*.* kasdien nuo 9 iki '» vai. vak.. ketvirtadieniais nuo ‘■9 pareigūnų linKimų 4 me

trai. ryto iki 7 vai. vak. ir aeatadieniais nuo R rylo iki 2 vai. po piet*. tRlTIš klausimas dar tUVCS 
VEhfJAS: JONAS ADOMONIS

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

Vienis aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- /» yon /
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų, -------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

•
j BRONIS KONTRIM
{ Justice nf thePeace—-Constable • 
• 598 E. Broadwav

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

________|
4 
s 
š

► Namus iš lauko ir viduje, s 
Lipdau popierius ir taisau a

ji viską, ką pataisyti reikia. 4
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

j Dr. J. L. Pasakarnis : 
t Dr. Amelia E. Rodd i

OITOMETRISTAI
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

i

X I

Parduodame liktai vatsli««. išpildome gydytoju re 
ceptu® ir ti.rime ' gatavu? vaistus.

Turime vaistu ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- 
j tus kraštus, kain per.irilina. streptomirina rimifoną. ir vai

stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Jei reik vaistu—eikit i liet avišką vaistine.

Sav Emanuel L. Rosengard. R. S.. Reg. Pharm.. 
j 382a W. BROADWAY. tarp E ir F gatvių. SO, BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
1 Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienine, ir sekmad-

Dažau ir Taisau

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. €0 5-5854

UMuuinimiiumi,

Charles J. Kay
LIETUVIS u

k
Plumbing—Heating—Gas—Oil t 

I Gazo Šilimą permainyti $275 M 

Telefonas: CO 5-5839 

! 12 MT. VERNON STREET

M DORCHESTER 25, MASS. 3] 
Lttmu rrrcnrmaccnnaB Į

5

»e«»M<oo&ec
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Kaa sekmadienį, 12.00 vai 

So. Bostone, L ir 4tb St. BAŽ 
SYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
.uviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURft 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštų į lietuvių kalbų.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADM AY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Į Rūpestingai taisome laikrodžiui, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 F.AST BROADWAY 
SOCTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Ifenjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lanyams 
{ Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
{ Visokie geležies daiktai




