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Ženevoje Prasideda Pasaulinė 
Nusiglinklavimo Konferencija
17 Valstybių Renkasi į Konferenciją Nusiginklavimo

Klausimą Svarstyti; Vilties Maža Susitarti, Bet Visi 
Sutinka, Kad Ką Nors Reikia Daryti Ginklavimo 

Lenktynėms Sumažinti; Bet Ką Daryti?

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS LIETI VOS ATSTOV j

Ši trečiadienį Ženevoje AlŽCVljos Derybos 
prasideda 17-os valstybių 4rZz Pabaigos

Tautų tarimu. Joje daly vau- , ** Piancūzijoo pianeša,
ja 3 Vakarų valstybės, 4 ko- ka<1. P'^neuzų .r Aiženą • ui i įL. u- arabu nacionalistu dervbosmunistinio bloko valstybes

Amerika Aktingai Gina ir 
Gins Pietryčių Aziją

Amerikos Lėktuvai ir Lakūnai Padeda Pietiniam Vietna
mu! Kariauti Prieš Komunistus; Amerika Pasižadėjo 

Ginti Thailandą (Siamą), Jei Komunistai iš
Kaimyninių Kraštų Jį Pultų.

EDVVARD KENNEDY
BUS KANDIDATAS

Pereitą savaitę paaiškė
jo, kad Amerikos karo lėk
tuvai ir lakūnai jau keli mė- 

Prezidento Kennedy bro- nesiai padeda pietinio Viet-
lis Edward Kennedy sakė namo kariuomenei kariauti 
spaudos atstovams, kad jis pne š komunistų partizanus, 

___________ _____ ______________________________ mano statyti savo kandida- kurie iš šiaurinio Vietnamo
11nri?n^1ioxWv«ktv*h2WMV"l<iėl karo Paliaubll Jau eina turą į senatą, į prezidento J. ■ veržiasi j Pietinį Vietnamą.

Jl o ri€?ULl dllOb \ OCS* 1 . . _ • • < tr VCovino/lv vipfų f Iijii a* • • a iDar prieš konferencijos gdlo. **au net minima Amerikos sėtuvių delegacija, kurią vasario 16 d. priėmė JAV prezidentas John F. Kennedy. tą die- r- ^eniieuy vieią. vyiicia iai Žinia apie Amenkos la-
diena, antradienis, kada ka- ną vakare fcu»o pakviesta dalyvauti ir Vasario H> d. priėmime Lietuvos atstovybėje. Iš kairės j de- a\° \ a^ŪtOs . en kūnų ii lėktuvų dalyvavimą
l’O paliaubos bus paskelbtos, įjnę- yj. Vaidyla. E. .'iasaitienė, Alg. Rėželis. V. Adamkus ičius. O. Kajeckienė, J. Griffalus, L. ši- i JkL*: kovose paskelbė Reutei a-
o tada prancūzų kariuomenė mutU Lielu'.os :M.» J. Rajeckas. J. Jasaiti Z. Uailidka. St <,es«fc. St. Barzdukas, A. Nas- J‘S, , ‘ .'‘,T * «“*«•» ir Washingtonas tos

nių reikalų ministeriai. Jie i lt“?(hli”XrisrinėmT o?''' *K Y? Kv K lk'rsis " X ““ —nori atsfa&tHr il2s. valsti-
tariasi ne tiktai dėl nusigin-i . .. . . _ išskubėjo namo.& | ganizacijoms miestuose vy-

Xx: -«XX XXX ;xx XXX X XXX', XXX XXX X X XXXX XXXXXX

pnes
pradžią Ženevoje susirinko 
posėdžių Amerikos, Angli
jos ir Sovietų Rusijos užsie

, , . , r • • j I ganizacijomsklavtmo konferencijos dar-,* ; į 
bų, bet ir Berlyno klausimas , „
ministeriu aptariamas, nes 
rusai vėl kalba apie ultima
tumą dėl Berlyno ir pradeda 
trukdyti oro susisiekimą su 
vakarine Berlyno miesto da
limi.

Prancūzija į nusiginklavi-

miestuose vy- 
arabus ir 

arabų teroristams prieš 
prancūzus. Prancūzų slapto
ji armijos organizacija ruo
šiasi karo paliaubas pasitikti 
masiniu bombų sprogdini
mu ir teroristiniais aktai

jos generalinis prokuroras, kūnai skraido Vietname lai- 
Edward McCormack, Jr., kinai, kol vietiniai lakūnai 
auris savo kandidatūrą jau bus išmokyti valdyti greituo- 
paskelbė. Kandidatas E.1 sius lėktuvus.

Berlyno Ultinuitumu.jqdl(j ni)ltino(j SMIlį Daily Foricard Leid. MacCormack sakė, kad jis Amerikos vyriausybė pe-

tx- x sx x ■.; -xxx - x r < » « —S •'» - ' - —* *"*_A*> v — -

Maskva Vėl Grasina Sovieiu Valstiečiai Mirė Alexand. Kahn

Sovietų Sąjungos komuni- Sekmadienį kovo 11 d. 
stų partijos centro komitetas New Yorke mirė žydų kal- 
pereitą savaitę baigė svars- ba leidžiamo Nevv Yorke 
tyti žemės ūkio gamybos kė- dienraščio “Forward” leidė-

Maskvos vyriausybės or
ganas ‘‘izviestija'’ skelbia,
Kad rusų vyriausybė greit nu- 

Pereitą savaitę arabų na-Į statys laiką, iki kurio sutar- 
mo konferenciją savo atsto- cionalistai iš Tuniso terito- tis dėl Berlyno sutvarkymo 
vo neatsiuntė ir net stebėto- rijos smarkiai apšaudė pran- u,i ’0ūti pasirašyta. Jei Va
jo joje neturės. Prancūzų cūzų pozicijas Alžerijoj. karai nesutiks iki paskirto 
prezidentas de Gaulle nu
sprendė, kad tokios nusigin
klavimo derybos būtų tik lai
ko gaišinimas. Nedaug vii- kus. 
ties susitarti terodo ir kiti
tos konferencijos dalyviai, neį Prancūzija ne-'jau iš kelių kartų buvo nu-je feovietijoje daugiau mai- tojų, bet dabar beturi apie

—-------- rtatę laiką, iki kurio Vaka-sto gaminti. Svarbiausieji 75000, nes ir žydų jaunimas,
rai turi sutikti Berlyno mie-!nutarimai yra tokie: užaugęs šiame krašte, savo
sto tvarkymą pakeiti. Bet; žemėg ūkio priežiūra bus tėvų atsivežtą kalbą užmirš- 
iki šiol rusų grasinimai liko dvejopa-pačių gamintojų
grasinimais. Ar šį kartą ru- (kolchozų irsovchozų) ir jų 
sai bus “griežtesni, parodys, apsįvjenįjimy jr komunistų y ienas

rems prezidento siūlomą rej^ savaitę paskelbė, kad 
programą, bet su viena įsim- Amerika eitų į pagalbą Sia-
V”!1* p£ezldentas Slūl° duoti mui (Thailandui), jei tas 
federalinę paiamą viešo- kraštas komunistų būtų užsienis mokykloms, o Ed^Mę-1 pu)tas. Amerika bubėtų 

H Oi macK iiiHiiO. KHu DStSriL’:___i____hmo klausimą. Jas, huvęsvyr. reciaKtoriusirM ^inacK mano, «.au i siamui i naealba darei tuo
iai šiaip žvmus Amerikos sočia- bą reikia duoti ir privačioms atveiu iei kitos kariškosCentro komiteto posėdžiai šiaip žymus / atveju, jei kitos kariškos 

SEATO sąjungos valstybėsbuvo pradėti ilga Chruščio- listinio judėjimo dalyvis. mokykloms, ypač katalikų________ -__________
Prancūzų artilerija ir lėktų-Į laiko susitarti su rusais, tai vo kalba, jie ir užsibaigė jo A. Kann buvo ateivis iš parapijinėms mokykloms. ; įr nepadėtų Siamui gintis, 
vai bombardavo Tunise sė- jiems bus atimta teisė oku-itiek pat ilga kalba. Savo Rusijos, jaunas atvežtas į i ^aiP tuo rę^alu pasisakys Įspėjimas dėl Thailando
dinčius Alžerijos maištinin- puoti vakarinį Berlyną. nutarimus c. k. surašė į de- Amerika. Jo vadovaujamas PrezK>ento jaunesnysis bro- buvo padarytas tuo tikslu,

Dėl tos artilerijos ir Į Grasinimas ultimatumu j vynius punktus ir įsako že- žydų kalba dienraštis savo 
lėktuvų dvikovos nei'; nėra naujas dalykas. Rusai mės ūkio gamintojams viso- laiku turėjo 220,000 skaity-

Sovietų Rusijos vadas Chru- protesta’vo. 
sciovas buvo manęs įs kon
ferencijos atidarymo pada
lyti propagandos cirką ir 
kvietė valstybių vadus at
vykti i ją, bet Vakarų vals
tybės nesutiko. Nesutiko nė

SKERSAI AMERIKĄ
PER DVI VALANDAS

lis, paaiškės tada, kai jis iš- 
statys oficialiai savo kandi
datūrą į senatą.

LAKŪNAS G. POWERS 
ATLIKO SAVO PAREIGĄ

Lakūnas Francus

kad komunistai žinotų, jog 
to krašto užkariavimas ne
būtų lengvas dalykas, dargi 
jei SEATO valstybių kariš
ka sąjunga ir subyrėtų.

Vokiečių Ulbricht
Pereitą pirmadienį vienas

dalis neutraliuiu todėl ir N karo av*acDos lėktuvas pa- Ženevoje prasidedančios nu- partijos prižiūrėtojų, i Chruščiovas pagaliau sutiko* kil° San Francisco, atlėkė į’siginklavimo derybos, kurio- Kaip ir iki šiolei kišis į ž 
kad užsienių reikalų mini- New V orką ir vėl grįžo į San
steriai atidarytų konferen- Francisco ir visą tą kelionę 
ciją ir joje, bent pradžioje, atliko i>er 4 valandas su mi- 
dalvvautų. nutėmis. Lėktuvas skrido vi-

Gal vėliau, kai konferen- butiniai 1,300 mylių per va- 
cija ilgiau paposėdžiaus, vėl 'an^ą greitumu.

se bus kalbama ir apie Ber- 
lvna.

kurie 
žemės

ūkio vadovavimą.
Nutarta pakeisti laukų sė

jomainą. i ašarinių žolių sė-

Amenkos^politikoje. Buto i‘960’m. ge^u- Ir BūUS ir ApdoVūlIOS
žės 1 d. buvo numuštas že- ---------
mėn prie Sverdlovsko Rusi
joj, pereitą savaitę liudijo 
senato vienoje komisijoje.
Kaip vyriausybė, taip ir se
natas, po išklausymo lakūno

ių partijos kūrėjų, žurnalo 
”Xew Leader” įsteigėjas ir 
autorius daugybės straipsnių 
politikos ir darbininkų ju
dėjimo klausimais.

iškils “viršūnių” pasimaty
mo klausimas. Anglijos va
das Macmillan yra linkęs 
daryti viršūnių pasimatymą, 
o Amerikos prezidentas ma
nė, kad konferencijos pra
džioje toks pasimatymas 
nieko gero neduotų. Viršū
nių pasimatymas taip ir bu
vo atidėtas ateičiai, nenus
tatant laiko.

Trys didieji užsienių rei
kalų ministeriai, Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Rusijos, 
sekmadienio vakare kovo 11 
d. jau turėjo pirmus pasita
rimus. Jie kalbėjo ir apie 
nusiginklavimo konferenci
jos darbus, ir apie atominių 
ginklų bandymų uždraudi
mą ir apie Berlyno miesto 
ateitį.

KONGO NERIMAS

JIS VALDO Bl K.MĄ

Burmos kariuomenes vadas 
gen. Ne Win padarė per
versmą. suėmė vyriausybę 
ir pasiskelbė krašto šeimi
ninku. nes. jo manymu, 
kraštui grėsė suirutė. Jis 
panašia: buvo pasiekęs ir 
prieš kelerius metus, bet ne
trukus valdžią vėl atidavė 
politinėms partijoms.

Rusai Peršovė Anytų Jimas nuuiu skaityti nepel-
n>ngu reikalu ir vieton to numirimai mamai 

Barį l ne Berlyno į>us Si<atįnarna auginti cuk- Pratęsti 2 Metams 
nnius įunkelius, pupas ir 
žirnius. Pūdymų neoebus, 
žeme bus intensyviai išnau
dojama.

Sėkmingi kolchozai

pasiaiškinimų, nusprendė, 
kad lakūnas atliko savo pa
reigą ir jokių priekaištų jam 
niekas negali daiyti.

Vyriausybė sumokės la
kūnui apie 50,000 dolerių al
gos už tą laiką, kada jis sė-

Rytinės Vokietijos rusų 
pastatytas Kvislingas Ul
bricht ragina į kolchozus su
valytus valstiečius daugiau 
maisto gaminti. Jei valstie-i -

Kongo vyriausybė vėl ruo
šiasi muštis su Katangos 
provincija, kurioje Čombe 
nenori nusileisti centro val
džios reikalavimams. Bus 
pešty nės, o gal ir derybos. 
JT siūlo geriau derėtis.

čiai ir toliau dirbs neužten
kamai produktingai, Ul- 
brichtas grasina bausmėmis, 
o darbštiems kolchozams jis 
žada geresnius atlyginimus 
už strhpų darbą.

Grasinimai ir žadamos do
vanos turi tikslo pakelti že
mės ūkio gamyba, kuri labai 
nusmuko po to, kai komuni
stai visus vokiečių valstie
čius rytinėj Vokietijoj suva
rė į kolchozus. Kolchozuose 
valstiečiai gamina daug ma
žiau maisto, negu jie gamino 
pirma savo ūkiuose.

PRESBITERIONYS PRIEŠ 
FAŠISTŲ DRAUGIJAS

Amerika ir Sovietų Rusi
ja vėl susitarė dėl kultūrinių 
‘ mainų.” Amerikoj lankysis.
i ūsų parinktieji teatrai, at- į f*ėjo kalėjime pas rusus.

sovehozai bus peršami kaip skiri menininkai, chorai ir ?a*al buvo nutelsS ka' 
pavyzdžiai visiems atsilikę- įvairios mokslininkų ir spe- letl 10 metM- • •

cialistų delegacijos. Taip Į-------- -------------------------
pat ir iš Amerikos į Sovieti
ją vyks visokie kultūrininkai 
ir kitokie žmonės apsišviesti 
ir pasidžiaugti sovietų lai
mėjimais.

ir

liams sekti.
Vyriausybė ir partija turi 

pasirūpimi, kad žemės ūkis

Rytinėj Vokietijoj prie 
Potsdamo (Berlyno priemie
stis) komunistų pasienio 
sargybiniai paleido kelias
dešimt šūvių į anglų kariš
ką automobilį, kuriame va
žiavo anglų pulkininkas N.
P. Brovvne ir jo šoferis. Šofe
ris buvo peršautas. Vokie

čiai komunistai aiškina, kad
automobilis nesustojęs, kai gautų reikalingų mašinų ir 
sargy biniai reikalavo jį su- luo turi rūpintis par-
stoti, bet pulk. Brovvne sako, prezidiumas ir žemės
kad vokiečių komunistų sar- ūkio ministerija, 
gybiniai apšaudė automobi-t Padidejusiems derliams 
lį be jokio Įspėjimo. Tas bu- suki auti turės būti pastatyta
vo sekmadienį. daugiau sandėlių.1

--------------------------- i Chiuščiovas
VOKIEČIAI MAINO Sovietu

MUITŲ KLAUSIMAS
KELIA DAUG GINČŲ

Pereitą savaitę Amerikos 
pabrėžė, kad vyriausybė susitarė su visa 

galybės pagrindas eile Europos valstybių dėl
SAVO AMBASADARIŲ yra ii lieka sunkioji pramonė muitų mažinimo.

--------- ir ginklavimasis. Dėl žemės Susitarimas yra tik pra-
i Vokietijos vyriausybė nu- ūkio negalavimų sovietų ga- džia platesnio susitarimo, 
tarė atšaukti savo ambasa- lybės pagrindas nebus kei- kurio Amerikos vyriausybė 
dorių Maskvoje Kroli, kuris | čiamas. sieks, kada kongresas duos
prasikaltęs tuo, kad siūlė vi- Pirmi nranešimai iš Žene- plačiu^įgaliojimus mažinti 
sokius planus vokiečiams su vos sako. kad Vakaių minis- muitus pagal susitarimą su 
rusais sutaikinti, bet tą darė teriai aiškina Maskvos pa- užsienio kraštais, 
be savo vyriausybės pritari- žiūras i Berlyno reikalą ir Kova dėl davimo vyriau- 

;mo. Atšaukiamas ir Kroli Į reikalauja, kad rusai netruk-Į sybei įgaliojimų mažinti 
iskundikas iš amabasados. dytų su tuo miestu susisiekti. į muitus dabar eina kongrese.

EDVVARD McGORMACK

Dabartinis Mass. valstijos 
prokuroras Edward J. 
McCormack paskelbė kandi
datuojąs j federalinius se
natorius.

Presbiterionų (reforma
tų) bažnyčios vadai JAV-bė- 
se pasisakė prieš dešiniųjų 
organizacijas, kurios dabar 
krašte varo plačią propagan
dą prieš tariamą kraštui gre
siantį komunizmo pavojų iš 
pažangesniųjų žmonių ir vy
riausybės.

Presbiterionys pirmiausia 
turi galvoje tokias organiza
cijas, kaip John Birch drau
gija, kuri rėksmingai imasi 
gelbėti kraštą nuo komuniz
mo pavojaus.
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Nepasisekęs perversmėlis
Lietuviškosios Bendruomenės Grigo bitės, atstovau

jančios dali 4632 balsuotojų, pernai tarybos suvažiavime 
nutarė 12 balsų (iš 26 turėjusių balsą) pasiųsti delegaciją 
pas Amerikos prezidentą. Nutarė, nors savo susitarime su 
Amerikos Lietuvių Taryba L. Bendruomenės kūrėjai buvo 
pasiėmę dirbti kultūros srityje, o i savo Įstatus net Įrašė 
prievolę remti ALT’ą ir BALF'ą. Dvylika LB tarybos 
žmonių susigundė Petro Vileišio pažadu, kad jis galis iš
rūpinti pasimatymą su prezidentu. Susigundė ir nutarė. P.
Vileišis savo pažadą tesėjo, audiencija pas prezidentą 
buvo išrūpinta ir LB kai kurie vadai nusprendė, kad nūn 
yra gera proga padalyti mūsų visuomeniniame gyvenime 
perversmėli ir atsistoti jiems patiems lietuviško politinio 
gyvenimo priešakyje, o jų nemėgstamą, srovių susitarimu 
sudalytą A. Lietuvių Tarybą palaidot ar nustumt užuomar- 
štin. Viskas, rodos, buvo gerai suplanuota, audiencija 
gauta, delegacija pas prezidentą buvo sudaroma to pa
ties P. Vileišio, betrūko tik nuvažiuoti i IVashingtoną ir iš 
ten pranešti mūsų visuomenei, kad štai nauji žmonės stojo 
prie lietuviškos visuomenės politinės veiklos vairo, o se
nosios organizacijos, kaip bevertis pinigas, metamos lauk! zidentui mūsų skundą dėl. se girdisi frontininkų . ir

KARAS IR TAIKA

Auenjoj prancūzu kareivis arabas visai taikiai kalba
si su arabe moterimi prie spygliuotu vielų užtvaros...

Jei kas patikrintų šitaip 
rašančio pono minti, tai ten 
tikiai rastų pripelėjusių vi- 

į šokių fašistinių ir hitlerinių 
idėjų, tik aiškaus politinės 
padėties supratimo ir su žiū
ronais nepastebėtų.

URUGVAJUS
Degantis reikalas? jins atominiu ginklų bandy-

Apsilankuis lietuviu .lele- 'm‘< aferoje, jeigu iki 
----------- I -- - • i r balandžio antros puses ne-

Lietuvis nušovė sportininką pa> pi e . < e • . . . rusais susitarti
• . . , •— Rennedv, lietuviškoj spau-^.,7, • ... , .Vasano 10 d. 59 m. am- doj kilo'klausimas, ar lanky- <l«,1 tok!? . bandymo
! žiaus lietuvis Tadas Dzeveč-maJsis as !,.nta buvo }K<l,au1d"no U2<l.^u«hm.e 

1 1 ' kontroles.
Amerikos vvriausvbė

_____  __ prezidentą
ka penkiais revolverio šū- “degantis reikalas?” Tie,
viais nušovė urugvajietį kurie pasjmatvmą bandė iš-1 . .....

- ~ “ rūpintii apeidami* Amerikos statymas po virs trijų me-
1 — - tų tuščių deiybų dėl atomi-

sportininką Lopez, 22 m. 
amžiaus.

nu-

- , , . . , , n , Lietuvos pavergimo. Kas čia dalies vienuolių grūmojimaiTaip buvo suplanuota ir pne to buvo einama. Bet. • ow r , , , .f,. . T. naujo? Nieko naujo, tai se- tiems, kūnų plaukas musų
užsimoto plano vykdymas užkliuvo. Amerikos Lietuvių niau bandvtas kelias ir tuo
Taryba buvo irgi prašiusi pasimatymo su prezidentu, o keHu bandysime, tur būt, ir 
kai ji išgirdo, jog kitai lietuvių grupei pažadėtas pasima- ateityje veikti. Pasiekti 
tymas su vyriausybės vadu, ji pasiteiravo, kas atsitiko su Amerikos vyriausybės gal
ės prašymu audiencijos. Iš vyriausybės pusės buvo paaiš- vą yra svarbu, bet tame nie

kinta Conn. valstijos senatoriaus Dodd pastangos ir buvo ko nauja nėra ir nebus nė 
pasiūlyta, kad lietuviai atsiųstų bendrą delegaciją pas ateityje, jei kada vėl teks 
prezidentą. ALT su tuo sutiko. Su tuo turėjo sutikti ir L.
Bendruomenė ir tuo būdu buvo sudalyta viena delegacija,

.... t i'oą kuri ir matėsi

a.? a šiuo ta. pu buvo išgelbėta 
i.uo gal lemtingo smūgio ir nuo pasikėsintojų užmačių. 
Ačiū už tai reikia pasakyti ALT sekretoriui dr. Pijui Gri
gaičiui, kuris sąmokslininkų planus gerai suprato ir jų pa- ką politiką, 
simojimui griežtai pastojo kelią. Dr. Grigaitis šiame atsi-' 
tikime parodė, kaip reikia ginti jo žiniai patikėtos organi
zacijos reikalai ir neleisti nei sau, nei savo vedamai orga
nizacijai laipioti ant kojų. Už tas pastangas visi Amerikos 
lietuviai, kurie brangina mūsų vieningą darbą Amerikos

belstis Į prezidento reziden
cijos duris.

Kalbėti apie naujus būdus 
’-ds’-ės bylai vesti, ryšy su 
delegacijos apsilankymu so
stinėje pas prezidentą gali 
tik tie, kurie dar tik vakar 
pradėjo dairytis po lietuviš-

‘Draugas,” prisidėjęs prie 
“tų asmenų,” toliau vaitoja 
dėl lietuviškos vienybės ir 
sako:

“tėveliams” nepatinka. Jie 
rašo:

‘‘Pralaimėjimai . . . yra net 
per skaudi pamoka, kurios pada
rinių mes dar negalime perma
tyti. Nūnai jau mums netrūksta 
inteligentinių pajėgų, mokančių 
tinkamai anglų kalbą, supran
tančių šios dienos reikalavimus 
ir sugebančių pateikti savo rei
kalus tokiu pavidalu, kokiu pa
prastai jie išreiškiami panašio
se audiencijose. Jei šie reikalai 
galėjo būti pateisinti prieš porą 
dešimčių metų. tai jau dabar bet 
koks visuomenei užmetimas 
marksistinės diktatūros—ar ji 
būtų iš kairės ar iš dešinės—ne- 

’gali būti toleruojamas, ypač.

» ... .. „ i Lietuvių Tarybą, mano jog . . , ..
Įvykio istorija tokia. Tą delegacijos siunt’imo reika-ginklų bandymų uždrau- 

dieną apie 3 vai. popiet prie jas buvo jau seniai pribren- dimo ir rasU didži^ at
minėto lietuvio namų susi- des tik irdi. apsileidėliai 7in1^ bandymų,. paruostų 
rinko sportininkų būrys, ku- ALT nernokėjo ar neno- deg'b^ Priedangoje, 
rie laukė sunkvežimio vykti rėjo pamatymo gauti. I. lka* ,B\mba .,' a'
i/utbolo rungtynes. Kaip vi- pasimatvinas su Amerikos so “Įfisvej, kad Ameriką 
suomet, jaunuoliai pradėjo vyriausybės vadu visada vra i”ez,<,ento paske bt?s nu?7 
gatvėje triukšmauti. Dzeveč-svarbus* bet tokius pasima- Matymas ‘pntrenke ne tik 
ka išėjęs reikalavo jaunuo- tVTnus ne taip dažnai ffalima amerikiečius, bet ir visą pa
bus nurimti, bet jie nepa- gauti ir todė{ lik esant likrai,šaulį. . .
klausė ir dar žodžiais jį įžei- degamam reikalui reikėtų1 o Le1ngval P’^nkiamas A. 
dė. Tada Dzevečka, pasi- bandvti prieiti nrie Ameri- Bimba uzmimo rusų judosy- 
griebęs iš kambario brau- kos ‘oiitikos vadovo. Sakv-!‘?:kal Jle ” metus kalb7<»- 
ningą, šovė ir nušovė vieną sim jei 5ūtu numatomos de- Ženevoje apie atomgmkių 
sportininką. i^bos, kuriose Lietuvos liki- bandymų uždraudimą ir pa-

Dzevečka laukia teismo mas būtų paliestas, arba jei staiga dery bas nutraukė 
Amerikos vyriausybės vadas lr. ^Progdmo apie oO dides- 
pasimatvmo su lietuvių dele- n,lį mažesnių bombų. Tą 
gacija * proga sutiktu pa- Judos^ Bimba .užmiršo, o 
daryti pareiškimą anie koki Amerikos žadami bandymai

ir, žinoma, kalėjimo,
Lankėsi K. Zlotkus

Pa9 savo seserį ir svaini
Joną Aleliūną sausio mene- JI?*"* : ;; “nritrenkė ” Kas u-i tai vra
si lankėsi iš Rochesterio, N. naują ėjimą pavergtųjų tau- Bimba—visiškas glušas
Y., Kazys Zlotkus, plačiai 'ada'ar durniu apsimetęs niek- 
žinomos, dabar komunistų t\mas su vvnausybes vadu . „
taip keikiamos 
vyras, kuriuo

Zlotkienės būtų didelis Įvykis. Bendrai, sas;
Romos ir pasimatymas su prezidentu1,

Lietuvių Taryboj, turi būti dėkingi ur. t? ~r. vjrr įgaiciui, u pvi-

MikiosTavatkosTe^lėjo turėtų būti koks nors naujas A,2yro‘Tun,8° pas,enyj 
pasidalinti ir vienos ir kitos zm^nis kovoje uz Lietuvos; Prancūzai ir Alžerijos a- 
tempė pas save. laisvę. Tuo žvilgsniu Ameri- rabai nacionalistai baigia ir

svečias lankėsi pa^ ro— kos Lietuvių Taiy bos dele— ,v įsai baigia deiybas dėl Ka
lniečius, neturiu žinių, bet gaujos pasimatymas su pre- ro paliaubų, bet jų vis nepa- 
viename komunistų bankete Zldentu Eisenhoweriu davė baigia. O prieš derybų už- 
jis perdavė JAV lietuvių r? tą naują mūsų kovoje. Ta- baigimą arabai iš Tuniso te- 
linkėjimus, už kuriuos daly- da prezidentas viešai pareis- ritorijos pradėjo iš kanuolių 
viai nesigailėjo nanlotį. kė pritarimą kongreso tyri- bombarduoti prancūzų susti- 

" .. „ _ -7 7 , . nėjimui apie Pabaltijo kraš- prinimus prie Tuniso sienos.
Nauji Kultūros Dr-jos vadai jungimo Į Sovietiją aplin- Prancūzų kanuolės atsakė ir 

Klerikalų ir smetoninin- kybes, kas pastufnėjo visą bėgyje trijų dienų ėjo grum- 
kų užvaldytos Kultūros Dr- reikalą pirmyn. tvnės. Arabai šaudė iš rusų
jos šių metų pirmininku iš- žiūrint rezultatų, galima jiems pristatytų kanuolių. . . 
rinktas aršus klerikalas var- tiki ai abejoti, ar buvo de- Koks reikalas “visai bai- 
gonininkas Vitas Dorelis, o gantis reikalas dabar maty-giant derybas” dar pasišau- 

T ----- --------j- ’ dyti, suprasti sunku. Gal no
rėta išbandyti rusų kanuo
les, ar gal išbandyti priešo

kad jie Alto sekretoriaus asme- 
Laimėjimas atnešė pralaimė- n>' §Į kartą akivaizdžiai Įrodė ne

sugebą dirbti bendro darbo. Iš
vadas iš to turės pasidaryti pat
riotinė spauda ir lietuviškoji vi
suomenė, mažumą palikdama ei
ti savais keliais.”

nmą musų visuomenes suvieni
jimo reikalui. . . kai kurie veik
sniai. vairuoją lietuvių tautos 
laisvinimo politikai, nesugebėjo 
parodyti tautos reikalų suprati
mo. visuomenės konsolidacijos

versmą ruošusieji intrigantai ir jų pakalikai ALTos eilė
se, susilaukė nemažai gėdos ir pelnyto antausio. Todėl 
jie, tik ką grįžus delegacijai iš prezidentūros ir net dar 
prieš tai, pradėjo prieš dr. P. Grigaiti piktą niekinimų ir 
ujimų kampaniją. Bet tas piktas Įniršimas tiktai rodo, kad reikalo ir bendradarbiavimo pra- 
dr. P. Grigaitis ir ALT pasirodė jiems neįkandami daly- smės. L. B. atstovų iniciatyva 
kai. Pykti ponai perversmininkai turi pagrindo, bet jų pik- laimėję prezidento audienciją, 
tumas yra tik liudijimas, kad jiems nepasisekė. jie pralaimėjo lietuviškos viauo-

0 kodėl kai kurie L. Bendruomenės vadai, politiniai menės pasitikėjimą. . . 
emugelninkai su “frontininkais” ir panašiais priešakyje Argi pralaimėjo? Koks 
taip nekenčia Amerikos Lietuvių Tarybos? Yra visokių Galupas “Draugui” tą sakė? 
priežasčių. Frontininkai nekenčia aplamai demokratų ir O gal tik “D" rašytojas savo 
laisvamanių, kiti atsimena turėję kada tai galią ir nore 
tų ir čia būti “šis tas”.. .

Protingi naujakuriai seniai jau dirba ALT skyriuose,

Lietuviškų krikščionių de
mokratų tarpe atsirado karo 
metų atskala, pasivadinusi 
“frontininkais.” Kiek jie yra 
fronto matę, to niekas neži
no. Atėjus Hitleriui Lietuvon 
jie šventai jam žadėjo pa
dėti susidoroti su žydais ir 
visokiais marksistais “iš kai
rės ir dešinės.” To savo pasi
žadėjimo “frontininkai” ne
užmiršo ir perėję vienuolių 
tarnybon ir tokie tai šau
nūs vyrai žada numesti sun
kią “marksistinę diktatūrą” 
nuo Amerikos lietuvių vi
suomenės. Jie žada, nes sa
kosi angliškai jau pramokę, 
o kitko jie išmoko iš Hitle
rio, tai ko snausti?

Su tos rūšies politiniais 
šašais rimta polemika vargu 
yra reikalinga. Jei jiems to
ki sunki yra ALT vienybė 
sutartuose rėmuose, jie, ži
noma, bandys ALT suardy
ti ir gal tas jiems pasiseks, 
bet, šiaip ar kitaip, kol ALT 
veikia, tai ne tie ponai skirs 

galima būtų tęsti ir klausti, srovių atstovus ir dėl jų pul- 
kodėl nebuvo trijų žymiau- dinėjimų vieno ar kito as- 
sių lietuviškų bankelių va- mens niekas neskubės kei- 
du? 0 kodėl nebuvo kunigų, sti savo atstovus ALT-oje. 
inžinierių, advokatų ir stu-į Marijonų “Draugo” fron- 
dentų korporacijų atstovų? tininkas Pr. Gr. taip pasi- 

, .. prisidėti prie tų asmenų, kurie Kodėl buvo užmiršti vaizbos šiaušė, kad jis besitaškyda-
vedamąjį, ;niciJ,tvv09 ,r parodo reij<a. Panašių “kodėl” kie- mas seilėmis apdrabsto ne

......... . ’ai- ienas marijonas ir pran- tik jo nekenčiamą ALT se-

nusivylimą suvertė ant vi
suomenės kupros?

Draugo” vienuoliams ne-
įeina ir Į ALT centrą, bet iš diktatūriškai valdyto krašto Pann
atvyko visokio svieto, jų tarpe ir tokių, kurie norėtų sa
vo suktumu prisibriauti prie vietų, i kurias šiaip jiems 
patekti nepasiseka. Tokie blūdai ir kalba apie “bevertį 
pinigą.” sudėtą ne jų pastangomis.

ALT-oje gal yra reikalingi šiokie ar tokie pakeitimai, tokius, kurie turi bent dalies vi
gai taupesnė ir našesnė organizacija, visokie tokie pakei- suomenės pasitikėjimą. Kodėl 
timai yra svarstytini, bet kai girdime piktų liežuvių žmo- buvo išbraukta pavardė to, kuris 
nes, kurie visą Amerikos Lietuvių Tarybos darbą verčia pasirūpino delegacijos priėmi- 
; sašlavyną, tada turime būti atsargūs ir neleisti save su- mu ? Kodėl joje nerandame Pa
vedžioti neatsakomingiems rėksniams.

msa. Jie sako:
“Delegatų parinkimas negalė

jo būti vieno žmogaus—Alto se
kretoriaus — valios padarinys, 
bet bendru susitarimu atrenkant

iždininku buvęs Lietuvoje ti vyriausybės vadą.
Geležinio Vilko narys ir • -
Gumbinės ”didvvris“ Mikas Nusiginklavimas

„h. huvn1 Si? savaitę prasideda že- ?<-sparamą paliaubų išvaka-
• / nevo> nusiginklavimo kon- kada fa?d>'tls '•'»
i tą draugiją pažangesniam f •• b',ir;oiP dalvvau- nebera prasmes? 
žmogui istoti, tai dabar, ka- . i , , • ' T -•* , • V ienaip ar kitaip, rasų ka-da vSdyboje yra šitie du ar- £ nuolės iš' Tuniso teritorijos
šūs demokratiškai galvojau- ^ncūziia nutert degime Primena- kad A,žeri’°' ka‘ 
«« nn'oJo; fnVrame riancuzija nutaie uenoose . ..

nedalyvauti, matvti. nesiti- .,a‘,'ia k7 : tai,la Kai a. 
kėdama iš to jokios naudos, arabų ,.- Sovietų bloko prieš 

Amerikos ambasadorius I'lancuzli kolonųų likučius.
nebeteks nė galvoti.

R. Diktoraitė išvyksta 
į Lietuvą

APŽVALGA

vergtųjų tautų pirmininko? Pa
galiau kodėl šioje delegacijoje 
nebuvo atstovaujamas Vil
kas. . . ? ”

Pradėjus klausti kodėl,

pravesti. surasti užtarėjų bei rė
mėjų valdžios viršūnėse ir lietu-

. . Įvių tautos reikalus padaryti pa-sano 1/ d. laidoje, tuoj po, ..... , , ,
lietuvių delegacijos apsilan-i ....

o j t' ! ‘ šmo atžvilgiu mes tegalime
k’ mo pas prezidentą J. F.

MARI ONU ISTERIJA
Marijonų “Draugas' va-

‘'d ,ė. bylai \e?ti būdų.’

Jungtinėse Tautose, A. E. L. , .
Iš 15 ekskursantų, kurie'Stevenson, sako, kad šį kar- p,eną m ya ,reMl 

prieš kelerius metus lankėsi tą konferencija via rimtai Sovietu Rusijos valdovas 
Lietuvoje, viena apsispren- paruošta, todėl gal jos dar-Nikita “išaiškino,” kad ko
de gegužės mėnesį apleisti bas nebus bergždžias, kaip munizmo tvarka nereiškia, 
Urugvajų. Tai buvusi komu- buvo visi kiti bandymai susi-
nistų laikraštėlio “Darbas” tarti tuo klausimu nuo 1946 
tariama redaktorė ir radijo metų.
valandėlės ispanų kalba ve- Į Nusiginklavimas yra vie- 
dėja Renė Diktoraitė. Kartu nas užkeiktųjų klausimų, 
vyksta ir jos tėvai. kurie pokariniais metais ka-

Daug kalbų sukėlė jos ap- muoja pasauli. Be nusigin-nyje iš šito Chruščiovo pa- 
sisprendimas išvykti. Spėja- klavimo, ar bent be ginklą- sisakvmo padarė išvadas, 
ma, kad taip padaryti la- vinnosi aprėžimo pasaulis (kad Nikita nutiesęs naujas 
blausiai paskatino tas fak- brenda ir bris vis giliau Į gaires komunizmo teorijoj! 
tas, kad ji bepolitikuodama ginklavimosi lenktynes iri Reikalas gi yra visai kas- 
paliko senmergė, o senmer- kur tam galas? Iš kitos pu-'dieninis—Sovietijoj trūksta 
gės gyvenimas tame krašte, sės kaip nusiginkluoti, jei maisto, ypač mėsos. Kaip to 
kuriame ji gimė ir augo, nė- tarp valstybių nėra ir negali maisto pasigaminti dau- 
ra pavydėtinas. Ji tikisi, kad būti pasitikėjimo? Niekam'giau
komunistų “rojuje” bas ge- nepaslaptis, kad Maskvos) Sovietų kompartijos cen- 

diktatoriai tik laukia progos tro komitetas nutarė, pagal 
apstatyti “buržujus” ir juos,to paties Chruščiovo pasiū-

jog idealistai žmonės susė
dę aplink stalą valgys pieną 
su ylomis. . . Girdi, komu
nizmas turi užtikrinti gyven
tojams sotų gyvenimą. . . 

Komunistų spauda užsie-

nau.
____ marijonas ir pran

ciškonas gali sugalvoti dau- kretorių, bet ir savo dienras- 
gvbę ir visvien prieisime redaktorių ir savoi Gų stebinti dargi vienuo

liškai šviečiamą publiką. Ar 
jis stebina, mes nežinome, 
sakome turėtų stebinti.

Straipsnyje skaitome: ,. . . .. . .,.x. „
jonai grasina ‘pnsideti,

“Delegacijos pasiuntimas bu- rado kokius n oi? naujus bu
vo jau seniai reikalingas, tik jos dus kovoti už Lietuvos lai- 
nepajėgė išrūpinti tokie veiks- svę? Deja tokių būdų jie 
niai. kurie pretenduoja j politi- nerado. Jie , Amerikos Lie
kos vadovavimą. Ją išrūpinti tu- tuvių Tarybos pramintu ke
rėjo tie, kurie nėra mūsosios po- liu ir nieko naujo nepridė- 
litikos priešakyje, bet turi jta- darni, pasibeldė Į Baltuosius 
kos. energijos ir sugebėjimų to- Rūmus, o mūsų bendra dele- 
kiems reikšmingiems žygiams gaciją nunešė Amerikos pre-!jimai yra ypač įdotnŪK Juo-i^*8-’’

Vadinasi, reikia “rasti 
naujų laisvės bylai vesti bū- 
,dų.” Reikia rasti, bet ar “tie 
asmenys,” prie kurių mari-

prie to paties atsakymo, kad 
į 20 žmonių delegaciją gali

srovės žmogų ALT pirminin
ką, L. šimutį. Jis kalba apie

tilpti tik 20 žmonių ir kaa^011®81 
nors paliks neįtrauktas. O 
pasaka, kad delegaciją su
darė vienas Žmogus yra tik'tmečio. kurie gyvena dabartinu, 
pasaka, nes ALT sekretorius o ne praeities atsiminimais ir 
turėjo juk tartis ir susitarė darbų nuopelnais, šiandien rei
su L. Bendruomenės žmonė- kia žmonių, kurie orientuotųsi 
mis dėl visos delegacijos su- politinėje padėtyje, o ne truk- 
darymo. jdančių visokį darbą, kuris ne

draugo” tolimesni vaito- iv supelėjusios min-

“. .. kurių gyvenimo laikrodis 
nėra sustojęs prie# ketvirtį šim-

M. Krasinskas
be iškilmių palaidoti? 

Nusiginklavimas, pagal
amerikiečhi paruošta planą, 

Jaunimo suvažiavimas j turi vykti etapais ir kiekvie- 
Didž. Britanijos Lietuvių imo tarpa tu-

ANGLIJA

Sąjunga, kurios pirmininku 
yra inž. J. Vilčinskas, suma
nė ateinantį rudenį (siūlo

Tėtų Ivdėti kontrolė. Kaip

lvmą, intensyviau išnaudoti 
žemę, suinteresuoti valstie
čius gamybos kėlimu, prista
tyti žemės ūkiui daugiau 
mašinų ir trasų ir pertvarky
ti žemės ūkio administravi-

toks planas patiks rasams ir mą.
būriui neutraliųjų, kurie de-j Ar dėlto žemės ūkio ga

jau kelintiĄ^jo pradžia) ‘suiaukri ^bose dalyvauja, pamatysi- myba pakils?
.•___ :___me įs Ženevos naujųjų d e-metai ChrasciEuropos lietuvių jaunimo , 

(iki 30 metų amžiaus), pir- • 
mon galvon studentų ir kt. 
moksleivių suvažiavimą.

Suvažiavimas įvyktų Są
jungos turimoje sodyboje.

Chruščiovas kelia že-imės ūkio gamyba, vejasi ir

Atominiai bandymai
pralenkia Amerika, bet mė
sos vis trūksta ir trūksta. Ar

Prezidentas Kennedy pa-”a”> Liucijos padės?
skelbė, kad Amerika atnau-l J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS

Aukotojų sąrašas

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį vasa- j 
rio 18 d., Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukojo:

Lietuvai Remti Dr-ja $100, 
83 m. amžiaus Kastantas P. 
šimkonis $50.

Po $25: Sandaros 16- į i ku<>Į>a 
ir skautai su jų tėvų komitetu.

LĖK Moterų S-gos 5 kp. $22.
Po $20: kun. J. Bakanas ir P. 

ir J. Mikšiai.
Po ’$15: M. Baltrušaitienė, 

Posmos Siunt. Bendrovė (Bronė 
Sviklienė), JAV Lietuvių Bend
ruomenės Worcesterio apylinkė. 
Matomai. J. ir J. Miliauskai ir 
SLA 57 kuojia.

Po $10: Aušros Vartų Klubas,

simavičius, B. Gludas. P. Gra
žulis, E. Gudzevičiūtė. A. Jaku
tis, J. Jonitis, Br. Juškauskas, 
K. Kalvynas, P. Katauskas, A. 
Krainilius, M. Kropavickienė, F. 
Kupstas, V. Matulis, P. Marcin
kus, M. Morkūnienė, V. Mitrikas, 
Navikas. J. Noreikienė, B. Nor
kevičius. A. Palubeckas, P. Peč- 
kaitis, J. Poškus, A. Poekevi- 
čius. B. ir A. Pridotkai, V. Ra
kauskas. J. Ramonas, J. Rupkus, 
V. Rozevičius, J. Runkus, V. 
Skrimkas, J. Steponkaitė, Svik
las. Mis. J. Smith, O. širvins- 
kaitė. A. ir B. Tomkai, A. Urbo
nas, A. Venslauskas, J. Vikto- 
žentis. P. Viktažentienė. J. Viz- 
baraitė.

Po $1 : Ališauskienė, Andruš- 
kevičienė, V. Ašmenskas, J. Ba-

IŠTIKIMA TARNAUTOJA į miesto burmistras, kviesda- 
! mas visus kovoti dėl laisvės.

žvarbiausias kalbėtojas 
buvo dr. Vytautas Vygantas. 
Jis savo kalboj pažymėjo, 
kad mes, visi lietuviai, ge
rai žinome, kad Lietuva turi 
jūti nepriklausoma, ir tik to 
:r siekiame. Jis ragino ne

KAS SKAITO Kam, 
TAS DLONO& NERlLASo

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

Laisvę atgausime
Vasario 18 d. minėjome 

Lietuvos nepriklausomybės1 
atstatymo paskelbimo 44 m. 

iek vis tuos pačius žodžius sukaktĮ. Minėjimą pradėjo

J. Bruožis, V. irM. Dabrilos, J-; jorūnas. K. N. Bender. Bilins 
kės, U. Bilaitienė, V. Blaveckas, 
J. Buividas, V. Case, A. Cash- 
man, P. čekaitis, J. Ciunis, A.

ir M. Dvareckai. VI. Garsys, A. 
Grabauskas. J. Graičiūnas,, A. 
Ivanauskas, P. Jurgelionis, J.
ir O. Jusiai, P. Kalvynas, Liet. paįipja> p. Daįnius, M. Damb-
Meno Mėgėjų Ratelis, Liet. Mo
terų Klubas, Lietuvos Vyčių 116 
kuopa. V. ir O. Mačiai, J. Matu-

rauskas, O. Daučiūnas, J. Demi- 
kis, Mrs. Donohue, Gailevičienė, 
T. Gedvilienė, K. Grigas, A. Gry-

levičius, P. Mažeivienė. P. ir R. | bauskienė, M. Ivaškienė. Ivaš- 
kienė, Jakubauskienė, J. Jan
kauskas, O. Jodžionienė, P. Juo- 
zūnas, B. Kasparas, A. Kašėta,

Moliai, Br. ir St. Mudėnai, N.N.,
P. Paškevičius, E. Petronė, V.
Pigaga. V. Rauktys, P. ir Z. Sta- 
neliai, A. Jakulis, Seniems žmo
nėms Gelb. Dr-ja. J. ir K. (šala
viejai. Majoras John M. Shea.
M. Šidlauskaitė, J. Skerniškis —
04 m. amž., O. Šidlauskienė. Šv. Kraunelis, J. Lukienė, K. Ma-

_  darbai mūsų kovai daug
Marija Dagiliūtė-Reilly 25 metus ištarnavo Paulinos ir Stanislo- naudingesni.
vo Misevičių "Stanley’s Lunch“ Gardnery. Ma->s. Nuotraukoje Buvo priimtos kelios svar-
ji su savo bosu Stanislovu Misevičium. blOS rezoliucijos.

Kalboms pasibaigus, me
ninėj daly gražiai padaina
vo Lionė Juodytė. Tauti-
v'ipTrię šokiam® vadovavo ,T 

. 1 *
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

:ailoti savųjų tarpe, o verz-1 pakaičio vadovaujamas iš 
is i plačią amerikonišką ap-. Hartfordo choras Amerikos 

’inką ir ten mūsų krašto lais-, ir Lietuvos himnais, 
ės reikalą kelti. Tokios Gražiag k8

veiklos pavyzdžiu jis nurodė kun kleb. dr Gauranckas,
ka< , ai.en* miesto majoras J. Kremski,
maldaknyges išleidimą, ku- mįe3to tarybos narys, čia gi- 
7OS uk j^lani.ijoj išspaus- g lietuvis Mockus ir Anta- 
imta 100.000 egz., ar Nas- nas Giedraitis g Hartfordo, 
ydo - Armonienes atsimini- |vi ka)boS€ buv0 3^,^

™s, 'T?1** , SaV° aSaT mintis, kad Uetuva laisvę 
Maskioj (knyga, parašyta prarado laikinai, kad ji vėl 
ingių ka.ba) ir kt. Tokie bus iagva> todėl visi turime

ri terminuotų užsakymų iš 
valdžios, o iš antros pusės 
darbininkai laikosi vienin
gai.

Žada ir kiti streikuoti

Gali sustreikuoti Ameri- 
IY can Hardvvay (Corbin) ben

drovės, rodos, virš 
darbininkų.

Pranas Naunčikas

tam reikalui dirbti.
Po kalbų dainavo choras,

Marijošienės vadovaujami 
mažieji suvaidino tai dienai 
tinkamą dalyką ir padekla
mavo

Aukų surinkta $630. Di-

BRIDGEPORE, CONN.

Minėjome ir mes

Lietuvos nepriklausomy
bės šventę minėjome vasario 
18 d. Kalbas pasakė kun. J. 
V. Kazlauskas, kun. J. Juš
kevičius ir A. Kneižys. Me
ninę programą atliko solis
tas Vladas Barius ir kvarte
tas (E. Janiūnienė, I. Tamo
šiūnienė, J. Butkus ir V. Ba
rius), kuriam akomponavo 
A. Stanišauskas, ir akordeo- 
nirias Edvardą? *•?

Mirė kun. J. Carkauska. ! , Velionis, būdamas tikras 7 
:demoKratas. nemėgo bet ,

Yasario 14 d. Dac-tans Ii- kokios diktatūros, rėmė tik- 'ar^arauja re gran a
rai demokratiškas organiza-,yetės^chorui dirigavo^M.Ci-( Klubas aukojo $25. kun. dr.

Gauranckas $20. Po $10:
goninėj mirė katalikų kun. 
Jurgis Barkauskas, gimęs

Kalinauskas. M. Kaupkienė. Ka- 1S?1 1, d. Jau-
Žakevičius. M. Keršienė. O. Kir- nelkni km- Jon,?k,° 'alse. 
velaitienė. M. Kisieliauskienė, K.
Kirminas. J. Krasinskas. P.

Onos Dr-ja. šv. šeimynėlės Dr- 
ja. B. ir Z. Tamulevičiai. J. ir O.
Tarailos, A. Vagelis, R. Vaioe- kauskas, J. Molis. M. Nedzvec- 
kauskas. dr. VI. Vaitkus, V. ir kas E Novickienė, A. Norkevi- 
M. židžiūnai, Lietuvių Republi- čius M Pajaujienė. J. Palubec- 
kosu Klubas. i kas. Pilipavičienė. K, Prapuole-

Lituvių Demokratų Kl. $8.80. njs Vyt. Prapuolenis. A. Prane
št. šurkus $6. kevičius. J. Ramonas, Roževičie-
Po $5: Adamskienė, K. Ada- nė, P. Rutkauskienė, R. Rudze- 

mavičius, J. Alyta. ALT S-gos vičius. J. Rutelionis. J. Sakaitis, 
sk., P. Antakauskas, Aušros A. šalasevičius. Samuolis, Sei- 
Vartų Dr-ja. Aušros Vartų Mo- liūs. P. Simonavičiūtė, V. Sinas- 
terų Gildą. P. Babickas. B. Ba- kas. M. Sluckienė, Stašaitienė, 
siulis, E. ir C. Barisai, P. Bego- Steponauskienė, Suslavičienė, 
nienė, B. Blumfeldienė, J. ir A. Svencionienė,, M. Svikliūtė, A. 
Brantai, J. Bulgarauskaitė. J. Sarkauskas. A. šermukšnytė. P. i

leckienė, Martašinskienė. K. Ma
tonis. Menkeliūnas, M. Mini-

cijas, buvo didelis Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos bičiulis.

Jo laidojimu rūpinosi J. 
Rimavičius ir Pr. Spūdis, ku
rie pasirūpino, kad visi lai
dotuvių dalyviai būtų pavai
šinti Spūdžių namuose.

Kas norėtų daugiau žinių 
apie velioni, jų gali gauti iš 
J. Rimavičiaus (225 Ver- 
mont St., Brooklyn 7, N.Y.).

Vienas ii dalyvių

Pavykęs nepriklausomybės 
minėjimas

Vasario 13 d. YVebstem 
Hali Įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės 709 ir Nepri- 
klausomvbės atstatvmo 44

bas. Akomp. A. Kepalaitė 
Į minėjimą prisirinko pil

na didžiulė salė žmonių. Bu
vo matyti ir daug gražaus 
jaunimo, pradedant 10 me
tų amžiaus skautukais, ne-

P. Raškevičius, V. Abečiū- 
nas, K. Giedraitis ir Šv. Ra
žančiaus Dr-ja. Dūda $7. 
Po $5: Steponauckas, Stepo
naitis, Savonienė, V. Stasai-

kojo: kun. J. Kazlaus. as 
$20, Jonas ir Johana Kariai 
$15; po $10: J. Butkus, A. ir 
E. Gantautai, K. Stasiūnai- 
tis, J. Valiulis, A. ir F. Va- 
linčiai, J. ir A. Rvgeliai, Pr. 
ir J. Rastai. Po $5: kun. J. 
Juškevičius, J. Stanišauskas, 
B. Blynas, P. ir S. Armonai. 
K. Baurienė, J. Kairs V. 
Kondraškas, G. Deriaitis. J.

maža Lituanistinės mokyk- tis, J. ščiuka, G. Stasiulevi 
los mokiniu, mergaičių, pa- ėjus. Kubilius, G. Krivickas, 
si puošusių tautiniais drabu- Kavaliauskas, J. Draučikas, 
žiais. Z. Dalangauskas,, Lazaus-

Prie vėliavų budėto ir sa- kas, P. Gudvnas. P. Naunči- . * , i '
!lj t rT- Honis, j/ir E. Janinai 7.
KU mtl9U jaunieji civrnetg. vTrS'SugnSS. er. j p Rarrrinnni F

Salėi auku surinkta iš vi- kevičius, P. čemauskas ir 
J. Plečkaitis.

Kiti aukojo mažiau. ir y. Domeika po $3

klebonas kun. dr. Gauranc
kas ta dieną wkdė rinkliava 
bažnvčioie Lietuvos laisvi
nimo reikalams ir. kain mi

šo $1.326.75.
Liudas Norkus

LAWRENCE, MASS.

o''kal
tis. J. Klimas. V. ir F. Bariai 

! aukom $4 o I.
Kiti

aukojo mažiau.

PHILADELPHIA, P‘
Alto padėka

\asario 11 d. Lietuvos ne-nft^ surinko virš *300.
„M. če™,M. A"!"?09

vinis. N. Uždavinis, J. Vaitkų- . ,__ SKynaus.
nas.. P. Vaitkienė. Valatkevičie-
nė ir Valatkevičienė, C. M. Val
ion, M. Virbašienė,, R. Veraitie- . ... , i - i * v >**» ri-,,- -.r -l-r v - ką ir čia dirbo siuvykloje, o y ;pt,1Vn« ir TAVi Po $2.00: R. ir M. Fou-ne. V. \eraitis, V ihauskiene,loTlV- TS ^ynę), Lietuvos 11 J.AV j p R Vn-

ZalecI,, . cagra jr čia kurio laiko ~Willb»™ T
Iki šiol auku surinkta $1.4<7.- u,? ‘ i-.-ontintoc Vnnicm kongie.mana. v\ imam l.buvo šventinta, kunigu. Murphy, kuris, žadėdamas

Kelerius metus kun. J. savo paramą, ragino kant- 
Čerkauskas dirbo kartu su riai ir ištvermingai dirbti,

Buniškis. K 
Censky, Z. ir J. Dabrilos. J. Da
nilevičius, J. ir V. Dėdinai. O. 
Janavickienė. S. ir M. Jasiučiai, 
kun. J. Jutkevičius, Kantakevi- 
čius. A. ir J. Kauševičiai. Pr. 
Keršis. J. Kiela. M. Kildišas, P. 
Kinderienė. P. Klimavičius. K. 
ir M. Kureišos, J. Lendraitienė. 
K. Lietuvninkas. LRK Moterų 
69 kuopa, Lietuvos Vyčių 26 
kuopa. Liet. Sporto Klubas Vy-

, .. . , metų sukakčių minėjimas,
J „ JAV velionis atv} ko suren(-ta- Amerikos Lietu- Serga A. Reiko-v

Skausminga op^rariia na-
ollvIiaUj5 sukakties minėjime aukojo: Bos skvrius dėkota visiems dan'ta Aleksui L. Peikow.

i ši kraštą, kuri laiką Filą- ^Slinėjima atidarė ir jam’ Po $5-00: Kun- Julius minėiimo dalyviams, prog- Kol jis buvo sveikas, dmho 
delfijoj dirbo siuvyklose, vaįOvavo adv. S. Briedis, i Gaspariūnas ir A. ir M. Pil- ramog vykdytojams ir auko- valdžios amuniciios sandėly
1922 m. atsikėlė i New Yor- Po invckacijos (maldos už xeJja*-____ _ . „ „_  tojams. mechaniku, vėliau vertėsi 

nekilnojamuiu turtų tarpi
ninkavimu. Vedės ruse. iis 
užaugino 3 vaikus: du sūnus

''A '"“v'z v'"“““”’ T vakarais lankė mokyklą. Iš b:^ b vįVa\m mrerbimo! E- Stundzaitė, G. Vo-1 Streikuoja Fernir Beering
’enp į.. r6'K,U!'- • New Yorko jis išsikėlė į Chi- va|hėjo chiea-ros atvykęs lun?us> M. ir A. Stonie. ' Nuo sausio 30 d. streikuo-

,  ---- ... ------ _ Po $1.00: J. Raskovv, J. G. ia virs 4.000 Fanir Beanng mzimenus ir dir te-. kurt
Navadauskas, L. Pieslak, T. bendrovės darbininku, nes taip pat baigė ko’e

Atsiprašome dėl galimų pavar-, 
džių iškraipymų. Komitetas dė
koja už gausias aukas ir gausų

tis, S. Lileikienė, V. ir J. Man-1 dalvvavima nepriklausomybės kun. ŽitU Filadelfijoj, V ė- kol vėl bus Lietuva nepri- 
liausiu laiku šv. Povilo baž- klausoma valstybė. Tarp ki- 
nyčioje Brooklyne ir gyveno tų minėjime lietuvius gra- 
kartu su J. Rimavičiu East žiais žodžiais sveikino (per

tautai, S. ir O. Marciukevičiai, 
J. Matijošaitis. J. Matusaitis. 
Meilaus foto studija. J. Mika
lauskas. adv. A. Milleris. N.N., 
Padolskiai. Pajedos. J. ir R. Pa- 
lubeckiai. A. Parulis, Pr. ir E. 
Pauliukoniai. J. ir M. Pipirai. J. 
Povilaitis, S. ir V. Pumeriai, S. 
ir O. Raudoniai, J. Sajonas. adv. 
R. Sarapas, komis. E. Struckus, 
A. šakūnas, A. ir O. šlemai. A. 
ir M. šermukšniai, D. šermukš
nis, M. žemaitaitis, K. Žurlis, 
Sereičikai, J. Statkus, L. Stat
kienė.

J. Štreimikis $4.
Po $3: J. Babrauskas. J. Baš

kys, K. Bazikas, S. Būgnaitis, 
Dubickienė, K. Jonaitis, I. Mil- 
ler, N.N., J. Pauliukonis. J. Pup
ka. Pr. ir E. Račiukaičiai. T. Si- 
mulynienė. J. Stankevičius, J. 
Štaras, J. Valiūnas. S. Jokubaus- 
kas.

Po $2: A. Adomaitis, Aišno- 
rai, O. Antanavičiūtė, K. Ba
brauskas. J. ir A. Bakai. J. Ba- 
rinskas, K. Barys, A. Baziliaus- 
kas. P. Bloznelis, Dambrauskie
nė, M. Dirginčiūtė, J. Donilienė, 
J. Dulskis, O. Eidukaitis, R. Gai- 
liūnaitė, VI. Gedmintas, Gera-

minejime.
Visiems nuoširdus ačiū.

Už Komitetą —
J. Krasinskas

BROOKLYN, N.Y.

Negirdėti Stuko radijo
Gyvenantieji Smithtovvn 

ir Centerach apylinkėse, a- 
pie 60 mylių nuo Nevv Yor
ko, negali girdėti J. Stuko 
radijo lietuviškos progra
mos, nes trukdo gretima ga
lingesnė stotis.

Mokyklos perpildytos

Kai kuriuose rajonuose 
pradžios mokyklos kimšte 
prikimštos.

štai Jacksono mokykloje 
su 627 mokiniais yra net 177 
mokinių daugiau, negu rei
kia. Toj mokykloj yra 66'7 
negrų.

Franklin-Marchal mokyk
loj yra 1.221 mokinys, o tu
rėtų būti 346 mokiniais ma
žiau. čia negrų yra 77%.

K. Žemaitis

Nevv Yorke. i savo atstovai Nevv Yorko

PIKETUOJA GARAŽU

New Yorke Penktosios Avenue autobusų tarnautojai 
sustreikavo, protestuodami, kad bendrovė atleido 29 
tarnautojus, todėl piketuoja autobusu garažą.

Allev, U. Penkuvienė, P. nesutarė dėl naujos sutarties 
Kazlauskienė, S. Yuška, V. pasirašvmo. Derybos veda- 
Petkevičius, A. Subačius, P. mos. Darbininkams atsto- 
Baltušonis, F. Shurm, J. vauia U.A.W. unijos 133
Laukaitis, M. Legūnienė. M. skvrius 
Dvareckas. N.N., V. Cilčiu- Assn. 
vienė, J. Kautavičienė, A. skyrius. 
Lapinskienė, A. Dedulionie-

ir International

Reikovv buvo ir yra pa
žangus žmogus, iis nriklau- 
sė LSS I-jai kuooai. būda
mas jautrios širdies, iis daug 
šelpė savo artimuosius, esan-

of Mashinists 1249 čius už Geležinės uždangos 
Prieš pora metu Reikovv. 

kaip mano kaimynas, buvoStreikuojantieii gauna iš __ r ____  _____ _____
nė, S. Brazauskienė, J. Stun- unijos kas savaitė pašalpos:! atvažiavęs i Sbamokin ma- 
dza, P. Gabiėnas. J. Urbo- viengungiai $15, vedę $20, nęs aplankyti. Ta pro^a ma
nas. D. Čiras, M. Sti azdiene, turintieji vaikų $25. o jeigu ne gausiai apdovanojo.
A. Snapauskas, B. Pacevich, 
A. Ašmegienė, L. Laukaitie
nė, J. Grigaliūnas, J. Zautra, 
Ą. Billa, Laskas, P. Bolis, J. 
Pieslak, J. Suslin, A. Yukna 
ir J. Majauskas.

Viso labo surinkta $65.55.
"’ą at*

' Vn - -
pridėjo $14.03, ir tokiu bū
du Alto centrui pasiųsta 
$100.

Iš Bostono pakviestas kal
bėti Keleivio red. J. Sonda 
atsisakė nuo betkokio atlv* 
ginimo. Lietuvių Piliečių 
Klubas salę davė veltui. J. 
Daimontienė ir U. Petkuvie- 
nė vakarienei iškepė pyra
gu. Anna Stonie davė lietu
viškų kopūstu, Albinas Jo- 
zokas aukoio alų. J. Pečiul
ka paruošė bilietus. V. Pet
kevičius savo masina patar- 

i navo, kur reikėjo. Vakarienę

vyras ir žmona dirba, abu 
po $ 15.

Bendrovė skelbia, kad rei
kalingi darbininkai, bet 
streiklaužių kol kas nėra.

Manoma, kad streikas il-
—''O eiAC Vet— 07’^ *'7.

J. D. Taunis

CLINTON, IND.

v-;
Išmirštame
-:n T-nn-s 1

VevičienS, M. Zautrienė. J. pasi^ailėi įmo ribine
skina. Per paskutiniuosius 6 
mėnesius netekome 4 buvu
sių angliakasiu ir 2 našliu. 

Paskutiniosios giltinė5: au-
, .... ji. ,kos: Kazvs Kopūs+as. 55 m.azkoia minSjimo rtalyviams, Į am. .ja

aukotoiams, -------
meninės payramos atlikė
jams. vakarienės šeiminin-

Kibildienė, J. Daimontienė, 
U. Penkuvienė, A. Boliukė, 
A. Stundzaitė ir J. Stapulio- 
nienė.

Alto skvrius nuoširdžiai

kalbėtoiams, va?ar.o .f n.
gūnas. 78 m. amž 
vppA<! dpuripu t"';

c V -* '
CT

Vėms ir viriams, kurie bet va=a-T 7-
Vno prM<Wo. kad Vasario 1ikes I!odjn^.

ną (pirmoji m;rė ip*q r? > 
J. Skinderi*

16 minėiimasbūtų toks, kok
iai buvo.

M. Stonie
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Šitaip rūpinasi Į jo kaltas, supras bolševiki-
d&rbo žmonėmis ' nio režimo grobuoniškumą.

(Elta) Tiesa“ (45 nr.) Reikėtų juoktis, bet...
įdėjo kolektvvini Joniškio .... • „* \ įlniaus liesa vasario 1/geležinkelio stoties krovikų ,. . T .? n i • . d. įsspausdino \ įlniaus I vi-laiską. Pavergtoje Lietuvoje • . . _ . , , , •j ■ - - , omines mokyklos mokytojopaprasti daroo žmones tokių T , T. • Jf ... . v • L sostako laiska. Jis gwe-laiskų parašo simtus. Ne vi- , T • V -. « •. .. ^ r , • i - • nas t zupio gt. Nr. 14. jau61 jie patenka i laikraseius , • i - ,■ \- J -r- * — įveji metai negalįs naudotis

krosnimi, daug kaitų prašęs 
Namų valdybos valdytoją 
M. Žuravski ir net pati Bu- 

\aldybos vyr. inž. S. Li- 
nartą, kad jis paveiktų namu 
valdytoją nebūti abejingam 
jo prašymui, bet inžinierius 
pasakęs tuns svarbesnių rei
kalų ir pasiūlęs šostakui dar 
alaukti. Giuodžio mėnesi 

buvęs atėjęs mūrininkas 
krosni apžiūrėti, galvą pa- 
dngavęs ir išėjęs.

Pagaliau Šostakas parašė 
Tiesai. Redakcija paskam
bino Rajono vykd. komiteto 
vicepirmininkui V. Pekurui.

las nustebęs, nes peniai 
atremontavę daugiau kaip 
2,000 krosnių, būtų ir dau
giau suremontavę, bet nebu
vę prašymų, dėl to negalėję 
nė idano ivvkdvti. šostakoI - • *
krosnis būsianti tuoj sutvar
kyta. !

Kitaip kalbėjęs M. Žura\- 
skis. Girdi. Šotako krosnis 
dar gruodžio mėnesi sure
montuota. jis net raštą atsi
nešęs redakcijai, kad Šosta
ko krosnis visiškoje tvarko-

ir pasiekia adresatus. Tačiau i 
šis buvo išspausdintas, ir ja
me atsispindi Sovietijai bū
dingas biurokratizmas, nesi
rūpinimas darbo žmonėmis.
Mes ji cituojame ištisai.

„Mes, dvylika žmonių, jau 
kelinti metai Joniškio gele
žinkelio stotyje iškrauname 
vagonus. Dirbant ir dieną 
ir nakti, pasitaiko nelaimin
gų atsitikimų, bet niekas 
mums už tai neatlygina. A- 
tostogų irgi negauname. Sa
ko, dirbate pagal sutartį, 
todėl nesate tikri geležinke
lio darbininkai.

Prašėme, kad priimtų i 
profsąjungą, bet ir ši mūsų 
kratosi. Negi nėra jokios iš
eities?“ — klausia darbinin
kai, baigdami savo laišką 
laikraščiui.

Pasirodo, dvylika žmo- 
nių iškrauna ir pakrauna va
gonus jau nuo 1957 metų.
Ketverius metus “darbinin
kų rojuje“ niekam ir i gaivą 
neatėjo, kad šiems žmonėms 
reikalingos atostogos, darbo 
drabužiai, įrankiai. Jie net 
nelaikomi darbininkais.

Po laišku seka nemažas Je- 
laikraščio prierašas, bet ir! Turbūt mokytojas Šosta- 
jis nepadeda išspręsti nesi- i“ šiandien, užkūręs 
rūpinimo žmonėmis proble- krosnį, bėga is kambario, 
mos. Tačiau, perskaičius nes dūmai troškina.

KELEIVIS, SO. BOSTON

\ LT V\ k BOM ASIS KOMITETAS PAS ATSTOVŲ Rf'MV PIRMININKĄ

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 44 metų sukaktis 1962 m. vasario 15 d. buvo iškilmingai 
paminėta Atstovų Rūmuose. Programai vado v a vo kongresmanas Daniel J. llood (dem. iš Penn- 

s/hanijos). invokaciją perskaitė kun. J. Vaškas. Nuotraukoje prieš pradedant iškilmes ALT Vy 
kdomojo Komiteto nariai pirmininko McCormack kabinete. Iš kairės i dešinę: !)r. P. Grigaitis, 
kun. J. Vaškas, pirmininkas J. W. McCormack (dem. iš Massachusetts). kongresmanas Daniel 
J. Flood. Informacijos Centro Direktorė M. Kižytė ir M. Vaidyla.

Ką rinkti į SLA vadovybę
Pereitame Keleivyje jau yra ne tiktai pačioje organi- 

buvo rašyta, kad šį mėnesį zacijoje, bet ir Lietuvos 
Susivienijimas Lietuvių A- laisvinimo byloje, j kurią Su- 
merikoje renkasi Pildomąją sivienijimas yra Įsijungęs, 
tarybą, kuri veda tos orga-, Rinkimams eina 12 kan- 
nizacijos reikalus. Tokie rin- didatų, iš kurių turi būti iš- 
kimai būna kas dveji metai.‘linkti 7 Pildomosios Tary-

Reikia pakalbėti apie tai 
truputį platėliau, nes Susi
vienijimas yra seniausia ir 
rimčiausia lietuvių organiza-.
cija išeivijoje, kurios skyriai ,mą duoda Susivienijimo 
veikia beveik visose mūsų teikėjų Komitetas, kuris

bos nariai. Todėl, prieš bal
suojant, stovi klausimas, už 
kuriuos balsuoti?

Gerai apgalvotą atsaky-

savo aplinkraštyje rašo: 
„Mes stovime už dabarti

nės Pildomosios Tarvbos na-

«;oionijose šioje šalyje ir di 
uesniuose centruose Kana
doje. Vienu žodžiu, Susivie
nijimas yra lietuvybės židi- rius, nes žinome, kad jiems 

vadovaujant yra užtikrintas

Aukos ALT centrui
Aukotojų pareiškimai 

šiais metais minint Lie-
' aukoti Lietuvos 
reikalams ir kaitų pranešu,

pasveikinti su pažanga. Alat, 
iki šiol lietuviai esame pri
pratę prie savanoriškumo ar 

, pasiūlymo. Tai, žinoma, pra- 
laisvinimo žu’ bel kai leikalM (1aug, tai

kad šiam kilniam tikslui au
kojame $100 per Ateitinin
kų organizaciją, kaip ir ki

nys svetimoj padangėj. Di
dieji jo seimai, jo apskričių 
suvažiavimai ir kuopų veik-Į šis komitetas pataria bal- 
la kolonijose — tai vis veiks- suoti taip: 
niai, kurie telkia mus vieny-įP-P- Dargis—-prezidentas; 
oėn ir neleidžia užmiršti tė- S. Gegužis—viceprezid.; 
vų kalbos. Be to, Susivieniji- B- Fivaronas—sekretorė; 
mas šelpia savo narius ligoje Nora Gugienė—iždininkė; 
ir duoda paramos mirusiųjų E- Mikužytė—iždo globėja; 
šeimoms, šiandien jis yra ne S. Bredes—iždo globėjas; 
tiktai turtingiausia, bet ir Dr. S. Biežis—kvotėjas, 
didžiausia lietuvių organiza-' Kaip sakiau, kandidatų 
cija visame pasauly, lr, kas .vra ir daugiau, bet aišku, 
taip pat svarbu, jis via pa-, kad visi negali būti išrinkti, 
žangi organizacija. i Todėl Veikėjų Komiteto pa-

Susivienijimo nuopelnai tarimas balsuoti už se- 
-------- — atrodo, yra ge-

SLA tunas ir pažanga?

senajai mūsų tėvynei taip 
pat reikšmingi. Jis daug pil

nuosius 
riausias pasirinkimas. Nes

prierašą, dar kartą prieš a- 
kis ilkvia biurokratizmo, 
žmogaus nevertinimo vaiz
das. < i

Joniškio geležinkelio sto
ties viršininkas J. Stasys 
pripažįsta, kad krovėjai dir
ba kiekvieną dieną, tačiau 
laikomi... laikinais darbinin
kais. Tokiems gi net Sovietų 
Sąjungoje taikomi ypatingi 
Įstatymai. Ta pati “Tiesa“ 
taip mėgsta rašyti apie “ka
pitalistinius ryklius“, kurie 
Vakaruose
žmonių
pavadinti “darbininkų vy
riausybę“, kuri sugalvoja 
gudriausius Įstatymus darbi
ninkui išnaudoti?

Į tai "Tiesa“ nesako nei 
žodžio. .Ji kaltina Stalk gele
žinkelio profsąjungos sekre
torių Baušą, geležinkelio 
valdybos darbo ir atlygini
mo skyriaus vedėją Ovča- 
renką ir kitus vir šininkus bei 
viršininkėlius. Tačiau kas gi 
juos, tokius biurokratus, 
darbo žmonių išnaudotojus 
ir beširdžius pagimdė? Ar 
ne sovietinė santvarka, ar ne 
“nuolatinis partijos rūpini-

“Rojaus“ pirtis
J. Selickienė Tiesoje pra

neša, kad Vievio miestelio 
pūtyje Įvesta Įdomi „naujo- 
. ė’“: atėjęs išsimaudyti, 
..irma turi pats vandens at
sinešti iš netoli esančio eže
ro. Ta "naujovė“ taikoma ir 
žiemą.

Lengvi rinkimai“
Kovo mėnesi ir Lietuvoj 

tuiės rinkti atstovus Į Sovie- 
vijos Aukščiausiąją Taiybą

prakaitu. Kaip gi! 'r Tautybių
| mai bus lengvi, nes nnki-

minta darbo

:an.s neteks gaivos laužyti, 
geresnis,

sidėjo prie to, kad lietuvių!nauJi ir nepatyrę negali būti 
tauta atgavo savąją spaudą, • Ištyrusius geresni, bet 
kuri per 40 metų Lietuvoje; k,ūti b.ogesni.

S. Michelsonasir žinodamas tą pareigą kar- buvo draudžiama. O kai Lie 
tais užsimiršti, o. be to, dau- tuva atkūrė nepriklausomą 
gelis visai nelinkę patys siū- valstybę, tai Susivienijimo 
lytis. Tokiems priminimas veikėjai pridėjo daug pinigo 
ypač svarbus...“ 1 jr pastangų, kad Amerika

Daugelis aukotojų ne tik pripažintų jos nepriklauso- 
patys aukojo, bet nurodė sa- tnybę. Ypač daug dirbo Su- 
vo pažįstamų adresus, pra- sivienijimo kuopos kolonijo-

tuvos Nepriklausomybės 44 
metų sukakti, daugelis pa
vieniu asmenų siuntė ir tebe- «. *•
siunčia savo aukas ALT
centrtii. Florida We»t Coast Li

kai kurie jų padaro savo thuanian American Citizen’s
pastabas bei atitinkamus ^.lub ™"ĮU įa^o^LT šydami' juos ‘raginti aukoti se. būtų surinktas 1.000. 
paregimus. Ca skelbiame dr P GrigaičM laisvinimui. j 000 parašų už Lietuvos pri-

bekretonui . r. ijngaic ui ALT vadovybė dėkinga 'pažinimą-
už visus patarimus ir pasta-! Dėt išpasakoti viską, kiek 

Veliju Tamstai geros.bas ir labai vertina tų auko-! Susivienijimas yra davęs 
J. Mitkus, Hollywood, Ca- sveikatos ir, ištvermės kovoti tojų rūpesti bei paramą Lie-

rašo * už

Kai kurių aukotojų, besirū
pinančių Lietuvos laisvini
mu, pareiškimus.

tais metais.“

rašo:

litornia, rašo: uz mūsų Tėvynės Lietuvos tuvos laisvinimo darbe.
"Norėdamas, kad kiekvie-' mOsU ŽmOnh» Aukotojų pavardės ir au-

nas paaukotas centas būtų _ k?s ^kei lamos atskilai. Vi-
kuotiksliausiai panaudotas ALT Miami sk. sekretorė siem& siunčiami padėkos 
Lietuvos laisvinimo reika- J«nnie Goodwill,
lams, si kartą savo auką minėjime surinktų $650 au- 
siunčiu Tamstoms betarpiai, rašo:
nes tikiu tik vieningu, cent-Į v
ralizuotu ir koordinuotu dar-

NE JUMS APIE TAI 
KALBĖTI

Vilnis su Laisve nesiliauja 
rašyti apie Reginos Leonai- 
tės grįžimą i Lietuvą pas sa
vo sužadėtini. Sveiką galvą 
turinčiam dėl to nėra ko jau
dintis, bet minėtų redakcijų
pastogėse tokių, matyt,

Lietuvai paramos, reikėtų 
parašyti didelę knygą.

Taigi labai svarbu, kad ir 
dabartiniuose rinkimuose į į, 
Susivienijimo Pildomąją Ta ę

siųsdama laiškai ir pakvitavimai.
Aukos visada priimamos, ’ Patyrę žmonės, 

ir jas prašoma siųsti adresu:
Lithuanian American Coun- a very success- ci, InęWe had 

fui Lithuanian Dav in Mia

ne-
sama, nes jie tą faktą pučia 
kiek Įmanydami.

Štai Laisvės Nr. 18 pats 
Rokas Mizara šitaip rašo: 

“Palyginkite Reginos mei- 
su „meile“ daugelio tų,

.yb« būtų išrinkti rimti ir1 kurie ')aliko Lietuv°je savo
, , mažus vaikus, senus tėvus,nes darbo - ..žmonos — sergančius vyrus,

Kuris kandidatas 
iz ką balsuoti.

Pirmuoju atveju Lietuva 
suskirstyta i 10 apygardų, o 
antruoju — į 25 apygardas. 
Vienu ar kitu atveju kiek
vienoj apygardoj tėra po 
.ieną kanuidatą. Vadinasi, 
oaisuo.'i ar ne, vis viena “iš- 
Keltieji” kandidatai bus iš
rinkti.

'i odėl jau šiandien galima 
paskelbti, kad Aukščiausio
je Taryboje sėdės: M. Šu- 
mauskas, E. Mieželaitis, V. 
Adomavičius, A. Siečkus, č. 
Levickas, A. Poškaitytė, 
prof. J. Matulis, P. Jafimo- 
.as, P. Kulvietis ir F. Kasa- 
rauskienė.

i autybių Taryboje: Nina 
. -erbina, A. Paštukas, J. Le- 
gavecas, L. Piliusenkienė, P. 
Čepulis, A. Drobnys, A. Ga- 
balis, K. Kairys, V. Baltm- 
-aitis, G. Karalienė, V. Zoto- 
vas, A. Skabickaitė, D. Poli- 
kai povas, M. Navajauskas, 
% cepenienė, A. Randake- 
ičius, J. Gaidimauskas, S. 

dceas, J. Pateckis, A. Linke
vičienė, J. Maniušis, A. Žu
kauskas, A. Pajaujienė, B. 

opovas ir M. Kerienė.
Mirė K. Stiklius

Vasario 24 d. Krekenavos 
miestely mirė Kostas Stik
lius. Velionis gimęs 1880 m.

Seperatiniai ėjimai, be 
patyrimo ir netinkamu ke
liu. paskatinti asmeniškais, 
ideologiniais bei politiniais 
siekimais, niekad ir nieko 
teigiamo neatneš.

Linkiu sėkmės mūsų Tė
vynės laisvinimo darbuose.

Pi ledas: m. order $15.“
?4. ir V. Šmulkščiai iš E-

vanston, III. rašo:
paraginimą

mi, on Feb. 11. We received 
proclamation from Mayor 
of Miami. also the Governor 
of Florida. Am enclosing 
check for .$650. donations.“

Prelatas L. J. Mendelis iš 
Baltimore, Md. ALT
toriui rašo:

’L'ėkoju uz

1739 So. Halsted Street, 
Chicago 8, Illinois

ALT SEKRETORIUS
ALKOS ALTo Centrui

Pavieniai asmenys
Prelatas L. Mendelis, Balti

more. Md. (rinkliava bažnyčio
je) $200.

vyrai — sergančias žmonas, 
ir bėgo į „Vakarus“.

„Antai social-demokratų 
vadovas, palikęs Lietuvoje 
sergančią žmoną, atpyškėjo

Nuo 1962 m. sausio mėn. 1 d. 
Sekle* ‘ki vasario mėn. 28 d. ALT 

'Centrui atsiuntė atiku:

“Carrissime. Štai vaisiai 
Lietuvos išlaisvinimui, su
rinkti bažnyčioje per du 
sekmadienius. Sveikinu. Lin
kiu viso gero. Priedas $200 
čekis.“

Oi tnizacijos:

kun. VV. Kvinn. Sprig Velley, I Ameriką ir šiandien — 
Illinois! rinkliava bažnn.) $45, Pat8 ligotas, tebegyvena

Po $25: A. Milauckas. kun. J. kažkokiuose prieglaudos na- 
Raštutis ir B. Viznis. muose Brooklyne... Toks

Po $20: J. Doha, A. Lukoševi- jam atpildas.“

masis
“J iesa“ neranda atsaky

mo Į tokius savaime kylan
čius klausimus. Ji jo ir neieš
ko. Baigdamas savo priera
šą, laikraštis tik liūdnai pa
stebi:

„Sulaukę senatvės, jie 
(krovėjai —E.) teisėtai no
rės gauti pensiją, bet ir čia 
jiems niekas neužskaitys 
darbo stažo“, žodžiu. pat* 
komunistinis organas prana
šauja darbininkams sunkią 
ateitį.

Taip atrodo šių darbinin
kų ateitis "komunizmo šaly
je“, kuri pretenduoja i aukš
čiausio gyvenimo lygio vals
tybę, kuri ragina savo žmo
nes „pavyti ir pralenkti 
JAV“. Reikia tik tikėtis, kad 
darbininkai, besiskundžią
savo likimu, supras, kas dėl gruodžio 25 d. Liepaloto k.,

akių apskr., anksti pradėjo 
bendradarbiauti pirma Vo- 
Kietijoje, o vėliau ir Rusijoj 
lietuvių leidžiamoj spaudoj, 
nemažai yra rašęs ir JAV 
lietuvių laikraščiuose. 1905- 
i90< m. jis redagavo saty- 
os laikrašti "Eži“, vra išlei- 
lęs kelias dešimtis eilėraš- 
•ių ir kt. knygelių. Plačiai ži
nomos jo “Davatkų gadzin- 
kos“, “Girtuoklių gadzin- 
kos“ ir kt. Savo raštus dau
giausia pasirašinėdavo Lie- 
puko, K. Stiklelio ir kt. sla
pyvardžiais.

Prieš 10 m. mirė 
R. Sondeckienė

Prieš 10 metų, tai yra 1952 
m. kovo 12 d. Vilniuje mirė 
ilgametė Šiaulių berniukų 
gimnazijos mokytoja Roza
lija Sondeckienė, kurios mo
kinių nemažas būrys yra ir
JAV. Ji palaidota Vilniuje'čiau šiuo 
Rasų kapuose. | Tamstoms

Lietuvių Bendruomenės 
Town of Lake Apylinkės 
Valdybos vardu sekretorius 
•J. Janulaitis, siųsdamas $20, 
pareiškia:

„Town of I^ike vietovėje 
gyvenantieji lietuviai taipgi 
teikia ir visišką moralinę pa
ramą Amerikos Lietuvių Ta
rybai, kurios vedamą Lietu
vos laisvinimo akciją pilnai 
remia, pritaria ir linki ge
riausios sėkmės.“

Labai naudingų patarimų 
atsiuntė savo ilgame laiške 
profesorius J. Kuprionis, 
Ruston, Lousiana. Jis rašo:

„Dėkoju už atsiuntimą pa
skatinimo pasiųsti auką lie
tuviškiems reikalams. Prieš 
savaitę ar kiek, rašydamas 
laišką p. šimučiui, į voką 
kariu Įdėjau ir čekį ALT, 
kurį Tamstos gausite. Ta- 

reikalu vistiek

čiūtė, V. Mašalaitis, 0. Talalie- 
nė.

J. Mitkus $15.
Po $12: A. A. Pegis, V. Sku- 

peika.
Po $10: V. Anonis, J. Borden, 

prel. F.Bartkus, M. Bacys,dr. V. 
Karoblis, P. J. Kutka, P. Kūgi
nis, P. Linkus, V. Lukoševičius, 
V. Lukas, F. P. Miller, V’. Poška, 

Ruokis, J. šaulys, J. 
S. J. Trojanas. A. J.

A.

ALT Roehesterio skyrius |>er 
pumiiiinką r. Narkeliūną $1000.

ALT Miami skyrius per sek
retorę -J. Goodv.ill $6-50,

ALT Kenoshos skyrius per 
pirmininką J. Kasputį $375.

ALT \\ aterbury skyrius per
pirmininką J. P. Trečioką $200.; kun. J.

Florida \Vest Coast Lithua- Shaulis, 
nian American Citizen’s Club Vitkai. 
per J. A. Kruką $182. Kun. J. Burkus $7.

SLA 4 Apskritis per J. Pakai- Po *5: dr. V. Balčiūnas
nj $50, Butkūnas, M. Brakas, J. V. Diki-

Lietuviu Bendruomenės Le-‘nūs kun. V. Endriūnas, J. Ma- 
mont Apylinkė per pirmininką tyckas, kun. B. A. Rutkauskas, 
J. Ragdanavičiu $25, A. Salvaitis, V. šliauteris, J.

Chicagos Lietuviu Draugija Valys, nenurodęs pavardės 
per sekretorių P. Miller $25,

LDD Titusville. Fla., per sek
retorę J. Stepp $24,

Liet. Bendruomenės Town of 
Lake Apylinkė per sekretorių J.
Janulaitį $20,

Liet. Bendr. Milvvaukee Apyl. 
per Pr. Mickevičių $17.60,

Hartford
can Citizen’s Indepd. Club per

isValys, nenurodęs 
Cleveland, Ohio.

Po $2: J. Areška, P. Savickas. 
J. Šaltis, L. Matusevičius.

Iš viso ALT Centrui per 2 
mėnesius atsiųsta $3.270.60.

Visiems aukojusiems pasiųsti 
pakvitavimai ir padėkos laiškai. 
Asmenys, kurie dar nėra Lietu-

Toliau tas Rokas porina, 
kad visi pabėgusieji buvo 
kviečiami grįžti pas savuo
sius, bet jie negrįžo, ir todėl 
Rokas nebesusilaikydamas 
sušunka:

”0 kad tie žmonės turėtų 
nors šimtąją dalelę tokios 
taurios meilės, kokią turi Re
gina Leonaitė.“

Geriau tylėtum. Rokai, ir 
nekalbėtum apie šventą mei
lės jausmą. -Juk tas. kuris 
teisino visus žiaurius Stalino 
ir jo klapčiukų darbus Lie
tuvoje ir kitur, negali jausti 
tikros meilės, nes tokių žmo
nių širdis yra kaip išdžiūvu
si kempinė. Ne tokiems 
žmonėms savo nešvariomis 
rankomis kitų sielose krapš
tinėti.

Nevalyvasis Rokas nuty
lėjo ir tai, kad jo minėtas 
socialdemokratų vadovas į 
užsienį buvo siunčiamas ieš
koti pagalbos su okupantais
kovojančiam pogrindžiui ir 

Lithuanian Ameri- vos laisvinimui aukoję, prašomijkad jo žmona vėliau komu- 
’s Indepd. Club per siųsti savo aukas adresu: 'nistų buvo kankinta Sibire

•J. P. Thomas $10,
Žagarės Klubas Chicagoje per

P. Masilionį $10,
Cicero Raudonosios Rožės

rašau, nes noriu1 Klubas per K. Deveiki $5.

Lithuanian American Coun
cil, line.
1739 So. Halsted St. 
Chicago 8, Illinois.

ALT Sekretorius

lįstų
tik dėl to, kad jos vyras už
sieny veikliai dalyvavo 
prieškomunistiniame judėji
me.

R. M.



Kr. 11, Kovo M, 1962 KELEIVI?, SO. BOSTON Puslapig penktai

Astronautas Glenn sako, 
kad daiktai jo kabinoje 
plaukiojo arba kabojo nie
kuo nesiremdami. Pavyz
džiui, jis padėjo savo foto
grafinę kamerą vienoj vie
toj, o paskui žiūri, ji kabo 
jau kitoj vietoj — kabo, nie
kur nesilaikydama. Ir jis 
pats jautėsi,, tartum pakri
kęs, išsibarstęs po visą kabi
ną.

— Tai jis ne kytras vyras,
1 Maiki. Tokiai kelionei reikė- į 
jo pasiimti bonką snapso.

— O ką su ja daryti?
— Išgerti, ar nežinai!
— Ne, tėve, kur svarumo 

arba traukos nėra, tenai iš 
bonkos atsigerti negalima.

— Nu, tai j stikleli galima 
sipilti.

— Neįpilsi nė į stikleli, tė
ve, nes iš bonkos degtinė ne- 
sipils. O jeigu ir ispaustum 
kokiu nors būdu į stiklei}, 
tai iš stiklelio neišgertum.
Galėtum ji pilną apversti 
dugnu augštvn, vistiek jis 
būtų pilnas ir nei lašas iš jo 
neišbėgtų. Kaip tat galėtum 
jį išgerti?

Ar tai tu nori man pa-
1 sakyti, kad tas vyras tenai-----------
nieko nevalgė ir negėrė?

— Jis, tėve, turėjo skysto 
maisto tūbose ir tik iš tūbų 

.. . Įgalėjo ko nors į bumą sau
žiau oar negu rusas, tai tas įspausti, o paskui jau liežu-
pats Chiuščiovas tuoj at- (vju nuVaiyti žemvn ir nurv- i 
siuntė Amerikos prezidentui įj

BAISIOS LĖKTUVO NELAIMĖS VAIZDAS

Kovo 1 d. vės spėjęs pakilti iš N. ldlewild aerodromo (New Yorke) sprausminis 
American Airlines bendrovės lėktuvas nu krito i Jamaica įlanką, žuvo visi jame bu
vusieji žmonės (keleiviai ir Įtjula), viso 95 asmenys. Nelaimės priežastis dar neiš
aiškino . čia matome kairėj viršuje Fede ral Aviation Agency viršininką Najeeb 
Halaby. kuris vadovauja nelaimės tyrinėimui. specialistai tiria lėktuvo likučius.

LIETUVIS PADĖJO 
ASTRONAUTUI

— Alou, Maiki!
— Labas rytas, tėve!
— Man, vaike, rytas nela

bai geras.
— Kodėl?
— Pereitą nakti nemiego

jau, tai dabar prastai fylinu.
— O kodėl nemiegojai?

sveikinimą ir pridūrė: ”Da- Maiki aš tokių dzivu. 
hm- mus imi hovoilr Ivonkl1* , - - , .bar mes jau beveik lygūs! 
Dabar jis jau siūlosi Ameri
kai į talką ir nori dirbti iš
vien žmonijos labui. Matai,

lionių dar negirdėjau.
— Tėvas daug ko negir

dėjai.

lamirsome
J. Vlks

Vilniuje ir Kaune bei Ka
raliaučiuje veikusių univer
sitetų metai yra giliai įstri
gę į mūsų tautos istoriją. Jų 
joks okupantas iš tos mūsų

Iš Waterbury American
; vasario 21 d. sužinome, kad 
‘ ir Įeit. Eddie Jasaitis taip 
pat talkino neseniai aplink 
žemę 3 kaltus apskridusiam 
astronautui Glenn.

Mokslininkai buvo apskai
čiavę, kur Glenn turi nusi
leisti, bet niekas negalėjo 
būti tikras, kad neatsitiks 
kokių nors netikėtumų. Ga
lėjo jam būti reikalo, saky
sim, kad ir Afrikos dykumo
je nusileisti.

Buvo pasiruošta ir tam. 
Lt. E. Jasaitis buvo vienas 
tų, kuris žvalgė 1,000 mylių 
plotą Afrikos dykumoje, ir, 
jei astronautui būtų tekę ten 
nusileisti, jis būtų gavęs pa
galbos.

i Tame pačiame laikrašty 
pažymima, kad Įeit. Jasaitis, 
lankydamas Waterburyje 
aukštesniąją mokyklą, buvo 
pasižymėjęs futbolininkas ir 
labai gerai mokėsi, todėl jis 
buvo išrinktas į moksle pa
žangiausių visos Amerikos 
futbolininkų komandą.

Leit. E. Jasaitis 1958 m. 
baigė West Point karo aka
demiją. Jo tėvas yra žinomas 
chemikas dr. Viktoras Ja
saitis.

— Nu, matai, pradėjau tėve, kaip greitai jis įtraukė
mįslyt, tai ir mislinau visą' savo nagus. Taigi Amerikos 
naktį. i milionai ne veltui buvo iš-

— Apie ką? Į leisti. Žinoma, tėvui būtų ge-
— Mislinau, kad visgi ne-įriau gavus naujus batus ir 

gerai mūsų prezidentas Ke- šiltą kambari; bet Amerikai 
nedis daro, spendydamas yra daug svarbiau parodyti 
mūsų pinigus ant tokių zbit- pasauliui savo pajėgumą. Ir 
kų. kaip tie osramautų tripai jeigu tas pagerins tarp Aūis- 
aplink žemę. Juk ta pulki-• rikos ir Rusijos santykius ir 
ninko G lenno kelionė aplink : pašalins šaltąjį karą, tai

KOMUNISTŲ
MEDICINOS

"ROJAUS“
PAGALBA

žemę nepigiai kaštavo. Į naudos galės būti visam pa-
— Tas tiesa, tėve, kaina

vo apie 400 milionų dolerių.
— Nu, matai. O koks iš to

šauliui
— Gali būt, Maiki, kad tu 

geriau tą bizni

O gal jau užimti Karaliaučiaus-Tilžės ^utos kovingos, getais dai- 
įr pamiršome... O, rodos, sritį, tuoj tą kraštą paskelbė bais atžymėtos piaeities ne
steigė, jame bendradarbia- savu, įjungė į Petrogrado įbrauks.
vo. Jokių, likimo ištremtų apygardos administracijos Irtai kiek nuostabu, kad 
iš Lietuves, čia, JAV, tui i- sritį, ir... universitetas nusto- 
me per šimtą. O tokių, ku- jo veikęs.
rie tame universitete aukš- Vilniaus universitetą 
tojo mokslo studijas baigė gaivinti buvo susirūpinta 

{ arba jas ten pradėjo, JAV

Primiršome ’.

pačių: įsikūrusių e-arrfa 
! tūkstančiu. Ju

Ne kas kitas, bet 
komunistų 'Litera tuma ja
Gazeta“ rašo, kokia ”tobu- i pusantro 
la“ yra Sovietijoje medici- per du
nos pagalba.

ivetun jjiasivvvs

tiek pat 
tūkstanti

per du 
tarpe per 

šimto gydytojų, 
šimtu teisininkų, 
inžinierių ir per 
buvusiu studentu.

keliu važiuojant užtrunki 40 1922 m. va al io 13 dieną
minučių) yra žinoma slidi-! Kaune buvo atidarytas uni- 
nėjimo vieta—Podrezkovo. į versitetas. Jo statutas bu- 
Gruodžio 24 d. čia atvažiavo: vo patvirtintas tais pačiais 
slidžių sporto mėgėjas stu-! metais balandžio 12 d. Lie- 

išmanai už dentas V. Menšikov. tuvos universiteto Kaune

dar 1918 m. Lietuvos Vals
tybės Tarvba buvo sudariu
si ir atitinkamą komisiją. 
Deja, tada dar Lietuva ken
tėjo sunkią vokiečių okupa
ciją. o vėliau Vilnius mėgin
tas lenkų okupuoti. Po tos 
kelias dienas trukusios oku
pacijos, Vilnių užėmė oku-

štai vasario 16 d. — Lietuvos 
nepriklausomybės akto pa- 

at- skeloimo proga pamiršta 
priminti, kad prieš 40 metų 
Kaune pradėjo veikti Lietu
vos universitetas, kurio vei
kimas okupantų nutrauktas 
ar, tiksliau, — jo vardas pa
naikintas, ir aukštojo moks-

GREIČIAU UŽ KULKĄ

Praeitą savaitę karo lėk
tuvas B-58 išskrido iš Los 
Angeles į Nevv Yorką ir su- 
grižo į Los Angeles, užtru
kęs kelionėje tik 4 vai. 43 
min. 51 sek. Lėktuvo kapito
nas Sowers pasakė, kad jei 
lėktuvui išlekiant iš Los An
geles būtų iššautas iš patran
kos šūvis, tai, kol kulka būtų 
atskridusi į Nevv Yorką, jis 
būtų turėjęs laiko net paval-lo mokyklos kitais vardais 

pavadintos. Gi Vilniaus uni- gyti-
versitetui leista ir toliau > Lėktuvas skrido tarpais 
veikti, bet jis pavadintas 1,450 mylių greičiu per va-

mums pažitkas? Kad jau jis i mane, ale padnackų mano Kaip ten atsitiko, taip, bet statuto patvirtinimą; pasira-
būtų bent ilgiau palakstęs 
po dausas, tai gal būtų galė
jęs aplankyti mėnulį ir pa
matęs, koks tenai parėtkas.

pacine Rusijos raudonoji ■ maskoliams ištikimo berno landą, nuskrido nenusileidęs 
armija. Vilniaus universi-1 Vinco Kapsuko vardu. 4,900 mylių, degalais buvo 
tetą atidarė lenkai, išvijus Ateivijos spauda taip pat apiūpintas skrendant (tuo 
raudonuosius maskolius, beprisiminė tų minėtinų su- metu j*s skrido 500 mylių 

Ir... Maskvos okupacijai i kaktuvių.
batams vistiek reikia. jis apie 1 vai. popiet buvo šė St. Seimo pirmininkas įsigalėjus Lietuvoj, tų oku-: 1832 m. Vilniausuniversi-

— Astronautika, tėve, yra rastas sniege begulįs perdur- ir laikinai einąs prezidento' pantų įsakymu buvo uždą-J tetą uždarius, jo turtai buvo
dau£svarbesnis dalykas, ne- ta šlaunimi. Nuvežus jį į pareigas A. Stulginskis ir rytas ir Vytauto D. univer-į išdalinti įvairiems Rusijos
gu batų puspadžiai, kuriuos greitosios pagalbos stotį, ne teisingumo ministras V. ritėtas Kaune. Jo vietoje' universitetams. Jo darbuo-

O dabar, nei penkių adynųi tėvas vadini ”padnackais“. t ką jam buvo galima pagel- Karoblis. Vytauto Didžiojo buvo įsteigta medicinos a- tojai — profesoriai, kurie
netruko, ir raidavei atgal. Ir i —Kodėl ji jau toki svar-< beti, blogiausia, kad ten ne- metų proga Lietuvos uni- kademija. Tiksliau, buvu- jų sutiko, buvo išskirstyti po

buvo ir telefono, todėl nebu- versitetas Kaune buvo pa- šiam Vytauto D. medicinos įvairius kitus Rusijoje tada
— Todėl, kad iš jos gali ! vo galima iškviesti ambu- vadintas Vytauto Didžiojo j fakultetui leista ir toliau jau pradėjusius veikti uni-

veikti, pasivadinus Medici- versitetus. O kiti jų pasišali- 
siekimas. Šiandien matom ją tobuso vairuotojas nesutiko Vvtauto I) universitetas'nos akademija. O buvęs V.1 no toliau i Vakarus ir ten 
tik užuomazgoj. Ji dar labai sužeistojo vežti į Maskvą, ..................................

kų, mano mimas šaltas, gas-' netobula. Bet taip pat neto- nes jis turįs laukti savo ke- 
padorius neduoda stymo, ba ’0U)a buvo ir jūreivija. Ko-'leivių. Reikėjo vežti trauki- 

lumbas plaukė Amerikon niu. Vėl bėda. Buvo pareika-

tiek milionų praspendyta!! bį? 
Kai aš pradėjau apie tai 
mislvt, Maiki, tai man net 
baisu pasidarė. Mano šiu- 
šiams reikia naujų padnac-

per valandą).
Skrendantis lėktuvas su

kėlė tokias stiprias oro ban
gas, kad ne vienoj .vietoj ir 
langų stiklai išbyrėjo.

MIRTIS U2 LOPŲ 
PIEŠTUKUS

neturi už ką anglių nusipirk
ti. o valdžia mėto milionus 
ant vėjo. Nu, tai kur čia tei- 
svbė?

tris mėnesius; o šiandien j lautas užstatas už neštuvus, 
laivai atlieka tą kelionę per Kol tas reikalas buvo sutvar- 
4 dienas, o lėktuvai per ke- ky tas, vienas traukinys buvo

t ia, tėv e, yi a daug tei-1 lioliką valandų. Matai, tėve, praleistas. Buvo labai šalta 
bės. Visų pirma yra teisy- kaįp greitai dalykai progre-ii-.^ tiv įanU i»- traukine 

suoja. Tą patį matom ir ge
ležinkelių evoliucijoj. Iš pra-

sybės. Visų pirma yra teisy 
bė, kad siųsti Amerikos as
tronautą aplink žemę sugal
vojo ne prezidentas Kenne- džios Amerikoje bėgiai va- 
dy, bet pirma jo buvęs prezi
dentas Eisenhovveris su savo 
patarėjais. Kita teisybė yra 
ta, kad Amerika buvo pri
versta tokį bandymą daiyti. 
nes Sovietų Rusija pradėjo 
rodyti savo prašmatnumą 
erdvėje “sputnikais”. Ji 
stengėsi parodyti pasauliui, 
kad mokslo srity ji jau pra
lenkė Ameriką, kitaip pasa
kius, komunizmas pralenkė 
kapitalizmą. Pagaliau Chru
ščiovas pasigyrė, kad jau gy
vas Sovietų žmogus aplėkė 
aplink žemę ir nusileido 
sveikas. Ir kiti kraštai, kurie 
bendradarbiavo su Ameri
ka, pradėjo abejoti, ar nebū
tų jiems geriau susidėjus su

genams buvo daromi iš me
džio, o vagonus vilkdavo 
arkliai. Tiktai 1782 metais 
buvo pritaikytas garinis lo- 
Komotyvas. Geležinkeliai ta
da buvo svarbiausia susisie-, tejj0 
kimo priemonė. Bet šiandien *

ne tik lauke, bet ir traukiny.
Atvažiavus į Maskvą, 

stotyje sužeistajam teko gu
lėt ant grindų, kol “činaunin- 
kas" surašė tam tikrą lapą, 
ir tik tada pašaukė ambu- 
lansą. Kol atvažiavo ambu- 
lansas (tai užtruko 40 min.), 
sužeistasis negalėjo net bu- 

karšto vandens gauti,
į nes jo nebuvo.

geležinkeliai jau baigia sa-į gu ambulansu atvyko dvi 
vo dienas. Juos varo iš slaugės, jos nenorėjo sužeis

tojo vežti, nes tai kitųmo milžiniški trokai ir lėk
tuvai. Dabar gimsta dar 
spartesnis susisiekimo būdas 
—astronautika. T ai yra 
skraidymas tokioj augštu- 
moj, kur oras nesipriešina.

— Bet oras, Maiki, niekur 
nesipriešina.

— Priešinasi, tėve. Dau
giausia jis priešinasi prie že-

Sovietų Rusija, jeigu ji taip’mės, nes čia jis tirščiausias.
Bet kylant augštyn, jis daro
si vis skystesnis, ir už kokių 
200 mylių nuo žemės jis jau

sparčiai kyla? Kaitą Chruš
čiovas atvirai pasakė Ameri
kai : “Mes jus palaidosime!” 
Bet štai. kai tik Amerikos 
astronautas pasižymėjo gra-

pasibaigia. Tenai pasibaigia pavyzdys.

”spe-i
cialistų“ biznis. Bet galų ga
le paklausė ir nuvežė į ligo
ninę.

ir čia taip pat buvo viskas 
"pavyzdingai“ sutvarkyta: 
nebuvo kraujo atsargos, ir 
todėl 7 vai. vakaro, šešios 
valandos po nelaimingo įvy
kio, Menšikov mirė. Pasiro
do, buvo perdurta arterija, 
todėl neteko perdaug krau
jo.

štai sovietinės medicinos

\ vtauto I). universitetas. • . . . . . i
vienas jauniausių universi
tetų Europoje. Jis įsikūrė 1 
90 metų praslinkus, kai ca
rinė Rusijos valdžia uždarė 
Vilniaus universitetą.

Vilniaus universitetas bu
vo vienas senesnių univer
sitetų Europoje. Jo veikimo 
pradžia siekė 1578 metus, 
ir maskolių ouvo uždarytas 
1832 m. Bet Lietuvos že
mių pakraštyje jau nuo 
1544 m. veikė ir universi
tetas Kaiaoaučiuje. Tuose 
dviejuose eršketuose a- 
nais laikais i lokėri nemaža 
Lietuvos jaunimo, ir visu 
veikimo no • . tos d vi aukš
tosios mok' ; <>s spinduliavo 
visai lietuvių tautai.

Likimo jau buvo taip lem
ta, kad tu a i« jų univeivite- 
tų gyvybę r.orią nė Maskvos 
maskoliai okupantai. Vos 
spėjo Kremliaus okupantai

\ universiteto technikos tęsė savo mokslo darbus.
'akultetas veikia kaip insti-: r, -, - . . TAlutas Buvusi Vytauto D. univer-

, • ritėto profesūra ir jo auklė-
, • , tiniu dalis taip pat pasitrau-tuvoje Kremliaus okupan- , . . , 1 * J.. . .

- ! , • . - , ke i vakarus. Žvmioji judatai dar nedrįsta uždaryti. ..v* . -lis įsikųre čia, JAV, tai 
jiems ir priklauso spaudoje

uždai ti kė i Vakarus. Žymioji jų da- 
. . “ ' li«

ii- jis veikia tose pat senose 
patalpose, kuriose savo vei
kimą pradėjo prieš kelis
šimtmečius.

Verta prisiminti, kad Ru
sijoje pirma aukštoji mokyk- 
la-universitetas buvo įsteig
tas tik 1755 m., taigi beveik 
dviem šimtais metų vėliau, 
negu Vilniuje ir Karaliau
čiuje.

Tai gal bus ir suprantama, 
kodėl maskoliai ligi šių die
nų vra linkę ne jų žemėje į 
pradėjusius veikti universi-; 
tetus uždarinėti.

Dabar jau nėra taip pato
gu mokslo srityje sauvaliau
ti. tai j u okupuotose žemėse, 
iame atsitikime ir Lietuvo- 
e. iš seno veikusias aukštą
sias mokyklas tik savaip

žodis pasisakyti, prisiminti
Vvtauto D. universitetą ir * *.
kartu nepamiršti pradėjusio 
veikti V. Vokietijoje bendro 
lietuviams, latviams ir es
tams universiteto.

Tai tokie nueiti

Maskvoje mirties bausme 
nuteistas 74 m. amž. Niko- 
laj Kotliar, kuris vadinamas 
lūpų pieštukų karaliumi.

Jis Maskvos priemiesty į- 
steigė slaptą lūpų pieštukų 
ir kitų kosmetikos dalykų 
dirbtuvę, pieštukams recep
tus, dėžutes ir reikalingus į- 
rankius jis gaudavo iš Rygos 
kosmetikos fabriko, žinoma, 
už riebų atlyginimą.

ir kultūros srityje keliai, ku
riuos nederėtų leisti dul
kėms nukloti ar juos oku- 

mokslo pantams iškreivinti.

“Keleivio” 19H2 Metu

KALENDORIUS
JAU SIUNČIAMAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS 

PRAŠOME SIŲSTI UŽSAKYMUS

“Keleivio” Kalendorius 1962 metams jau atspausdin
ta.'. Jame yra daug įvairių skaitymų, informacijų, pata-

jau ir medžiagos svarumas. Minėtas laikraštis rašo, provincijoj1'. unrersitcto.

kad Podrezkuco slidinėjimo 
vietovėj kiekvieną sekma- pertvarko, kad neliktų jokių - U. |alj kalendoįinž daHs
dieni būna 2"-30 nelaimingų žymių, jog vietos gyventojai . ‘ 2
atsitikimų ir niekas į tai ne- žvmiai anksčiau buvo susiiū- | 
kreipia dėmesio. ninę aukštuoju mokslu. Bet

Taip via Sovietijos sosti- Karaliaučius ligi šiol palik- 
nės Maskvos pašonėje. Gali- tas be savos, keturis šimtus 
ma įsivaizduoti, kokia yra metų veikusios aukštosios 

! tikroji padėtis tolimesnėje mokyklos — Karaliaučiaus

kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay —:— So. Boaton 27, Maaa.

Kąlcndoriaus

adresu:



Puslapis šeštas

erataaa—i .lėaieasauESBKPs
ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusiu taku
Tęsinys

— Cha, cha, cha, priverstinai linksėdamas galva, nu
sijuokė Maldutis ir, užvertęs Šv. Raštą, imdamas plunksną, 
pridėjo: žmogus šaudo, velnias kulkas gaudo.

...ir aš tave myliu, Antanei, myliu ir mylėsiu. Ir aš 
darbuosiuos ir padėsiu tau. Mudu ir be turtų būsim lai
mingi... Taip, Antanei, taip...

...kokia švelni rankelė, kokie malonūs kutena veidą 
plaukai, akys, blakstienos...

...Katriuk, arčiau... Kaip malonu, kaip gera, o kaip 
kvepia ir gražiai žaliuoja aplinkui rugiai, tarytum jūros 
banguoja. Katriutė ir aš. Aš ir Katriutė — ir visas čia pa
saulis. Daugiau nieko nebereikia, štai kame esama laimės.

— E cha, cha. cha! Svajonės, jūs svajonės, kas jūsų 
neaudė? — Iš tikrųjų, tai buvo patys laimingieji laikai.

— Viešpatie, ko gi man dabar trūksta? Kai su Katriu
te būdavau, visko man užtekdavo ir nieko daugiau negeis
davau; regis, tada ir pati gamta buvo gražesnė, ir žmonės 
geresni, ir aš pats doresnis, ir malda saldesnė, net ir min
tys kitoniškos buvo... Tada mylėdavau ne tik ją, bet ir 
savo artimą. O dabar? Dabar aš jos negaliu mylėti, o be 
jos nemeilus ir visas pasaulis... Taip ir skurstu be meilės, 
be vilties, be idėjos... Aukso svajonių vietoj — sunkios 
mintys mane kankina, naktimis biaurūs sapnai kamuoja...
— ir kunigas Maldutis, abiem rankom parėmęs galvą ii 
užmerkęs akis, giliai susimąstė.

— Na, gana apie tai, reikia toliau taisyti pamokslas.— 
ir kunigėlis, nusikratęs sunkias mintis, iš reto pradėjo 
skaityti:

"Viešpats Dievas nusiuntė Šventą Dvasią dvylika5 
apaštalų, prastų žmonelių, kurie nemokėjo nei rašyt, nei 
skaityt, o buvo prasti vargdieniai žvejai, todėl, mieli krikš
čionys, toji Dievo malonė, tas šventosios Dvasios apsi
reiškimas dvylikai apaštalų...“

— Ir vėl dvylika apaštalų!
— šventoji Dvasia, dvylika apaštalų; dvylika apaš 

talų, šventoji Dvasia... iš tikrųjų, tie žodžiai užima beveil 
trečią viso pamokslo dali. ir kunigėlis vėj ėmė rausti: 
Šventajame Rašte.

— Šventoji Alena, kai Viešpaties kryžiaus ieškojo 
tai nesurasdama, taip lementavo...balsiai skaitė kitoj klėtj 
kažin kokią knygą senas dėdė Baltrus, kurio pinigais M ai 
dutis buvo išėjęs mokslus ir kuris dabar, senatvėj, apsigy
venęs Maldučių namuose "ant loskavos duonos", niekt 
nedirbo, vien šventas knygas skaitė ir meldėsi.

— Dėde. ar negali pašnabždomis skaityti, aš čia turit 
trupučiuką darbo,— lipšniai pertraukė ji kunigas.

Dėdė išėjo iš klėties, atsistojo ant prieklėčio, nusiėrm 
nuo nosies akinius ir, matyt, nepermanęs, ką jam kunigą, 
sakė, stenėdamas pradėjo:

— Šventoji Alena, kai kryžiaus ieškojo... kažin ai 
šventa Alena...

— Kokia Alena? — pertraukė ji kunigas, apsimes 
damas nieko nesuprantąs.

— Kur kryžiaus ieškojo. — atkil to jam dėdė ir Įsmei 
gė i kunigą akis, stebėdamasis, kad kunigas nežino tokit Į 
svarbių šventų dalykų. į

—...Rašte Šventame pasakyta, kad kai šventoji Alena 
kryžiaus ieškojo, šventa Darata tada Viešpaties grabo ieš
kojo ir, beieškodama, užėjo turkų žemėj tris grabus: 
viename grabe lyg šventas .Jackus, lyg šventas Jokūbas,; 
kitame pats Viešpats, o trečiame šventa Darata...

— Kaip čia, dėde, išeina, šventa Darata grabo ieško-į 
jo ir šventa Darata grabe?

— Taigi Rašte Šventame yra... kad.
— Legenda čia, dėde. ne teisybė.
— Ar Į grabą Įlindo?
— Legenda čia, sakau, dėde, toks senovės žmonių 

pasakojimas, tuo galima tikėti ir netikėti, ii- vis dėlto būti 
geram katalikui

— Je, sakyk, žmonių parsidavimas! Tai gal turkams 
parsidavė?

Kunigo rankos ėmė virpėt, ii- jis vos vos susivaldėj, 
neįžeidęs dėdės.

— Taigi šventas Povilas apaštalas sako, kad kai fari
ziejai ir pranašai...

— Dėde, aš čia turiu truputi tokio darbo, gal paskiau 
kada pasikalbėsim. — vėl nukirto kunigas, iš anksto 
žinodamas, kad su dėde veikiai kalbos nepabaigsi...

— Gerai, Antaniuk, gerai, nebekalbėsiu, katei tu
mano, gerai rašyk, rašyk. Gal į kokį kunigą gromatą rašai?^ laiko pasenusią, darbais ir poteriais persipliekusią mote-

— I kunigą, dėde. Į kunigą... — trumpai atsakė Mal- riškę, kuri, paprastai, nedrįsdavo savo sūnelio trukdyti ir
dutis ir Įverpė akis i savo pamokslą. laukdavo, kol jis ją prakalbins.

— Na, kad ir čia toks painus reiškinys: "žmogus, — Ką gi, mama. pasakysi? —paklausė kunigas, 
nustojęs šventosios Dvasios ir Dievo Malonės, dažnai' stengdamos suteikti savo balsui kuo daugiau malonumo
pyksta ir dėl to gadina sau prakaitą.“

— Kraują, ne prakaitą, — susigriebė ir nubrėžęs

nemaža garbės ir jaunuo
liams ir jų tėvams. Rodos,

mes tik klaidas ar trūkumus;visa tai turėjo patraukti ne-bia kanadiečių Vilniaus 
jo būde tematėme, bet ne-maža jaunuolių. Mano jau- Krašto S-gos skyrius iš Ca- 
kreipėm dėmesio Į gerąsias'nystės laikais niekas dovanų therines, Ont.
vpatybes? los gražios ypa-.už rašinius neduodavo. Mesi Pažiūrėsime, kokių pasek- 
tybės juk kadaise mums at- rašėme ir džiaugėmės, kad mių jie turės. Jų skir tos do- 
rodė taip vertingos, taip laikraštis patalpindavo. O , vanos yra mažesnės kaip 
mus žavėjo. Dabar mes no- jei kartais mūsų raštai nuei- buvo SLA 328 kuopos, o te- 
rėtume pasikeisti, norėtume davo i redaktor iaus dėžę, ma sunkesnė.

laimės geru žodžiu, švelnu
mu, glamonėjimu? Kodėl

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAULINA IR STANISLOVAS MISEVIČIAI

Gardnerio. Ma?

nimo -33 metu sukakti. Sukaktuvininkai yra seni Keleivio skai
tytojai. Linkime jiems dar ilgu laimingu metu.

'■y?. '.-y..-7 7
LIETUVOS TAKELIAI

kitaip elgtis, būti geresni, tai kitą kartą stengėmės ge-j 
meilesni, jeigu... jeigu ne riau parašyti, žinodami, kad

i per vėlu! Jeigu... jis arba ji tik tokiu būdu galima prasi-Į LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dar gris šiandien pas mus lavinti. • Gražų Lietuvos žemėlapį
gyvi! SLA 328 moterys iš Ja- galite gauti Keleivio įstaigoj

Mes beveik visi esame maica Plain, Mass., sunkiai uj 50 centu.
pergy.-enę tokią padėti, bet dirbo, kol surinko tuos $75: __ ______________ _ __
ar mes iš to pasimokėme? Ar premijoms. Jos jautėsi atlie-i NAUJAUSIOS KNYGOS
nebuvo taip, kad, kai tik tas kančios kilnų darbą, skatin- --------
asmuo grižo namo sveikas, damos jaunuolius rašyti ir LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
tai visi mūsų geri pasiryžt- domėtis lietuvybės klausi- MFRIKOJE, parašė Stasys

M. Michel sonienė

mai čia pat išgaravo? Gal mais. Tik Įsivaizduokit jų 
kadanekada mes ir prabi- nusivylimą, negavus jokio 
lom viens kitam gerą žodį, atsiliepimo!
bet vėl atsirado daug kitų Norėtųsi žinoti, kodėl mū- 
dalykų, kurie, rodos, buvo sų jaunuoliai šiuo konkursu 
svarbesni ir negalėjo būti ir jo dovanomis nepasinau- 
atidėti, ir mums vis trūko dojo? Ar tema buvo persun- 
laiko jam ar jai, ir mes vėl ki, ai- gal baimė, kad nemo- 
atidėdavom savo gerus nu- kės tinkamai parašyti? 
tarimus rytojui, kol vieną Keleivio 18 d. laidoje ya 
dieną jau buvo tikrai per paskelbtas kitas konkursas 
vėlu... mokyklinio amžiaus jauni-

Gaila, ar ne tiesa? Mūsų mui.- Šis konkursas irgi su 
'santuoka, mūsų gyvenimas piniginėmis dovanomis: pir- 

verslininkai, kurie 231 l’leasant gatvėj laiko gaištų būti daug gražesnis, ma premija $25, antroji $15
"Stanley’s Lunch“. šiomis dien/mis minėjo savo laimingo gyve- ; jaukesnis il‘ laimingesnis,

Pūgos užbarstytas ir- viesulo šluotas.
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva,
Per retą beržyną, pro vienišą ievą.
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...
Jo toli užburtą likimas jam lemia...
Nuo šimtmečio kojų Įdubęs i žemę, 
Vingiuotas takelis netui į kuo girtis —
Ji lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys,
Jis gir di tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...
Jis sveikina lygiai ir- seną ii jauną.
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas nakti ii- atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko tr ūksta.

Jurgis Baltrušaitis

jeigu tik mes galėtume nuga
lėti mūsų širdies tingumą, 
rambumą, galėtume nešykš
tėti savo jausmų ir švelnu
mo.

Mes nepaprastai rūpestin
gai prižiūrime savo namus, 
baldus, automobilius, drabu
žius ir augalus, o meilei pa
našaus į-ūpestingumo jau ne
ištenkame. Meilei ugdyti ir 
artimam žmogui ją pareikšti 
mes jau neturime laiko... 
Taip mes aklai ir praeiname 
pro savo laimę.

Todėl pasakyk jau šiandie 
savo artimam, mylimam 
žmogui ką nors malonaus, 
parodyk jam savo jautrią 
širdi. užuojautą, supratimą, 
suteik jam laimės arba ji 
paguosk nelaimėje — tik sa
vo jausmo neatidėliok ryto
jui.

Visuomet prisimink, kad 
rytoj jau gali būti per vėlu.

RASINIŲ KONKURSAS 
JAUNIMUI

Tt Ryt galinti per vėlu
v. ČEKAUSKIENĖ-GRINKEVIČIŪTĖ 

Ilgesni laiką vedę pripranta 
grįžtant savo vyro ar žmonos, nie 
ringo negalvodami, nesi audinda
vėlinasi. Maža kas galėjo sutr 
šiandien tai neretas įvykis. Bet vi; 
ir pr ipratus laukti, gali atsitikti, 
na dieną mes staiga nerimauj 
darni. Mes tada vis dažniau 

ai

Pereitų metų lapkričio 
mėnesio pradžioje Keleivyje 
ir Tėvynėje buvo paskelbtas 
jaunimui SLA 328 kuopos 
konkursas parašyti straips- 
nj apie Susivienijimo reikš
mę lietuvybei emigracijoje. 
Buvo kviečiami dalyvauti 
SLA Massachusetts valstijos 
narių vaikai iki 18 metų. 
Galėio dalyvauti ir tie jau-

- nuoliai, kurie jau yra patys 
Į Susivienijimo nariai. Tema

laikrodį, vis klausom, ar negirdėti lauke ^arn rašiniui buvo paskirta: 
jo žingsnių, ir mums rodos, kad taip vėlai Susivienijimas Lietuvių A- 

115 niekados negriždavo na- ja, niekas jau nebesvarbu be mokoje ii jo reikšmė lėtu
mo. Mes stengiamės surasti to žmogaus: vyro arba žmo- v-vbei enugiacijoje . Uz tns 
mintyse, kas galėio i vykti, ’ nos. i ,
kad jis taip vėlinasi. Kokia! Tik jis arba ji yra svarbu. :
priežastis? Gal kas atsitiko? ' kuriuos mes taip mylim. 11 5lo.W.
Nelaimė? Ir staiga mus ap- Ir tik dabar pajuntam, kaip , ... . , .

stipriai mes ji mylim! O ko- kelis kartus, bet
iki šiol negavome ne vieno

geriausius rašinius buvo pa 
3 premijos: $35.00, 
ir $15.00.

Nors tas konkursas buvo
gaubia baimė... Mes prade
dam bijoti, kad kas nepa
skambintų ir nepraneštų 
mums ko nors liūdno... Visi 
darbai, visos mintys susto-

žodi "prakaitą“, Įrašė "kraują“.
— Reikės neštis parodyti kamendoi iui Ignui, be neras

ir jis kokių prieštaravimų.
Tik buvo kunigas Įsigilinęs i dvylikos apaštalų gyve

nimą, kaip staiga užpakaly kažin kas nedrąsiai sukosėjo 
ii- atsiduso. Atsigrįžęs kunigas pamatė savo motiną, be

ir lipšnumo.
(Bus daugiau)

dėl mes ta meilę taip mažai 
jam ar jai rodėme anksčiau įra?’m?:. . ,
įvairiomis progomis ir pra-'. k°del jaunuoliai nebuvo 
leisdavome progą suteikti ^onkurtu su.nteresuoti? Kai 

kas mano. kad premijos bu
vo permažos. Dar kiti mano, 
kad daugiausia kalta televi- 
riia ir kiti dalykai, i kuriuos 
šių dienų jaunimas taip Į- 
pratęs.

A š nenoriu tikėti, kad 
konkurso nepasisekimas bu
vo ne v mažos premijos. 
Trisdešimt penki doleriai 
jaunuoliui jau nėra tokia 
menka suma pinigu. Bet pi
nigas tai dar ne viskas. Lai
mėję rasiniai būtų tilpę 
laikraščiuose kartu su auto
rių nuotraukom, kas reikštų
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bet būtinai apie Vilnių bei 
jo kraštą. ŠĮ konkursą skel-

Michelsonas, 
piu. gausiai

500 pusla- 
iliustruota, 

kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

ir trečioji $10. Tema laisva.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

Keleivio administraciioj.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu i'tori ir. 
yausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
cheUonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais S5.00. minkštais
viršais ........................................ £4.00
kaina .......................................... 31.25

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė, daur svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DTENO.TANT. “knygnešiu karaliaus*" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai. 404 nsl.. kaina. ... $6.0f

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 502 pusta-dai. 
Kaina ........................................ $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daujry- 
bė žinių lietuvių ir anylų kalbomis 
apie lietuvius visame pasanlv. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ..................... 35.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas J. Lingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
karna .••»....**••••••*••• $5.00.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėli? pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimu, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina................... 75 Cnt.
MARLBOROVOTPS TJTHUANTAN 

SELF-TAUGTTT. M. Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ 31.25

DEMOKRATTNTO «OCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir nan^intra 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

NEMUNO SŪNPS Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali* 3«O 
psl. Kaina................................ 33.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis. 426 nns- 
lapiai. Kaina .. ......................... $4.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų nlėtoiimo<=: na min
dai. Panlius Galaunė, didelė kny
ga su dausrvbe oaveikslų, grerame 
oon’eriaie. Kaina ................... $8.50

VTEPA TET<?VR£ APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fat-fn ėviocole. Trrmna bolėoviz- 
mo jvtorfia ir valdyme praktika. 
T abal dauy informacijų, 96 nsl 
Kama ...................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonai Karys, la 
bai dauy naveikslų, 255 psl. vyra 
popiera. Kaina ........................ 35.00

\R ROMOS POPIEŽIUS YR.a KRI 
ST.4U3 VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina ........................ 31.20

MTLŽINO P A UNKSME. Balio Sruo
jos trilocriška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, yera ponie 
ra. kaina........................................ $2.50

KŲDŪL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arvumen- 
tai. Kaina ............................... 20 Cnt.

ALTORTŲ SESCLY. V. Butino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, nata buvęs kunigas, ap
rašo. kain kuniea« Vasario išsiža- 
dėio kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trvs dalys įrištos į vienų 
knvea, kieti viriai, 631 poslapis. 
Kaina ...................................... 33.06

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš mieyo, sreriau'ia dovana kiek
viena propa. gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 pusleoių, 
didelio formato. Kaina ____$5.50

ŽVILGSNIS I PRAEIT], K. Žuko į- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $3.50

ŽEME DEGA. j. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

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

SOCIALIZMO TEORTJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

I8SJUSIEMS NEGPJŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karai einant prie ira’.ę tūkstančiai 
lietuvių bėg-o į Vakarus nuo ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ieto- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00

SUŽADŽTIN®. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsioo’os mū
sų rašytojos pirmoio karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................  50 Ct.

fJETUVIV KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietiniams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara viso? 3 dalys...........$6.00

NAUJA VALGTŲ KNYGA parašė 
M. Michelsonienė. 25<l 'vairiu lietu, 
viškų ir kitų tantų valjrių nesentų. 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS Barai Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina. . 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina .......................... 2i> Cnt.

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leoną? Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pa'idarfa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINES G AI. 
RCS, 32 psL. kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mn<uo?e nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės ralo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, dnnrybė pa
veikslų, 396 psl.. yer»« popierius, 

...................................... $10.06

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Bro*dway ------- :------- So. Boston 27, Mass.
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KORESPONDENCIJOS
EASTON, PA. 

Lietuva vėl bus laisva

BRANCH, MICH.
šalta žiema

šaltis neatleidžia iki šiol. 
Nenuostabu todėl, kad

Lietuvos Nepriklausomy- Kai gruodžio 6 d. užšalo 
bes atstatymo 44 metų minė-'ir pradėjo snigti, tai taip 
j imas Įvyko vasario 25 d.
Lietuvių Klubo patalpose.

Esant gražiam orui, i mi- daug kas iš mūsų padangės
riejimą susirinko daugybė i Išbildėjo i šiltąją Floridą, 
vietinių ir taip pat daug! šiuo metu ten saulėj kaiti- 
šveėių iš apylinkinių mies-:naši: Rimkai, Stakėnai, Mie
tų. Sveikinimo kalbas paša- keviėiai, Kranauskiai Bal
inė miesto majoras dr. Smith, dauskiai, dr. Paukštys su 
valstijos senatorius E. Roo- žmona, N. \ aivadienė, Ma- 
t:,-y, ii. Ragot, dr. J. Rage- tiūnienė su sūnumi ir dukra.
r.is, kun. -J. Gaudinskas ir D. 
Lūšis.

ASTRONAUTAS GLENN NEW YORKE torius pagal nustatytą tvar-.Į-^J^o ^ASo^n-RĮitv. 
ką, įsake vykdyti visą liūdi- čiaus. Petras Gricius i&it 

---------- nmkų apklausinėjimą.
Komunistų ”rojuje“ kyši- Pasirėmęs apklausinėjimo 

ninkavimas taip išsiplatino, duomenimis, gubernatorius
kad paprastomis priemonė- pripažino Sullivaną netinka-------------------------------------------
mis SU juo nebegali kovoti, ma būti policijos komisio- l’aieškau Felicijos Karpavitkr.čs-Zen- 
todėl siomis dienomis išleis- nienum ir nutarė jį pašalui-. Kastancija Urbanavičiūte. pati ar 
tas valdžios dekretas, kuriuo ti. Bet gubernatoriaus nuta-'^/■*"“"“*?. a:s:!'v,’; Ve u'lre u:I. . 
už kyšių ėmimą ir davimą rimą turės patvirtinti ar at-
baudžiami iki 8-15 metų ka- mesti gubernatoriaus iary- 

Į lėti, o pakliuvę už kyšių ė- ba.
Penktadieni ji pradėjo tą 

klausimą svarstyti.

UŽ KYŠIUS 
BAUS MIRTIMI m- m'-

J veao Detroit. Mieli. Jie patys ar iuos 
žinantieji atsiliepkite adresu:

M r. C. Shopis
Craiioruok Dr.

< a.n. 112

23 O'Neil Siieet 
lluii-on. Mass.

i.a\įciutc)

Turime ir nelaimių

Liucija Glemžienė, išėjusi

Našlys V. Musteikis ten 
visą žiemą praleidžia, o R.

Pagrindinę kalbą pasakė Stakionis, tik savo medaus 
Jokūbas Stukas, lietuvių ra- mėnesi ten praleidęs, grįžo 
(lijo programos direktorius;] Aliehigano padangę.
Nev.ark, N. Y., kuris praeitą}
vasarą lankėsi Lietuvoje, ir į 
papasakojo, kad nežiūrint
sunkios rusų priespaudos, iš kambario, paslydo ir nusi- 
trėmimu, draudimų, lietu- laužė ranką, 
viai tiek seni, tiek jauni ne-i Kazimieras Daunora lipo 
pasiduoda palenkiami rusų kopėčiomis ant stogo sniego
pusėn ir visi tiki, kad greit nukasti ir nukrito ant žemės. ______
Lietuva vėl bus laisva. į Gavo ir ligoninėj pagulėti. Lietuvių Klubas nedalyvavo 

Daug liesos pasakė ir lie- dabar jau namuose, betstrė- 
tuviams komunistams ir jų nos dar vis skauda.

’lris karius aplink žemę apskridęs astronautas John 
(•lenn buvo iškilmingai pasitiktas ir Ntu Yorke. Apie 
4 mil. asmenų žiūrėjo, kaip astronautas, lydimas aukš
tų pareigūnų. važiavo per miestą, čia matome ji vie
name Išroaduav teatre.

mimą antrą kartą jau bau- 
Įdziarni mirtimi (sunkiai, bet 
i ne mirtimi, baudžiami ir 
i antrą kartą pagauti kyši da-
1 •'£)•

Padidinta bausmė iki 8-15 
metų už išprievartavimą, o 
.ypatingais atvejais tokie nu
sikaltėliai baudžiami mirti
mi.

Mirties bausme baudžiami 
pasikėsintojai ant milicinin
kų ir ”družinikų"( savanorių 
milicininkui gyvybės, padi
dintos bausmės už priešini- 

Įmąsi milicininkams ar ”dru- 
žinikams“.

Prieš metus mirties baus
mė Įvesta už valstybės turto 
vogimą, išeikvojimą, speku-

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

.; ( ii K A i PAŽADĖTOS ŽEMES IZR\ELIO 
ATGIMIMO ŽENKL U

Jėzus prakeikė fysros mėlį. kuris 
ta pačia diena suvyto ir sudžiūvo, ir 
kelioms dienoms praėjus Jis pužvehrė 
į Jeruzalėn m.e la it tarė: ' Jeruzalė. 
Jei . žale, kuti žudai pratu.-' js ir už
muši akmenimis tuo . kurie ;>as tave 
.-tąsu, kiek kurt'j aš norėjau ■ uririk-

tore Gina Lolabrigida dėl to, t' tavo vai u.-, kaip kad višta uren- 
ka avi «a;v čia iki pairta::. ir tu 
Panorėjai. Štai jūsų namai bu- jums 

Nuo to laiko žydu tau-

Iš kur kyla nelaimės

Karlą užkietėjęs viengungis 
ginčijosi su garsiąja filmų ak

is kur kyla nelaimės. 
— Visos nelaimė?

moterų.
gimsta iš ,4i:,k.?. tusti.

tos išminas vyko labai Kruni; bet

ST. PETERSBURG, FLA. niais. Žmonių priskaitoma 
žuvusių 130, be pastogės li
kusių apie 20.000, bet nea
bejojama. kad žuvusių skai- liaciją valiuta ir dalyvavimą

tvirtino Viengungis, nuo 191S metų mes pamatėme kain 
, - •. fyjros medyje t Izraelyje! dyssta la-Artiste. maloniai nusišypso- r,u;

j šalyje, kuria Dievas žadėto duoti 
Izraelio vaikams kaipo amžina nuo- 

— Teisybė, bet ir vyrai taip -.-v b-, jau tapo įsteitria Izraelio Val-
. stybė ir ji turės augti ir turėti oasi- 
I-c Kimo. išrinktoji senobinė Dievo tau- 

turės prosrų sugrįžti į 
t savo šalį ir niekas negalės jiems pa- 
’ kenkti, nes taip yra pasakys patsai 
Į Dievas per savo prana.ša Jeremiją

jusi, jam atsakė:
— Teisybė, bei

pat gimsta iš moterų.

(■eras komplimentas

Garsusis aktorius, bet ir

Teko ligoninėj pagulėti ir b 
Antanui Bernatavičiui 
\ incu Misevičium.

simpatikams, kurių vienas 
kitas šnipinėjimo tikslu bu
vo atėjęs ir Į ši minėjimą.

Tautos šventė buvo baig
ta dainomis, kurias dainavo i nienės namas, mažai ka
J. Kulikausko vadovauja-i gelbėjo, 
mas choras, pasirodęs dar-1 
niu vienetu.

Vasario 17 d. minėjome 
Lietuvos nepriklausomybės 

su šventę. Minėjimas gerai pa
sisekė. Vietos choras gra-

Sudege Jozefinos Gabrė- padainavo patriotiškų
1S-

____ „ _____ dienose Judas bus
ras biznierius Bing Crosby pa-j išgelbėtas ir Izraelis gyvens su nasi- 

.... . * . ‘tikėjimu. . . . Kaip gyvas
taria: "Jei vyras nori savo jau-

' 23:7. 8): “Anose

B.
Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

Mirė 3 lietuviai
Sausio 1 d. mirė 83 m. An- j 

tanas Rakickas, sausio 4 d. ’ 
Rožė Juodkūnienė, 77 m., o 
sausio 30 d. Ipolitas Gedmi-; 
nas, 92 m. amžiaus.

P. Spurgis

dainų, Kalpokaitė, Štaupie-; 
nė ir P. Karaliūnas pasakė 
tai dienai pritaikintų eilė
raščių, aukų surinkta apie 
$500. Mūsų nedidelei kolo
nijai tai graži suma.

Minėjimą rengė 6 organi
zacijos, bet jų tarpe nebuvo 
Lietuvių Klubo. Keista.

Choro narys

čius padidės. Kai jau vakar 'sukilimuose kalėjimuose ir
vanduo
Wilhelmsburg daly dar vis ' Matote, kokių priemonių užgavo motina*
tebestovi, nes Elbės krantų tenka griebtis komunistinio ___________________
pylimai atlaikė, ir dabar nė- "rojaus“ tvarkytojams net Pakalbinkime draugus, kai-!^»>

Viešpats.
kurs išvedė ir atvedė Izraelio namu 
ainija iš šiaurės šalies ir iš visu kraš-, .i - na žmona pradžiuginti, jam pa- atl . . . .

visur atslūgo, tai prievartos darbų stovyklose. kanka jai p.tsakyti. nfidsji. tu kad.”
Šventasis Raštas aiškiai parodo, 

kad Izraelio atmetimas turėjo būti tik 
laikinas, "kolei įeis (į bažnvčio- nariu

; Į ra per kur vandeniui grįžti pO virš 40 metų viešpatavi 
atgal i Elbę. Gal teks tie py- mo. O tuo tarpu ”supuvęs 
limai susprogdinti. Kitose kapitalistinis pasaulis išsi- 
Šlesvig- Holšteino patvynio verčia be tokių griežtų baus- 
vietose anglų kariuomenės mių.
pionieriai atėjo žmonėms i ---------------------------------
pagalbą. Tokios katastrofos PADĖKA
čia nebuvo nuo 1825 metų. ----------

J. Č.

t. mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.-
-T-rT-+ + + TTTTTTTTTTtlTFrTTTŠK ■+

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija AuiefikOjc
Parašė STASYS MICHELSONAS

ST. PETERSBURG, FLA.

SLA 373 kp. susirinkimas
Ši sekmadien’, kovo 18 d., 

štaupų namuose (2620 58th 
i St.) bus svarbus susirinki-

rp , - i , , y- . • -io mas. Visi nariai ir svečiai,Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi ol2 pus- , .. , • • ct a ’o •
lapių, gausiai iliustruota ir apima musų išeiviją visoj daIvvauti. Po susirinkimo1 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad į j,, užkandžiu, 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos;
banga dingo: yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje i 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį N’ew 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū-' 
tomis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal-

Kuopos valdyba 

SEATTLE, WASH. 

Uždarė Gedimino Drją

nauja seniūnija
Grossen-Linden, Kr. Gies- 5 

šen. Įkurta nauja Bendruo
menės seniūnija, kurios se
niūnu yra I. šmigelskis. 

Susirinkime nutarta Įsteig- 
» ’ ti vargo mokyklėlę, prieš ku

rią tik vienas J. Urbonavi- 
i čius tesipriešino. Girdi, gana 
i vokiečių kalbos, su ja visur 
'gali keliauti, o su lietuvių tik 
■ iki durų. Mokytoju sutiko

įkurta

i būti I. Šmigelskis. Reikia ti- 
• kėtis. kad visi tėvai leis vai-
r

kus i šią mokyklėlę.

, , , ........ x. .. , ..... Nuo 1905 m. veikusi D.
nu- be sunkų vargą ka, kurie jų is\evv \orko pešt. ejo L K Gedjmjn0 Dr.ja užda.! 
Rennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios . nQrg dar tu,įjo apie i 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku-, narių ir apie S6,000 tur- 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti t0 ^ors konstitucijoje pa- 
Iaikraščius ir kurti
maniai ir kūrėsi parapijos
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės: dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ja Įsigyti. Puiki knyga dovanoms

Visiems, kurie dalyvauda-įį 
darni laidotuvėse, minėj i 
muose ar užuojautomis pa 
gerbė mūsų sūnų ir broli £ 
-Jurgi Jaks-TyrĮ, žuvusį 196! * 
m. rugsėjo 11 d., siunčiame 
mūsų nuoširdžią padėką iš 

i Lietuvos.
Elena Jaks-Tyrienė ir 
Elena Šinkūnienė.

Vietinės Žinios

.-t
-I

SIŲSKITE PINIGUS 
I U S S R per 

GRAMERCY— Dept H 
711 Broad St_ patalpai 925 

NEU ARK. N. J.
NY Telefonas Ml 9-059S 

Specialistai nuo 1947 
Turi Bankų Departamento 

leidimą ir apsidraudę 
BONDYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkių 
Informacijų.

, T......................... i - i - i , , , , Romos katalikų dvasiškiumokyklėlės. Lygiagrečiai velke laisva- sakyta, kad draugiją uzda- u nemažai ,okiu ku1 
irapijos. Bet kai vyskupai eme savintis ' nūs turtas eina labdarybės i rje eaivoja. ųad kunigų se- 

reikalams, bet nariai nuta- minarjjose ir pamaldose bū
rė jį savo taipe pasidalinti. vartojamo? vietos kalbos,

B. G. Sitko

VOKIETIJA

Audra ir potvyniai

Didžiulės audros ir potvy
niai siautė šiaurės Vokietijo
je, Hamburge. Šlesvig-Hol- 
šteine. Ypač smarkiai nu-

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- j kentėjo Hamburgo dalis

na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

t

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Bro«dway, So. Boston 27, Mass.

lis.” Rašydamas toliau ir aiškindamas 
ji: atmetimo priežastį. Apaštalas Po- 

! vilas sako: “Žiūrint Evangelijos jie.
I tiesa, yra neprieteliai dėl jųsy. išrin- 
I kimu sri jie yra mvlimiau-i dėl tėvu 
Gpatriarku ir pranašui.”— Rom. 11:- 
125-28.
1 Dėlei nusikaltimu ir nepaklusnumo 
Dievas buvo pasakęs į Izraelio vai
kus: “Aš jus išmesiu iš šitos šalies i 
šalį. kurios nežinote jūs ir jūsų tėvai: 
jūs tarnausite tenais diena ir rakti 
svetimiems dievams, kurie neduos 
jums atilsio." Bet tam nubaudimo lai
kui praėjus Dievo oranašas skelbia 
anai tautai payuodos žodžius, saky
damas: "Todėl štai ateina dienu, sako 

' Viešpats, ir nebebus dau-iau sakoma: 
j Kaip sryvas Viešpats, kur- išvedė Iz- 
• raelio vaikus iš fefripto žemės, bet: 

Kain gyvas Viešpats, kurs išvedė Iz
raelio vaikus iš šiaurės šalies; įr iš tu 
■ isu kraštu. į kuriuo- aš iuos išme
čiau: nes aš suerąžinsiu jūoš 5:?a! s 
ju žeme. kuria esu davęs jų tėvams.” 
— Jer. 16:11-15.

(Bus oau^iaui
Mes turime pasiskaitymui lapelių 

ir knyjručių įvairaus turinio tikė'imo 
klausimuose. Parašykit mum- laišką 
ar a’virute {rausite nemokamai.

Turėsime patalpas ir operai DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, aplaikysi pagal-

Prieš 6 metus pradėta tar-j Vaistai, kur buvo ilsiai lau 
jtis ir tik praeitą savaitę galu- kianti, nuo reumatizmo, rankų. 

r. tinai susitarta ir reikalingos kojų nutirpimo ir skaudėjimo. 
______________________ ' sutartys pasirašytos milžiniš- jau yra

BAŽNYČIOS KALBA — ki?ms P’udential bendrov ės» Tuojau siusk ta garsinima ir 
LOTYNŲ miesto auditorijos ir kitiems savo vardą ir antrašą:

’ didžiuliams pastatams staty- ROYAL PRODUCTS 
ti. Toms statyboms bus iš- Nor(h Sla. o. 9112 
leista virš 100 mil. dolerių.

Be 52 aukštų Pradential 
bendrovės rūmų, didžiulio 
viešbučio, kurio valgykloj

Newark t. N. J.

I. B. S. A 212 E. 3rd Street 
SI’RING VALLEY. ILI..

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatžolių

Škorbutžolė*
Nuo rožės, odos išbėrmo. paDučkių 

ir visokių skorbutiškų skaudėjimų 
nuo reumatizmo, vandeninės, plaučiu 
nesveikumo ir paralyžiaus arbatų 
irerti.
Kaina $1.25 dėžutei. Parduodame ir 
svarais. | Kanadą 50 centų daugiau 
dėl persiurimo. Vi-ada galima gauti 
pas:

F LORAI. HF.RB TO. DEPT 5 
J. SKINDERIS 
P. O. BOX .705

.( I.1NTON. IND.

DĖMESIO LIETUVIAMS

i o ne negyva lotynų kalba. 
Šiomis dienomis popiežius

I Jonas XXIII paskelbė, kad
Romos katalikų bažnyčios

: kalba pasilieka lotvnų kal
ba, ir tiems ”reformato- 
riams“ isakė tvlėti.

, x-i Knvjra ka tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studiiavi-
vienu metu gale? - sutilpti mas Į-ventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra- 
2.000 asmenų, požeminio šo apie Dievo Planą, kuri- liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
garažo, prie Boylston gatvės vra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų

.------- .z .a knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą
Kaina tik $1. 
švento Rašto. 2-as

tiks ir operos spektakliams, tomas, šio je knt goję aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An-

L’ai<tZ.U, pi le l»jv 1MUII tičtt'. n,III- II. ......I pi neitu- u

dar bus pastatvta ir milžiniš- 1̂’™- ^Ka;.Ta knv^. perfska,it^ tu?g ,savo įinl 
. i . ,r ramybe. Knyga apdaryta drobes viršeliais. Kair
ka ( 1\1C auditorium . xun i;;-;, knyga i,aikas Prisiartino, studijavimas švei

Wilhelmsburg. kur Elbė yra 
' išsišakojusi Į dvi šakas: pie
tinę ir šiaurinę Elbę. Čia El
bės krantinės padarytos iš 
aukštų pylimų. Bet kai upė
je vanduo staigiai pakilo iki 
3 metiu virš normalaus lygio 
ir audros Įsiūbuotos bangos 
iki kelių metrų aukščio atsi
mušdavo i krantines, tai 

j vanduo persivertė į Wil- 
helmsburgo pusę ir užpylė 
šią miesto dalį su ten esan
čiais žemais namais. Žmo
nės, pajutę katastrofą, suli
po ant stogų, bet audra ir 
vanduo kai kuriuos namukus 
suardė, žmonės neišsigelbė
jo ir žuvo, o kitiems šlapiem • 
ir nevalgiusiem teko išsėdėti { 
ant stogų iki 30 valandų, kol 
atėjo pagalba — amerikie
čių ir vokiečių kariuomenės 
daliniai su 97 malūnapar-

IR JAI NAUJA MADA

New Yorke rodo šitokį dra
buži mažoms mergaitėms

Didžiojoj salėj tilps 6.000 
asmenų, be to, bus salė susi
rinkimams, kurioj tilps 900 
asmenų, dar bus keliolika 
mažesniu salių posėdžiams. 
Tuo būdu toje auditorijoje 
galės posėdžiauti ir milžiniš
ki kongresai, kurių dalvviai 

i paliks Bostone nemažai do
lerių.

Visa ta statyba užsitęs ke
lerius metus, auditoriją tiki
masi baigti per 28 menesius.

Policijos viršininkas 
nepasiduoda

Ryšium su parodytu filmu 
”Biographv of a Bookie 
Joint“ iškilo Bostono polici
jos komisionieriaus Sullivo- 
no netinkamumo klausimas. 
Mat, tame filme matyti, kad 
ir Bostono policijoj yra to- 

■ kių. kurie palaiko artimus 
į ryšius su gembleriais. Guber
natorius pasiūlė komisionie- 
riui atsisakyti iš pareigų, bet 
jis nesutiko. Tada guberna-

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

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam damai, auslėp 

tautinj sclidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe tr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ flO.OOO-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NEI-AIMTNGŲ ATSITIKIMU 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėn«-st.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių k»« 
tom jose ir SLA Ontre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
“ 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

a.
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Šeštadienio paradui 
vadovauja lietuvis

Kazio Merkio darbštumas 
įvertintas

EDMl M)AS KETVIRTIS

Jis. šiemet yra vyriausias 
kino 17 d. paradu vadovas 
(chief mareliai)

Gedulingos pamaldos už 
Motiejų Čepą

Juo toliau i girią, 
juo daugiau medžių

Evengelikams pamaldos

Š. m. kovo 18 d. 2:30 vai. 
po pietų “First Lutheran 
Church” 299 Berkeley St., 
Bostone Įvyks lietuviams 
evangelikams pamaldos, ku

ŠĮ šeštadienį, kovo 17 d., So. Bostono Lietuvių Pi- 
bus didžiulis Evakuacijos liečiu Draugija rengia sek- 
dienos paradas, kurio vy- madieni, kovo 25 d. trečio 
liausiąs vadovas yra Ed- aukšto auditorijoj, vakarie- 
mundas Ketvirtis, žinomas nę atžymėti uolų Draugijos 
verslininkas, So. Bostono šachmatininkų vadovą Ka- 
Lietu.ių Piliečių Dr-jos da- zi Merkį, kuris nuo 1949 me- 
bartinis pirmininkas. tų sėkmingai vadovauja lie-

Paraoas prasidės 1:30 vai.'tuvių šachmatų klubui, au- 
nuo Andrevv aikštės; guber- klėja jaunuolius, rašo spau- 
natorius ir majoras paradą doj ir pats aktyviai dalyvau- 
priims ties Municipal buil- ja Įvairiose varžybose, itin 
ding, o parado vyriausias pasižymėjo atstovaudamas Kaziuko mugė labai pavyko centro komiteto ir Lietuvo

Kovo 24 d. 8 vai. ryto Bostone ir Washingtone 
Cambridge'iaus lietuvių pa- tęsiamas kelių statybos Įstai- 

! rapijos Šv. P. Marijos Baž- gos tyiinėjimas. Paaiškėja
nyčioje bus laikomos pamal- vis daugiau nesvarių darbų, ______ ______
dos už a. a. Motiejaus Čepo vis daugiau asmenų, Įsivėlu- rįas laikys vikaras A. Žilin- 
vėlę. Lietuvių par. bažnyčia siu i šitą sukčių tinklą. skas.
Cambridge yra 432 Windsor Kokie gešeftai“ čia buvo
St., prie Norton Sq., kampas daromi, rodo šie pavyzdžiai.
Webster Avė.. Už Woi cester Cold Storage

.Po pamaldų priešpiečiai turtą, paimtą kelią pra ve-j Xamų savinillUai is(lažys ir uatai.
giminėms ir pažįstamiems dai.t. sumokėta $140.000, o .'=> erindis, kur reikalinga. Nuomo.-, o. vir i-v _ -• .-i j. , - ,,,, . it - i>'ra senoviškos. Tokios vielos vra:26o Beaver St., vValtham, jis vel tas tik į>4o.OOO. Uz; u:7 Aiiston Street. Aiuton.

ki-lin Vlu4(i C7» tin tu ; 423 Mfashington Street. Somerville.inaSb- j Kuliu w dtte L o. tuitą su- M Sumwer Slrcet. Somerville.
-------------------------- mokėta $25,000, o jo vertė 889 Dorchester Avenue, Dorchester.

Grižo iš LSS centro posėdžio tik S 150,000 ir t. t.
-------- ! L'idelę dali keliu tiesimo

Praeitą šeštadieni Kelei
vio redaktorius .J Sonda da
lyvavo N’e\v Yorke Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos

virins nuomoti baisu viams. KIRTĖJAMS, GROŽIO SALONAMS

8.3 Savin Hill Avenue. Dorchester.
87 Xewbory Avenue. North Quincv. 
915 \Vashington St., South Braintree. 

ę (tilli Kelių liesimo 27 Quincy Avenue, East Braintree.
išlaidu sumoka federalinė -1-23 Cros* Street. Maiden.

23 rriena Street, Amesburv-
Pašaukit Y. D. REALTY. Ine. 

333 Washington Street

vadas prieš Lietuvių Piliečių Amerikos komandą pasaulio

valdžia, bet, paaiškėjus ne
teisėtiems pei mokėjimams; 
ji jau d milionus dolerių su
laikė. -Juos gal teks valstijos

Boston. <_A 7-3717 (13

Dr-jos namus.

Didelis banketas 
E. Ketvirčiui pagerbti

Trečiadienį, kovo 14 d., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Br-jos salėj rengiamas 
didelis banketas Evakuaci
jos dienos parado vyriau
siam vadovui Edmundui 
Ketvirčiui pagerbti.

Bankete dalyvaus, be kitų 
aukštų svečių, 94-sios divizi
jos vadas gen. majoras Mi
chael Calvin, senato prezi
dentas .John Povvers, atsto
vų rūmų pirm. John Thomp
son ii kt. Pagrindinis kalbė
tojas bus brig. gen. Edvvard 
Haseltine, oro pajėgu rezer
vo apvg. viršininko padėjė
jas.

piimenybėse.
Dr. A. L. Kapochy to pa

rengimo pirmininkas. Prog
ramoje dalyvaus O. Ivaškie- 
nės sambūrio šokėjai.

Vakarienės bilietai gau
nami pas 0. Ivaškienę, Liet. 
Piliečių Klube ir pas Drau
gijos direktorius.

Grįžo Juozas Kapočius

Žiemos iškyla

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1980 Modeli*

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja. dirba monogramas, 
lirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

Originale su penkių metų garantija 
<25 uz viską—galima nio«tt» po $1515 

per savaitę 
HA 6-3900

Bay Vieic Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas Jl'KNEVIčlUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
ieins, parduodamiems, ir drau

džiamiems namus, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
les. AV 8-4144 ir CO 5-8841

RAO1JO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Išnuomojamas kambarys

Išnuomojamas kambarys, ga
lima ir su maistu, geroj vietoj.

Kreiptis: 21 Bovdoin Avė., 
Dorchester, Mass.

Tel. G E'6-5139
(11)

Socialdemokratų Partijos moke<ių mokėtojams sumo
kėti, jei paaiškės, kad tiekBostono sKaučių Baltijos Delegatūros posėdžiuose.X 1 • • i_ i —

.. >U’ į LSS centro komitetas, be yra neteisėtai išmokėta, 
sekmachem, Į.ĮausĮmy aj)tal.g įr va_ valstija pradeda

bar tiek triukšmo sukėlusios valyti valdines Įstaigas, bet 
lengvai.

...... . , ___ ..___ . ____ £ maišoma;
visus lūkesčius. Jei anksčiau jos atstovo dr. P. Grigaičio politika: demokratas nenori' 
panašiose mugėse,Jcui ios pa- žygiams, nes jis energingai ’ skandinti“ demokrato,

gynė ALT’o reikalus ir 1 a respublikonas respubli-'

ir skautų Žalgirio tuntų 
rengta piaeitą 
kovo 11 d. bendra Kaziuko
mugė Lietuv ių Piliečių D-jos delegacijos pas prezidentą tas darbas neina 
3-čio aukšto salėje pralenkė klausimą ir nutarė pritarti Mat. i toki reikalą

prastai būdavo pobažnytinėj 
salėje, buvo Įpratę matyti 
tik mergaičių kuklius rank- 
darbėlius, tai ši kartą di- 

Praeitą savaitę iš Europos džiulė salė jaunimo buvo vi- 
grižo Lietuvių Enciklopedi- siškai užvaldyta. Stalai, sta- 
jos leidėjas Juozas Kapo- lėliai, pavilionai, šuliniai ir 
ir per tą laiką suspėjęs ap- visokios kitokios “pastogės,” 
lankyti Angliją, Vokietiją, kad ir po dideliu baravyku, 
Italiją, Prancūziją ir Belgi- traukte traukė žiūrovus. O 
ją. jų ši kartą buvo kaip nieka-

Jis skudžiasi, kad visą lai- da iki tol.
ką buvęs blogas oras, Vokie- jr mamytės—ką besakyti 
tijoj pataikęs i didelę audrą, —privirė, prikepė kalnus gė- 
kuri siautė aplink Hambur- nbių. Nori viščiuko kulšį su 
gą ir kt. Romoje jis susitiko bulvėm, balandėlių ar dešrų 
ir tarėsi su Enciklopedijos ~u kopūstais—prašau, sotin- 
bendradarbiais. kis kiek tik nori ir tik už 1

-------------------------- doleri. 0 jau tešlainių, žaga=

ar- i
DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti-

-stengėsi sudrausminti tuos, kūno.
kurie Į mūsų tarpą nori Įneš-j ---------------------------
ti daugiau suirutės. Nutari- Skautu Aido platinimas .nius giminėms į Lietuvą per
mas bus vėliau paskelbtas. ‘--------- | mūsų įstaigą. Siuntiniai nu

eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

Žalgirio tunto Kęstučio 
draugovės draugininko 

j Česlovo Kiliulio pastango-
--------  į mis Bostone išplatinta 115

Vasario 20 d. prisiekusių- Skautu Aido prenumeratų, 
jų teismas pripažino kaltus Garbės prenumeratas už- 
tris advokatus ir vieną mo- sisakė J. Adomonis, A. And- 
kesčių Įstaigos pareigūną už Kulionis. Br. Bajerčius, Ed. 
mėginimą papirkti kitą mo- Cibas. č. Kiliulis. K. Nenor-

Nuteisė už mėginimą 
papirkti

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos:
Sekmadieniais

2—4 ir 6—8 
ir šventadieniais

kesčių Įstaigos pareigūną, 
kad šis nekeltų vienam as
meniui bylos dėl mokesčių 
sukčiavimo. Teisėjo sprendi-

vyr. skautės, apsiginklavę šachmatininkai į New Yorką
slidėmis ar pačiūžomis, foto į _____
aparatais ir sočiais užkan-; go. Bostono Lietuvių Pi- 
džiais visai dienai, ateinanti liečiu Draugijos šachmati- 
sekmadienį, kovo 18 d. 7 ninkai balandžio 7 d. vvk-
ya! ryto nuo Lietuvių Pilie- sta Į Nevv Yorką, Rytų apy- biač? kaip maršalas,' pač£ 
cių D-jos (638 W Broadvvay gardos šachmatų rungty- je garbingiausioje vietoje 
bo. Boston) išvyksta j būna-nėm dėl N. A. lietuvių inži- -čkėles galvą dairosi: kas 
pee Kalnus, N H., pasigroze- nlenų pereinamos dovanos. pirmas bandvs ji paliesti, 
ti žaviais saltos žiemužes is- Dukart ta dovana atiteko bo-. Ir meninė dalį *)ačiu ma. 
puoštais vaizdais ir pamik- Stoniškiams, bet šiemet žuju į=Pildvta, o kaip ža- 
linti jaunatve trykštančių Brooklyno Lietuviu Atletu viaJai» ‘
8*’!uŽL» kain žfe K‘U^ ^chmatininkai Zyj Nuo'mugės atidarymo iki 

Apranga—kaip deia zie- miai sustiprino savo koman- ga)o t,.uko g va] „ tarytum

relių, tortų ir visokių babkų, 
ką ir besakyti. Raguolis mū
suose jau labai retas svečias 
šiais laikais < Daug darbo ir 
nusimanymo reikia), o čia,

UUVU » y o ę Im 1 kit o c: 
pOOHCIVKtC

lznvri 
rtv ▼ vz

12 d.
Pripažintieji kalti yra: 

advokatai Bergman iš Hart
ford, P. Gorvin iš Nevvtono 
ir S. Glasman iš Brookline ir 
mokesčių Įstaigos tarnauto
jas Henry Grillo.

BALF’o susirinkimas

Balf’o Bostono skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
Įvyks kovo 18 d.

tas ir A. Treinys.
Sk. Aida Vokietijon užsa

kė: V. Bruzgelevičius. Ivas, J 
Stp. Kiliulis. Alg. Kriščiū-įį 
nas. Pr. Lembertas, J. Miką- i 
lauskas (3 pren.), V. Mali-i į 
:auskaitė, Pr. Šimkus ir Žai- l 
cirio tuntas (2 pren. i; Ang- į 
lijos lietuviams skautams — j 
V. Galdikaitė ir Baltijos j 
skaučių tuntas (3 pren.), o , 
R. Lizdenis Sk. Aidą užsa- ’ 
kė Putnam, Conn.

Visais Sk. Aido reikalais 
ir toliau prašome kreiptis Į 
Č. Kiliuli.

Peter Maksvytis j
Carpenter A Builder ■
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jūsų reuo- ! 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- ■ 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630 į 
----------------------------------------- 1

!

mos sportui.
Kr.

dą. Turėjo dvejas rungtynes ,ik akimirka tesėsi. 
su N. i orko estais.

Mirė Frank Toleikis

pagal susitarimų 

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytųjų* ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.
GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
den-

Skaityk Stasio Michelso- 
2:30 vai. no parašyta knyga “LIETU- 

dieną Lietuvių Piliečių Klu- VIU IŠEIVIJA AMERIKO- 
bo patalpose So. Bostone. JE,” 500 puslapių, daug pa- 

Kviečiame visus narius ir veikslu, gal ten ir save pa-

TELEFONAS AN 8-2806

.J. L. Pasakarnis 

. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždaryta*

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

iDr
\Dr.

| Taisome, šingeliuojame.
• giame aliuminijum ir dažo

me iš lauko sienas.
Free Ėst i m a t es

ŠAUKTI TO 5 VAL. VAKARO 
Du broliai lietuviai 

{ Charles ir Peter Kislauskai« 
| Garantuojame gerą darbą •

Salėj bendravo net 4 gent-
nuo senų dziedulių lietuvius dalyvauti.Aukos Vasario 

gimnazijai
16 kartės matysi. Kaina minkštais vir-

ir bobulių iki metinių repėč-
- -.------------ t ku, o vienok vieni kitiem nešvenčiu proga per 120-tą kfuvo

Jis sirgo 9 metus, o Būreli Vasario 16 gimnazi- į ’ , . . i v -
paskutinius 4 metus visai ne- jai Vokietijoj remti aukojo: Giazu.- jaunimo dalbas n*
galėjo iš lovos atsikelti. JĮ Lietuvių B-nės Bostono .^zu‘" o,^s P’J'diojo pilną 
slaugė žmona ir duktė. Ve- skyrius $25, L. Baranauskie- ^an]0 skirstėsi
lionis buvo kilęs iš Radviliš- nė $10, M. Grubinskienė V1S1 Pa^llia nuotaika, 
kio valsčiaus. Jis paliko 3 $10, Z. Petrauskienė $5, M.
dukteris, žmoną ir kitų gi- Kavaliauskas $5, K. M. 
minių. Velionis palaidotas Vembrė $3, J. Šavelis $3, O.

Kovo 6 d. So. Bostone mi
rė Pranas Toleikis, 83 metų 
amžiau

Kr.

Valdyba sėliais $4.00, kietais $5.00.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS Apsidrausk

praeitą šeštadieni. Jis gyve- Ivaškienė $2, K. Kriščiukai-
Moksleiviu šachmatu 

varžybos

no 190 Emerson St. tis $1. Iš viso suaukota $64.
-.4- ■

šeštadieni kovo 17 d. 
Cambridge “Y” patalpose 
prasideda Massachusetts 
moksleivių šachmatų var

is kurių geresnieji' 
bus atrinkti i tų varžybų už-j 
baigą kitą šeštadienį ten' 
pat. šiose varžybose gali da
lyvauti visų Mass. mokyklų 

! moksleiviai; kas turi, pra- 
jšoma atsinešti savo šach
matus.

Užpernai moksleivių var-Jz.-.l__

ITI.NAI ĮRENGTAS t Ž 
SI’E( IALINE KAINĄ

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 SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest Broad way, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764

Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS’įvbas laimėjo Aitris Makai- 
kitas Rusijos valdomas sritis. ‘ ‘

Iš naujų rfihn, avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas 
K SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA ir dabar mi A 2
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ! dalgaus ll (UDai SU A. Le- .g

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laiku.
Dabar galima 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 I.IETt'VMK A. KRElPKITtS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su LVTrRTSTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. »ak„ ketvirtadieniais nuo 
• vai ryto iki 7 ml. rak. ir Mtadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

VKDftJAS: JONAS ADOMONIS

tis, So. Bostono L. Pil. Drau
gijos šachmatininkas. Jis

Jei jūsų senas aliejaus burneri- 
eikvoja brangų aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
4<K> kuro išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Type 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

J • NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
nuo polio, viso-» 

. {kių kitokių ligų ir nuc nelai- I 
! J mių (ugnis, audra ir kt.)
! ! Visais insurance
1 i kreiptis:

Į J BRONIS KONTRIM
• Justice of

• Draudžiame

reikalais

thePeace—Constable 
598 E. Broadway 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-1201

Dažau ir Taisau

oooeeeoeeoooooooeooeoesaeceosoo*:

§ Ę The Apothecary

onavicium ir R. Girnium, j« 
Prieš kelius metus tokiose • 
varžybose pasižymėjo Gedi
minas Kuodis, Saulius Vai
čaitis, E. Spirauskas. Ir šiuo
kart lietuviai raginami gau
siai dalyvauti. Nėra jokio 
mokesčio už dalyvavimą; 
dalyviai bus pavaišinti len
gvais užkandžiais.
I

«

r

Ė.

11 Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisaus 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

1

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaisias, 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. rvto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
nooooooeooooccoKosooBoa

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
1 Gazo Šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET
į DORCHESTER 25, MASS.

VBIBZI

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Striainkas N. J. ALEKNA
«28 EAST RROADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




