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Amerika Atnaujins Atominių 
Ginklų Bandymus, Jei...

Amerika Atnaujina Atominių Ginklų Bandymus Atmos
feroje, Jei Rusai Iki Tol Nepasirašys Sutarti Apie 

Bandymų Draudimą Su Kontrole; Maskva Kalba 
Apie “Šantažą;” Nusiginklavimo Derybos 

Prasidės Kovo Mėnesio Viduryj.

i Amerika greičiausiai pradės 
atominių ginklų bandymus.

Amerikos prezidento pa
sisakymas dėl atominių gin
klų bandymų sąlyginio

Prezidentas John F. Ken
nedy piaeitą penktadienį 
vakare pranešė tautai, kad 
Amerikos vyriausybė nutarė
atnaujinti atominių ginklų atnaujinimo, sukėlė didelio 
bandymus atmosferoje ant- dėmesio visame pasaulyje, 
roję pusėje balandžio mė
nesio, jeigu iki to laiko Mas
kva nesutiks pasirašyti su
tartį apie atominių ginklu 
bandymų draudimą su kont-

LIETI v IU DELEGACIJA PAS JAV PREZIDENTĄ

Girdisi protestų, bet visi be
šališkai galvojamieji Žmo- Pre/.ider.L s i . I vo^c .y usario lo d. į 
nės supi anta, kad Amerika (pirmoj erėj) Grus/j. •. d:tg:-. ? ,r. I*, 
tUlėjo atsakyti į įusų apga-į «rresni(Hias į>;.r*»c-I 5 Antroj ci'čj ta p ■* ' ’ I*
vystę ir staigų atsimetimą1
nuo susitarimo atominiu£
bandymų nebedaryti.

rolė.
Pernai įusai po trijų me

tų derybų apie uždraudimą
atominių ginklų bandymų, ŽUmalistdi Bėga iŠ 
derybas pertraukė ir, atsisa-> ii* •• n /
kę nuo susilaikymo ginklus AlzcriJOS DruniSiO
bandyti, padarė tarp 40 ir 50 7---- 7—
sprogdinimų. Toks rusų pa- Alžerijoj taikos dar nėra.

Prancūzų “slaptoji armijos 
organizacija tęsia terorą

Murphy,

sielgimas privertė ir visas ki
tas atomines galybes per
svarstyti, ar atominius ban
dymus daryti ar ne. Ameri
kos vyriausybė tik dabar pa= 
sisakė, kad ji atnaujins ato
minių ginklų bandymus at
mosferoje, jei rusai tuoj pat 
nesutiks pasirašyti sutartį 
apie atomginklų bandymų 
uždraudimą ir kol nesutiks,

Vyriausybe Vėl Siūlo Senų 
irŽmonių Draudimą Ligoje
Vyriausy k ė Vėl Siūlo Kongresui Priimti Senų Žmonių

Draudimą Ligoje; Kongrese Ūpas Yra Žymiai Pasi
keitęs; Daugiau Atstovų Supranta Reikalą, Ypač 

Supranta Dėl Besiartinančių Rinkimų; Vy
riausybės Projektas Gana Kuklus.

Sovietų Kompartijos Prezidentas John F. Ken- 
C. K-tas Posėdžiauja n.«*>7ėl kreipėsi į kongresą

__ ___ siūlydamas priimti įstatymą
šį pirmadienį, kovo 5 d.'šeinio amžiaus žmo- 

Maskvoje piadėjo pusė- n1^ ^fikatos draudimo is 
džiauti Sovietų Sąjungos ko- gatves pensijų fondo. Is- 
munistų partijos centro ko- Ringais zodzn 3 prezi- 
mitetas. Svarbiausias klausi- įdentas 1 ’ es3 lsta‘
mas, kuri partijos centras pmm
bandys išspręsti, yra žemės Pemai metais tas įstat. 
ūkio gamybos negalavimai. į pa^o nebarstytas, o 
Laukiama, kad Nikita Chm- slal.s met?lb atiodo, kad jis 
šciov papasakos, kodėl ru- tur? daUSlau galimybes prū
sams nesiseka “pavyti įr eiti, nes daugelis atstovų įsi-

• ict.iviu <i«rtetarij;iN dalis. Iš kaires j Gesinę:
;o!i-. pr«».'.. Johu I . EenncfL. L. : ėnotis ir kon- 

1 .1. S.nca, J. Jasaitis. A. J. Rudis, kongr. W. 
\. Al.rait'iu, E. Bartkaus, St. Bar/.du- 

dr. A. Narsyčio, M. Vaidy-

1
'.<:«>«rankoj neri V. A imi haviouu-

ko. St. Briedžio, Z. J. t. r i galia ux, M. b *2.» \. Kvetkau
!<•>, ir A. Rėželio.

Af rikoje Sprendžiasi Lėklura Nelaimėse Katalikų Vyskupai 
Kodezijų Likimas Daug Žmonių Auka Smerkia Fašistus

Iš Anglijos kolonijų Afri- Pereitą ketvirtadieni, ko- Pereitą savaitę Amerikos 
koje dar lieka keletas, ku- vo i d., apie 10 vai. iš ryto, • katalikų vyskupai paskelbė

prieš arabus kaip savo lai- likimas kelia nemaža su- kada Nevv Yorko didmiestis kun. John F. Cronin paiašy- 
ku arabai vykdė terorą prieš; 511 ūpinimo Anglijoje ir jau ruošėsi iškilmingai pasitikti tą pasmerkimą įvairių fašis- valdžios nustat, 
urancūzus__ žudo be skirtu- laisvuose Afrikos kraštuose, astronautą John Glenn. lėk- tinių organizacijų, kurių da- i a išpildomi ir

mo, kur tik pasipainioja ara
bas. . .

Ta teroristinė organizaci
ja “įspėjo” italus žurnalistus

šiomis dienomis daug dė- lUVd> -- rmL'vl.“U s/in/iitim? nunu- <iai piiuygv nidMc
/btti/r ss« 
uau^ k

pialenkti Ameriką” žemės' Į'^ino, kad toks 'statymas 
ūkio tramvboie 1žmonių yra pageidaujamas.

Sovletaf ūkininkauja pa- Net ir f**?* 

gal -piana.” Vyriausybė nu- P'vpaganda prieš • socialt- 
stato ir paskelbia, kiek vai- zuot« mediciną daugelio 
stieėiai kolchozuose turi pa- ?‘*ov« nebebaido, nes rei- 
gaminti javu, mėsos, kiauši- kalas yra aiskus.
nių, pieno, sriesto ir L t Bet lelkala? Z1? dldells
valdžios nustatvti planai nė- senuosius is pensijų

“ Į iY»ofru.’i 10 Izon rrxr-

munistai anie ta ir kalbės

mesio kelia Rodezijų ir Nya- 
saland Federacijos likimas Pa °*

to į Jamaica panką prie kurios dedasi kraštą gelbs-; savo suvažiavime, 
o uosto. Visi 95 žmo- tinčios nuo komunizmo i>a- būti, kadtinėios nuo komunizmo pa- proga

Alžerijoj, kad jie turi tuoj
pat trauktis iš Aižeiijos, nes . •11111 -

kad tas uždraudimas būtų kitaip jie visi bus iššaudyti! i ris žūt būt nori tą Fefleraci-'Jos eR^,er.lal.."c<la mes-į melagingą fašistų pro , _____________________

kontroliuojamas. 11 žurnalistų apleido i ją išlaikyti ir užtikrinti joje j^’’" žūties' 'lėktuvą- l!“k'“lld^.’ kad> g"dl’ f1.1 y1“1 i Astronautas Glenn
Prezidenus J. F. Kenne- Alzenją. nes nėra tikri, kad :,altųjų gyventojų vyravimą. * į’ ^a;Uu eku vas, .|„i?musias pavojus is bol- ,,,,,, „-j. .

dy tuiejo pasisakyti del JA______  1. : I Negrai gyventojai j tą rei- mėn, bet kol kas jokios prie-

fondų matosi iš to, kad gy
dymosi išlaidos pokariniais 
metais pašoko į viršų keie- 

i riopai. Jei 1946 m. už vieną 
dieną ligoninėj reikėjo mo
kėti $9 su puse dolerius, tai 
dabar reikia mokėti 32 su 
viršum dolerių, o senųjų 
žmonių pajamos toli atsiliko.

ko tik vienas ar du italai
žurnalistai ir tie saugojasi. kalą kitaip žiūri ir nori pir- zasties dai nesurasta
kad prancūzų teroristai jų rp-iausiai Lkovoti sau lygias

pilietines teises ir paimti tų 
Rrastu valdymą i savo ran- 
kas. Anglija tose varžytynė-

Amerikos atominių bandy
mų atnaujinimo, nes visuo
menėje jau kuris laikas ky
la nerimo. Rusai savo ato
miniais bandymais paruošė 
dirvą naujausių ginklų ga
mybai ir Amerikos moksli
ninkų ir karių tarpe buvo 
daug nerimo, kad rusai gal
sugebėjo pasiekti naujų lai- aiškinti, todėl susitarimas 
mėjimų atominių ginklų ga- (’ar neskelbiamas, bet spau- 
nų boję.

Kartu pasaulyje ir net pa
čių amerikiečių tarpe yra 
nemažai žmonių, kurie vra 
griežtai priešingi atominių 
ginklų bandymams. Todėl 
prezidentas, rūpindamasis 
krašto saugumu, dar duoda 
progos rusams susitarti su 
Vakarų valstybėmis dėl bai
siųjų ginklų bandymų už
draudimo, tik reikalauja pa

nepagautų.
Taikos paliaubos Uup a-

rabu maištininkų ir praneū-‘ . i - • 1 -• se remia negrus, nes jų rei-zų vvriausvbės jau esančios , , . • i ,\ \ kalavimai yra teisingi, bet
kai kurie kalusimai baigti i įas. ne.Vaunka baltiesiems tų ITia< bct baukštomasi, kad ir 

kolonijų gyventojams. i toje nelaimėje mažai žmo- 
Kova dėl {lietinės ir šiau-; nių bus išsigelbėję.

ria jau paduoda karo paliau- linės Rodezijų ir Nyasa-į 
bu susitarimo nuostatus ir Jand persitvarkymo neprik-j (.KJž'IA. . .
ypač prancūzų armijai vy- lausomam gyvenimui, darosi į
riausy bė aišk’na, kas sutar- karšta ir negi ai ten jau pra- 
ta ir kaip krašto valdžia pa- deda kalbėti ir apie ginkluo- 
lengva bus keičiama. tą kovą.

kun. Cronin nurodo, kad 
bolševizmas Amerikos 
m a silpna jėga, jis buvo

>m-j f fj • Indijos Kinkiniuose Didelis Svyris Nehru Partija
Astronautas John Glenn,

Antrln L<>h>ivini< UUtnvyc /-imvim.uS viduj marinų pulkininkas, ketvir- Indijoj tretieji parlamen-
s ’ *" u’ivo žy- tadienį vasario 20 d. apskri- t0 rinkimai praėjo. Balsavi-Kov<» 7 /I vAannpi Afrikni •>,<1 J10 ,'uvv' z-j- lo miKimai praėjo

mikl iu y/.mpn su l oo kolei- sri|>resnks 1^6 m,, o ne ir išbuvo aukštybėse veik iš- me dalyvavo virš 120 milio- 
dabar. Bolševizmo pavojus do aplink žemę tris kartus nų žmonių, arba virš 60% 

tęsia iš lauko iš galingųjų tisas 5 valandas. Kai jis nu- turinčių teisė balsuoti, 
bolševizmo kraštų, ir tie, ku- sileido į Atlanto vandenyną, Kaip seniau, taip ir dabar

vių ir su 10 žmonių įgulos. 
Kiek toje nelaimėje buvo 
žmonių aukų, dar nėražino-

massachusetts NORi Hurmojc Kariškas 
VIENO kongresmono l>en.crsmas Pavyko

Massachusette valstija .lėi ln„J(. pereit<(S savaitės
sumažejusnj siek ties gyven- gale kariuomenės vadas1

daryti tą tuoj pat ir sutikti, 
kad atominių ginklų bandy

tojų skaičiaus būsimuose at
stovu rūmuose turės tik 12

p-n. Ne ’A in padare jierver- 
' sm;t. areštavo vyriausybės

mu uždraudimas būtų kon- alstovM rilabai tui i 11). Du na,.jus pasiskelbė kra.-to
tfiliuejamas. Rusai kontvo- k"nR;fT""“1,, ,!"T i ^imininku.
lės nemėgsta ir todėl vargu I k!a’,kad ’ ah lb ''' ai.i- jau |l(. karta Bur-vargu
jie prezidento Kennedy pa
siūlymą priims, o todėl ir

mų konsresmonų turės pra- m()S kal jumnenės varias Ne 
rasti savo vietą kongrese.. . wjn paima valdžia. Tą pat 

Tokie dalykai daug kam jįs buvo padaręs prie kele- 
nepatinka, ypač, kad repu- | jUv; metus, b<-t po kelių me-i 
blikoniškas gubernatorius ir (ų valdžią vėl buvo grąžinęs Į 
demokratiškas seimelis ir politinėms grupėpns. 

i senatas nesutaria, kaip pa- Burmos perversmas ivy-: 
Dėl dviejų mūsų laikraš- skirstyti rinkimines apvgar- kęs ramiai, tik vienas poli-! 

čio darbininkų ligos pereitą das taip, kad jų būtų ne 11, tikierius buvęs nušautas ir 
savaitę “Keleivio” negalėjo- bet tiktai 12. ta6 paU per klaidą. . .
me išleisti. Dėl to atsiprašo- Kad išvengtų visų tokių Kiek galima spėti iš su-' 
me mūsų skaitytojus. Liga nemalonumų, Mass. valstijos glaustų pr anešimų, Burmos 
buvo užpuolusi redaktorių kongresmonai stengiasi pa- kariškas perversmas buvo 
ir raidžių rinkėją, sunkiai didinti kongreso narių skai- daromas prieš kraštui gre-

PEREIT.) SAVAITĘ 
“KELEIVIS” NEIŠĖJO

karo laivas jį ištraukė iš van- pirmoj vietoj eina Kongreso 
_ dens ir tuoj gydytojai ir jo (Nehru) partija, ji gavo žy-

ud padeda 'kom'u.dzi'nui ša-1 ''yf?snTbė pradėjo aiškint jo mią daugumą atstovų parla- 
kelionę erdvėje. Paties as- mente ir to<lėl Indijos vy- 
tronauto sveikata visai ne- riausybės priešakyje pasiliks
nukentėjo dėl erdvės kelio- tas patg Nehru.
ne?;_. . . Amerikoje ypač buvo se-

Sėkminga astronauto ke- gama rinkiminė kova Bom-
.lonė sukėlė didelio entuzi- bejaus mieste, kur karštos 

svarbiausiai taiko j John azmo visame krašte. Astro- varžvtynėS ėjo tarp Nehru 
l.iich Diaugiją, kuri šiuo liautas buvo iškilmingai Pa_ | bendradarbio Krišna Men- 
metu vra gal žymiausia laši- sitiktas šalies sostinėj, jį pri- i on j,, dešiniųjų jnriitiko Kri
stine organizacija krašte. ėmė kongresas, kur jis paša- pajanj k Menon laimėjo,

: kė prakalbą, vėliau jis buvo jį ajjrjtavo ne tik Kongre- 
E. McCORMACK, JR. labai iškilmingai P^d’ktas g0 aitjja Nehru bet
įsANDIDATAS Į SENATĄ New Yorko didmiestyj ir pa- J,. Indijos komunistų parti- 

—— galiau jį iškilmingai pasitiko ja, gu,iai nesusitupėjusi K.
Mass. \ alstijos generali- jo gimtasis miestelis Nevv Menon politika pati ika, nes 

uis piokuioias, Edward Mc-jConcoiri, Ohifv jj<; yra gana keisL'3 politi-
(. oi maek, .Ji., si piiinariieių Astionautas ii jo Ji augai, gjerius kuris visada sugeba 
paskelbė savo kandidatūrą į kurie jau piimiau buvo iški- pateisinti Mr ’ visada
senatą šio rudens rinkimuo- 'ė , ci<Bę, kaip ii tie astro- randa viso’ - icKauių prie
se. Savo pasisakvme gen. • nautai, kūne dar keliaus į demokratinių šalių. 
prokuroras ilgai aiškina, ko- erdvę, krašte buvo garbina-

MŪSŲ KALENDORIUS 
JAU ATSPAUSDINTAS

rie bolševizmo pavojų mato 
viduje, norėdami ar ne, tik

šaulyje plėstis.

Kun. Cronin raštas neis- 
vaidija fašistinių organiza
cijų, kurių dabar pridygo 
kaip gry bų |»o lietaus, bet jis

kio senatoriaus mūsų valsti- mi kaip didvyriai, mūsų (lie
jai reikia ir paskui nurodo. nl pion.eria.-lalnnėtojai. _

kad jis tikisi galėsiąs mūsų Siuntiniu reikalu1 .
valstijos ir jos gyventojų in-

pakeičiamus bendradarbius,* čių. pridėti 3 ir tokiu būdu
todėl taip atsitiko.

“Keleivio” leidėjai

siančią “bolševizaciją” ir
Mass. valstija turėtų atsto- prieš žadamą duoti autoni- 
vu rūmuose ne 12, bet 13. ją tautinėms mažumoms.

Kubos diplomatas ("artos M. 
Lechu^a apleidžia VVashing- 
tnną po to. kai Kuba buvo 
paprašyta trauktis iš Ame
rikos Valstybių Organizaci
jos. Ryšiai su JAV vis ma
žėja ir Kuki darosi tikras 
Maskvos šašas Amerikos 
panosėje.

šią savaitę jį parsivežame 
iš rišyklos ir tuojau pat pra

šilto pianešame, kad I>aw- 
renee, Mass., Lietuviu Pilie
čių Klube kiekvieno mene- dedame siuntinėti jį užsisa- 

Kalbama, kad į senatą nio antrąjį šeštadienį, prade- kiusiems mūsų skaitytojams, 
bandys įeiti ir prezidento dant šiuo šeštadieniu, kovo Atsiprašome kalendorių 
brolis Edvvard Kennedy, tai 10 d., bus priimami siunti- užsisakiusius skaitytojus, 
demokratų tarpe varžytynės niai į Lietuvą ir i kitus kraš- kad suvėlinome jį pasiųsti, 
šiais metais bus karštos ir tus. šią ir ateinančią savaitę vi-
išanksto mažai kas nori pra- Globė Parcel Service, Ine. -si užsisakiusieji kalendorių 
našauti, kas bus nominuotas. Jonas Adomonis jau gaus.

teresus tinkamai senate at
stovauti.
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Jam 4 kartas saulė tekėjo
Pagaliau, vasano 20 d. Amenkos mokslininkams pa

vyko paleisti i aukštybes astronautą—keliauninką i erd
vės platybes. Tuo keliauninku buvo marinų lakūnas, pulk. 
Įeit John H. Glenn. Jr., 40 metų iš Nevv Concord, Ohio. 
Pulk. Glenn buvo iškeltas i aukšti vasario 20 d. ir tris 
kartus jis apkeliavo žemę. nusileisdamas i jūrą iš anksto 
numatytoj vietoj, kur karo laivai ji ištraukė iš vandens.

Pulk. Glenn kelionė erdvėje nuskambėjo po visą ša
lį ir užsieniuose ir visur sukėlė didelio entuziazmo. Mat, 
jo kelionė i erdvę buvo atvirai ruošiama ir gal apie de- 
sėtką kanų atidėliojama dėl netikusių oro sąlygų ir dėl 
kitų priežasčių, ir kai pagaliau kelionė Įvyko ir pasisekė, 
ji labai sudomino žmones ir kaip sportinis Įvykis iššau
kė didelio pritarimo. Net Rusijos diktatarius Chruščio
vas, sveikindamas pulk. Glenn kelionę, pasiūlė Amerikai 
ir Rusijai bendradarbiauti erdvės tyrinėjimo srityje, nors 
kai Amerika pakartotinai toki bendradarbiav imą ru
sams siūlė, tas pats Chruščiovas nesiteikė Į tokius pasiūly
mus net atsakui. . .

Amerikos pasisekusi kelionė i erdvę, kol kas tik tegu 
ir tris kartus aplink mūsų žemę, pralaužė ledus ir leido 
žymiai pasivyti rusus, nors tarpas tarp rusų ir amerikiečių 
galutinai dar nėra pašalintas. Rusai vis dar pirmauja ir 
savo raketų dydžiu ir padarytos kelionės aplink žemę il
gumu. Bet tai jau antraeiliai dalykai. Dai- keletas mėnesių 
ir dangiškame futbole jėgos susilygins, o vėliau rusai gal 
bus ir pralenkti.

Amerikos visuomenė pulk. Glenn kelionę aplink že-

VIENVOUKA MAŠINŲ VIENOJE NELAIMĖJE

Hartford-Sprin<?fieM plačiame vieškelyje vienas sunkvežimis sutriuškino keleivinę 
mašiną, du žmonės buvo užmušti. Dėl blogo matymo i tas cbi susidaužusias maši
nas greit Įvažiavo dar devynios mašinos i r gavosi visa krūva sudužusiu mašinų. Iš 
viso 14 žmonių buvo sužeisti, o du pačioj pradžioje užmušti.

Italijos vyriausybė
Italijoj nauja vyriausybė,

niems laipsniams?
Iš tiesų, kariški perveis-

mai kartais padeda karinin
kams pasiekti aukštesnių

“besiorientuojanti i kairę.’’
Krikščionvs demokratai, so-1,....................
cial.lemokratai ir respubli- ' lall,sni* f* I^^mas pa- 
konai sutarė su socialistų! 7^' G?f?‘ 
partija .lėl kai kuriu sociali- Į ka.‘I’ be‘uvlakas. majoras,. ,r 
nių reformų ir socialistų par-J '>ne t0 dar P^eręs maj..- 

tija žada remti vyriausybė

prezidentą, galima būti viso-i darbą palaidoti, kaip bever- PROF. STEPONO KAIRIO 
kios nuomonės ir dėl to ne- tį pinigą. Ji rašo: 1 PADĖKA
siginčysime. • “nes pats laikas jau parodė,

vykdomą reformų programą 
parlamente.

Po sekančių rinkimų, Ita
lijos socialistų partija gal 
visai atvirai Įeis Į vyriausybę 

, ir pasidaivs valdančios koa
licijos dalis. Gal taip bus,

; jei bandymas remti dabai- 
i tinę Fanfani vvriausvbe irI * * • « /*
; jos vykdomas reformas bus 
sėkmingas.

Vienas klausimas rūpi ir 
užsieniams: tai yra NATO 
kariškos sąjungos klausi
mas. Italijos socialistai se
niau dėjosi griežtai "’neitra- 
lūs” ir reikalavo, k

ras, staiga pasidarė genero
lu tik todėl, kad mokėjo sa
vo karininkišką priesaika 
riebiai apspiaudyti. Kodėl 
turkų karininkai negalėtų 
tokiom pat patriotiškom pri
vilegijom naudotis?

■<
Vietname

Tolimame Vietnamo kraš
te, kur amerikiečiai bando
padėti kraštą apginti nuo 
komunistinių kaimynų pasi
kėsinimų, vasario 27 d. ank
stų rytą du kariški lėktuvai 
užpuolė prezidento Ngo I)i- 
em palocių ir jį apšaudė ra
ketomis ir kulkosvaidžiais.

Užpuolikai buvo pietinio 
Vietnamo lakūnai, kurie, 
matomai, buvo parsidavę

ir reiKaiavo, Kad Itali-
__  _ . Ija trauktųsi iš tos kariškos

j -• * j-i4. • vs* ♦ —• ii- u u ' Bet štai kaip “V” aiški- kad J9 1 Amerikos Lietu- yiano Brangūs Kolegos! ; sąjungos. Bet dabar ir Xen-mę erdveje todėl taip aukštai vertina, kad ji padeda paša-1 H ., vinTarvbos Red i veikla filo- v- ,1.\. < 1 ..... ? J . ... na pasimatymo su preziden-: *arydos, Kea.; vetuos nio- \asano 16-os proga esu m socialistai sutinka, kad
Imti nuo Amenkos atsilikimo dėmę er ve» tynnejime. ru priežastis ir aplinkybes: Sofija yra savo atgyvenusi ir gavęs iš prof. S. Dirmanto tiktai gynimosi tikslu ir XA- komunistams ir bandė paša-
Rusai, su bolševikams Įprastu pei dėjimu. >av o ei dv ės .ai- *injciatyvos buvo pasiėmusi siandien nust°Jusi vertės ir kad laišką. Laiškas yra rašytas TO kariška sąjungą vra pri- linti iš kelio krašto prezi-
mėjimusbe pasigailėjimo visiems kaišiojo Į akis, kad sa- L.etu%ių Bendruomen_ kur. ap_i turi būtų išimta kaip bevertis PLIAS Valdybos vardu, imtina.. * * Įdentą.Užpuolikaišaudėtai-
vaime čia kilo noras pastatyti juos i savo vietą. Tas ir pa- jungia ^.isus Amerikos lietuvius, pinigus- Mielas prof. S. Dirmantas Dabar stebėsime, kaip kliai, nes nuo jų raketų ir
siekta, ar bent tarpas gerokai išlygintas ir rusiškas pagy- bet kurios tiesioginėje veikloje Su beverčiu pinigu nėra ’ labai kruopščiai laiške sura-j naujas posūkis Italijos poli-T kulkų 16 žmonės buvo su

ko daug cackotis. Mesti ji šė mano mūsų visuomenei; tikoje atsilieps Italijos masė- žeisti, bet prezidentas ši 
lauk ir viskas. Bent taip ma- nuopelnus, nesigailėdamas se ir kaip nenniniai socialis- kaną išliko gyvas ir sveikas.

ros neberaižys taip-ausų. Be to. erdvės tyrinėjimas ir ka
riškas krašto gynimas eina greta, todėl ir tuo žvilgsniu ša
lis bus ramesnė, kad rusiškas Įsibėgėjimas erdvėje liko 
sulėtintas.

Amerikos astronautas John Glenn apskrido mūsų 
žemė tris kartus. Jis skrido po 17,500 mylių per valandą 
greitumu ir išbuvo erdvėje 4 valandas ir 56 minutes. Grį"

laigi, iniciatyvos ėmėsi no “V” redakcija, kuri sar- man širdies. Ir tame laiške tai sugebės nutraukti
organizacija, kurios tiesiogi- matlyvai nutyli, iš kur ji ga- radau stambiai sumai čeki ryšius su Italijos
nėję veikloje “politiniai žy- vo teisę ar autoritetą mūsų mano sveikatos reikalams, tais.
giai” nėra numatyti. Toliau į visuomenines organizacijas Man vėliau paaiškėjo, kad
“\ meluoja, kad “naikinti” kaip bevertį pini- tai yra Jūsų, mielieji mano

. . “Suprantama, kad Bendruo- gą? i kolegos inžinieriai, man do-
žęs į žemę. jis plačiai papasakojo savo pergyvenimus ir j :nenė buvo imtis vei. po šitokių pasakojimų,! vana. Esu giliai sujaudintas
neslėpė techniškų kliūčių, su kuriomis jam teko erdvės kk)g tik tuo atveju> kai neVeikla įtarinėjimų ir stačiai iš pirš- ir nuoširdžiai Jums dėkin- 

susidurti. Toks atvirumas skiriasi kaip diena nuo Į pasireiškė tenai, įą kur ji turė- j to išlaužtų informacijų “V” gas už tai, kad manęs neužTr i ztvt zi i n JNCrtlVJIlVT JV
nakties nuo rusų paslaptingumo ir pagynų ir tuo daro gero 
įspūdžio į žmones.

Savo kelionę aplink žemę pulk. Glenn darė 100-160 
mylių aukštumoje. Tokioj aukštybėj lėkdamas apie žemę 
jis buvo vienintelis žmogus, kuris vasario 20 matė net ke
turius saulės patekėjimus ir nusileidimus—vieną kartą 
su mumis visais, o tris kartus iškilęs aukštybėse, kur mes 
dar tik mintimis galime pakilti...

jo kilti.

LB tarybos nutarime 
pintis pasimatymu pas pre
zidentą visai jokių ultimatu
mų ir ALTarybai sąlygų ne
statoma, bet stačiai buvo nu
tarta rūpintis audiencija, 
nes vienas asmuo pasisiūlė 
galįs išrūpinti tokį pasima
tymą. To užteko priimti nu
tarimui apie politinę veiklą, 
kas į LB "tiesioginę veiklą” 

į neįeina.
----------------- Toliau “V” imasi ant AL

ELEMENTARINIO PADO- sybė pasiūlė, kad viena de-1 Tarybos karstyti savo šuniu- 
RUMO ATSTOVAI legacija atstovautų visus kus ir rašo:

lietuvius, kas ir paragino 
ALT ir LB sudaryti vieną

APŽVALGA

gavo 
komunis Plieno derybos

Plieno darbininkų unija 
ir desėtkas stambiųjų plieno 
kompanijų buvo pradėjusios 

Iš Alžerijos praneša, kad derybas dėl darbo sutarties 
arabų nacionalistų parla- atnaujinimo. Vyriausybė no- 
mentas ar vadų pasitarimas rėjo, kad tos derybos būtų 
Libijoj pritarė padarytoms I pagreitintos ir kraštas nura- 
karo paliauboms su gen. de mintas dėl plieno kainu pa- 
Gaulle vyriausybė. Prancū- stovumo.

'įtou|ma”‘tra!iau' •Ta!>1>"a-,Ia!bo, f*k?t0'
idaru- gyvenimo sąlygas ir duoda kad de,'yb^'

' kraujas del to nesustojo he-,del darbo sutarčių atnaujini- 
tis, kad vyriausybė ir arabų mo dabar sėdi ne tik darb-

. - , - rr- - -i „j i sukilėliai sutarė taikintis. daviai ir darbininkai. lx-t irtarpusaviolmusų levynes

miršote. dėkingas už Jūsų

‘Taika” Alžerijoje

redakcija dar sako, kad su
grįžus delegatams iš sostinės! žmoniškumo man žygį, už 

ru“ į savo gyvenamąsias vietas: Į realią man pagalbą, kuri 
“atsiras ir daugiau temų
bėti ir apie lietuvišką solidaru-' gyvenimo sąlyga
mą, ir apie paties laisvinimo man galimybę ir toliau ra
darbo surimtinima ir net apie miai ir pajėgiamai dirbti. ....... tr J i sukilėliai sutarė taikintis.džentelmeniškumą 
sautykiuose bei elementarinį 
padorumą tokio darbo vykdy-
me.

Amerikos lietuvių delega
cija lankėsi pas prezidentą .. .
ir ta proga mūsų spaudoje delegaciją iš _0-ies asmenų 
teko girdėti daugiau niūra- kuri ir lankėsi Pas P^iden- „ 
gėjimų ir išmetinėjimų kai-
mymams, kaip džiaugsmo, 
kad Lietuvos bvla gavo šiek

tą Vasario 16 dieną. 
Apie tą Įvyki dabar gir-

“Atrodo, kad Bendruomenės 
veikla išsivystė ir buvo paremta 
visų organizacijų bei pavienių 
asmenų, kurie nepritaria ligsio- 

' linei Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdybos diktatftri- 
nei ir sanavaudiškai politikai.’’

Taigi, atsiras ir reikalas 
pakalbėti apie “elementarini 
padorumą,” tik gaila, kad 
apie tą prekę “V” nepagal
vojo pirma negu rašė tą savo 
rašiniuką apie “troikas” ir 
savanaudžius. . .

MŪSŲ BOLŠEVIKAI 
JAUDINASI

_ . . .. Prancūzų slapta kariška vyriausybe turi žiūrėti per
Jums, mieli kolegos, lin- organizacija pradėjo teroro petį besideriantiems, nes vy

kiu sėkmes, turiningo ir lai
mingo gyvenimo, uoširdus 
dėkingumas mielam prof.
S. Dirmantui.

Steponas Kairys
Smithtovvn, N.Y.,
1962 m. vasario 19 d.

GAVO ANTAUSĮ

kampaniia prieš arabus gy- riausybė atstovauja visų in- 
ventojus ir ją vis didina, teresus, arba nacionalini in- 
Arabai bando atsimokėti tuo teresą, o t<xlėl turi sekti, kad 
pačiu prieš prancūzus. Ka- derybos tarp darbdavių ir 
da grįš taiką i Alžerijos darbininkų nepažeistų viso 
miestus ir kaimus? krašto interesų.

Rodos paprastas dalykas.Paryžiaus vyriausybė ma-: 
no. kad paskelbus karo pa-; Dervbose

dime visokių balsų ir balse- 
tiek “publicity.” Mat, visas Hų, kai kurie jų yra itin įdo- 
reikalas buvo sugalvotas tų mūs. Šį kartą paminėsime
žmonių, kurie į reikalą žiū-Į tik vieno laikraščio pasisa- Amerikos Lietuvių Taryba 
rėjo konkurencijos akimis, o; kymus tuo reikalu. Paimsi- į yra sudalyta politinių srovių

“V” redakcija, kuri šitą 
išmislą rašo, gerai žino, kad

ne Lietuvos bylos skatinimo 
sumetimais.

me Brooklyno “Vienybę,” susitarimo ir lygybės dėsniu, 
kurioje tam pačiam straip-; Jokis diktatūros ten nėra ir

Pasimatymo su preziden-.snyje pinasi nuomonių dau- negali būti. Kai grupės no
tų reikalą iškėlė Petras Vi-1 
leisis iš VVaterbury peniai 
Liet. Bendiuomenės tarybos 
suvažiavime. Jis siūlė parū
pinsiąs audienciją pas pre
zidentą LB taiybos nariams.
Taryba 12 balsų (iš 32 daly
vavusių su balso teise) nu
balsavo rūpintis audiencija Amerikos 
pas prezidentą ir net sudarė 
kokią ten komisiją tam rei
kalui. . .

Po to reikalas aptilo ir tik 
šiais metais sužinojome, kad 
po 18 metų saldaus neveiki
mo Petras Vileišis per sena-, , , . . . „
torius audienciją išklabeno ' kaiP troika, 
ar ben jam buvo pažadėta nežinome, bet tas ir nesvar-
išklabenti. Bet it- Amerikos bu- Svarbu J™- kad ALTa‘ 
Lietuvių Taryba buvo pra- r>’ba buv0 Prašiusi pasima
čiusi pasimatymo pas prezi- tymo su prezidentu, bet ga- 
dentą, todėl kai Connecticut įtinai laikas nebuvo nusta- 
senatoriai išrūpino audienci- tytas. Ar buvo “ypatingai 
ją P. Vileišiui, kartu vyriau- degantis reikalas” pamatyti

giau, negu tas laikraštis turi 
redaktorių. Apie delegacijos 
sudarymą “V.” rašo šitaip:

‘‘Prie Amerikos Liet. Bend
ruomenes, visados maniusios, 
jog reikia organizuoti masinę 
lietuvių delegaciją, pačiu pas
kutiniu momentu prisidėjo ir 

Lietuvių Tarybos
‘troika’, ligi šioliai palaikiusi 
nuomonę, jog bent šiuo metu 
nesą ‘ypatingai degančio reika
lo’ pas Amerikos prezidentaą 
apsiląnkvti.”

Iš kur “V.” ištraukė tokį 
mes

ri, jos savo atstovus ALT

Baisiai nepatinka mūsų 
bolševikėliams iš Laisvės ir 
Vilnies, kad prez. John F. 
Kennedy priėmė lietuvių de
legaciją.

Laisvė net siūlo pažan
giajai“ lietuvių visuomenei 
pagalvoti apie savos delega
cijos pasiuntimą, ”kuri iš
dėstytų jam visas šelmyste,

centre keičia. Todėl kalbėti k?kias lietuviškieji "veiks- 
apie “diktatūrinę” ALT ar niai atlieka, apgaudinėda 
jos diktatūrinę politiką yra
tik paprastas šmeižtas, blo
gos valios liūdnas vaisius.

Dar negražiau “V” redak
cija pasirodo su “savanau
diškumo” kaltinimu. Ji ne
patiekia jokių įrodymų, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai turi kokios nors nau
dos iš ALT darbo, Todėl 
toks mėtymasis savanaudiš
kumo kaltinimu rodo tik, 
kad “V” redakcijoj rašo ne
atsakingos plunksnos, 
kurios svetimos garbės ne
moka gerbti ir su žodžiais 
gali nesiskaityti.

Jei aukščiau “V” redakci- 
;a lyg ir priekaištavo Ame- 
ikos Lietuvių Tarybai joe 
neveiklumą, tai, apsidūmo
jusi, ji nutaria visą ALT

mi visuomenę.
Žinoma, niekas Baltuo

siuose Rūmuose tų pažan
giųjų“ nepriims, bet būtų į- 
domu, ką Bimbos ir Andriu
lio delegacija prezidentui 
apie ”veiksnius“ pasakytų. 
Juk prezidentas žino, kad 
tie "veiksniai“ rūpinasi pa
laikyti gyvą Lietuvos klausi
mą, sielojasi, kad Lietuva 
greičiau nusikratytų Mask
vos jungu. Tam pritaria ir 
dabartinis prezidentas Ken
nedy, nes neseniai atsilan
kiusiai lietuvių delegacijai 
pasakė žinąs Lietuvos pa
dėtį ir pritariąs lietuvių pa
stangoms.

O "pažangieji“ juk turė
tų prašyti pripažinti Lietu
vos pavergimą.

Kiekvienoj diktatūroj ma- 
sni ”činai“ stengiasi di

desniems visaip laižytis.

darbininkai ir 
gali padalyti

sius miesto Viriui'kariui Į,kon,Promis«ant . ™totojų 
mene. teroras bus nugalėtas, kupros—darbdaviai pakelia

liaubas ir apstačius didžiuo- darbda'da’

o tuo tarpu gyventojams, eu
ropiečiams ir vietiniams, bus

Gražiausias pavyzdys buvo P^a^'iai aiškinama, kaip pe- 
Stalinas, kuri į padanges kė- į ritamame laike, iki ple- 
lė kiekviena proga, o dabar aoi tautinės grupės
jo vietą užėmė Nikita.

Kovo mėnesį Sovietijoj 
rinks Aukščiausios TTary- 
bos ir Tautybių Tarybos na
rius. Savo kandidatūrą tega
lima statyti kurioj nors vie
noj apygardoj, bet Maskvos 
tarnai visame krašte pasirū
pino, kad Nikita Chruščio
vas ir kiti šiuo metu jam iš-i giausia pulkininkai, bandė 
tikimi padėjėjai būtų ”iškel- nuversti vyriausybę ir Įvesti 
ti“ Įvairiose apygardose. ■ vėl karišką diktatūrą. Ka-

Aną kartą rašėme, kad ir'nninkai buvę nusivylę, kad 
Lietuvoje buvo "iškelti“ ir išrinktasis parlamentas ir 
Chruščiovas, ir Suslovas, ir
Kosyginas ir kt.

Bet šta vasario 11 d. tie 
didieji "ponai“ paskelbė 
"Atvirą laišką apygardi- 
nėms rinkinimėms komisi
joms“. Iš jo matyti, kad tie 
didieji pasirinko už Lietuvos 
ribų esančias apygardas.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį ” Kai

naudosis plačia autonomija 
ir pratinsis žmoniškai sugy
venti po 7 su viršum meti] 
pikto karo.

Turkijos karininkai
Turkijos respublikoje pe

reita ketvirtadieni jaunesnio 
amžiaus karininkai (dau-

nauja vyriausybė nesugebą 
krašto tvarkyti taip, kaip 
pulkininkai norėtų.

Kariškas perversmas ne
pavyko. Pasipriešino gene
rolai, kurie ne taip seniai 
patys darė karišką pervers
mą ir valdė kraštą diktatū
ros konstitucija pasirėmę!

išdirbinių kainas ir tuo būdu 
gali pakelti darbininkų už
darbius, o vartotojai paskui 
moka brangiau už gamina
mas prekes, nes jų interesų 
niekas nesaugo. Tokių susi
tarimų tarp darbdavių ir li
nijų yra buvę nemažai.

Bet vos tik darbo sekr< to
rius užsiminė apie vartotojų 
ar “nacionalinį” interesą, 
tuoj pasigirdo protestai ir iš 
unijų ir iš darbdavių—gird i, 
kas drįstų varžyti kolektyvi
nių derybų laisvę? . .

Kolektyvinės deiybos yra 
nevaržomos. Plieno darbi
ninkai ir darbdaviai negalė
jo susitarti ir vėliau atnau
jins derybas. Tuo tarpu vi
sas kraštas yra netikrume, ar 
plieno kainos bus pastovios, 
ar ne? Vyriausybė mano, 
kad svarbu būtų kainu pas
tovumą išlaikyti, bet ar taip 
mano unijos ir darbdaviai?

Visiems iš to matoma pa
moka, kad laisvos kolekty
vinės derybos yra laisvos,

Pulkininkai šiuo tarpui taip, bet jų laisvė visdėlto 
pralaimėjo, bet kodėl po nėra absoliuti ir besiderian- 
pulkininkų majorai ir kapi-! tieji turi atsižvelgti Į visuo- 
tonai negali imtis garbingo J menės interesus, kurie taip 
perversmininkų darbo? Kas pat yra svarbūs ir reikšmin- 
gera generolams, kodėl tas gi. Jų nepaisyti negalima, 
neturėtų būti gera žemes-i J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kanados lietuviai ir SLA rinkimai

K«vo mėnesi prasidės SLA 
Pildomosios Tarybos rinki
mai. Kandidatai jau buvo 
nominuoti gruodžio mėnesi. 
Daugiausia balsų yra gavę: 
į prezidentus -- P. Dargis; 
i viceprezidentus — S. Ge
gužis; i sekretorius— B. Pi
varonienė: i iždininkus — 
Nora Gugienė; i iždo globė
jus — E. Mikužiūtę ir St. 
Briedis; į daktarus kvotė
jus — d r. S. Biežis.

ŠĮ kartą i vicepreziden
tus eina ir kanadietis Jokū
baitis.

Mūsų broliai Kanadoje 
turi gerų veikėjų, ir Susivie
nijimui būtų sveika nors 
vieną jų atstovą turėti Pildo- 
moj 1 aryboj. Bet iki šiol 
buvo kliūčių. Konstitucijos

piliečių, kurių JAV vyi-iau- 
svbės organai jau negalėtų 
kontroliuoti. Ar neįsiveltų 
tada Susivienijimas Į keblu
mus?

šis klausimas gal bus ga
lutinai išspręstas būsimame 
SLA seime. O dabar, kol 
padėtis dar neaiški, reikėtų 
balsuoti į viceprezidentus 
už Stasį Gegužį, Jungtinių 
Valstybių pilietį, šitaip klai
dos nepadarysime. Gegužis 
yra senas ir patyręs SLA 
veikėjas, išbuvęs bene 17 
metų prezidentu, ir gabus 
seimų vedėjas. Svarbu dar ir 
tas. kad jis gyvena Mahan°y 
(.’ityje, netoli nuo SLA cent
ro, kur viceprezidentui rei
kia visada dalyvauti Pildo
mosios Taiybos posėdžiuos.

5-to skyriaus 1-mas poskyris Ir parankiau, ir Susivieniji- 
teigia, jog Pildomosios Ta- mui išlaidų mažiau, 
rybos nariais gali būti ren- Kanadiečiai, be abejo, 
kami tiktai tokie SLA na- dabartinę padėtį supras ir 
riai, kurie via išbuvę gera- neužsigaus. O jeigu vėliau 
me stovyje penkerius pasta- paaiškės , kad kliūtis galima 
ruosius metus be pertraukos, apeiti, tai po dvieju metu 
ir yra Jungtinių Amerikos galės laisvai rinkimuose da- 
Valstybiu piliečiai. 'lvvauti. Pildomoji Taryba’

Kanados lietuviai nėra renkama kas dveji metai. 
JAV piliečiai, todėl jie ne- SLA 175 kp. narys
galėjo būti renkami SLA
Pildomo jon Tarybon. Visi 
kildavo klausimas, ar nebū-i 
tų galima ta SLA konstitu
cijos

WILKES-BARRE, PA.
Mes tik šitaip minėjome

pa.ag.-afa pakeisti? i. -Lietu'°l- "‘''‘■^lausomy- 
Sitas klausimas iškilo ir pra-'bes.P^kelbimo sukakus va-
eitame SLA seime Pittsbui- fano.11 <L ’.uvo 
ghe. P-odos. pačiu kanadie- '*r v,etos ''a(llJo Pavalanti,.,pačių
čių buvo pasiūlytas šitoks 
pakeitimas: "...Pildomosios 
Taiybos nariais gali būti į 
renkami tik tokie nariai, ku
rie yra išbuvę gerame stovy
je Susivienijime ne mažiau 7 . ......, . - i • - * šeimoje, kuri skaitydavo Kekam o paskutiniuosius metus .. ... ,• T , Irtvi ir kitus hetuviskus laik pnes rinkimus, ir yra Jung-, 
tiniu Amerikos Valstvbiut * *.
arba Kanados piliečiai“. I .. , .. . . , ..

Seimas ši pasiūlvma karš- ;,ls ^^bejo tą istoriją net
tai svarstė' ir nutarė: kad tnimpoj kalboj išsamia. pa-

pakeisti, l’a:ak,o£1-... .
. , , r- * , - Lietuviškaita prasme, kad Kanados pi- „ . , . *ivvi;' '"tos apskr. pirm. A. Mi 

liauskas.

Iš plokštelių buvo pagroti 
Amerikos ir Lietuvos nim- 

' nai ir kelios J. Butėno ir P. 
Jurgeliūtės dainos.

Angliškai kalbėjo dr. A. 
J. Valibus. Dr. Valibus augo

raščius, todėl ir jam Lietuvos 
j istorija yra gerai žinoma.

konstituciją reikia 
=me, kad Kar

liečiai galėtų būti renkami
Pildomojion Tarybon. Bet 
pats seimas negalėjo konsti
tucijos pakeisti. Be to, buvo 
neaišku, ar šios šalies vy
riausybė tokiam pakeitimui 
nebus priešinga. Todėl
vesta Pildomajai Tarybai

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

MUŠTYNĖS PRIE GAISRO

Gaisrininkas R. Kaft (kairėje) laiko nutvėręs pilietį, 
kuris jį užgauliojęs ir iš jo juokęsis jam gesinant gai
srą. Netekęs kantrybės gaisrininkas pradėjo pats deg

ti ir nutarė pilietį “pamokyti,*’ perduodamas jį poli
cijai. Kas ten kaltas, spręs teisėjas.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Mirė Mečys Anuika

Vasario 12 d. netikėtai 
mirė prieš kelioliką metų iš, ... . .
tremties atvykęs tensinin, ;re,sklu “u°Jau\ 
kas, dar jaunas vyras, vos
virš 50 metų amžiaus, Me
čys Anuška.

Pamenu, kaip anuomet Į 
Sl.A centro raštinę užėjo 
jauna pora — Mečys ir Ge
novaitė Anuškevičiai. Iš pir
mo pasimatymo ir pasikal
bėjimo supratau, kad iš jų 
galima tikėtis nemažo indė
lio Amerikos lietuvių visuo
meninėje veikloje.

Tuo laiku Anuškevičiai, 
vėliau pavardę pakeitę A-

muz. K. Staupas, ir Miami 
Anita Kams. O gale B. Ne
krošiui vadovaujant, visi už
traukė kelias liaudies dai
nas.

Minėjimui pasibaigus, kas 
norėjo ėjo užkandžiauti, 
šokti, o kiti išsiskirstė na
mo. Spėjama, kad vakarienė 
duos $300 pelno, ir tuo būdu 
bus galima Amerikos Lietu
viu Tarybai pasiųsti visą 
$1,000.

Klubo susirinkimas
Vasario 12 d. susirinkime 

vieton mirusio direktoriaus 
A. Nonis, išrinktas P. Bu- 
kis.

Nutarta ivesti vandentie-

WORCESTERIO NAUJIENOS
Nepriklausomybės šventė 1 Didelis lietuvių bičiulis
Vasario 18 d. vietos lietu-’>\on«;esman.as ?.er0.1,d D' 

Donohue uz gražią ilgesnę 
kalbą gavo daug plojimų.

Nebuvo numatyta iš Pro
vidence atvykusio Vvtauto

viai užplūdo Šv. Kazimiero 
parapijos salę, kurioje buvo 
minima Lietuvos nepriklau- 
somybės44 metų paskelbimo 
sukaktis.

Minėjimą pradėjo V. Ma- 
"vs, pakviesdamas Įnešti vė
liavas. Jas i sceną Įnešė tri
mitu ir būgnų orkestrui pa
lydint

Po kun. Jono Bakano in- 
vokacijos ir pagerbus žuvu-, 
sius už Lietuvos laisvę (tuo

Stražnicko kalba. Jis buvęs 
partizanas, kentėjęs Sibire, 

iš ten pabė "es. 1 rr.inė'i- 
mą jis buvo atvykęs su sa o 
'auna žmonele Monika.

Ugningą kalbą pasakė 
vun. Jonas Jutke ičius. da
bar Athol parapijos klebo
nas. Jis Westfield, ?'ass.. gi
męs ir augęs bet puikiausiametu liūdnai trimitai grojo), > H® , p ,a kalba lietuviškai ir aplamai,

kį. Tam į-eikalui aukojo J. . ’ ’ : inhiTc vra ?eras kalbėtojas.miesto majoro John C. Shea -Jurgelas iš Ccnnečticut vals
tijos $100, Bradūnai ir Bu- 
kiai po 520, A. Noreika$12, 
J. Nevis 58.40, Bubnie $5,00.

Turėjome malonių svečių
Mus aplankė Petras Zu- 

j kas iš So. Bostono, Mass., J.
! Auškelis iš Dorchesterio, 
Mass., P. Grubinskas iš Ar- 
linrtono, Mass. ir F. Jan
čauskas iš Worcesteri<>, 
Mass.
Dėkojame Nemaksiams ir 

Stoniams
Petras Žukas atvežė visą

Ramiai ilsėkis Večv buM> gražiausių obuolių, Ramiai Įbekb, ąeQ,|knrjuos iam idavė bostonie- laisvoje Dėdes Šamo žeme- čiai Nemaksiai ir Stoniai. 
je, o likusiai Uvo žmonai Aį jr Ona nuoširdžiai dė.

* .. ko jame už tą dovana.
Žemaitis L j. Sta,;uIiai

PROF. M. BIRŽIŠKA 
DAR SILPNAS PANEVĖŽYS

Rezoliucijas skaitė Pranas 
Pauliukonis.

Meninėj dalv šv. Fa i- 
miero parapijos mokyklos 
mokiniai padainavo kelias 
dainas. Tą dali užbaigė 
muz. J. Beinoriaus choras,

"roklamaciją, muziko J. Bri- 
noriaus vadovaujamas Me
no Ratelio choras sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus.

Tada buvo pakviestas kal-, ... . , f . _  o, . muz. j. neinonausbeti miesto majoras Shea ir sudainaves 7 dainas 
Mass. seimelio atstovas Vy-■suaainav ęs 7 daina*' 
tautas Pigaga, kuris, be to,
perskaitė ir gubernatoriaus 
John Volpe deklaraciją.

Aukų surinkta 51,462.
Po minėjimo buvo kuklus 

pobūvis, kuri suruošė šeimi
ninkės M. Mitrikienė. J. 

Dar kalbėjo vietos parkų Lendraitienė, jaunoji Veri-
komisionierius —Edvardas kaitienė ir M. Pajaujienė ir 
Struckus ir adv. Richardas, V. Mitrikas su J. Krasinsku.
Sarapas. J. Krasinskas

MENDON, MASS.lietuvius prie okup. prancū
zų valdžios, rūpindamasis 
tenykščių tremtinių teisi- Gražiai atžymėjo 75 metų 
niais ir ekonominiais reika- sukaktį
lais. 1949 m. snalio mėn. iš .1 t- - i- \Vokietiios jis persikėlė j Vasario 18 d. T ,-su’- 'ne-
J. A. Valstybes.

Adalbertas Staneika bu- . • • , , .. T- -vo senesniosios kartos daili metų ^mimo sukakti. Ji uz-
ninkas dalvvaves narodose au»,HU uU sunu—rvini ir nmKas. alyvavęs parodose, VvtauU ir tris dukteris— O- 
vadovavęs dailininkų orga- *
nizacijose, kūrybinio darbo

stienė, ilgametė “Keleivio’ 
skaitytoja, atžymėjo svo 75

Chicagoj ikurtas Panevė-
, , . , x . žiečiu Sambūrio Klubas lei-pnklausomybes akto signa- džia knv?a anie Panevėži.

taras piof. Mykolas Bu zis- kuriai yjrj 20 autorių narašė' neužmetęs nei dėl diploma- 
ka, gyvenantis Los Angeles, daueiau kai„ 70 straįpgnju. tinių tarnybų, nei tremtyje. 
Cal., buvo taip susirgęs, kad Tam R. . * j
teko paguldyt, ligoninėn. | do<į A Roklliža

Šiuo metu jis ligoninę yra rašnoias J. švaistas, inž. P. 
apleidęs ir, gydytojo pnžiū- j elis> R Bliumas, pulk. J. 
rimas bei savųjų stropiai Variakoiis, pulk. B. Iva-

Rašėme, kad Lietuvos ne-

PHILADELPH1A, PA.

slaugomas, sveiksta namuos, 
kalbėjo SLA nuška. buvo apsistoję Įsi-' Profesorius yra tiek silp-

N. Baiorienė perskaitė 
Pennsylvanijos gubernato
riaus proklamaciją. Ji per
skaitė ir rezoliuciją, kurioje 
prašomas Kongresas gelbėti 

komunistų vergi-
ši dalvka ištirti ir sutvarkvti. i--Ar Pildomoji Tan ba ka nors V. Ka-
padarė, aš nežinau. Tas gal
paaiškės būsimame seime.

Kol kas prieš SLA narius t 
stovės klausimas: kaip pasi
elgti šiuose rinkimuose? Vi
ceprezidento vietai yra no
minuoti du kandidatai — 
senasis S. Gegužis ir kana
dietis Jokūbaitis. Abudu yra 
kandidatai. Už kuri balsuo
ti? Aišku, kad konstitucija 
dar nėra pakeista. Bet ir 
pats pakeitimas, jeigu ji pri
imti, kaip kanadiečių siūlo
ma, būtu priešingas SLA 
čarteriui ir konstitucijai, ku
ri reikalau ia, kad Pildomoji 
Tai-vba būtų renkama iš 
JAV piliečių; o kanadiečių 
pasiūlytas pakeitimas sako: 
”iš Jungtiniu Valstybių arba 
Kanados piliečių“. Remian
tis tuo ”arba“, Sl.A Pildo
moji Taiyba galėtu būti iš
rinkta ir iš vienų Kanados

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuviu lieivija 
Amerikoje/* DAUG PA
VEIKSLŲ- KAINA MINK
ŠTAIS VIRBAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

lėraštį — Sibiran ištremto
1 sūnaus laišką savo motinai.

Minėjimo rengėjų sąraše 
buvo ir LRKS 5-ji apskritis. 
Gaila, kad čia nėra Alto sky
riaus.

J. V. Stanislovaitis

TORONTO, ONT.

Mirė P. Budreika

1961 m. sausio 6 d. To
ronte, Kanadoje, mirė Povi
las Budreika, testamentu už
rašė Liet. G. Konsului New 
Yorke ketvirtą dalį savo pa
likimo, ”su viltimi, kad .Jūs 
sav<> nuožiūra panaudosite, 
kaip rasite geriau kovai su 
Lietuvos okupantu“.

šiomis dienomis palikimų 
administratorius, velionio 
brolis Juozas, atsiuntė kon
sului čekį 340 dol. 75 cent. 
sumai.

Velionis Povilas Budreika 
gim. 1909 m. birželio 17 d. 
Utenos apskrity, buvo bai
gęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Teisių fakultetą. Į 
Kanadą atvyko 1948 metais 
iš Vokietijos.

nauskas ir kt.
Knvga redaguoja litera-

Vasario 16 minėjimas
Vasario 18 d. minėjome 

J’asario 16-tosios sukakti. 
Kalbėjo buvęs majoras Dil-

kurti Brooklyne. Genovaitė nas, kad ne tiktai vaikščioti tas ir kalbininkas J. Masilio- var ir adv. Julius Smetona 
pradėjo dirbti SLA centro negali, bet nelengva jam net 
raštinėje, kurioje ir dabar ir sėdėti.
dirba, o velionis ėmėsi siųn- Nuoširdžiai linkime pro
tinei! nedidelius maišto fesoriui greičiau ligą nuga- 
produktų siuntinėlius trem- lėti ir vėl imtis darbų, kulių 
tyje esantiems lietuviams, turi numatęs kelioms dešim- 
Turėdamas spaustuvę, jam metų.
spausdinau ivairius reika
lingus spausdinius ir. susipa
žinęs su produktu sąstatu ir 
už juos nustatytomis per
siuntimo kainomis. Anuškaii
pastebėiau. kad iam iš to: Minėjimas buvo vasario 
biznio nieko neatliks. Į tai n d. Lietuviu Klubo salėje.
Mečys rimtai atsakė: ”Ta Ji pradėjo F. R adžius, kuris

MIAMI, FLA.

Kaip mes paminėjome 
Vasario 16-ją

darau ne pelno tikslu. Kol pasveikino susirinkusius ir 
gausiu d arba. nenoriu laisvą paprašė toliau vadovauti Ta- 
laiką veltui leisti, noriu nors' rybos pii-m. E. Virbelienę.
šituo būdu saviesiems padė
ti. Tas teikia man malonu
mo“.

Tai išgirdęs, ir aš jam 
snausdinius spausdinau be 
jokio pelno. Vėliau jis gavo 
darbą.

Abudu dirbdami, Anuš- 
kos įsigijo nuosavą namą 
East Nevv York, 192 Arling- 
ton Avė.

Dabar, turėdamas tinka
mas gvvenimo sąlygas. A- 
nuška būtu galėjęs pradėti 
pamiršti praeities vargus. Į- 
sikūrimo šioj šalv rūpesčius, 
bet beširdė mirtis išplėšė ji 
iš gyvųjų tarpo.

Velionis buvo visuomet 
ramios nuotaikos, netrokš- 
tąs asmeninės garbės, visuo- 

.met pasiruošęs kitiems pa
dėti.

A. Bubnie sukalbėjus 
priesaikos vėliavai maldą, 
buvo įneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Pinnoji 
plevėsavo, o antroji buvo 
pen-išta juodu raiščiu. Skau
du buvo i ją žiūrėti.

Prel. Albavičiui iš Chica
gos sukalbėjus maldą, buvo 
pakviestas kalbėti kun. dr. J. 
Končius, o po jo Miami lie
tuvių mylimiausias kalbėto
jas Dan Kuraitis.

Iš amerikiečių kalbėjo 
miesto majoro padėjėjas 
Balaban ir ponia A. Wain- 
right.

Rezoliucijas perskaitė J. 
Goodvvell.

Aukų sul inkta $600.

nis. l iš Clevelando.
Knvga leidžiama nrenu- Jis savo kalboje paminė-

meratos būdu. atiduota to. kad jo tėvas prieš 1926 
snausdinti bus tada, kai pa- sėdėdamas kalėjime tu- 
aiškės prenumeratorių skai- rėi° nemalonu išgvvenima, 

' i bet nenaminėjo, kain jo tė- 
Prenumerntos ir kitais'vas. 1926 m. gruodžio 17 d.

nuvertęs žmonių išrinktą 
valdžia, sukišo daugvbe ge
ru lietuviu i kalėjimus ir kad 
daugelis dėl to ir i kapus nu
žengė.

Butki.

knygos reikalais nrašomi 
kreintis adresu- A. Vadona- 
bs. 1647 S. Califomia Avė., 
Chicago 8. III.

WYNCOTE, PA.

Mirė A. Staneika
Vasario 17 d. mirė di- 

nlomatas Adalbertas Stanei
ka. išbuvęs Lietuvos užsie
nio tamvboie iki pat okupa
cijos. Palaidotas vasario 20 
d., liko liūdinti žmona dr. 
Afariia Staneikienė. gyv. 155 
Greenwood Avė., Wyncote, 
Pa.

NAUJAS KONSULAS

Mirus Vvt Gvfiiri. Ka
nados lietuviai nebeturėjo 
savo konsulo. Dabar juo pa
skirtas dr. Jonas Žmuidzi- 
nas, iki šiol gyvenęs Montre- 
alv.

Kadangi konsulato buvei
nė vra Toronto mieste, todėl
ir dr. J. Žmuidzinas turėjo 

Velionis buvo gimęs 1885 ten iškelti.
Dabartinis Lietuvos kon

sulato adresas: 153 Evelyn
Avė.. Toronto. Ont.

Naujasis konsulas vra
baigęs teisės mokslus Pary
žiuje

m. balandžio 23 d. Lietuvos 
užsienio tarnybon istoio 
1921 metais, pradžioje ei
damas snaudos attache pa
reigas prie Lietuvos Pasiun
tinybės Romoje, o vėliau 
Pasiuntinybės sekretoriaus. 
Nuo 1930 metų dirbo Užsie
nio Reikalu Ministerijos 
centre, eidamas sekreto
riaus. referento ir patarėjo 
pareigas.

Lietuvos okupacijos pasė-
Vėliau buvo meninė dalis, koje velionis buvo atsidū 

kurios programą atliko SL res su žmona tremtyje Vo- 
Petersburgo lietuvių choras kietiioje. gvveno Ravensbur- 
’’Dailė‘, kuriam vadovauja ge, ilgą liką ten atstovavo

ną Lombardi, Adeliįa Rizo- 
li ir Darata Valeikiene. Du
kros suruošė motinai neži
nant šaunu pokvli. kuriame 
dalyvavo dūki os, ir sūnūs su 
šeimomis ir iš Dorchesterio 
svainis W. V. Anesta ir duk
tė Milda. Tainri dainavo 
aštuoni anūkai ir viena pro
anūkė—Janice su savo vy
ru Louis Gueniere. Motinai 
visi sudainavo ‘’Pannv 
Birthdav to vou.” Jai tai 6u- 
vo neapsakoma staigmena.

Po žardžiu nip+’i iv «jv4in- 
ni linkėjimu sulauk
ti 100 metu Uršulė buvo ap
dovanota įvairiom gražiom 
dovanom.

Milda Anestaite 
’TURTMv t i«-t’ 'vo?

ISTORI TA

Dar turim v d» 
mprės TJptnf’nc ic+nrii^c Va 

Rs ep"7PTur>ljnviu<! 
džiaugia ir šiom C cmpro»-
tamai nflr'>5?’+9 o«-
Psl.. SU trimic
ir d am paveikslu. Kaba 10 
doleriu.

GERIAUSIA hosana

.Tai

CT

fr»,Tvr>Ta*n ar»ir> 
na savn nj»Ticfarv»a»v ar 
draugui
kad geriančia dovana bnc 
Sinc Irnvfrna •

Stačia ‘U t*»-

(turi net du daktaro kaina vrreliais $4,
laipsnius), ilgai vra dirbės 
T .ietuvos dinlomatinėi tamv- 
t»oie. Gvvendamas Montrea- 
lv. jis buvo veiklus ir lietu
viu visuomeniniame gyveni
me.
Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažistamus užsisa
kyti “Kelciri.” Kama me- 
tams penki doleriai.

kiuris 55.00.
S^er»nnn Ifi»»r5« “I iehivR

*•»»•** V***-*. ''n

m***?*’ lr«tn« PO
.Tflc rr»»TT** tr TTpfo?

rin fldm’ri "ct* mi•
G*)/? r-

So. Boston 27. Ma«.
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Gregorauskas kaitinamas 
ginąs "buožes“

ii. atkreipti dėmesį j specifi
nes sąlygas.“ Ir vėl kaltas 
ak Stalinas ir jo asmenybės 
kultas, o ne vergiška ūkio 
sistema! Gregorauskas gi, 
autorių nuomone, knygoje

(Elta) "Tiesa” (š. m. 33 
n-ry) išspausdino straipsni, 
pavadintą 'Tiesus kelias 
kreivame veidrodyje“. So- bando revizuoti pačią poli 
vietinės-pailinės mokyklos likos krypti. Griežtai pulda- 
(mokykla ruošia vykdomųjų mi Gregorauską, abu dėsty- 
komitetų pirmininkus, par- tojai ji apkaltina, kad "au- 
tijos ir vykdomųjų komitetų torius parodo kolektyviza- 
pareigūnus E.) dėstytojai vimą kreivame veidrodyje, 
Grabauskas ir Deriūnas ap keldamas abejojimą dėl tei 

paitijos
sirodžiusią ekonomisto M 
Gregorausko knygą "Taiy- 
bų Lietuvos žemės ūkis“.

Straipsnis parašytas Įpras
tiniu sovietinių laikraštinin
kų stiliumi — pradžioje kai- !:luJe vvko

taria neseniai Lietuvoje pa- dingos Komunistų
olitikos“.

Kompozitorių 
suvažiavimas Vilniuje 

(E) Vasario 7-11 d.d. Vil-
ketvirtasis Lie- 

bama apie teigiamus knygos ’uxos kompozitorių sąjungos 
bruožus, o tolesnės eilutės "11 važia\imas. Jis buvo ati- 
skii iamos kritikai. Tačiau darytas filharmonijos salėje.
straipsnvje "gera“ eilučių* at,lkus J- Indros Slmf°mją 
labai maža. Autoriai gerai Griuvėsių miestas“ (pagal
Įvertina tik tas knygos vie- S- Xeries temjD- Dar ?rieš 
tas, kuriose kalbama apie >u\ažia\imą muz. J. Karo- 
Nepriklausomos Lietuvos že- sa> . Literatūros ir Meno 
mės ūki. Visa sovietinio že- ?a\alt,ašt>je (4 nr.) buvo 
mės ūkio būklės medžiaga įžymėjęs,. kad lietuviai 
Įvertinama kaip "kreivas kompozitonai tun suartėti 
veidrodis“.

Sovietiniai ekonomistai 
Lietuvoje pradėjo patys ne
besusigaudyti, kas kaltas 
dėl žemės ūkio atsilikimo, 
kolchozų neproduktyvumo. 
Straipsnio autoriai nurodo, 
kad Gregorauskas apkaltino 
Partinius ir sovietinius dar
buotojus — esą šie Lietuvos 
sukolchozinimą Įvykdė per

Retas paminklas
J . Vlks

Nežinau, ar kuri kita mo- kiu likimu. Taip, jo būta nc- 
teris yra sukūiusi savo vy- rūpestingo. Jei jis būtų bu
tui toki vertingą paminklą,1 vęs rūpestingesnis, 1926 m. 
kaip Petronėlė Liūdžiuvienė gruodžio 17 d. perversmas 
--leidiniu “Atsiminimai apie vargu būtų nusisekęs. Tada

u visuomene — jie privalą 
daiyti išvykas i Įvairias Lie
tuvos vietas, bendrauti su 
žmonėmis. O pats suvažia
vimas turėjęs apsvarstyti, 
kuriuo būdu ir kompozito-i

Juozą Liūdžiu“.
Maža knygelė, 88 pusla

pių, o kiek joje Įdėta širdies, 
šeimyninio jaukumo, gražių 
ir skaudžių jiergyvenimų!

Skaitai ir gyvai regi sa
vaimingą. tarp visų kitų ū- 
mai pastebimą Juozą Liū
džiu. aiba kaip šeimoj jis 
buvo vadinamas — LiūdužĮ.

b- koks sutapimas. Man su 
J. Liūdžium teko vienerius 
metus mokytis Griškabū
džio pradžios mokykloj ir 
gyventi viename bute. Nors 
tada jis dar buvo pirmame 
skyriuje, bet iš karto visų 
mokinių pastebėtas. Ir retai 
kas ji Liūdžium vadino. Mes 
keli, kartu su juo viename 
bute gyvenę, jau nežinau ku
riais sumetimais pavadinom 
ji Dudek. Ir tas mūsų pava
dinimas prigijo jam veik vi
sos mūsų mokyklos mokinių 
tarpe. Nežinau, ar kitais me
tais tas pavadinimas išliko. 
Aš persikėliau i V. Kudirkos 
Naumiesčio mokyklą, ir su 

■ Liūdžium ilgus metus nesi-

ŠILDO VIENA KITĄ

Dvi jaunos goriiukės, tik dvieju metu amžiaus, buvo 
atvežtos iš Vokietijos i Montreali. Kanadoj, ir čia jas 
pasitiko šaltas oras. Kad apsisaugotu nuo šalčio gori
los apkabino v iena antrą ir taip bando susišildyti.

1 matėm.
į štai ir jo žmona savo at-į iai turi prisidėti ”formuo-' 

ant naują žmogų“. Suvažia-1 įminimuos rašo 
vime kalbėjo kompozitorių ’ Visą gyvenimą aš vyro 
sąjungos pirm. muz. St. Vai- nevadinau kitaip, kaip Liū- 
niūnas ir kt. Suvažiavime dužiu. Jis tą vardą buvo įgi- 

greitai Straipsnvje net ei- (*aLvvavo svečiai iš Maskvos, jes maskviečių studentų tar-
tnojama knygos'ištrauka iš Lenin«^d®- *į "broliškų pį“.
219 p<l kur sakoma-”pa- resPubukų‘. Suvažiavimo i O štai P. Liūdžiuvienės 
spartinti žemės ūkio kolek- ™etu dar buvo išpildyti Dva - didis pastabumas ir vykusis 
tvvizaęiiostemnai sulėtino Gono, Kleinickio, Klovos ii apibūdinimas:
ž^mės’ttkio vvaymasi 1940- kt:, kūriniai, pastatyta Bau- 

niuo opera Paskenduolė“.vystymąsi 1940- 
1951 metais“. Grabauskas ir 
Deriūnas nesutinka su Gre
gorausko išvada ir. griežtai 
ji smerkdami, rašo: "Spar
tus socialistinio žemės ūkio 
pertvarkymas. — nors kla
sių kovos sąlygose jis ir ga
lėjo duoti tam tikrų nuosto
lių, — buvo didelis žingsnis 
i aukštesni žemės ūkio vys
tymosi etapą, milžiniška jo 
pergalė“. Straipsnio autoriai 
Gergorauskui primeta ir tai, 
kąd jis viską Lietuvos žemės 
ūkyje vertina "atitrukdamas 
nuo konkrečių socialistinių- 
politinių sąlygų“. Dar dau
giau. Jie pabrėžia, kad Gre
gorausko mintys apie sukol- 
chozinimo spartumą yra ar
timos buožių gynimo ten
dencijoms.

Gregorauskas. pats būda 
mas komunistas, visdėlto sa
vo knygoje išreiškė nuomo
nę, kad tolesnis Lietuvos Vi
kio sovietinimas. o ypač jo 
vienkiemiu sistemos panai 
kinimo tempai vėl gali nei
giamai atsiliepti.

Strai psnio autoriai cituoja 
Gregorauską

"Lietuvos kaimo žmones 
neįpratę gyventi daugiabu
čiuos namuos, daugiaaukš
čių namu statvba žymiai su
lėtintu vienkieminės siste
mos likvidavimą respubliko
je" ir tuoj pi įflui ia. kad visa 
tai skamba labaiatsilikusiai. 
Jie nurofl •». iog Gregoraus
ko tvirtinimai vėl primena 
"buržuazijos metais skleis
tus prasimanymus apie kaž
kokią slėpiningą Lietuvos 
valstiečio prigimti.“

Baigdami savo straipsnį, 
Grabauskas ir Deriūnas vis

Buvo suvažiavę dailininkai

"Tą dieną tuose namuose 
pažinau tris maskviečius stu
dentus: Klimą, akiniuotą, 
daug kalbant) ir filosofuo
jantį, Papečkį, nerūpestin
gai ir linksmai su visais bė

f E) Kom. partijos suva
žiavimas Maskvoje privertė
ir dailininkus apsvarstyti . , - . -• , —
"naujai iškilusius" užda’vi- »«««• - į*
nius. Vasario 9 d. jie buvo
suvažiavę i Vilnių. Pasak 
dailininkų sąjungos ats. sek- Jie visi trys tikrai tokie 
rotoriaus K. Bogdano, daili- buvo ir visi išaugo Į valsty- 
ninkai siekią parodyti "nū- bės vyrus. Petras Klimas, 
dieni žmogų ir jo darbus“, visą gyvenimą filosofuojan- 
Pranešimą padarė dailinin- tis, bet jau žymiai mažiau 
kų s-gos pirm. Kuzminskis.' kalbantis, kun laiką dirbo 
suvažiavimą sveikino parti- Lietuves užsienio reikalų mi- 
ja. be to. atvykę atstovai nisterijoje, o vėliau buvo pa- 
dailininkai iš Įvairių "bro- skirtas Lietuvos pasiuntiniu 
liškų respublikų“. i trancūzijoje. Karo metu jis

2.500 širdie, ,..,irgimų ' buVO vokieči,l ka'

džių, tylų, rimtą, su didelėm 
gražiom akim.“

jo būta krašto apsaugos m i 
nistro. Jis žinojo, kokių bū
ta nuotaikų ir kokių susimo
kėlių tarp kai kurių karių, 
bet nepasirūpino tiems Įvy
kiams užbėgti už akių.

Juozas Liudžius buvo ty
lus, bet giliai galvojąs. Daug 
galvojąs ii- nuosekliai galvo
jąs. Jo didelėse ir gražiose 
akyse visada lyg spindėjo 
neatmenama mjslė, ji ne tiek 
varginanti, kiek rimti sutei
kianti ją atminti, išrišti.

Atsimenu, jau karo veiks
mams einant Į galą, sutikau 
J. Liūdžiu Passau mieste,
Vokietijoje. Jis tada atrodė 
gerokai suvalgęs ir gal kiek 
priblokštas.

— Kaip sekasi? — pa
klausiau.

— Stebiu beribę padangės 
mėlynę ir esmi tuo patenkin
tas, — atsakė ir nutilo. Pa
galvojau, kad koks buvo Du
dek, toks ir paliko, jį prisi
minus iš mokyklos. Ir tada 
nemėgo jis leistis Į kalbą, 
kiek nuošaliau laikėsi nuo 
kitų mokinių. Bet ir tais vai
kystės metais Dudek buvo 
toks, kokiu buvo Liūdužis:

"Duokit, mamyte, aš duo
ną atrieksiu, mano rankos 
stipresnės, arba ką nors pa
kilnoti ar parnešti“, jis visa-' progos kalbėti apie mūsų 
dos ateidavo Į pagalbą“, — tautos šventę ir vasario še- 
rašo apie jį jo žmona Petro- šioliktosios dienos nepri- 
nėlė. klausomybės atstatymo ak-

Toks jis buvo ir mokyklo- tą šiandien noriu keliais žo- 
je. Prisimenu, kaip Griška- džiais pasidalyti apie kai 
budyje žiemos metu mes,' kuriuos skaudžius dalykus, 
vaikai, išbėgdavom ar pasli-1 vykstančius okupuotoje Lie- 
dinėti ar rogutėmis pavaži- tuvoje.
nėti, jeigu kam koks nepasi- Apie ekonomini gyvento- 
sekimas Įvykdavo, Dudekas jų skurdą, apie politini, tau- 
pirmas ateidavo pagalbon, tini, religinį ir kultūrinį per 

Jo motinėlė jį labai mylė
jo. Beveik kas sekmadienis

Kaip rusina Lietuvą
Vyriausio Lietuvos lšlais- muose ir net posėdžiuose, 

vinimo Komiteto prezidiu-į Tokiomis progomis jie su va
rno narys Juozas Audėnas
kovo 18 <1. kallrėjo Brockto
ne Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį mi
nint ir j»er Laisvės Varpą.
Čia spausdinama jo kalba, 
pasakyta Laisvės Vario 
programoje vasario 25 <1.:

"Praeitą kartą turėjau

į kurie pradėjo Įrodinėti lietu
vių ir rusų kalbų panašumą, 
giminingumą, o, žinoma, ir 
tai svarbiausia, nori ĮĮrodyti 
ne tik kalbos, bet ir lietuvių 
tautos kilmę esančią slaviš
ką. Tuo tarpu pasaulio gar
sieji lingvistai seniai ištyrė 
ir nustatė lietuvių tautos ir 
lietuvių kalbos kilmę, kuri 
nčnieko bendra neturi su 
slavizmu. Lietuvių tautos ir 

‘kalbos kilmė paeina iš Indi
jos. Apie tai galima rasti 
kiekvienoje pasaulinėje en
ciklopedijoje.

Pamažu einama dar to
liau. Vilnių ie išleidžiamas 
lietuvių kalba žurnalas "Ko
munistas““ kelia stiprų bal
są prieš kai kurias dar tebe- 
puoselėjamas lietuviškas tra
dicijas, prieš liaudies dai
nas, tautinius šokius, prieš 
dailininkų kūrinius, jeigu 
juose užtinkami bet kurie 
lietuvių tautiniai bruožai, 
prieš tautiniais motyvais a- 
pipavidalintus architektūros 
pastatus bei patalpų įrengi
mus ar pagražinimus. Rusų 
kalba iškeliama, kaip svar
biausioji pasaulinė kalba 
tarptautiniam susisiekimui ir 
mokslo gelmėms pasiekti.

šiais rusiškosios ekspansi
jos keliais ėjo senoji carinė 
Rusija, jais eina ir dabarti
nė raudonoji Rusija. Pabal- 

yra piimosios
aukos.

ziavimuose kalba rusiškai, 
jiems atsakoma rusiškai, su .. . .
jais diskutuojama rusiškai, kia>lai 
ir pagaliau net patys nutari-1auk . ... ... ...
mai priimami rusiškai, kitaip j S1.a> l''acia> 11 ^dias

rasifikacijos bangas, kurto
mis juo toliau, tuo tirščiau 
užpilama pavergtoji Lietu
va, mes, laisvajame pasauly 
gyvenantieji, turime visur 
ir visomis progomis kelti 
protesto balsą ir ji viešai 
skelbti.

Mūsų ginklas, kuriuo ga-

juk Kremliaus kontrolieriai 
nieko nesuprastų. O juk jie 
į lietuvių suvažiavimus at
siunčiami ne tik prižiūrėti, 
bet, svarbiausia, vadovauti 
ir kiekviename žingsnyje 
pravesti sovietiniai-rusišką 
liniją.

Ne be ko, nuolatos į mūsų
pavergta krašta sįuntinėja dme ?av<^ Ie*ka"

* = ;= , l;i9 v’“-4 milai luitvo ir miisurusus neva specialistus, so- IUC, TIC* juueu zmbvv v.

Kaune
<1 Ita ) Kaip ir kitų

Jie lietu
viškai nemoka, ir su jais vi- 

sekiojimą, apie socialinę ne-i sos įstaigos ar įmonės tar- 
teisybę ii kitus liūdnus da-nautojai turi kalbėtis tik ru- 

jį aplankydavo, na, ir ką iš j lykus, okupacinės valdžios siškai. Ir taip pamažu lietu- 
skanumynų pagaminusi at- vykdomus pavergtoje Lietu- vių kalba Lietuvos žemėje

voje, mes labai gerai žino- stumte išstumiama įs viešo 
me iš mūsų spaudos, iš atei- jo gyvenimo ir į jos vietą Į 

tais skanumynais pasidali-l nančių iš ten laiškų, iš atva- >prauste spraudžiama 
jęs su savo draugais, vie- žiavusių iš ten asmenų ir j- kalba.
name bute gyvenusiais. vairiais kitais keliais,

l aip, Juozas Liudžius sa
vo draugų tarpe ne vien tik

i veždavo. Gal nebuvo tokio 
atsitikimo, kad jis nebūtų

įėjimuose kalinamas, o pas
kui rusų Sibiro ištrėmime 

ričiii; laikomas.
.uiozas Papečkys gal nė 

negalvojo, bet išėjo į karius. 
Tai karo metai jį pasuko to-

darbuotojai Lietuvoje, ir 
medicinos mokslus atstovau
jąs prof. Z. Januškevičius 
viešai pasidžiaugė (“Ti«-
<os“ 7 nr.) kom. partijos su- Pakalbinkime draugus, kai-
\aziavimo nutarimais 

tebuklys“ žadančiais. Jis
■ kc|p vieną to suvažiavimo 
turėta galvoje“ teiginį, bū

tent. kad žmogui bus įmano
ma pasiekti 100-120 metų 
amž. ribą. Profesorius iške
lia medicinos pažangą ir nu
rodo. kad "rytdienos medi
kas taip skirsis nuo šių die
nu mediko, kaip mes skiria
mės nuo mūsų kolegų, dirbu- 
ių prieš mikroskopo ir rent

geno spindulių atradimą“.
Kalbndamas apie Kauno 
medicinos institutą, prof. 
Januškevičius pastebėjo, kad 
Lietuvoje medicinos srityje 
iki šiol daugiausia buvo nag
rinėjamos praktiškos proble
mos. Dabar atliekami ban-

tik prisimena, kad žemės ū- i dymai, panaudojus telefono 
kio pertvarkymas negalėjo ryšius, perduoti elektrokar-
būti atliktas be klaidų. Jie 
sako: "pertvarkymas vyko 
Stalino asmenybės kulto są
lygomis, kada dažnai vyra
vo šablonas, nenoras įsigilin- bos mašinos.

diegiamas. Esą, netolimoje 
ateity ligonio elektrokardio
gramą bus galima perduoto 
telefonu iš greitosios pagal-

mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

Prof. Januškevičius papa- 
akojo, kad tik Kauno mies

te 1960 m. buvo 2,500 grei
tosios pagalbos iškvietimų 
u I skausmu širdies plote, 
.nstitute buvo sukurti kai 
Kurie aparatai, ir išradėjo 
autoriaus teisės buvo pripa
žintos, be paties .Januškevi- 
•iaus, dar J. Blužui ir inži

nieriams H. Jaroniui ir J. 
/ūkui. Jų sukultas aparatas 

tromboelastografas buvęs 
demonstruotas Maskvoje ir 
Londone ir turįs paklausą 
už Lietuvos ribų. Praktika 
parodžiusi, kad Lietuvos są
lygomis pagrindinis mokslo 
tiriamasis darbas vyksta 
aukštosiose mokyklose, pvz., 
medicinos srity 66% viso ti
riamojo darbo atliekama 
Kauno medicinos institute.

dina juos viršininkais, pata- a kur ir koks
rėjais ir svarbesniais diri- pareitas protesto balsas 
gentais visose lietuviškojo P,le^ Lietuvospiispaudėjus 
gyvenimo srityse. Jie lietu- Vyriausiojo Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto turimomis 
radijo bangomis tuojau per
duodamas pavergtajai tau
tai. Ji išgirsta ne tik tauta, 
nors iai okupantai labai 
trtikdo klausyti, bet pinnoje 
eilėje mūsų balsą išgirsta 

,7 Maskvos pastatytieji agen- 
I tai Lietuvoje. Mūsų balsas

Imkime Lietuvos mokyk- Juos ™k!?- Jie > papkei,- 
čia. Bet jie yra pnversti jo 
išklausyti, o paskui pažvelg
ti ir ii tuos judošiškus dar- 

nieko kito nėra,

šiandien noriu pakalbėti ’as- Kusų kalbai ten skiria- 
_ apie labai sustiprintai pra- nia nepaprastai daug valan-

tokiu duosnumu, pamėgimu rietą varyti negeroves bangą i Didžioji mokyklų vado-;
gamtos ibus- Mumspatarnauti buvo patrauklus,: -rusifikaciją, i askutiniuo, • dalfe net

oet ir savaimingais sposais. >ju metu rusai brukte brtika ^oKsių, matematiKos, geo- * .„.Jo-.ia ii- iuNei iš jo veido, nei iš jo di- savo kalbą, savo keiksmus, mafijos ir kitų sričių, jau tuvos ,k 1,e Pames
džiųjų akių juste nepajutai, gražias ir biaunas rusiškas nekalbant apie literatūrą ar
kaip ir vaikystės metais jis;dainas, kuriomi? 
tau iškirto kokį pokštą. Iš
kirto ir nė nenusišypsojo.
Apie tai rašo ir jo žmona 
Petronėlė savo atsiminimuo
se.

Petronėlės Liūdžiuvienės 
"Atsiminimai apie Juozą

“Lietuviai sportininkai, daili- numinėti grupes studentų, 
ninkai, muzikai, rašytojai juos Įstatyti Lietuvos univer- 
pastoviai įjungiami į nisiš- ritete Vilniuje arba visoje 
kas gi iųres. Kremliaus atsto
vai nuolatos dalyvauja gry

Liūdžiu“ tai toks kūrinėlis, 
kuris patraukliai be jokios 
atvangos skaitomas, ir kartu 
gyveni tuo, kas Liūdžiu šei
moj buvo išgyventa.

Tas kelias pastabėles čia 
jaigsime P. Liūdžiuvienės 
žodžiais:

"Ir kodėl mes i iandien 
kalbame apie mirt)? Liūdti
ži mielas, dar mudu abudu 
esava pakankamai sveiki... 
Pažiūrėk, kaip gražiai suža
liavo mūsų kaštonai — pa
čios gražiausios dienos. Dar 
nė vi«no pageltusio lapelio 
nesurastum ant medžių. Dar 
daug tokių pavasarių priei

Taigi, kodėl mes turime 
kalbėti apie mirusį Liūdžiu?

Jis paliktuos savo raštuos 
bei Petronėlės Liūdžiuvienės 
atsiminimuos yra gyvas mū
sų tarpe, ir dar daug, daug 
pavasarių sulauks jo raštai.

nekartą istoriją, vis yra rusų autorių 
į lietuvių kalbą išveistų, ru
siškais pavyzdžiais iliustruo
jamų, kuriuose rusiškumo y- 
la nemažiau kaip komuniz-

lietuvių jaunimą užkrečia, 
msiškus laikraščius, knygas, 
kino filmus, televizijos pa
veikslus, teatruose rusiškus 
vaidinimus ir visą eilę neva m0-
kultūrinių grynai rusiškos .dau. Alinti metai, kaip 
dvasios ir formos priemonių. Kremlius pradėjo Į Lietuvą

tuvos priešus ik 
J kankinę nekaltą auką—mū

sų mylimą Lietuvą, iki jie 
bus vienokiomis ar kitokio
mis priemonėmis iš Lietuvos 
išvarvti.

nai lietuvių kultūrininkų, 
jaunimo, švietimo darbuoto
jų, technikų, medikų, žemės 
ūkio sjiecialistų ir visos ei
lės kitų profesijų suvažiavi-

Raštai mįslingi, logiškai su
klostyti, verčią daug apie ką 
rimtai pagalvoti.

Petronėlės Liūdžiuvienės
"Atsiminimai apie Juozą 
Jiūdžių“, išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Draugi
ja. Spaudė Naujienų spaus
tuvė. Knygutės kaina 1 dol. 
Juozo Liūdžiaus "Raštai“, 
išleisti tos pačios draugijos. 
Kaina 3 dol.

T°s knygos gaunamos ir 
Keleivy.

Kumščiu
žysi.

akmenie, nesudau-

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

St. Michelsono parašyta 
knygutė "Amerikos įdomy
bės“ išparduota, prašome 
jos nebereikalauti.

eilėje kitų augštųjų mokyk
lų. Jiems Lietuvos profeso- 
iiai turi skaityti paskaitas 
i usiškai, o su jais ir lietuviai 
studentai yra priversti savo
namuose iš lietuvių profeso- LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
ių lūpų klausytis rusiškų MERIKOJE, parašė Stasys

paskaitų. Studentai apgy
vendinami bendrabučiuose 
drauge su lietuviais studen
tais, ir tuo pačiu patys bend
rabučiai paverčiami rusiško
mis įstaigomis. Jie čia ne
tik rusifikuoja lietuvius, bet 
juos ir šnipinėja. To negana. 
Tie rusai, kuriems pasiseka 
baigti Lietuvos augstąją mo
kyklą, pinnoje eilėje aprūpi
nami darbu Lietuvoje, o lie
tuviai išsiunčiami Į Rusijos 
platybes.

To negana. Priviso Lietu- 
' voje rusų neva mokslininkų,

NAUJAUSIOS KNYGOS

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liudžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina.........  . $1.00
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.
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SLA RINKIMŲ REIKALU

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje kas antri metai 
renka savo vykdomąjį orga
ną — Pildomąją Tarybą.) 
Tie rinkimai įvyksta šiais* 
1962 metais. Organizacijos

į 50-jo Seimo nutarimu, rinki
mai turi būti atlikti per vie
ną mėnesį, ir juo Konstituci
joj yra minimas kovo-March 
mėnuo. Todėl, vadovaujan
tis Seimo minėtu nutarimu ir 
organizacijos nuostatais,— 
kiekviena SLA kuopa yra, 
prašoma pačiai kuopai pa-j 
togiausią dieną, pradedant 
kovo 1 d. ir baigiant kovo 
31 d., sukviesti narių susirin
kimą rinkimams atlikti.

Balsavimai, daryti prieš 
kovo mėn. ar vėliau kovo 31 
d., nebus užskaitomi. Nariai 
ir kuopos yra prašomos šį 
pranešimą priimti dėmesin 
ir juo vadovautis atliekant 
Pildomosios Taiybos rinki
mus.

B. Pivaronicne,
SLA Sekretorė

SEPTYNI

GENERALINIS l’KOkl ROKAS INDONEZIJOJE

Robert kennedy. pre idento brolis ir generalinis šalies 
prokuroras, su žm na lankėsi Indonezi joj. čia jis maty
ti >u žmona ir p (l> on\ai> Jo^jakarta mieste. Genera
linis prokurorą-, įh r dienu apkeliauja visą pasauli.

Tėvo ir Maikio Kraitis

Amerikos latvių tėvas
Jckabs Zibergs. pirmasis 

latvių emigrantas Ameriko-

— Nu, kaip tu rokuoji, 
Maiki, ar nevertėtų mu
dviem išsigerti?

— Tėv as žinai, kad aš ne
geriu.

— Ale visgi pasilinksmin
ti gal reikėtų, kai Amerika 
taip dailiai nubraukė Mask
vai nosį. Chruščiovas dabai 
jau negalės gillis, kad tik 
ruskiai gali skraidyt aplink 
žemę. Amerikonas irgi ap
skrido. 1 ris kaltus aplėkė. 
Tai ne juokai, Maiki. Tik iš- 
kada, kad Amerika to nepa
darė pirmiau.

— Bet užtai, tėve, Ameri
kos suruoštas skridimas bu
vo atliktas geriau. Iš anksto 
buvo jau paskelbta, kad toks 
žygis yra ruošiamas, ir buvo 
nurodyta, kurią dieną ir va
landą astronautas pakils 
Viskas buvo televizuojama, 
ir visas pasaulis girdėjo, 
kaip skrisdamas dausomis 
amerikietis siuntė žemėn ži
nias. Kitaip buvo su Rusijos

tavo raketa sprogtų, a? Juk 
garažo nepašauksi.

— Bet drąsiems, tėve, pri
klauso pasaulis. Kol žemės 
utulys dar nebuvo ištiitas, 

drąsūs vyrai leisdavosi į pa
vojingas keliones, kad. pa
matytų, kas dar neištirta. 
Taip Kolumbas atrado Ame
riką. O kitas drąsuolis, Be
ringas, tyrinėdamas Sibiro 
šiaurę, atrado Aliaską, nors 
iš to žygio jau nebegrįžo.

Norvegų Amundsenas stu- 
iijavo mediciną, bet dakta
ro profesija jam pasirodė 
perdaug siauras ir nuobo- 
tus dalykas — jis leidosi tv- 
inėti šiaurės žemgalio. At
iko kelias keliones ir para- 
ė keletą įdomių knygų. 
Troškimas daugiau žinoti jį 
įuvedė ir į pietinį žemės aši 
gali. Paskui vėl grįžo į siau
tės ledynus ir čia žuvo. Da- 
oar mūsų žemės paviršius 
,au pusėtinai gerai žinomas, 
todėl pradėta tyrinėti erdvė. 
Kol kas iš to dar nesimato 

bet

at nauji n- • šauskas, Everton, Missouri; A. 
atsiuntė J Lapinskas, Montreal, Can.; J.

Brajus. Toronto, Can.; E. Bar- 
kis.E. Chicago, Ind.; C. Blons- 
kis, Scranton, Pa.; E. Jazukcvi- 
čius, Nashua, N.H.; Mrs. M. 
Chapulis. Rockford. Ilk; J. 
Strem. Altą. Canada; J. Balkus, 
Ashley, Pa.; J. Smilgus, Grand 
Rapids, Mich.; VV. Budris. Mel- 
vindale, Mich.; P. Benis. Millino- 
cket, Me.; A. Balsis. Chicago, 
Ilk; A. Kubelis, Chicago, Ilk; J. 
Babravičius, Chicago. Ilk; J. Lu
košius, Phila., Pa.; J. Nausėda. 
Hart. Mich.; J. Paulikaitis, On
tario, Canada.; K. Ramanauskas, 
New Haven, Conn.; J. Grigas, 
Middleboro, Mass.: Mrs. A. Ma- 
tulavich. Elm Grove, VV. Va.; 
A. Bases, Moline, Ilk; Mrs. M.

Hill,

Musų skaitytojai, 
dumi prenumeratas.
Mulkiui su 'levu dovanų:

J. Petniūnas, Richmond 
N.Y.. $4.25.

C. Slav in. Altą, ('anada, $3,00.
Po $2.50: B. Svikla. Worces- 

er. M ass.; P. Pilka. S. Boston, 
į Mass.

P. Baranauskas, Bridgeport, 
Conn. $2.00.

Po $1.25: \\". Bryling. Balti- 
niore. Md.; A. Linonis, Sharon. 
Pa.: J. Mickūnas. Chicago. 111.; 
V: Domantas, VVorcester. Mass.; 
J. Prunski. Paso Robles, Calif.;

kavalauskas. Albuųuerųue. 
Nevv Mexico; A. VValikonis,

liffside Park, N.J.
Po $1.00: A. Antanavičienė, 

Oak\i!le, Conn.; E. Shant, VVest-
ville. Ilk: A. Orentas, S. Boston, Gumauskas, Bristol, Pa.; J. Meš-
Mass.: A. Vilčinskas, Balduin- 
ville. Mass.; J. Kubeckis. Chi
cago. 111.; J. Masauskas, Ont., 
('anada; K. Chernauckas, Chica
go. Ilk; Mrs. T. Zellev, Omaha. 
Ncbi.; Mary Thompson. Bridge-

ranizacija linko aukas Lat-įPort. Conn.; P. Breskin, Chica- 
'rijai, populiarino Latviją «o. Ilk; Mrs. A. Laur. St. Peters- 
Amerikoje, šaukė latvių są- *>urg. Ela.;; Mrs. E. Cecilio, St. 

a i skrydžius ir siuntė savo įga- Petersburg, Ela- ; J- Kavaliaus- 
liotinius į Taikos Konferen- kas, Johnson City, N.Y.

JAV nėra latvio, kuris ne- riją Paryžiuje 1922 metais. Po $.75: J. Ratkus, Crete, Ilk;

Septyni miestai: Ryme u. plimas 
Smyina, Chios, Kolophon, 1 Į<ongu|a;. j^eujia i
Pylos, Argos ir Athenai gin-, 1()„ metu a.nžių 
ciiasi dėl garbes būti mies-1 T ,i, . • - tj mov ' oqv JAV nėra laiAiv, auii.' nvjv*j^ * ....9
tu, Kur gimė nomeias, "įbūtu girdėjęs Jokūbo Zibei- Latvių delegacija, kurioj bu- P. Petronis. Central Falls, R.I.;

go pavardės. Ji iiažista seno- «> ir Zibergas, nuvyko pas Anna Kalashnikov, Hartford. 
1,MM) metų pnes Rustų. iatvįų ateivių kaita, o taip J A V prez. Hardingą ir prašė Conn.; P. Erejeris, Grand Ra-

I at ir jaunoji, kuri i -JAV pripažinti Latviją de jure. pids, Mich ; J. Stakionis, New- 
atkeliavo po Antrojo Pas. Latvijos vyriausybė paskyrė buryport, Mass.; p. Vencunas, 
karo. J. Zibergas yra seniau- Zibergą Naujosios Anglijos Altą. Canada.

•i i i- • i sias latvis latviu kultūros konsulu Bostone, 100 Treja zmomo graikų mokslinin-; . ‘M |afvno«Vnn-t -Ui (lai cuotcjų šeimoj, neturįs niont bt. len Latvijos kon

Kai kada kas noi-s sako, 
kad jaučiasi lyg ''septintam 
danguje“, jis netyčia karto

ko Pytagoro, gyvenusio 500 
metų prieš Kristų, žodžius. į
Šis mokslininkas tada pada
lino dangų į 7 sritis.

varžovų, kurie galėtų at- įAilatas veikė 11 metų. 
sverti jo ilgo amžiaus veiklą Antrojo Pas. karo metu

astronautu. Niekas nežinojo ... ,
nei kada, nri iš kurios vietos aPcĮuopiamo> naudos, 
jis pakils. Ir niekas nematė vlfctiek v erzlus žmogaus pio- 
ji pakylant. Žmonės išgirdo ta> nenuiimsta, kol dai ne 
apie tai tik tada, kai Chruš-
čiovas atvedė prieš minią
gražiai uniformuotą kariški 
ir pasakė, kad jis atliko ke
lionę aplink žemę. Todėl ir 
šiandie daug kas netiki, kad 
tas rusas iš tikrųjų būtų to
kią kelionę atlikęs.

----les, Maiki, ant melo tai
jau Chručiovo niekas n*su- 
bvtys.

— Bepigu jam meluoti, tė
ve, kai kritika cenzūros pa
žabota.

— (llrait, Maiki, mes gali
me pasidžiaugti, kad Ameri
kai taip gerai pasisekė. Ale 
visui šito skraidvmo biznio 
aš negaliu suprasti.

— O ką tėvas norėtum su
prasti?

— Aš norėčiau žinoti, 
koks iš to pažitkas. Vot, jei
gu amerikonas, lėkdamas 
aplink žemę, galėtų numesti 
į Maskvą gerą bombą, tai 
būtų kas kita: ale skraidyti 
be reikalo, tai man atiodo 
nei šis, nei tas. Ir pavojin
ga! Gali koks eksidentas at
sitikti. Aš ir marmabiliu bi-

li siekiančius žiūronus, stu
dijuoja planetas, saulę ir ki
tas žvaigždes. Ir daug kas 
jau patirta. Jau žinom, kad 
6emė sukasi aplink saulę ir 
negali nuo jos nei nukristi, 
nei atsitolinti. Iš anksto jau 
žinom, kada bus saulės už
temimas.

— Na, tai pasakyk gi, ko- 
ėl ji užtemsta?
— Tiesą pasakius, tėve, 

saulė niekad neužtemsta: ji 
šviečia visada: bet kartais ją 
mums užtemdo mėnulis. Kai 
jis įeina tarp saulės ir že
mės, tai per jį mes negalim 
aulės matyti. Toks momen

tas ir vadinasi '"saulės užte
mimas“. Bet seniau žmonės 
to nežinojo.Kiniečiai tikėda
vo, kad slibinas nori saulę 
praryti, ir kai jis ją apžioja, 
tai ji užtemsta. Tokiais atsi
tikimais jie keldavo didžiau
sią triukšmą, rėkdavo ir 
. aiškindavo puodais, kad
slibiną nubaidytų.

— Jie, Maiki, ir dabar ne
daug razumo teturi.

— Saulės užtemimo, tėve,

kauskas, Southboro, Mass.
B. Cilčius, Exeter, N.H., $0,20 
Visiems atsiuntusiems laik

raščiui paramos tariame širdin
gą ačiū!

“Keleivio" Administracija

KONSULAS IEŠKO

Icškomie.-i arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :

Baliūnas. Adalfas. Kazimiero 
sūnus;

Baužinskas, Anicetas, gimęs 
Lietuvoje 1920 ar 1921 metais; 

čeponka, Aleksas, kilęs nuo
Radviliškio;

Dapšvs, Stasys, Mykolo sūnus, 
iš šinkaučiškio km., Pakruojo 
vai., Klovainių parap.;

Esmantas. Kazys, kilęs nuo 
Radviliškio;

Jankovskis, Vincas, Jono sū
nus, atvyko Amerikon iš Lietu
vos apie 1913 metus;

Jaunutis, Jonas, kilęs nuo 
Radviliškio;

Kutkevičius, Marijonas, buvęs 
Venecueloje;

Maziliauskas, Zenonas;
Navag-ruckienė- Paulauskaitė, 

i Valerija;
Pavilionienė, žmona Balio Pa- 

' vilionio. kuris buvo gyvenęs 
Šiauliuose ir spėjamai žuvo vo-■
kiečių kariuomenės tarnyboje.;

Vaitiekūnienė, Pranciška, gy
veno Kankakee. Illinois;

Vitkienė-Klikunytė. Pranciš
ka. Petro Vitkaus našlė, iš Smul
kių km., Nemakščių vai., jos sū
nus Domininkas Vitkus, ir duk
terys Elorence ir Grace.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

Po $.50: A. Kačergis, Montre
al. Ganada; J. Tunkūnas, Gard
ner, Mass.; V". Valeika. Sioux 
City. Iowa; K. Rutkauski, Har- 
vey, III.; M. Cassius, VVorcester, 
Mass.; A. Kuolas, Ontario, Ca
nada; M. Kirkus. Quebec, Cana
da; A. Balinskas, Rahwav, NJ.; 
J. Mockūnas, Darby, Pa.; A.
Xfzxllsim tirw>tIi V • A. 7$*-m viii. atictojzv t SS, il.liį

laitis, Lincoln, N.H.; P. Žygelis, 
Tevvksbury, Mass.; L. Petrišai- 

Supins-

svetur, skiltą latvių tautai. Zibergs kaitų su konsulu 
-Jokūbo Zibergo pagerbimas adv. šalna ir žymiu estų me- 
įvyks kovo 11 d. !0<> Rock-1 nininku Ludvigu Juhtu įstei- 
vievv St., -Jamaica Plain, liu- gė The American Baltic So- 
teronų bažnyčią® patalpose.; ciety of N. England. Jis pri- 
Ižangini žodi tars kunigas ridėjo ir prie latvių žurnalo 
Fricis Rupeitas, gi biografi- "Aušra“ leidimo. 1955 m. 

nn contvnin įvairiu »a«i-! nę apybraižą ]ratieks Osval- Amerikos Latvių Tautinės
!das Akmėntinš— Latviu Sąjungos namuose, Jamaica!t,s« Ontario. Canada; T

Osmanų sultonui, kuris buvo S.Paudos sekreto Plain, Mass., buvo atidaiy-. k.'• Shadyside. Ohio.
nūs. . •» as Zibergo muziejus, kuns, Po $.2o: Mrs.

Žiūrint i šį taip stiprų lat- turbūt, yra mažiausias pa-
višką ąžuolą, verti paminėti šauly, nes užima tik vieną 
ir tokie įeti ir ypatingi jo kambarį, bet jame yra ir 
veiklo

Konstantinopolis, statytas 
300 m. prieš Kristų (Turki
joje), nuo savo įkūrimo ture= 
jo septynis kaltus keisti sa
vo vardą. Be to, tas miestas

septintas t°s giminės valdo 
vas.

S. Rubis, Lin- 
den, N.J.; Mr. J. Jablonskis, 
Brockton. Mass.; G. Žilinskas, 

1 Millinocket. Me.; M. Barzdaitė,
Kataliku bažnvčia pripa-. , j j i u 4- w o. -^‘krampnti^ veiklos savo tautiečių laoui spaustuve, kurią naudoda-j Huntington. N.Y.; Stase Ali-

' i-i--" . i- -bruožai Neveltui latviai Zi- masis Zibergs spausdino nauskienė. Rockford. Ilk: G.septvnias didžiąsias nuode-1 ,-’,UOZdl- zi & i , .
mes ii- septynis gailestingu- vadina AmenKos lat- knygas i, atsisaukimus , lat-: Rankaoskas. Ontana Canada;
mc <šontvni< Krv- viu tėvu ir pionierium. Jis vius. Čia daug nuotraukų, j Anna Dnza. Scottville. Mich.;
žiaus žodžius pasakė Kris- sulaukė Uatūzeiio amžiaus, 'aiškų, knygų. Čia yra ir Zi- D. Rūke. Clinton. Ind.; P. Ekele- 
tus ir septynis maldavimus tlr paskui jį jau žingsniuoja
turi "Tėve mūsų“. Septynios j vaikų vaikų vaikai, 
savaitės yra gavėnios prieš J- Zibergs gimė 1>6 '> m.
Velykas ir septynios savai-; kovo 5 d. Kuržemėj. Tėvo 
tės po Velykų yra iki Sek-1 nustojo vaikystėje, išvargo 
minių. Savaitė turi irgi sep
tvnias dienas.

sunkias 
i kas tai

piemenėlio dienas, 
laikais latviu jau-

bergo biustas, sukurtas dail. i vich. Newark. N.J.; J. Jacobs. 
Mauro. i Hot Sprigs Nat‘l Pk.. Arkansas;

Nė vienas iŠ Amerikos lat-i S. Mozuraitis, Montreal. Cana- 
vių nėra užsitarnavęs tiek da; V. Žilinskas, VVaterbury. 
daug pagarbos, kaip šis se-!Conn.; J. Urbonas. Dayton, O-’ • 1 A * 1 V * 11 OI Afniausiąs latvių ąžuolas. Nė hio; A. Paulekas. Salem. Mass.;
'. iena? nėra taip stipriai ir J. Zitke. Brockton. Mass.; Kazė

Anglų mokslininkas New- 
I tonas, gyvenęs 1642-1727

etilo .amaic . t •• i • I
nuoliams sudarė pirmą <7- karštai rėmęs Latvijos lais-; Kačinskas, Chicago, III.; B. Ged- į 
venimo* mokyklą. Praniuko minties kaip garbingas | vilias. Thomas. W.Va.; J. Krei-J

staliaus amato ir 1«>8? m.
m., rado laumės juostoje j nai tu >u kitu latviu šturmu 
septynias spalvas: raudoną,!atvyko Bostcran. Kitais me- 
oranžinę, geltoną, žalią,
šviesiai mėlvną, tamsiai mė
lyną ir violetinę.

V. C. G.

Mirtis dantų neskaito.

tais įs Lietuvos pasienio at
vyko kaitų su kitais lietu
viais daugiau latvių, ir i »9 
m., Z i ergui vadovaujant, 
sisteigė pirm- ji latvių drau
gija Bostone, kuri ir dabar 
dar veikia, i o kelel iu metu

ukaktuvininkas. Todėl gal ■ ve. Gary. Ind.; Mrs. H. Jurzyk, 
jam vra ir lemta sulaukti to- VVoleott, Conn.; J. Valentukevi- 

{ čius. S. Boston. Mass.; M. Jan- 
i uski. Phila., Pa.; J. Shaw. Ellen-

kio ilgo amžiaus.
Osvalds Akmėntinš

P.S. Sraipsnį iš latvių
bos išvertė dr. Br. Mikonis

i ville, N.Y.; Mrs. 
kai- Detroit, Mich.; J.

M. Ramins, 
Kaulevičius.

Rumford. Me.; Mrs. P. Glavec
kas. Baltimore. Md.; N. Kuli-

jausi važiuoti, kad kas neat-1 negalėjo suprasti nei pirmie- 
sitiktų. Ale visgi marmabi- ji krikščionys. Jos užtemimą 
las būna ant kietos žemės; jie laikydavo stebuklų. Bib- 
jeigu ir gausi flet tajarą, tai lijoje yra parašyta, kad 
gali pasišaukti garažą, kad Kristui ant kryžiaus numi- 
sufiksytų. Bet ką tu darytum, rus, stebuklai
jeigu lekiant padangėmis tis. saulė ūžte

KNYGOb JAUNIMU!
CR1NINKO biiSOl.ADO NTD 
TYKIAI, idomūs pasakojima 
jaunimui. 108 psl., kai 
na ..................................... $2.01

ĖI.YNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
rono apysakaitės vaikams, 6'J psl 
kaina ........................................ $1.5*

. AKTl'S KARALISKIUOSE. Liu 
do Dovydėno apysaka. 1<>Š psl 
kaina ........................................ $2.o

jo, kad ją buvo užtemdęs 
mėnulis. Tiktai erdvės tyri
nėjimas atidarė žmonėms 
akis.

— Džiūsta minut, Maik, 
ar neturi sierčikų? Mano 
pypkė užgeso.

— Neturiu, tėve.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 

me-

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4-00, kietais $5.00.
LIETŪVČe^EEMELAMŠ

Gražų Lietuvos žemėlapį
kauskas. Brooklyn. N.Y.; A. Lu- ga lite gauti Keleivio įstaigoj 
kas. Detroit, Mich.; E. Janu- už 50 centų.

jis įsteigė ir pirmą latvių pa- Keleivį. Kaina
lapiją. Atvykstant vi.- <iau- ta,ns P®"*1 doleriai.
giau latvių, alsu ano ir sa
vos spaudos reikalas, lsrd 
m. jis išleidžia piima latvių 
laikraštį ’’.\merikos Žinia
nešį“. kuris ėjo visu< 25 me
tus. Jis per 1” metu leido ir 
latvių liuteronų kalendorių, 
eilę religinio pobūdžio kny
gų ir anglų kalbos gramati
ką, kuri pasiiodė trijose 
laidose.

191} m. Zibergs Įsteigė

kaina tik 50 centų.

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą

Ameriko? lai rių karo drau- knygele —
giją, kuri teikė pagalbą lat
vių savanoriams ir karo pa
bėgėliams. kurie pasklido po 
Rusiją. 191S m. jis Įsteigė 
Latviu Tautinę Sąjungą su

(lai pradėjo rody- — Nu, tai aš eisiu pas Za-'skyriai- w >orke, ( hiea- 
žtemo. Jie nežino- cirką ugnies gauti. Gudbai. goj ir Phil.iJ'Iphijoį. si .o

JUOZAS STALINAS, 
ARRA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Įsigykite tą knygutę!

“Keleivio” 19fi2 Metu

KALENDORIUS
JAU BAIGTAS SPAUSDINTI IR KAIP TIK GAUSIME

1S RIŠYKLOS, SIUSIME U2SISAKIUSIEMS.

“Keleivio” Kalendorius 1962 metams baigiamas 
ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
ehų, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —;— So. Boston 27, Mas*.
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MOTERŲ SKYRIUS

Moterys jaučiasi užgautos
Man teko kalbėtis su ke-'visokias komisijas, renka- 

iomis moterimis, kurios mos į organizacijų valdybas 
eiškė didelio nepashenki- ir net į Kongresą. Jos daly- 

limo, kad Amerikos Lietu- vauia ir valdžios rinkimuo- 
ių Taryba mus ignoruoja, se. Juk ir Kennedy pateko 

los klausia, kodėl į Taiybos į prezidentus ačiū moterų 
atdarytą Washingtono dele-į balsams.
raciją nebuvo pakviesta nė Lietuvių visuomenė irgi 
viena moterų veikėja? Daly- laiko savo moteris aukštoj
/avo tik nuolatinė Marijona pagarbioj Štai SLA Pildo- jj ?eniai žinoma bet il?ai 
vižytė. betgi... mes turim mojoje Tai v boję, kun yraibuvo retaj auginama. Jau 
uk aktingų visuomeninin- renkama visuotiniu balsavi-; jg_jame amžiuje ji pasiekė 

kių, plačiai žinomų Tarybos mu. iš 7 narių 3 yra moteiys.
moterų veikėjų, kaip Eufro- Ir SLA iždas, kuri tvarko 

o globoja

ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusių taku
Tuojau baigęs kunigu seminariją ir Įšventintas kunigu, 

Antanas Maldutis ruošėsi pirmojo pamokslo, kuri turėjo 
pasakyti antrą Sekminių dieną po pirmųjų savo gimtojoj 
parapijoj mišių.

Ėmė ruoštis iš anksto, tuojau parvažiavęs iš seminari
jos namo ir gavęs iš klebono temą: “Apie Dvylikos Apaš
talų gyvenimą“.

Per dvi savaiti išvartaliojo kunigas Maldutis visą savo 
ir apdulkėjusį klebono knygyną, permetė akimis Naująjį 
įstatymą, išskaitė šventųjų tėvu veikalus ir enciklikas, 
kurios nors truputį paliesdavo jo temą, atsiminė visa, ką 
pats žinojo ir ką iš kitų girdėjo... ir vis dėlto pamokslas 
išėjo ne per puikus.

Negalėjo kunigas Maldutis jokiu būdu pritaikinti ren
giamojo pamokslo prie savo parapijos žmonių nuotaikos 
ir jų psichologijos.

Skaitė jis savo pamokslą ir klebonui ir abiem kamen- 
doriam, bet ir jie, be mažų trupinėlių, nieko nei pridėti 
nei atimti negalėjo.

Ir kai po trijų nuobodaus darbo savaičių kunigas Mal
dutis, išėjęs i rugių lauką ir suradęs tinkamą vietelę, kur 
jo niekas negalėjo išgirsti, ėmė sakyti pamokslą siūbuo
jantiems rugiams, retkarčiais dirsčiodamas i mažutį, tarp 
dviejų pirštų įspraustą popieriuką, čia jis staiga pastebėjo 
daugely vietų pats sau prieštaraująs ir painiojąs.

Nebaigęs sakyti, su paskuba, smarkiai tvaksančia 
širdimi grįžo kunigas namo ir vėl stvėrėsi plunksnos. Šven
tojo Kašto, pamokslų vadovėlio, iš kurio trumpu laiku se
kės prisirengti prie bet kokio pamokslo, ir pradėjo iš naujo 
rašinėti vienam lakštely planą, antrajame pirmuosius 
sakinius. ......

— Ar ne geriau būtų paprašius klebono kitos 
temos? — staiga praslinko jo galvoje mintis: — Kaip an
tai, apie šv. Joną Krikštytoją, arba ką nors iš dešimties 
Dievo įsakymų,—ir Maldutis įsivaizdavo, kaip iškilniai 
jis pasakytų pamokslą, pavyzdžiui, apie trečiąjį, ketvirtą
jį, šeštąjį “įsakymą“.

— Ne tik iš dešimties Dievo įsakymų. — ūmai susi
griebė. Čia kažin kas šmėstelėjo jo galvoj, kažin ko susi
gėdo ir atsiminė, kaip jis kitada, dar ' švedas“ tebebūda
mas Vilniuje pas vieną labai dievobaimingą “ponią“ 
vasarą parvažiavęs namo, pogulio metu ganydavo su 
Vildžiūnų Katre arklius.

— Juk ir ji klausys mano pirmojo pamokslo, būtinai 
klausys... Neduok Dieve, kad dabar ateitų išpažinti man 
savo nuodėmių, — kaip aš su ja kalbėčiau. — klausinėje 
savęs jaunas kunigas Maldutis, nebegalvodamas jau apie 
savo pamokslą, o mąstydamas apie Vildžiūnų Katrę, kur 
dabar jau visai suaugo ir rudeniop žadėjo tekėti už seno 
bet turtingo Jurgio Girckaus, išbuvusio aštuonerius metus 
Amerikoje, parsinešusio pinigų krūvą ir dabar ūkininkau
jančio pirktame žemės valake.

Pamažėl kunigas atsitolino nuo pamokslo temos ir 
pasirėmęs ant stalo, ėmė galvoti apie Katriutę ir jųdviejų 
pirmąją meilę.

O kokie tai buvo laimingi laikai: graži šilta diena 
saulė žeme ridinėja, gilus mėlynas dangus. Krūmeliuose 
paukštytės čiulba. Tarp alksnių arkliai čiuža. Kvepia nak 
tinytėmis, vingerykštėmis, medum, ramunėmis. Svaigina 
gailiai, kaip grieščiai, kelmais žaliuoja butanai su kole 
liežuviais... Visi žmonės pogulio guli, o juodu su Katriute 
jauni, gražūs, sveiki, linksmi, kaip du žolynai tarp žolynų 
sėdi po beržu ir šnekučiuoja.

— Ir apie ką mudu su ja nešnekėdavom?
— Bet užvis daugiau apie meilę...
Katriut, lelijėl, aš tave myliu, myliu ir mylėsiu... 

Kunigas aš nebūsiu... Ne, ne, nebūsiu. Aš, išlaikęs egza
minus, gausiu vietą, paskui tave vesiu, ir mudu laimingi 
būsim, laimingi...

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS KNYGOS

IJETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kaina ..................... $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNz^

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pet
raitis, 58€ puslapiai, kaina 
J7DO. -

ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Balandžio 7 d. sukaks SO metų. kai l'žuožeriuose Anyk
ščių valsčiuje gimė Antarus Žukauskas, plačiub žinomas 
Vienuolio vardu, o rugpiūčio 17 d. sukaks 5 metai nuo jo 
nirties—mirė Anykščiuose. Tai vienas mūsų žymiųjų ra
šytojų. palikęs dideli įiterat riix palikimą. Ir šiandien Lietu
voje jis, kaip iš ten atvykę žmonės pasakoja, yra mėgia
mas. Teisybė, ir Vienuoli komunistai išprievartavo, priver
sdami parašyti pagal ju kurpalių romaną Puodžiukiemis. 
čia spausdinama apysaka yra parašyta dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Joje vaizduojama jauno kunigo meilė.

dn.a Mikužiūtė, Alena De- Nora Gugienė, 
enienė, Elzbieta Paurazie- Eufrozzina Mikužiūtė su S. 
lė ir kitos, tačiau garbingos Briedžiu, yra geriausioj tvar-
Taiybos mokyti \\rai nė- koj. įri gyyeno Versailles rūmuo
'ienos jų nepastebėjo. Moteris gerai valdo Di-

Moterys jaučiasi tuo už- dfciąją Britaniją; kita mote- 
zautos, ignoruojamos. Kolo- ris pavyzdingai karaliauja 
lijose joms tenka'atlikti Ta- Olandijoje: vien tik mūsų 
•ybai daug svarbaus darbe. aryba neįsileidžia moterų 
°er Vasario šešioliktosios i savo delegacijas, 
ninėjimus jos surenka Tary- p,et tikėkime, kad ji apši
lai tūkstančius dolerių au- žiūrės ir tokių klaidų dau-
kų: rengiant Tarybos nau- giau nebedarys. Aš manau, ...... ....
dai banketus, jes pagamina kad ateity nakvies ir mote- na Italijoj ir Prancūzijoj 
algį, papuošia stalus, o pa- iis dalyvauti.

skui dar turi apvalyti ir su- Kapse
tvarkyti virtuvę. ---- -------------------------------

Bet kai Tarybos delegaci- -JAV civiliniame kare žuvo 
;a vvksta i Washingtoną su 3»'--.222 ;in -iečių kariai, iš jų

į Madame d e Pompadour; 
(gimė 1721, mirė 1764), ku-Į 
se, priprašė karalių minėtus 
rimu? iš lauko ir viduje pa
puošti hiacintais.

Dabar daugiausia hiacin
tu gumbų auginama Olan
dijoje. bet nemažai jų augi-

Apie hiacinto kilmę yra 
šitoks padavimas.

Amyklo (Graikijoje) val
dovas turėjo gražų sūnų 
Hiacintą. Jį labai mylėjo

prezidentu pasimatyti, tai treėri.Hai dėl visokių ligų. o graiku saulės dievas Apolo- 
tada moterys jau nereika- ne karo lauke. Pietiečių mirė ra? ir vakam vėjo dievas 

. lingos.Šitoks netaktas jas už- 258.000. iš jų karo lauke tik Zefyras.
įgauna. 94.000. o kiti dėl visokiu ligų. Kartą Apolonas mokė Hi-

Žinoma, niekas nesako.--------------------------------------------------------------------------
kad į Washingtoną turėtų 
važiuoti visos auku rinkė
jos ar banketų rengėjos: bet 
viena kita moteris visuome
nininke, o gal po vieną nuo 
visų Tarybas srovių, galėtų 
tokiose “ekskursijose“ daly
vauti. Mažiau galėtų būti 
vyrų.

Aš nežinau, kas tokias de
legacijas renka ar skiria, bet 
žinau, kad tokioms misijoms 
mes turim pakankamai kva
lifikuotų moterų. Pavyzdžiu 
gali būti aukščiau minėtos 
trijų sroviu visuomeninin- 
kės. Davus joms vietą dele
gacijoje, būtų patenkintas • 
visos moterys. Tai kodėl ne-1 
duodama? Juk Taryba nėra į 
vyrų monopolis.

Mes žinom, kad amerikie
čiai savo moterų taip neigno
ruoja. Jos būna skiriamos į

STEBUKLAI UŽ PINIGUS, acintą ritinį mėtyti. Jis metė 
ritinį, o Zefyras iš pavydo

Pranciškonų provincijolas 
tėvas Jurgis Gailiušis išsiun
tinėjo “gerbiamiems Šv. An
tano mylėtojams“ laišką, ku
rio vieną egzempliorių turi 
ir Keleivis. Jame praneša
ma, kad Kennebunkport, 
Me., vienuolyne ir Šv. Anta
no gimnazijos koplyčioje 
minėto šventojo garbei ant
radieniais nuo kovo 20 d. iki 
birželio 13 d. bus laikomos 
iškilmingos mišios ir specia
lios novenos pamaldos.

Provincijolas ragina įsi
jungti į šią noveną, kad iš
prašytume “sau ir saviems 
dvasinių ir medžiaginių ma
lonių“. Jis surašo, kokių 
stebuklų galima prasyti, bet, 
žinoma, ne už dyką. Kainos 
nenurodo, palieka kiekvie
nam tą sumą nustatyti.

Štai tas galimų prašyti 
“stebuklų“ sąrašas:

Padėkoti Dievui už gau
tas malones: prašant sveika
tos: kad atsirastų pamesti 
daiktai; šv. Dvasios malo-1 
nių; prašant atsivertimo; 
laimingos moterystės; lai
mingos mirties: ramybės 
šeimoje: pasisekimo gyveni
me : už ligonį; už sūnų, duk
rą : už tėvus: už persekioja
mus lietuvius: už tremtinius 
Sibire ir kitur: už esančius 
kalėjimuose: už Lietuvos 
laisvės atgavimą: už Ameri
kos gerovę: už pasaulio tai
ką: už vėles: tėvo, motinos, 
vaikų, giminių; už pašauki
mą į dvasinį luomą: už ku
nigus ir vienuolius; ypatin
ga intencija.

HIACINTO LEGENDA

Netrukus išauš pavasaris, 
o su juo pirma gėlių krautu
vių languose, o vėliau ir dar
želiuose pražydės Įvairių 
spalvų stipriai kvepianti gė
lė — hiacintas.

Europą. Po poros šimtų me
tų Prancūzijoj ji tapo ma
dos gėlė ir todėl buvo labai 
brangi. Prancūzijos kara
liaus Liudviko XV meilužė

i ri

FLORENCIJOS MADOS

Tokie pašvaitai motei ims ateina iš Italijos madų mei- 
steriu Florencijos mieste. Kaip jos patiks, tai jau kita 
istorija;

nupūtė ritinį taip, kad jis 
pataikė į Hiacinto galvą ir 
jį užmušė.

Apolonas, gailėdamasis 
mylimo jaunuolio, iš jo 
kraujo sutvėrė gėlę — hia
cintą.

MEILĖ GALINGA

Prieš dvejus metus iš Lie
tuvo į Chicagą atvyko pas 
tėvus 22 m. Regina Leonai- 
tė, Lietuvoje palikusi savo 
sužadėtinį Stasį Bikuličių, 
muzikos mokytoją.

Regina nutarė grižti pas 
jį, nes komunistai neduoda 
jam leidimo į JAV atvykti. 
Reginos brolis, su kuriuo ji 
kartu atvyko, pasilieka šia
me krašte.

Regina tikisi, kad ji sugris 
į JAV su savo vyru, jei, žino
ma, Nikita išleis.

DYPUKĖ — VALSTYBĖS 
PROKURORO PADĖJĖJA

Latvė Deše Epermanis, 
kuri į JAV atvyko kaip ka
ro pabėgėlė tik prie 12 me
tų, paskirta New Yorke val
stybės prokuroro pavaduoto
jos padėjėja.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaiadi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais .................... .................... 84.00
kaina ........... :........................... SI.25

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dausr svarbiu patarimo 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl.

UTENOJ ANT. “krvgnešių karaliaus” 
į sūnaus Kinro Bielinio idomūs atsi

minimai 464 nsl.. karna....$6.00
ĮOĄS ūmi Rtaliniz> atmini-

nimų antroji dalis, 592 pusianiai.
Kaina ........................................ $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ...................... $6.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dairos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ..................... $5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas J. Lingis. J. ■ 
Balys > J. Žilevičius. 526 nsl.. i 
kaina ......................................... $5.00. |

LENGVAS BUDAS 1SMOKTT ANG 
LĮSK A L Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokyris. 
duoda ištarimu, angliškus pasikal. 

bėjimus. Kaina .................. '5 Cnt
4ARLBOROT’OP*S T.TTHUANIAN 

SEI.F-TA UGTTT M. Inkienė. ee- 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14* 
psl., kaina ........................... $1.25

DEMOKRATTNTO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienp klausimams su
prasti. Kaina ........................... 59c.

NEMUNO SENUS. Andriau* Va’nc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tono® diktatūra. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valir- 
ko romano antroji dalis, 426 Pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

r .IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojime?-' nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
pop’eriaie. Kaina ................... $8.50

TTKRA TETSYRfi APTE SOVIETU 
RUST J A. arba komunistu diktatū
ra favtu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
T aha i daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ....................................  50 Cnt.

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

AR ROMOS POPTEŽTUS YRa KRI
STAUS VTETTNTNKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ...................... $1 JO

MTLŽTNO PA UNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina...................................$2.50

KŲDftL AS NETIKTU J DIEVĄ* 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESEI.Y. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
Visos trys dalys įrištos j vienu 
knyga, Meti viriai, 981 puslapis. 
Kaina ................................... 96.09

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broachray------ •-------So. Boston 27, Matu,

BULVIŲ-SALIERU
SALOTOS

Išvirti bulvių ir tiek pat 
salierų. Galima dar pridėti 
1-2 ropes. Kai atšals, viską 
nulupti ir supiaustyti į 
smulkius rutuliukus. Tuo 

įtarpu padarvti padažą iš 
druskos, pipirų, acto, vieno 
trynio ir nemažai aliejaus. 
Apipilti tuo padažu bulvių- 
salierų salotas, kngvai su
maišyti ir duoti kiek pasto
vėti. Prieš vartojant apibars
tyti visą salotų mišinį riešu
tais.

NAUDINGI PATARIMAI

Neblizgantieji papuošalai 
ir daiktai iš aukso gali vėl 
atgauti savo blizgėjimą, jei
gu juos ištrinti svogūnų sun
ka ir palikti tai]) 2-3 valan
das. Paskui reikia nušluosty
ti švariu, minkštu skuduriu- 
ku.

•
Sen<>s kavos dėmės drabu

žiuose bei staltiesėse pašali
namos tokiu būdu: pirmiau 
patepti tą dėmę šaltu vande
niu, o po to glyc^rinu. Kiek 
palaukti. Paskui išplauti tą 
dėmę šiltu muilingu vande
niu.

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

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____55.59

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. ««*<> >- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ....................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3 50

ŽEME DEGA. J. Savicko kam metu 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lia 453 psl. Kaina .................$4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašu an
troji dalis, 414 psl. kaina .... 54.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 CL

IŠĖJUSIEMS NEGPJŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo ; Vakarus nuo ru
su ‘vaduotoju’, 536 psi. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... 52.00

SUŽADfiTI.Nfi. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. 180 psi. Kaina .. $2.00

ŽEM AITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina .......................................50 CL

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pi-ka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
piu. Kaina ................................ $1.00

CEZARIS, Mirko Jesnlič romanas 
trijose dalvse. kiekviena dali* no 
$2. ara visos 3 dal<s........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 :vairių lietau 
višku ir kitu tautu valgiu receptu, 
132 puslapiai, kaina............... 51.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis napildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 CnL

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu, 
nas. Kaina ............................ 23 CnL

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leoną* Bliumas. Tnimosu 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kais 
Kankazo išponis buvo pa«idares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 CnL

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ...........................25 CnL

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl- kaina......... 25 CnL

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

SENOVfiS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausiu laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslu, 896 psl., geras popierius, 

...................................... $10.09
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VIETINĖS ŽINIOS
I. Vilėniškis ligoninėj Kaziuko mugė

(lit
Igną Yilėhiškj ištiko šir-i Kaip kasmet taip ir šiais 

priepuolis, paguldytas metais Bostono skautės ruo-
leter Brigham ligoninėj, 
Linkime greičiau pasveikti.

LDD kortų vakaras reikėjo

šia Kaziuko mugę. šiais mo
kovo 11 d. Piliečių Klubo sa
lėje, So. Bostone.

atidėti
1

Didžiosios šventes 
sukaktis Lowelly

Praeitą šeštadienį Lietu-, --------
vių Darbininkų Dr-jos 21' Lietuvos nepnklausomy- 
kuopos rengtas kortų vaka- ^;čs atstatymo paskelbimo 
ras dėl blogo oro nukeltas i sukaktis čia buvo paminėta 
balandžio 28 d. .Jis bus San- i vasario 25 d. L. Piliečių Klu- 
i< s salėje. bo salėje. Kalbėjo iš Bosto-

----------------- ' no atvvkes adv. Andrius Ke-
Padėka turakis, o meninę programą

atliko Onos Ivaškienės va- 
šokė-Mūsų radijo 28 m. sukak-, dovaujamo sambūrio 

tuvinio banketo Talentų po- jai.
pietės laimėtojai yra šie:----------------------
1. Birutė Vaičjurgytė iš So.
Bostono (deklamavo ir pia
nu skambino), 2. Stepas Pa
nko iš Somerville (pianu 
skambino), 3. Birutė Ado
mavičiūtė iš So. Bostono 
(deklamavo), 4. Verutė Šne
kutytė (sakė juokingą pro
zini kūrinį), 5. Kenstavičiū- 
tės — Monika (smuikas),
.Joen (violončelė) ir Kathe- 
rine (pianas), 6. mažutės

F. Gaidelienė jau namie

Felicija Gaidelienė, kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio

Gražiai 
rašytoja* Antanas

Praeitą šeštadienį, vasa
rio 24 d., L. B. Bostono Kul
tūros Klube Tarptautinio, 
Instituto patalpose buvo tik-1 
i ai gražiai paminėtas tragiš-- 
kai žuvęs rašytojas Antanas j 
Škėma.

Nors dėl audros Kanados1 
padangėje specialiai tam' 
kviestas poetas dr. Henrikas 
Nagys negalėjo atskristi, bet 
apie Antano Škėmos litera
tūrini palikimą išsamiai ir 
spalvingai pakalbėjo poetas 
Stasys Santvaras.

Jis taikliu žodžiu apibū
dino Antano Škėmos mū
suose išsiskiriantį asme
nį. iškėlė jo kūrybos origina
lumą ir atskirą modernisto 
vietą mūsų literatūroje, šis 
objektyvus žodis padės ge
riau autorių suprasti ir tiem, 
kuriem jo kūryba atrodo ne
įprasta mūsų dailiojoj rašti
joj.

KELEIVIS. SO. BOSTON

DIKTATORIAI S ŽMONA “ĮSIAMŽINO"

Jugoslavijos diktatoriaus Tilo žmona Jovanka nusifo
tografavo Luxor šventykloje prie Nilo. kuri buvo pa
statyta 1.400 metų prieš mūsų erą. Jugoslavių valdo
vas lankėsi Egipte pasižmonėjimo tikslu.

i Bendruomenės susirinkimas j skyrius, 
atidėtas

į Sekmadienį turėjo būti L.
1 Bendruomenės apylinkės na- 
į riu metinis susirinkimas, bet 
I kadangi teatvyko vos 11 na
rių, susirinkimas atidėtas vė- 

1 iesniam laikui. Dieną pas
kirs valdyba.
Gardūs blynai, bet nedaug 

valgytojų

Šeštadienį Bostono mišrus 
i choras rengė blynų vakarą. 
! Jame buvo gardžių blynų ir 
gera meninė progiama, bet 
eaila, kad palyginti mažai 
bostoniečių teatsilankė.
r* TT T+TTTTTTT"TT T T f T

Gegužės 20 d. Mišraus choro 
koncertas So. Bostono aukšt, 
mokyklos salėje.

Birželio 24 d. Laisvės Varpo 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

Spalio 1 1 d. Laisvės Varpo 
tradicinis rudeninis koncertas 
L. Piliečių Dr-jos salėje.

(*<oooaaeoeo9C3Ck3<9<aooeooeooe 
Šv. Raito Tyrinėtojų

SKELBIMAS

žmona, jau grįžo iš ligoni-Į Po paskaitos p. Janina 
nės, kur jai buvo padalyta1 Ambraziejienė nuotaikingai 
sunki operacija. Linkime jai1 paskaitė ištrauką iš A. Škė- 
greičiau visiškai pasveikti. ! mos "Baltosios drobulės“, o

-------------------------- j pabaigai Bostono L. Dramos
Sandariečių susirinkimas ' Sambūris koncertiniu būdu

Sveikinom gubernatorių

šokėjos: Ramunė Cibaite iš ii 
So. Bostono, Astutė Dana-’?

----  i perteikė jo dramatizuotos
kuopa renkasi legendos "Živilės“ pirmąjį 

veiksmą.
Sambūrio dalyviai — R.

Sandaros 7 
kiekvieno mėnesio trečiąjį 
sekmadieni. Vasario mėnesi

APIE K AI K I KI \S ŽMON IJOS 
DV ASINES LIGAS

Gydymas palies ne tik žinosraus 
luitą. bet ir protą ir širdį, šiandien 
pasaųtlio gydytojai įvairiomis moks
lo priemenėmis jrydo žmojraus suirusi 
kūną, tet r.e Vei-a.n protui jie ma
ža ka teturi vai-tu Gerasis Gydyto
jas, Kristus, Ramybės Kunigaikštis sri 
su-rrąž:'..- protą pamišėliams, paliuo- 
siuos kalinius ir suteiks jiems zrno- 

} niską širdį ir išmokins visus mylėti 
Į Dievą is visos širdies ir artima kaip 

I pa«s save.
•Jonas Apreikštojas matė tuos pa

laimintus laikus ir apie juos kalbėda
mas pasakė: “Tuomet aš mačiau nau
ją dan;rj ir naują žemę: nes pirmasis 
dangus ir pirmoji žemė nuėjo.

... Ir Dievas nušluostys nuo iu 
akių kiekviena ašarą; mirties dau
giau nebebus nei dejavimu, nei skau
smo nebebus daugiau, nes kas buvo 
pirma, išnyko. Tuomet sėdintis sos
te tarė: Štai aš darau visa nauia.” 
Taifri čia aiškiai kalbama apie nauia 
pasaulį arba naują dieną, kurioje vi- 
os tautos bus palaimintos.

Jėzus ir kalbėjo apie šitą diena ir 
nusakė: "Abraomas matė mano die
na ir džiaugėsi.” Ir kiekvienas iš 
šventųjų pranašų, kurių raštai sudaro 
Senąjį Testamentą, kalbėjo ir rašė 
apie atsteipimo laikus. Jėzus žadėto 
ir skelbė žemiškos karalystės ikūri- 

| mą ir liepė savo mokytiniams pra
syti jos atėjimo.

Jo mokytiniai buvo taip įsitikinę i 
Į lo pažadėsimus. kad tris dienas pirm 

. . . . . . < -lo prikalimo ant kryžiaus iie davė
Tuojau SIUSK tą garsinimą ir | jam šitokį klausimą: 'Pasakyk mums 

ka<la tai bus ir koks bus tavo či.abii- 
vimo ir amžiaus pabaidos žeiklas?”

Jvairfis Jėzaus atsakymai i šituos 
klausimus yra parašyti dvidešimt pir
mame skyriuje Luko ir dvidešimtame 
skyrių ie Mato. Pasakęs dautr ženklu, 
kurie liudys apie šio amžiaus pabai- 
iru ir naujos dienos išaušimą. Jėzus 
••ar na-a' ė ka nors apie Žydu tauta 
šitokiais žodžiais:

Knvn 17 d 8 vak Jor i “Vokinkitės prilyjrinimo iš fveosKovo H d. «..»<> vai. vak. Jor-. (J. „ Kuomel jo iaka jau (,..rosi
dan Hali smuikininko Izidoriaus ir dvesta lapai iūs žinote.

... , . į kad vasara arti.” »Mato 24:32. t Fy-
\ asvTiuno koncertas. KOS medis naudojamas simboliškai

--------— — ’ pranašystėje. atvaizdavimui Žvdu

Balandžio 1 d. laisvės Varpo tauto-, todėl ir pats Jenas naudoto
, ___ .__________ . tokj simbolį.
DPnKC'TnS Sfj jaitnujtl tiuernu gi- t riti' nn'iirinoj

A. Vol pe' įsigysite pigiau negu kur ki-i sirmlymu I.. Piliečių Dr-jos sa- ir^„vsn^fj^i'^^,D«'^>’,tiSimo

SIUSKITE PINIGUS 
Į USSR per

£ GRAiMERCY—Dept H jg 
I 1 Broad St.. patalpa 925 5 

NEWARK. N. J.
)«■ ' i- +•

N Y Telefonas Ml 9-0598 
Specialistai nuo 1917 

Turi Bankų Departamento 
leidimą ir apsidraudę

BONDYTI sumoj $20.000 
Prašykit smulkių 

Informaci jų.
Kaziuko mugė Bostone

Bostono skautės ruošia di
delę Kaziuko mugę, kuri 
įvyks kovo 11 d. Liet. Pilie
čių Draugijos salėj (368 W.
Broadvvay) trečiame aukšte.
Oficialus mugės atidarymas 
11:30 vai. prieš pietus, 

per jį išreikšti pagarbą ir įėjimas nemokamas. Karš- 
JAV demokratinės valdžios tus, lietuviškus pietus gau- 
ir santvarkos idealams. i -ite už 81.00.

Nors tuose sveikinimuose į Atvažiuos meška su lietu- 
dalyvauja tūkstančiai žmo- >skos giros bačka, pavai- 
nių, bet lietuvių iki šiol atsi- 'ins visus. (Kažką atveš ir 
lankydavo tik vienas kitas, vaikučiams. • Kava, namie 
lyg čia jų daugiau ir nebūtų, kepti pyragai, tortai, Kaziu-

Šiemet gubernatoriaus pa- ko širdelės, grybukai ir kito- 
kvietimus gavo visa eilė mū-kie skanumynai. \ eikš lai- 
sų organizacijų atstovų, vi- mės šulinys.
suomenininkų ir kultūrinių- O kiek gražių rankdarbiu 
kų, ir gub. John
vizitavo didelis būrys lietu- tur. Studentės skautės mo
viu. Daugelis mūsų motėm šia lėliu teatra vaikams. Pro- n , ...
buvo pasipuosusios tauti-gamoje, kuri prasidės 3:30 į v.,;< .jor<an 
niais drabužiais. p. p., matysite vaidinimą l smuikininkėm

Tas ceremoninis rankos "Mrsko Namelis, kurį rėži- "s- r« ngia
paspaudimas šį kartą buvo suoja P. Kalvaitiene. Ka-j ____
ir mūsų padėka gubernato- dangi pasaulio skaučių pro- j Balandžio 22 d. skautų Lapinų 
riui už io atsilankvma mūsų ųramoje šie metai skirti Lo-!vakaras L. Piliečių Dr-jos salėje.
Nepriklausomybės šventėje, kvin> Amerikai,—tai mugė- 
už jo veiksmu ir žodžiu pa- je turėsite progos pamatyti 
rodytą paramą lietuvių lai?- i!‘ jaučių rungtynes. Jaunos, 
vės kovos pastangom. gražios čigonaitės išbuis 

iįums laimę, kaip kadaise 
i Vilniuje, o taip pat pašoks 
čigonišką šokį.

Visi, visi kviečiami į šią 
didžiąją šeimų šventę Ka
ziuko mugę. Neapvilkime
jaunimo, kuris taip Stropiai Knyga ka tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi- 
ruošėsi. Kiek idėta širdies. į

Kaip ir kasmet Prez. Ta- 
shington dienos proga Įvai
rios organizacijos, kariuo
menės ir visuomenės atst o - 

j vai, be partinių skirtumų, 
vyksta Į Valstijos Rūmu? panikė iš Dorchesterio, Daiva' susirinkimų nebuvo, bet ko- • Ausiejūtė, U. Kubilius,

Kleinaitė is Dorchesterio ir-vo mėnesi bus i prastu laiku L Jašinskas, R. Žičkus ir šios I ^UIįlu‘P*
1 a ira Gailiūtė iš Melrose į kovo 18 4.2 vai. popiet sa-'teatrinės grupės rėmėjas ir SVMk.1.nt;.gV.bel7latom?6’ ? 
už tautini šoki "Kubilas", jvose patalpose (124 F St.).!dažnas svečias Pr. Lember

i Visi nariai kviečiami dašokių varžybas laimėjo 
Mamės ir papeš polkos lyvauti ir atsivesti savo pa- 

Mary Gailienė is Dorcheste- žįstamus, kurie norėtų maty
lio su Juozu Valicku iš So ' r„ .. ti Lietuva laisva ir nepri-

klausoma’ir istoti i šią de-
• Irena tt.ll.amson .s Woll- mokratjška organizaciją, 

ston su Tony Valentino:
vaiso — Magdalena Ambo-! A. L. T. Sandaros 7 kp. 
tavičienė su Apolinaru Ru- valdyba
/ I • * l i—' Lr x *«i rt u,
tanęo -

•ikll Cl ’ 'U i5Ik* UV,
RnctAna •

SLA 43 kp. susirinkimasMagdalena Sele-
su Pranu Rač-i --------

kausku, abu iš So. Bostono, j Kuopos svarbus susirin- 
T ortą laimėjo Nr. 6648 — kimas bus trečiadienį, kovo 

Horst Backer. įžangos do- '.14 d. 7:30 vai. vak., L. Pilie- 
vanas laimėjo: 1. PauLs/ių Dr-jos patalpose. Jame 
Man‘s dovanotą vyrišką bus balsuojami SLA Pildo- 
skrvbėlę — J. Arlauskienė, i mosios Tarybos nariai ir 
2. dėžę importuotu saldainių! renkami delegatai i SLA 

F. Patackas, 3. Strand Ca-1 seimą, 
fe dovanotus skanius pietus} Kiekvienas narys turėtų 
2 asmenim — A. Alasutis. dalyvauti.

vo neik ien ė

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, aplaikysi pagal
bą. Vaistai, kur buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo, 
jau yra.

tas — legendą atvaidino su 
giliu įsijautimu, pamilę kū
rėjo žodį, įsikūniję į jo vaiz
duojamus charakterius.

Veikalą režisavo akt. A- 
leksandra Gustaitienė, sko
ningai sceną apipavidalino 
dail. Viktoras Vizgirda ir 
nuoširdžiai talkininkavo su-
zlo»'vrz4am<ic 
tiai juoiii«w

miKziVini---- -- įromi- ?--------
n imą muz. Vytenis Vasyliū
nas.

Gausiai susirinkusi publi
ka visos Klubo programos 
išklausė su dideliu dėmesiu.

Serga Juozas Taurinskas

Gerai žinomas senie
siems Bostono lietuviams 
Juozas Taurinskas, veiklus
LDD 21-os kuopos ir kitų or- 

i'ėkojame a įsiems atrilan- Kuopos fin. sekretorius J. ganizaci jų narys, sunkiai 
kiusiems, mielom? šeiminin-' Lekys praneša, kad susirin- serga. Jis dabar guli miesto 

talentu teisėjam? ir i kime bus galima ir nario mo- ligoninėje (Boston City Hos-■
pital, Dawl. BĮ. S. 2.). Ligo-i 
ninėn atsigulė sausio 2 d., o 
sausio 29 d. jam ten buvo 
padalyta sunki gerklės ope
racija. Ligonis džiaugiasi, 
kad jau išmoko valgyti per: 
nosį, ir taip yra maitinamas 
reguliariai. Kalbėti jam dar 
sunku, bet laišką redakcijai 
apie savo pergyventą opera
ciją pats parašė, nors ir dre-

kėm.-
visiems kitiems, kurie šiuo kęsti sumokėti.
ar tuo padėįo mums šį ban- _________
keta suruošti.

Makaitis lygiom su 
Weinsteinu

Ačiū rinkėjams!
Valentina ir Steponas

Minkai Nuoširdžiai dėkoju vi
_________________ siems jaunosios kartos vei-•/

J. Ziminskis nusilaužė koją kėjams. studentėms ir stu-
_____  * dentams už gražiai pravestą

Julius ZiminskD iš So. auku rinkliavą Lietuvos ne-
Bostono nusilaužė koją. Pa- priklausomvbės minėjimo
guldytas City Hospital.

Girtam marios iki kelių.

Pakalbinkime draugus, kai

mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina mc-
ml fi

tams penki doleriai.

metu vasario 18 d. Kadangi 
neturiu galimybės sužinoti Į bančia ranka. Ligonis labai 
visų ju pavardžių, didelį j džiaugtųsi, jeigu pažįstami 
ačiū tariu jiems visiems kar-1 ir draugai jį aplankytų ar 
tu. j bent parašytų laiškutį. Ligo-

Taip pat dėkoju ponui ninėje jam turbūt dar teks 
Rudžiui, kuri?, užbaigus mi
nėjimą. padėjo man sutvar
kyti vokus ir pinigus.

P. Brazaitis

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

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

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

“KELEIVIS"
636 E. Broadsray, So. Boston 27, Mas*.

I

ilgokai pabūti.
Mūsų linkėjimai Juozui—

kuo greičiausiai atgauti jė
gas ir ligoninę apleisti.

Kortų vakaras

SĮ šeštadienį, kovo 10 d. 
6 vai. vak., Sandaros 7 kuo
pa savo salėje (124 F St) 
rengia kortų vakarą, kuria
me bus vertingų dovanų ir 
card žiu valgių, net blynų. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Aukojo Vasario Seiioliktos 
gimnazijai

Teisininkų Dr-jos Bostono 
skyrius, reikšdamas užuo
jautą savo nariui dr. V. Če
pui dėl jo tėvo mirties, pa
skyrė Vasario 16 gimnazijai 
$5.00 auką.

savo vardą ir antrašą:
ROYAL PRODUCTS 

North Sta. P. O. Hox 9112 
Newark I. N. J.

PARENGIMŲ KAI. EN DORU S

Įėję.

13 d.
II

Gelio

klaurimuose. Parašykit mum- laišką 
I ar atvirutę causite nemokamai.

8:30 vai. 
estės. 

A u mere 
Pabalį iečių

L. R S. A 212 F. :lrd Street 
SPRING VA1.I.EY. II.L

SANDELIS VISOKIU 
Arbatžolių 

Škorbutžolės
Nuo rožes, odos išbėrmo. panučkių 
visokiu skorbutiškų skaude įimu 

nuo reumatizmo, vandeninės, plaučių 
rų Klubo karalienės pagerbimas 1 nesveikumo ir paralyžiaus arbata

L. i iliečių Dr-jos salėje. Kaina $1.25 dėžutei. Parduodame ir
• varai*, f Kanada 50 rentų daugiau 

Gegužės G d. 3 vai. popiet So. dėl persiutimo. Visada galima rauti
Bostono ankšt. mokyklos salė- „frr < o. wn

Gegužės G d. Sandaros Mote- ,r

ie komp. J. Kačinsko vadovau
jamo Melrose simfoninio orkes
tro- koncertas. rengiu Balfo

J. SKINDERIS 
P. O. BO\ 05 

.< I.INTON. IND.

Vasario 22 d., Cambridge 
“Y" namuose. įvyko Mas
sachusetts šachmatininkų 
metinis susirinkimas. Jame 
dalyvavo apie 70 asmenų.
Susirinkime buvo išryškinti 
trys žymieji praeitų metų 
laimėtojai: -John Curdo iš 
Lvnn, kuris laimėjo Massa
chusetts valstijos ir Bostono 
miesto pirmenybes, G. Proll 
— naujasis Massachusetts 
atvirųjų p-bių nugalėtojas ir 
Kazys Merkis, kaip geriau
sias JAV komandos dalyvis 
pasaulio korespondencinėse 
pirmenybėse..

Naujuoju MSCA piirni- 
ninku išrinktas adv. H.
Dondis. vicepirmininku Ka
zys Merkis: sekretorium 
James Burgess, gei-ai pažįs
tamas lietuviams, Boston 
Sunday Globė šachmatų 
skyriaus vedėja?.

Tarptautinio meisterio R.
Weinsteino, atvykusio iš N.
Yorko, simultane dalyvavo 
So. Bostono Lietuvių Pil. II- 
jos šachmatininkas, jaunuo
lis Algis Makaitis, iis sužai
dė su meisteriu lygiomis. Į Julija Karbauskienė, adv.

Weisteinas žaidė vienu! John Grigaliaus žmonos mo- 
metu su 34. Jis laimėjo 27, Į tina, gatvėje paslydo ir nu- 
pralaimėjo 2 ir 5 baigė įv- silaužė koją. Guli Camey 
giomis. tame skaičiuje su A.į ligoninėj. Linkime greičiau 
Makaičiu. 1 pasveikti.

DĖMESIO LIETUVIAMS

mas šventraščio. 1-as tomas. 3G8 puslapiai. Smulkmeniškai anra- 
. . šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmoni jos išganymą. Taipgi 

darbo valandų — pamaty’Sl- vra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
te ir įvertinsite atsilankę. Vi- ilgumą. Kas ta knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą

lietuviai tinimo noromti ir' ir ramybe. Knvga apdarvta drobės viršeliais. Kaina tik ši. l !i?tu\ įai yy.i ime n Kita knv7a Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as
flKlZlUOtlS jaunąja Kaita, ku- tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An

tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės viršeliais. 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu ;

L. B. S. A. 212 E. 3rd St.. Spring Valley, III.
S99099O9SQOO9t999OO99OB9OOUOOOOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOOen

n brangina ir išlaiko lietu
viškus papročius.

Laukiame visu didelių ir 
mažų.

Skautės ir vadovės

Jurgis Jasaitis ligoninėj

Sunkiai susirgo Stasio ir 
Laimos Jasaičių sūnelis Jur
gelis. Jis paguldytas Carney 
ligoninėj. Greičiau pasveik.
Jurgeli!
N. Razvadauskaitė minėjo 

svarbią sukaktį

Keleivio tarnautoja Nor
ma Razvadauskaitė savo 
svarbią sukakti vasario 20 d. 
minėjo savo artimųjų tarpe.

Susižeidė J. Karbauskienė

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviukam daroui. auidė)» 

tautini sclidarumą. rūpinasi išlaikyti lietuvybe lr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK’ 110.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 met9 apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIA1ML 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SIA nariu galima būti nuo gimimo dienos ik- 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
ti SIA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko. 
kini jose ir SIA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30tb Street, New York 1, N. Y.
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Kur eina So. Bostono | draugijos bizniui, labai abe-
Lictuvių Piliečių Dr-ja? jotina. Gal vertėtų palaukti, 

------------ kol pagerės padėtis?
Vasario 15 d. Įvyko meti- Aplamai, tenka pastebėti, 

nis narių susirinkimas, ku- 
name, be einamųjų reikalų, 
turėjo būti svarstoma ir tvir
tinama metinė apyskaita.
Susirinkimas svarbus, nes, 
paprastai, tokiu metu išklau
soma valdybos bei revizijos 
komisijos pranešimai ir iš
nagrinėjama visų metų veik
la. Tačiau šiame susirinkime 
nieku panašaus neįvyko. Gal 
neveitetų dėl to jaudintis, 
jeigu draugijos reikalai eitų 
kaip reikiant.

lik palyginus 2 pasta
rųjų metų (1959-61) apys
kaitas, matyti, kad biznis ei
na katastrofiškai žemyn: 
metinės apyvartos pelnas iš 
$22,-115.09, buvęs 1959 me
tais, nukrito iki $5,114.69.

Pažymėtina, kad praeitais 
metais prekių užpirkta tik 
19,4 G mažiau, lyginant su 
1959 metais ($41,028,49—
$48,995,01»; pajamų už par
duotas prekes gauta 31,6'< 
mažiau ($111,939,^6—1959 
m. ir $85,022,94—1961 m.), 
o gryno pelno išvesta net
76,2g mažiau ($22,415,09 
—$5,114,69|

Kur dingo praeitų metų 
pelnas, nes prekės buvo par
duodamos tos pačios? Kodėl 
toks didelis procentinis skir
tumas tarp atskirų pozicijų? 
Kaip suprasti J. Romano, fi
nansų sekretoriaus, pareiški
mas pastarajame susirinki-

BOSTONO LIETUVIŲ AUKOS 

Lietuvos laisvės kovos reikalams

Vasario ĮS d. iškilmingai nū- Mikas šiznavičius, Antanas Juk- 
nint Lietuvos nepriklausomybės. nevičius, B. ir J. Kuodžiai. I>a- 
IKiskelbinio 44-ią sukaktį. Bos
tono lietuviai suaukojo Ameri
kos Lietuviu Tarybai, kuri šia-
me krašte
laisvinimo darbui. $1.779.11 Prie 
šitos sumos dar prisidės So. 
Bostono Lietuviu Piliečių Dr- 
jos jau paskirtoji, bet dar neį
teiktoji auka $100. Tuo būdu 
iau bus suaukota $1.879.11 
(Pernai $1.830.55).

Kai kurios draugijos pačios 
iš savo narių surenka aukas ir 
jas minėjimo dieną įteikia, šie
met taip padarė Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos sky
rius — $255.00 (pernai $350). 
Ateitininkai Sendraugiai suau
kojo $155,00 (pernai $135). Lie
tui <>s Kariuomenės Kūrėjų Sa
vanoriu S-gos skyrius iš narių 
surinko $96.00 ir iš savo kasos 
pridėjo $9,00. viso$105.00 (per
nai $132). Teisininkų Dr-jos 
skyrius $80.00 (pernai $75).

Minėtų draugijų narių auko
tos sumos žemiau spausdinamos 
sąraše, įrašytos, kur priklauso 
paga* savo dydį.

Aukojo:
Po $50.00 I’rel. Pranciškus 

Virmauskas ir inž. Jonas Mika
lauskas.

Po $25,00 Sandaros 7 kuojia. 
Jonas Adomonis, Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos 21-ji kuopa.

Po $20.00: Antanas ir Genė 
Stapulioniai. Svilas, L. Social
demokratų S-gos 60 kuopa, Jo-

Tarptautinis Institutas nas Vasys, Antanas Skudžins- 
rengia užsieny gimusių dai- Kas. Mečvs Kavaliauskas, 
iininkų parodą, kuri Copley ! po Si6.oo: Anelė ir Juozas Ja- 
Society patalpose prasidės nuškevičiai.
balandžio 8 d. Po S15.00: Pranas Martinkus,

Susidomėję tuo reikalu F ir L januliai, Kazys ir Su
kreipiąs! į larptautinį Insti- Sg Tamošaičiai. Aniceta ir An-

kad draugijos narių tarpe 
jaučiamas nemažas susirūpi
nimas dabartine padėtimi. 
Ar ne laikas būtų vadovybei 
atkreipti rimtesnį dėmesį į 
draugijos reikalų tvarkymą, 
nes kitaip ji gali apvilti sa- 
o rinkėjus ir netekti jai pa- 
eikšto pasitikėjimo.

Narys
’ed. pastaba: Praeitame nu
mery davėme skaitmenų iš 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos 1961 m. apyskai
tos, jų nenagrinėdami.

Kadangi L. P. Dr-ja yra 
lidžiausia Bostono lietuvių 
draugija ir kadangi susirin
kimuose nariai kažkodėl la
jai mažai tesigilina į drau- 
_ijos reikalus, tai Keleivis 
duoda Nariui tuo reikalu pa- 
dsakyti. duos taip pat ir ki
tiems rimtai L. P. Dr-jos 
klausimu savo nuomonę pa- 
eikšti. Juo didesnis narių 
'kaičius labiau susidomės 
uaugijos reikalais, tuo val
dyba galės sėkmingiau rei- i 
kalus tvarkyti.

Užsieny gimusiu paroda

nas (ūmiai, česlava ir Tadas 
Aleksoniai, Petras ir Pranė Ka-

vadovauja Lietuvos ' ladės, Bronius Paliulis. Antanas

Į I\, $3,00: M. Strazdienė, Pa- 
; k viriai, .M. Ginei! ienė, S. Duric- 
kas. J. Venckus, P. Preibienė, L. 
švelnis. J. Jurėnas, X.

Po $2,00: S. Kantautas, P. 
Barkauskas, J. Trainavičius, A. 
Janulevičius, Lr. Zaletskas, A. 
slikas, D. N., A. Janavičius, V. 
Damvs. Br. Strikaitis, J. Tuma-

Keturakis, Kim. Ivaška. Vy-' 
tautas Izbickas, Viktoras Kubi- k ienė. 
ius. Antanas Kriščiūnas, Juozas

I

vičius. L. Grendelytė, J. Valen- 
tukevičius, K. Zikienė, M. Palai- 

V. Aranauskas, K. Vai
čius. S. Venckus, M. švelnienė,

Kuneaitis. Jeronimas Dabrila. į; .Masiulis. V. Taut vaisa, A. ir 
Apolinaras Treinys. Romas Bud
reika, Juozas Dačys, Ignas Kon
čius, M. Ambotavičius. Vytau
tas Čepas. Valentinas Galdikas.
Pranas Lembertas. Genė ir Bro
nius Mikoniai.

Po $7.00: J. ir A. šaikūnai.
Po $6.00: V. ir M. Anestos. J.

Leščinskienė.

Y. Ivanauskai, V. Vaičjurgienė.
Po $i.00: S. Chestunt, J. And

rė nas. O. Tilenienė, K. Stanku-
. ;č. G. Aukštuolienė, O. A.iaus- 
, kieiL. A. Yanush, A. Rusteika, 
j M. žūolienė, C. Glolins, J. Re- 
i mei.va. R. Karsokas, J. Guzevi- 

čius. E.. A. Prakapienė. J. Lie
tuvi.-. J. Baruiienė, J. Markelio-

Po $5.00: A. Shallna, Adom- K- Girnius, J. Bordulienė, 
P. \ovaisas, J. Malinauskas. J. 
(lir.tv ičit s. J. Karbauskas, M. 
Maiuza, A. Taras. Bogušis, V 
Licaip. Jatkvičius, L.P., J. Va- 
ŽAas. A. Malinauskienė. A. Ma

kaitis. Iz. M-nius. J. špakev ičius.
H. Rudauskas. K. Aukštikalnis.
G. Leveckis. T. Stankūnaitė, M.
Pakštys, M. Pakštvs Jr.. A. P.
Mickūnai. A. Keršulis, V. Mačiu
lienė, D. Ščiukaitė, M. Baliuko- žeAiene. Augonis. \ ilimenbras, 
nienė. M. Venis, O. Lingis. St. ir ’ Pikas. P. O'.seika, J. Ajauskas, 
Pr. Averkos. K. Vilutis, E. šim- ;nas- •». Dabsis, O. Vaičiū-
kus, E. Simanavičius, J. ir G. nie,lė- s- Kazlauskas, R. Kalvai- 
Ambraziejai. K. Dusevičius, V. (.egužiene, Kazlauskie-
Norvaišienė. M. Manomaitis, A. nc- u-kauskas, I. Kiškis, B. 
ir O. Nevieros. A. Gustaitis, Z. Į ’ *ail:unas. J.b.. L. šiugžda. Luk- 
Shallnienė. SLA 328 kuopa (Ja- ’ s; !>- Vasiliauskas, A. Ginavi-

lutą. 190 Beacon St.. Boston, 
Mass., tel. KE 6-1081.

Bilietai L Vasyliūno 
koncertui

draugijos reikalai 
nesnmnką ir viskas esą tvar-j 
koj? Anodo, jei taip daly-1 
kai eis, tai šiais metais ne
tik netenka laukti jokio pel- ______
no, bet teks is banko išimti Bilietai smuikininko Izi- 
ir sunaudoti dalį santaupų,. fiOi iaus Vasyliūno koncer- 
kurių yra apie $30,000,00 '

Be to, išsiuntinėtoje apy
skaitoje via ir kitų neaišku
mų: Draugijos turtas (na
mai ir žemė) įtrauktas į ba
lansą neamortizuotas ($175. 
371,43—ta pati suma 1959 
ir 1961 m.); ar prekės įrašy
tos savikaina, ar pardavimo 
kaina? Trečiam aukštui tai
syti 1961 m. balanse nurody
ta, kad buvo išmokėta $91. 
619,00 ir 1959 m. tam pa
čiam reikalui $12,925,00— 
iš viso $104,544,00. Taigi 
vienos salės ištaisymas kas 
tavo daugiau, negu visas na
mas. Atseit, ta viena salė 
yra verta veik trečdalį viso 
turto ($333,109,07).

Dabar vėl norima per- 
tvarkyti pirmame aukšte ba
ro salę. Tas gal atsieis $10— 
12,060,00. Ar tai pagelbės!

į~

tanas Januškai, dr. Stasys Jasai
tis. Kostas Nenortas, Aleksand
ras Lapšvs, Jonas Kriščiukaitis, 
Juozas Kasys, Juozas Vembrė. 

Kazys Merkis $12.00.
Jūrų skautai $10.51.
Po $10.00: -Jonas čiegis. An

tanas Bartašiūnas, Eulgintas 
Janonis, Jonas Vasiliauskas, 
Juozas Griežė-Jurgeievičius, Jo
nas Tuinila. Jonas Januškis, A- 
dolfas ir Kotryna Nemaksiai. 
adv. Anthony Young su žmona.

_ _____________ _________________ Šv. Petro parapijos šv. Vardo
Kūkalio nesėja — jis pats at- Dr-ja. Dorchesterio Piliečių 

-dranda. Klubas, Stela ir Napoleonas Jo-
nuškos. Jackus Sonda. P. Davi- 
donis, X. Antanas ir Ona Vilė- 

išnuomojamas kambarys, ga- niškiai. Jonas Starinskas, kun. 
ma ir su maistu, geroj vietoj. M. Vembrė, Bronius Kropis, 
Kreiptis: 21 Bovdoin Avė.. Morta Bratėnienė. Antanas Liz-

.ui, kuris bus -Jordan Hali 
kovo 17 d., iš anksto gauna- 
ni šiose vietose : Onos Ivaš- 

Kienės ir Minkų krautuvėse, 
Vaičaičio įstaigoje ir te

mo kasoje.

Išnuomojamas kambarys

zorchester. Mass. 
Tel. (.E 6-5139

(11)

Išnuomojamas butas

STRAND CAFE
371 W. Broaduay, So. Bostone
Reikalinga moteris ar mergaitė 
dirbti už kaunterio-bufeto ir 
padavėja. Turi mokėti angliškai 
ir lietuviškai, švarus, lengvas 
biržas, geras atlyginimas. 
Kreiptis* pas Petrą Peldžių ar

skambinti Tel. 269-9S35
(10

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebūvu dar naudota. Siuva ūgzagu, 
tdo, išsiuvįlieja, dirba monograma-, 
lirba žirkavoues> ir t. t., ir t. t. 

Oi iginale -u penkių metų uarantija
25 už viską gali.na mokėti p<> $1.25 

per -savaitę
HA 6-3900

MOSU SANDĖLYJE 
PALIKTA

TRYS KAMBARIAI 
NAUJŲ BALDŲ

X ESI MOKĖT AS BALANSAS 
$284

Patikimas asmuo gali perim
ti mokėjimą po $3 savaitei už 
nesumokėtą balansą.

Baldų tarpe yra miegamojo i 
a dai, modemiškas svečių kam-į 

,-arys, 5 gabalų ‘Dinette’. 6 lem-i 
.kis, 3 stalai, 2 9xi2 Linoleumai, 
odai, peiliai ir kt.
Jalima pasirinkt nemokamą šal
ty tuvą ar gazo pečių.

Ray View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JlKNEMčIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BKOKERS

ąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau- 
iziantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
les. AV 8-4114 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

Apžiūrėjimui ir transportaeijai Programa Naujoj Anglijoj 
; sandelį ar is jo skambinti: -- tvi YN 1360 ki-Mr. Leska EXport 3-2069 1S Stoties WL15, »«
Kasdien nuo 10 r. iki iv vakaro. ' lociklų, veikia sekmadie

niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

DOVANOS Į LIETUVĄ ir komentarai, muzika, dai-
_. .. . . . nos ir Magdutės pasaka.
Siųskite dovanų siunti- Biznio reikalais kreiptis j

mus giminėms i Lietuvą per gajĮjc Florists gėlių ir dova- 
musų įtaigą. Siuntimai nu |nų krautuvę, 502 E. Broad-

sešt. ir stkni. nuo 10 r. iki 1 pp. 
Laisvas laikymas ir pristatymas

čius. A. cetkauskienė, M. šapar- 
r.ienč. V. Maslauskienė, P. Vad- 
luga. J. .Mickūnas, H. Paškas, P. 
Stukienė. K. Yovazkis, D. Ru
džiu baltė. G. \Vahete, A. Grauz- 
dė. \Velete. C. Mališauskas, X.. 
Tilenytė.

Buvo ir mažiau aukojusių. 
Kai kurių pavardes rinkėjai. 

negalėjo teisingai perskaityti, 1 
todėl gali būti iškraipymų, ne- 
niažai visai voke nepasirašė.

maica Plain), A. Laurutis, B. ir
A. Kamantauskai, Sp. ir V.
Jokšai, R. žukevičius, č. Kiliu
lis. V. Vizgirda. S. Grabliauskas,
II. Mozūraitienė. A. Tamošiū
nas. P. Bliumas. K. ir L. šešto
kai. A. Danasas. V. Lendraitis. i 
P. žičkus. P. Mučinskas. A. ir J.
Matjoškos. A. Puskepalaitis, V.
Steponaitis. V. Rupšys. A. Ute
nis, K. ir O. Ulevičiai. F. Kirša,
B. ir J. Veličkai, J. Roman, S.
Baltušis, P. Plikšnys, kun. V.
Paulauskas. J. Kropas. SLA 359 aukojusiems ir prašo tuos. kurie 
kuopa. J. Ūselis. S. Santvaras, dė! vienos ar kitos priežas- 
J. Liutkonis, E= Cibas. E. Ma- i - negalėjo minėjime dalyvau- 
nys. V. ir V. Kulbokai. D. Bal-

' tienė. J. ir R. Petroniai. P. Pau
liukonis. J. J., ir E. Jansonas.

Po $1.00: M. Vaitkevičienė,
J. Bagušis.

denis, -Joseph Casper su žmona.Į 
J. A. Starinska
A. Baika. Sandaros .Moterų Klu-

Juozas Bakšys, •

bas. Vincas Yankus. John J. Gri- • 
galus. J. D.. SLA

5 kamharių butas ir vonia sū- maica Plain) 
augusių šeimai. Nebrangi nuo- ka Stelmokai, Ona ir 
.na. Kreiptis bet kada į —

.A 365 kuopa (Ja- Į f 
Vitas ir Skolasti- ’

611 E. 5th St., 
So Boston. .Mass.

Andrius lI •
į Juozapaičiai, Felicija ir Albinas I 

Karosai. Antanas .Monkevičius, i J 
Aleksas Vitkus. Antanas ir Ona !

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
399 Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbo, avalynės, medžiajarų, maisto. • ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sara-a i* aiškius siuntėjo ir (ravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIFTFVIAKA. KREIPKITes LIETUVIŠK AI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar- 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame so INTURISTO jsalinįiinais.

Siuntiniai priimami kasdien nm A iki 5 rai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
f vai ryto iki 7 vaL vak. ir ieitadieniais noo 8 ryto iki 2 vai. po piet*.

Tinti AS- JONAS AlMiMoNlS

Andriulioniai. Uršulė Saduikie- 1 I j
nė. .Monika Giedraitytė. Stasys • 
Jankevičus, Pijus Vaičaitis. Juo- J 
zas Leimonas, Jurgis Strazdas.

Vasario 16-ji televizijoj 
ir radijuje

i Onos Ivaškienės pastan
gomis Vasario 16-ji buvo pa
minėta WBZ televizijos 
stotyje, kur jos vadovauja
mi mažieji giažiai pašoko.

Brocktono L. Bendruo- 2 
menė išrūpino VVBET radijo 2 
stotyje pusvalandį, kurio 
programą paruošė Laisvės 
Varpo vedėjas P. Viščinis. 
Pranešėjai buvo Anelė Ja
nuškevičienė ir stud. Eligi- 
jus Sužiedėlis.

Jei būtų buvę kam pasirū
pinti, būtų buvę galima 
daug plačiau tą mums svar- 

j bią dieną amerikiečių tarpe 
l pagarsinti.

eina tvarkingai ir be trukdy* 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje, 
miržkite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E Fourth SL,

So. Boston
;i ir aukoti, savo auką Įteikti ar J Atlieku visus pataisymo, remon-

ALTO skyrius dėkoja visiems j j

raštu pasiųsti iždininkui šiuo’ 
adresu:

P. Brazaitis. 35 Kenberma Rd.. 
I>orchestcr 21. Mass.

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIOMKKIl'S KELIOMl SRITYJE • DAUGI Al SI Al PAIIUtS 

lU'OšlAM Iš'» 1 K \s Į 
l SSR IR RYTU EUROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizas j t SSR asmenim-, kurie čia alvvko 
per ar po II Pasaulinio Karo ir dabar vra JAV-bių piliečiai.

AK JI S NOKITE ATSIKVIESTI SAVO(.IMI>ES IS I SSR? 
SUSIŽINOKI lt SI < OSMOS 

COSMOS TRAVEL BUREAU
15 VIKST I5th ST. NEVV YORK A Y. — Tel. ( I 5-7711

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Jei jūsų senas aliejaus burneris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
10r< kuro išhidų Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun T>p<- 
Power Burner'į. Tuoj pašaukit!

PILNAI ĮRENGTAS I ž 
SI’E< lALINt KAINĄ

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

GEneva 6-1201

1

I

I

j to ir projektavimo darbus iš lau- 
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
; biznio pastatų, pattal Jūsų reika- j 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va- ,

landų vakaro.
Telefonas AN 8*3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
J Taisome, šingeliuojame. den-•
• giame aliuminijum ir dažo-«
• me iš lauko sienas.

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 V AL. VAKARO ,

Du broliai lietuviai 
{Charles ir Peter Kislauskai» 
{ Garantuo jame gerą darbą •

Apsidrausk 
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 

nuo polio,
t
{ Draudžiame

i

» ♦
viso-»

{kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais
ti kreiptis:
I •♦
{ Justice of thePeace—Constable 
» 598 E. Broadway

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

BRONIS KONTRIM

r Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir seki

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pa^al susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Į ■« lf Iei. APi 8-2712 arba B! 4-9013 '

: Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietaria Gydytąją* ir Chirurgą*
Vartoja vėliausios konstrukcijos

!X-RAY aparatu 
pritaiko akinius

^VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8

■

; Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 4 
£ Lipdau popierius ir taisauų
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

"^4

Charles J. Kay
LIETUVIS

Ptombing—Heatinx—Gas—Oil 
I Gaza Šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.
i »mmin smajl

534 BROAI»WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

! TELEFONAS AN 8-2X05

{Dr. J. L. Pasakomis ’ 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEMELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I-angams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




