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Prancūzija Pasirašė Taiką 

Su Alžerijos Arabais
Prancūzija ir Alžerijos Arabai Nacionalistai Pasirašė Ka* 

ro Paliaubas; Alžerijos Gyventojų Balsavimas Nu
lems Politinę Krašto Ateitį, Nors Nepriklauso

mybė Jau Yra Beveik Sutarta; Alžerijos 
Prancūzai Ruošiasi Priešintis Paryžiui.

i ti taiką Alžerijoj. Gal jau
Ko 1 o nrl 71/s W rl Pro npfivi vusPo septynių metų ir pen- balandžio 8 d. Prancūzijos 

kių mėnesių žiauraus karo' gyventojai bus šaukiami pa- 
Alžerijoj. Paryžiaus vyriau- ,s įsakyti balsavimu, ar jie , 
sybės ii- arabų nacionalistų! pritaria padarytoms karo 
laikinoji vyriausybė pasira-j paliauboms ir vyriausybės 
šė karo paliaubas kovo 18 d. Į politikai.
Paliaubos buvo pasirašytos

ŠEŠI VAIKAI MIRĖ 
DĖL DRUSKOS KALTĖS

Prancūzijoj prie Šveicarijos 
sienos.

Pagal pasirašytą taikos 
paliaubų sutarti, Alžerijos1 Binghamton, N. Y. vienoj 
gyventojai po 4 mėnesių ar ligoninėj neseniai mirė 6 
po pusės metų nubalsuos ar maži vaikai ir daug vaikų 
jie nori nepriklausomybės susirgo. Tyrinėjimas nusta- 
ir bendradarbiavimo su tė, kad vaikai mirė todėl, 
Prancūzija. Toks bendra- kad jiems per klaidą vietoje 
darbiavimas yra numatytas cukraus buvo duota druskos 
susitarimuose. Prancūzai už- maistui. Druska dideliame 
leidžia Alžerijai visą Saha- kiekyje yra nuodai žmogaus 
ros dykumą su jos žemės organizmui, nors ji organiz- 
gelmių turtais. Dėl bendro mui yra reikalinga. Vienas 
išnaudojimo dykumos tur- šaukštelis druskos mažiukui 
tu. karo paliaubose yra susi- vaikui vra tas pat*- kaip 4 
tarta. svarai druskos suaugusiam

Alžerijos karas buvo pa- žmogui, o 4 svarai ir suaugu-

TAIP ATRODO PO DIDELĖS AL DROŠ

T

Atlanto pakraščiu siautusi audra padarė didelių nuo
stolių ir Atlantic City. Viršuje matyti bangų išgriauta 
krantinė ir todėl prie jos buvęs pastatas tapo atskir
tas nuo žemyno. Apačioje kelių aukštų gyvenamasis 
namas, kurio vieną sieną bangos išvertė, ir pasivaikš
čiojimo tilto likučiai. Nukentėjo ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje (SLA) poilsio namas.
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LENKAI ČIA MINĖJO 
KATYN1O SKERDYNES

Amerikos lemtų oi ganiza
cijos semnaaiein, kovo 18 d. 
.%ew įoiKe minėju Kelių 
tuKsumcių .savo įautievių iš
žudymą i\.at>n giiiOje 6o- 
>Aecų ivUSijoj. len pagal ru- 
. ų vaiuZivo ^ftuiiiuu/ jS<iKy- 

buvo i^zuoyta len*
kų Ras minkai n- puskarinin
kiai. kitose dviejose stovy
klose, Starobielsk ii- Gstaš- 
kov, i ūsai Komunistai iš
žudė dar apie K),000 lenkų 
karininkų n puška* ininkių.

Rusai po karo lenkų kari
ninkų išskerdimą bandė su
versti ant vokiečių, oet nei 
Niurenbeigo teisme, nei kur 
kitur niekas jiems nepatikė
jo, o Amei ikos kongreso ty- 
nnejimas be jokios abejonės 
nustatė, kad lenkų karinin-

57-TIEJI METAI

Nusiginklavimo Derybos Virsta 
Propagandos Kermošių

Ženevos Nusiginklavimo Konferencija Virsta Propagan
dos Cirku; Daugiau Kalbama ‘Pro Langą' Negu Apie 

Reikalą; Chruščiovas Žvejoja Viršūnių Pasima
tymą ir Tur Būt Laimės Tokį Pasimatymą; 

Berlyno ir Panašūs Klausimai Iškyla.

kus išskerdė rasų komunis-į kuriame siūlo: 
tai.

AMERIKA PASIŪLĖ į Ženevoje pereitą savaitę 
RUSAMS ERDVĖS PLANĄ prasidėjusi 17-os valstybių 

--------  nusiginklavimo konferenci-
Amerikcs vyriausybė pa- ja po kelių dienų darbo jau 

siūlė rusams bendradarbiau- į išvirsta į propagandos tir
ti erdvės tyrinėjime, kaip tą ką. Konferencijai amerikie- 
užsiminė ir Chruščiovas, ka-1 čiai ir rusai pasiūlė savo nu- 
da jis atsiuntė sveikinimą • siginklavimo planus. Ame- 
astronautui pulk. Glenn. j rikiečiai siūlo palaipsniui

Amerikos prezidentas pa-! mažinti ginklavimąsi ir kon- 
siuntė Chruščiovui laišką, į traliuoti ginklų mažinimą.

Rusai siūlo “visiškai nusi-

ARGENTINOS ŽMONĖS 
IŠSIILGĘ JONO PERONO

Sekmadieni, kovo 18 die
ną Argentinoje buvo renka
mas parlamentas ir miestų 
savivaldybės. Rinkimų re
zultatai galutinai paaiškės 
kiek vėliau, bet jau šį pirma
dienį žinoma, kad daug bai
sų buvo pačiuota už buvusio

skutinis Prancūzijos koloni- sį žmogų susargdintų ar net j KUBOJ DIKTATŪRA Izraelis ir Siriifis kus prOvincijose kur pero-
alinis karas. Pasirašius karo ir numarintų. į ĮVEDE KORTELES Arabai Susinešė nistų įtaka pasinė itin sti-

aliaubas, prancūzai atsisa- Binghamtono ligoninės --------- ' p,.j( yyriausvbė keta rimčiau
ko nuo paskutinės kolonijos gydytojai sako. kad iš tos ----- ...................
Afrikoje. Seniau prancūzai didelės nelaimės bus pasi- 
valdė 4 milionus ketvirtainių mokyta, tik gaila, kad dėl

Kubos revoliucinė vyriau
sybė pereitą savaitę įvedė 
korteles,

, Tarp Sirijos ir Izraelio juos dab?tL fA™“8 du0?
, , . - norpitAa svaitės ralp iw menys sako, kad peromstaipagal kurias zmo- Pe>«tos sav a,lesgae!'>- ,aimėlo 30 vietu konerese_mylių plotą Afrikoje su 41 pamokos keli maži vaikai nėms bus dalijamas maistas, ko smarkus susišaudymas •-.= ūį nrnvineini tniher* 

Kubos vadai aiškina, kad pne Gali ėjo ežero. Po šešių Ūme skSėfįe k
maistą reikia racionuoti dėl valandų kautynių abi puses puenos Ąjres gubemato-

miiionu gyventojų, o dabar turėjo mirti. Sukeitimas cu- 
jų rankose lieka tik mažutė kraus ir draskos įvyko per 
Somali kolonija prie Raudo- klaidą, bet dar nėra nustaty- 
nosios jūros. ta, kas tą klaidą padarė.

Alžerijos prancūzai, ku- --------------------------
rių su žydais yra virš milio- AMERIKA SVEIKINA 
no, yra nusistatę nepripa- ALŽERIJOS PALIAUBAS 
žinti Paryžiaus vyriausybės
pasirašytos karo paliaubų

to, kad jo neužtenka, mai- nusiramino. Arabai skelbia, naus vietą.
sto gamyba vis dar toli atsi- kad žydai turėję porą šimtų i viso sekmadienį buvo 
lieka nuo pareikalavimo, o ar daugiau aukų, o žydai sa- renkarni 86 kongreso nariai
atsivežti iš užsienio nėra už kosi nukovę 30 arabų. ir 16 gubernatorių, o taip pat

1. Bendrai leisti į aukšty
bes satelitus oro permai
noms stebėti.
2. Bendros stebėjimo stotys, 
kurios sektų į aukštį paleis
tus satelitus.
3. Bendrai leisti satelitus 
žemės magnetizmui aiškinti.
4. Sovietų Rusija gali ben
dradarbiauti Amerikos ko
munikacijų (susisiekimo ir 
žinių perdavimo) satelito 
sekime ir panaudojime in
formacijoms perduoti.
5. Bendradarbiauti aiški
nant sveikatos klausimus 
ryšium su erdvės tyrinėjimu.

Ką rasai atsakys į tuos 
pasiūlymus, dar nėra žino-

ginkluoti” ir tik tada pra
dėti tą “visišką nusiginkla
vimą” kontroliuoti...

Dabar rusai ir taip pat ir 
Vakarų valstybės stengiasi 
ant priešingos pusės suversti 
atsakomybę už konferenci
jos galima nepasisekimą.

Šios savaitės pradžioje 
rusai pasiūlė, kad atominių 
O’jjĮklu KanJymn užrlraiiJi-
mas būtų aptariamas trijų 
valstybių, kurios turi ato
minių ginklų.

Žodžiu, rusai nori kad vėl 
įvyktų konferencija, kokią 
jie pernai rudenį nutraukė, 
kada rengėsi daryti atomi
nius bandymus. Kartu rusai 
prisispyrę reikalauja, kad A-

ma. Jei Chruščiovas rimtai merika nedarytų atominių 
bandymų atmosferoje, jie 
norėtų, kad naujos derybos 
vyktų, kaip senosioš, kada 
per 3 metus valstybės neda
rė atominių bandymų, bent 
viešai nedarė, kol rusai nu
tarė ir pasiruošė savo atomi
nius ginklus bandyti ir kon-

kalbėjo apie bendradarbia
vimą, dabar yra proga tą 
daryti.

Sovietų Rusija šį pirma
dienį paskelbė, kad ji pripa
žįsta nepriklausomą Alžeri- 
ją ir jos vyriausybę ir sutin
ka tuoj pat pasikeisti su ja j ferenciją nutraukė. Ar jiems 
diplomatinėmis atstovybė- šitoks šmugelis pavyks, ga- 
mis. Kol kas Alžerijos maiš-! Hma abejoti, nes Amerikos 
tininkų valdžia neturi savoj prezidentas sakė, kad kas 
sostinės ir tik po kelių mene-j yra apgaunamas du kartu,

ką, nes Kuba dabar daugiau- j junglįnjų tautų pareigu- provincijų legislatūros ir ki 
nai bandė sulaikyti kauty- tų savivaldybių organai, 
nes, bet tas jiems nepasise-į Prezidentas Frondizi dar 
kė. Tik, kai kovojančios ša-,3 metus bus prie valdžios 
lys skaitė, kad jau gana kau-Į vairo, bet didelis peronistų 
tis, mūšis sustojo. ! laimėjimas sudarys vyriau-

Sirija apskundė Izraelį sybei visokių sunkumų 
dėl tų kautynių, bet kas jas

sia prekiauja su komunisti 
niais kraštais ir su jais yra 
susitarusi dėl statvmo Ku-

Amerikos prezidentas J. 
sutarties ir ruošiasi ginklais F. Kennedy sveikino Pran-
priešintis nepriklausomai cuzų—Alžyriečiu ką.ro pa- bai mašinų ir pramones į 
Alžerijai ir Prancūzijos vy- liaubų sutartį ir vadina tą rengimų, o maisto buvo ma- 
riausybei. Kiek ilgai jie ga- sutartį istoriniu Įvykiu, ku- nvta pačioje Kuboje pasiga
lės priešintis ir kokios para- ris padės sveikus pagrindus
mos jie gaus iš prancūzų ar- Prancūzijos ir Alžerijos at- 
mijos, tas ir nulems jų kovos eities santykiams, 
eigą ir laiką. Dar būdamas senatorių

Prancūzų kariškių ir al
žyriečių sudalyta slaptoji pasisakė už Alžerijos nepri- m0 kaltina ir Ameriką, bet

minti. Bet tas pasirodė neį
manoma ir todėl tenka mais
tą skirstyti su kortelėmis.

. Dėl suprantamų priežas- 
prezidentas vienoje kalboje; čių, Kuba dėl maisto trūku-

armijos organizacija terora 
kovojo ir žada kovoti prieš 
Alžerijos užleidimą arabų

klausomybę. Tada prancū-:
zai sakė, kad įtakingo sena
toriau? užimta viešai »>orici-

nacionalistams. Su tuo euro-,ja yra Ivgi dviem divizijom 
piečių gyventojų ir jų kariš- pagalbos sukilėliams.
kos organizacijos pasiprieši- __________  _________
nimu turės susidoroti pran
cūzų armija ir naujai suda
roma pereinamam laikui lai
kinosios Alžerijos vyriausy
bės policija, kurioje bus apie 
40,000 vyrų (arabai sako—
60,000 vyrų), palaikys tvar
ką krašte. laikinoji Alžeri
jos vyriausybė bus sudaly
ta iš prancūzų, neutralių a- 
rabų ir maištininkų atstovų.
Alžerijos penki vadai, ku
riuos prancūzai buvo paga
vę prieš penkis metus- pa
leisti iš nelaisvės ir išvyko į 
Tunisą.

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle, po pasirašymo 
karo paliaubų sutarties, kal
bėjo per radiją į prancūzų 
tautą ir ragino remti vyriau-! 
sybę jos pastangose atstaty-'

Al DROŠ ALKOS

r-La
Milchell su savo dukraite 
liūdi, nes audra sunaikino 
visą ju turtą Manteo. N. C.

dar prieš nutraukiant visus
prekybos ryšius Kuba iš A- 
merikos maisto beveik visai 
nebepirko dėl dolerių trūku
mo ir dėl to, kad visą savo

pradėjo dar nėra nustatyta 
Ginčas tarp Sirijos ir Izrae
lio eina dėl Jordano upės 
vandens, žydai nori tą van
denį naudoti laukų drėkini
mui- o arabai protestuoja, 
kad žydai noi i užgrobti ir a- 
rabams priklausantį upės 
vandenį. Jungtinių Tautų

prekybą kreipė į komunis- organizacija ginčą jau yra
tiniu? kraštus.

Visokie trūkumai vis la
biau pradeda erzinti žmo
nes, bet Castro dar saugus.

SUMAŽINA PAŠARŲ
SĖJIM/5 LAUKUOSE

daug kartų aptarusi, bet jos 
autoritetas nedaug ką pa 
veikia.

OLANDIJA DERĖSIS
SU INDONEZIJA

O landi jo- vyriausybė pra
nešė parlamentui ši pirma-

sių ta ar kita vyriausybė įsi- 
DAR NEPASIBAIGĖ kurs Alžerijoj. Tai bus po 

--------  referendumo.
Gvatemalos respublikoje 

jau beveik savaitę eina su
kilimas prieš prezidento Y- 
digoras vyriausybę. Sukili
mą pradėjo studentai, prie 
jų prisijungė darbininkai ir 
šiaip nepatenkinti žmonės ir 
vyriausybė nepajėgia maišto 
numalšinti- o kariuomenė tik 
vienur kitur kišasi į įvykius.

Opozicijos partijos deda 
pastangas susitarti su ka
riuomenės vadais pašalinti 
prezidento Ydigoras vy
riausybę ir užtikrinti kraš
tui pažangią, bet ne komu
nistų įtakoje esančia vyriau
sybę.

MAISTAS GVATEMALOJ

Amerikos vvriausvbė pra- "?se. O" 1 « »""»*
neša. kad šiais metais far- *?“"!- kad "landli d<*«“‘- 
mėliai jau sutiko sumažinti Ja pradės derybas su Jndo- 

' žymiai kornais užsėtus plo- nezija dėl Naujosios Gvinė- 
tus. Iki kovo 8 d. farmeriai Jos ralos vakarinės dalies li- 
jau buvo sutikę sumažinti kimo. Deiy bos prasidės dar
komai? užsėtus laukus savaitę Amerikoje Indijos vyriausybė nutarė
9,343,000 akrais, o sorgum Indonezija reikalavo, kad išvalyti dar 105 kinu komu- 
užsėtus laukus 2, 476,000 a- olandai dar prieš derybų nistus, kurie iki šiol gyveno, 
krais. Iš viso vyriausyė lau- pradžią pripažintų Indone- Indijoj. Jau ne pirmas kar
kia, kad farmeriai sutiks iš- zijos suverenitetą Naujojoj tas, kad Indija išprašo ne- 

I traukti iš gamybos apie 20 j Gvinėjoj, bet ar olandai su pageidaujamus kinų komu- 
1 milionų akrų žemės. 1 tuo sutiko, neskelbiama. nistus lauk iš savo krašto.

INDAI IŠVARO DAUGIAU 
KINŲ KOMUNISTŲ

RAKETŲ PRIEŠAS

Nike Zeus yra tokia raketa, 
kuri ore pasitinka atlekian
čią priešo raketą ir ją su
naikina. Ta raketa vra 
tobulinama ir jei pavyktą 
ją ištobulinti, karo pavojus 
žymiai sumažėtu.

tai jau yra jo paties, apgau
tojo, kalte. . .

Kadangi konferencijoj da
lyvauja daug neutralių val
stybių, tai abi šalys bando 
paveikti tuos neutraliuosius. 
Brazilija jau iškėlė pasiū
lymą, kad nė viena valstybė 
nedarytų naujų atominių 
ginklų bandymų. . . Apie 
kontrolę visai užmiršta. ..

Nusiginklavimo derybos 
dar tik įsisiūbuoja, o rusai 
Berlyne jau kaitina krizę ir 
matyti, vėliau ragins Ameri- 

I ką ir Angliją daryti “viršū- 
| nių” pasimatymą. Daug kas 
j spėlioja, kad pavasariui to
kia viršūnių konferencija ir 
bus “paruošta,” nes krizė eis 
aštryn ir reikės valstybių 
vadams susitikti, kad įtemp
ta padėtis neišsigimtų į karą.

Sovietų Rusija pereitą 
i savaitę atsiuntė Amerikai 
raginimą trauktis iš pietinio 
Vietnamo- nes esą Amerika 
ten kariaujanti ir taš nega- 

į Ii būti pakenčiama.
Amerika į tą patarimą ne

kreipia dėmesio.
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Kreivas raportas
Žurnalistė Salomėja Nar- teko i kolchozus (bolševikai 

keliūnaitė pernai metais dvi sako “savanoriškai’’), kaip 
savaites lankėsi Lietuvoje, jie juose gyvena, kaip tvar- 
Kai ji grįžo, greit pasklido kosi ir maitinasi? P-lė S. 
gandai, kad ji labai santū- Narkeliūnaitė pro kolchozi- 
riai kalba apie savo įspū-įnį reikalą, kaip tas Krilovo 
džius iš taiybinės Lietuvos.

Mes spėjome, kad ji dėl 
šeimos rūpesčiu nenori visko 
pasakoti, ką ji Lietuvoje pa
tyrė ir girdėjo. Taip spėjome 
ir palikome ją šventoje ra
mybėje. Jei žurnalistė būtų 
tylėjusi apie savo kelionę, 
jai, tur būt, niekas ir nebū
tų daręs jokių priekaištų.

Bet p-lė S. Narkeliūnaitė 
neiškentė neparašiusi savo 
įspūdžių iš kelionės i Lietu
vą ir juos paskelbė jau dvie
juose savaitraščiuose, o vie
name tų savaitraščių net lei
džia skaitytojų balsuose gir
ti tuos Įspūdžius, kaip “ne-

gamtos muziejaus lankyto
ms pro dramblį, praeina tv- 
’om, nors visa jos šeima, tė
vai is seserys, dirba kolcho
ze. Nenori pasakoti? Gal 
būt, bet tokiame atsitikime 
eikia visai tylėti, arba pasa

kyti, kad šeimos saugumo 
umetimais apie tokius daly

kus nenoriu pasakotų o ne, 
nuduoti širdingumą, kai ti
krumoje jo nėra.

Kolchozų klausimą p-lė S. 
Narkeliūnaitė pastebėjo ir 
net užsimena, bet apie tai at
virai kalbėti ji nesirižta. Ji 
rašo:

‘Netoli pirties apžiūriu ir tė-

PERKA JUNGTINIŲ TAUTŲ BONUS

Jungtinės Tautos išleido 200 milionų dolerių vertės pa
skolos bonų. Visų pirma jų nupirko Norvegija—$1.- 
800. 000 ir Suomija—$1,480,000. Paveiksle JT genera- 
n.iis sekretorius U Thant (centre) Įteikia bonus Nor
vegijos ambasadoriui Nieken (kairėj) ir Suomijos am
basadoriui Enckell (dešinėj).

teisti ir net be teisino išlaikyti, 
išbuvę eilę metų Sibire, dabar 
daugiausia pramoninių įmonių 
kontorose ar kitaip įsikūrę.

•‘Patenkinti ir jie. Patenkinti, 
kad išliko gyvi, kad jų tremtus 
pasibaigė, kad gavo leidimą su- 1 

į grįžti, kad turi butą ir darbą Vil
niuje. Kai kurie jų ir šeimas 

! tremtyje susikūrė.”

Kas savaite
i

Taika ir kraujas Alžerijoje riuose daro oro susisiekimą 
nesaugiu ir kas žino, kadaAlžerijoj taika jau pasi

rašyta, bet parašas ant po- -y**; "UT "’"i T?-”".....•“Taigi buvo ištremtų teis-, Dįeriaus dar nereiškia, kad da kiek bus kaltinimų ir akių
gali nelaimė atsitikti. O ta-

badymo iš abiejų pusių.mo sprendimu ir be teismo, kraujo praliejimas tame 
bet kodėl paminėti tik rašy. kra šte pasibaigs. Kaip se-L Atlodo’ ka<.‘ •rusai .l>,n.e 
tojai? Juk trėmė ne tik ra- niau arabai šaudė be skinu- (i>ethno rengtasi pati tuks- 
’ Argi niekas neda- mo, kas tik pakliuvo iš pian-,mauti-." «al.n?ri ir ! >!au«!šy tojus. . 
vė nors

i kiek žmonių ištrėmė ir kodėl 
dabar dar 170,000 lietuvių 
gyvena trėmimo ir “posele
nijos” vietose? Jei žumalis-

l?k*? klausimo n.ehan^.ė Bet kada nors taika reikė- 
aiskinti, tai ji nėra zumali-jo darvti. Kai prancūzu va- 
ste o tik popieriaus mazuto- ria? genel olas de Ga,jHe 
?a:. P aĮsKm°, tai kodėl nusprendė užsitęsus: kiu- 

baigti Alžerijos

krizę iškepti ir paskui šauk-
teroristai šaudo be skirtumo didžiuosius taiką gelbė- 
kas tik pakliuvo iš arabu ir ti. Kaip bebūtų, neprotingas 
taikos pasirašymas teroro, aal(!iraas gimimais u v.- 
bent pradžioje, nesumažins, .-•ojimais tęsiamas toliau ir 

kad tokius dalykus daro val
stybės vadai, o ne gensteriai, 
rodo tik. kiek pasaulis nusi
gyveno nuo to laiko, kai Ry
tuose carų vietoje atsirado 
“oroletariška diktatūra.”

“Globaline raketa”

Rusai paleido į erdvę nau-

apytikrio vaizdo, Cūzų. taip dabar prancūzų

tyli? Kokiais sumetimais vmą glntą
tas daroma? Nenori 
ti Lietuvos?”

įdomu, kad ir tie rašytojai 
patenkinti, kurie negali ra
šyti, bet gyvena iš kitokio

smeiz- gyventojų atsiklausimu. tai
ką reikėjo daryti ir eiti prie 
to krašto gyventojų balsa- 
Ivimo. Bet i desperaciją įvašmeižiančius” Lietuvos. Dėl’vo rugius. Tai jau jo privatus

to tenka į tuos kelionės įspū-!laukas. Nedaug jis jo turi. Tik nalistė prieina išvados:
džius arčiau pažiūrėti ir ver-30 arų. Tai pusė tiek, kiek turi _____ . .. .
ta apie juos šis tas pasakyti, kiai kaimynai, nors jis vistiek pasakyti apie kolūkiečius. Jų pa- # daro tok-i apibendrini

P-lės S. Narkeliūnaitės įs- kolūkiui tiek pat prievolių atlie- jamos man ir pasilieka misteri- .
pūdžiai iš Lietuvos vra krei- ka. kap ir kiti. ja” j ‘Lyginant viską, man atrodė. ,pUrin.Uspausdinti 1?®‘ įtaria esant jiems neprielan- sų sputniką nėra daug, bet
vi, nedasakvti. aplaižyti. »| “Teiraujuo.-i. kodėl jam tiki _ . . , . ..... . kad ‘vidutiniškai žmonės Uetu-kius. patys skelbia, kad jie
švelninti ir todėl duoda skai- pusė. Pasirodo, tokia kolūkio va- Tai \ iškas apie didžiąją voje uždirba apie ketviv-
tančiam kreivą dabartinės; dov ybės valia. Girti, tavo duktė nus« L,e™V°L§Ptadalį to, ką mes čia Amerikoje 
Lietuvos vaizdą.

gas uždirba 30 rublių per 
•Tuo tarpu nieko negalima Dėl mįestų gyvento-

ryti europiečiai gyventojai žemės satelitą, apie ku-
užsiėmimo Jie “patenkin- į.jebiasi beatodairinio tero- H Chiuščiovas prasitarė, jog 
ti, kad išliko gyvu, kad ba- rQ ne tik ieš arabus bet ir tai esąs kas tai nepaprasta
zin o 1 .... r r i i * • • _ •,du nemiršta, nors rašyti ir prieš savo tautiečius, kuriuos Kol kas žinių apie naują ne

išbėgo, dabar Amerikoje, siunti
nius siunčia’. . . .Nepavyko pa
tirti. ar tai tik asmeniškas vado
vybės užr.oris. nes niekaip nesi
norėtų tikėti, jog tai būtu ko-

Sakoma, kad vra trvs me-•< A
lo rūšys: Viena rūšis yra pa
prastas melas, kai kas nors 
“iš savo pilvo” ką sugalvoja 
ir paleidžia į žmones. To- kia nors taisyklė. Juk žmonės po 

visą Lietuvą siuntinius iš Ame
rikos gauna ir neteko girdėti, 
kad kur nors panašiai būtų el
giamasi.”

kius melagius lengviausia 
yra pagauti. Kita melo lūšis 
yra teisybės užtylėjimas, kai 
ką nors girdi pasakojant ir 
nedasakant, ir trečioji melo 
rūšis, sako, esanti . . . stati
stika!

staustiKos meru įs komu- w aiv

vargus, rūpesčius, maitini- (uždirhameį tik skirtunus>
masi ir jų išgyventą kruviną ten2i k daužė
kolektivizacijM smurtą ir k? ^lllmdo. Apmisiotą as ji ban
išniekinimą! Sako, misteri- ’ moMti jdz.au raminu ir pasakojau,
ja uk nežiną, ar įvyniota į ctogaidaug/. 1"''1
mįslę ir apgaubta paslapti-

Atrodo, kad taip ir yra.

nimas man primena tokį1 
įvykį. Sužeidė fronte vieną 
mūsų bičiulį, kulka jam su* ’T)a^akv< ar J;;e beje, amerikiečiai jau daro
— petį ir tar tai giliai K ra-

da gal šiaurės Afrikoje iš- do r*lkalo u Pr0?a masinti 
augs nepriklausoma arabų Amerikai, kad ji atominia- 
Alžerija, kuri su Prancūzija me kare Joklos apsaugos nuo 
palaikys draugiškus santy- nišų raketų neturėsianti, ši- 
kius. Bet viskas tas bus tik tas malonus “proletariškas” 
su dideliu “gal,” o greičiau- pažadas visiškai nesujaudi- 
sia visai nebus. Bus. rodos, į no amerikiečių. Mat, Nikita 
liauistai nacionalistinė ara- Grasina per daug dažnai ii

Kai teroro drumstas bus šiais metais paleisią visą eilę 
apramintas, kai Alžerijos ĮPUtnikų erdvei tyrinėti, ką,

kad mes visi esame sujau
dinti jo nelaime. Į tai sužei
stasis paaiškino: “Laimin
gas esu, kad ta . .. kulka ne
pataikė vieną colį žemiau, 
daktaras sako, kad jau bū-

mi, ar tyčia nutylėta, kad
neužiūstintų ko nereikia rū- Gyvenimas Lietuvoje 4 ar 
stinti? 5 kartus yra blogesnis, negu

Apie kolchozus išvada Amerikoje, bet yra ir tokių 
labai neaiški. Lietuva “ne- kategorijų žmonių, kurie ir 

Duktė norėjo tėvą klausti, į šmeižiama” ir viskas gerai, blogiau gyvena. Uždirban- 
kokia prasmė sėti rugius ant O kaip apie tą “civilinį ka-i^ių po 30 rublių darbininkų 

Vra nemažai, o su 30 rublių 
daug nepamandravosi. Tie
sa, Lietuvoje butai pigesni,

1nrun£li/\ vr.mZc ira’

S“.j? biška Alžen„ ni^r-iiia kurioie euro- iu baisumas nusidėvėjo. Kaiuztlknmmas, kad JIS “lai- . J ’ . ? . . nirma Varta ž^idėif. Ame-„avė is mečiai nebus pageidaujami. J1S pirmų Kaitą zaae.io Amemmgas tada net asaras įs- „ . . _• • . J .jim* Vanitaii'7mQ “laidoti”t. ia iTaip atrodo. Bet tai prana- riKos Kapitalizmą laidoti.spaudė, O p-lė Nai keliunaite, ._ .___ ,__ .__ 1; J__ tai huvo nauiiena Ret kai
rodos, visai rimtai kalba, KUri\^11 pas irv- ---- a -----
apie "patenkintus- rašyto- lr be Paę '"'’0- dabar Chmsc.ovas bailio sa-
• , -i v * vo raketomis ir kitokiomis
i?'2y<*ai - a«i>ai ’^enybėmis. eilinis ame,i-
vo katorgoje, rasyu negali. 7 kietis tik pečiais patrauko ir

išliko Seniai tvle.ięs zydų-arabų . jf
pasi- frontas staisra pereitos sa- v,.,1.. ... i , -v i m • vėl grasina? ir užmirštaNikitos .vaites gale atsibudo ir įs- - 7 rp., .. ,' . ... , , v , • visa reikalą. Tik tie, kurieitisas sesias valandas bylojo

butai vidutiniškai kaštuoja! O kiti tremtiniai? Jie ne- kanuolėmis. kulkosvaidžiais 
figūruoja žurnalistės parši- ir kitokiais mirties pabūk- 
vežtuose įspūdžiuose. . . Jais. Kautynės vvko prie Ga-

uuiseviKtti p/I į
sesuo mirktelėjo neklausinė- manė. kad nepainiojus rusų 
ti. o vėliau paaiškino, kad:iį Lietuvos bolševizaciją? P-

‘Tėvas labai sunkiai persrvve-i^ Narkeliūnaitė žino tą . _ .
na be sav, rugiu. Čir,-i. iam rei. 'eikalą. bet ji saliamoniškai keįiunarte sako. Daib.mnkas
kia rugiu ir tiek. o kai jau jje ■ išsprendė visą klausimą ir js 30 rublių uždarbio perme-
... ,. ' . . ... . ... na<aknifl- nesi uz butą moka tik 4 ru-Iišplaukia, tai džiaugiasi, kaip > , .. , . ...

narinė Varkoliūnaitė nu.- v i--a-- - * - ..tv , - c , > įblius, arba 13rr uždarbio, o tenkinimų esamapanele s. NaiKeliunaite pai- \aikas. NeatsiJziauge. mat. ta- Pakeliui dar aplankau senu- i i- »- • i •iŠ sorndnc tčvvnZc no i„ i.-„- • - i - e u i ♦ t ' v -• . v kapitalistiniame pasaulyje karalystėje!\ezeis senosios tėvynės ne- da, kai visi dešimt hektarų bu-;te Subatienę, žinomų Jono ir ' -----
mažą krūvą nutylėjimo me- vo jo. . .” Vaitiekaus Subačių motiną. Jau i-<-lų ir paskleidė čia tarp lietu- o gulintas! nuo metų ir pergyi-eni-įvidutinįkai

• — vsuek žvalu Nudzuin- kaštuoja tarp 15 ir 20% 

uždarbio.

nistų esame girdėję devy
nias. galybes ir prie jų jau 
esame pripratę. Ir paprastų 
melų iš anos pusės uždan
gos yra tekę girdėti daug li
tas iau nebestebina. Na, o

viu. Tas itin gaila, nes p. S. . kaJP ?
pii-moii kolchozą? Gal savar.ons- 
1 kai, kaip pasakoja komuniNarkeliunaitė yra

žurnalistė, kuri aplankė se .
nąją tėvynę tegu tik ii- dvi s^ai • Dunlė mum> nesiteikia 
savaites ir iš kurios galima Pasak^Ti, tai seimos paslap- 
buvo tikėtis daugiau infor- 'į; Kuri labai primena yai- 
macijų ir teisingų žinių apie dria tunnciųjų mn ktelėjimą 
mūsų tautiečiu būsena i*usų neP'ePėti.
neprašytoje “globoje.”' į Tiesa, žurnalistė užsime- 

Svarbiausieji įvykiai, ku- na’ kad esa ” Iresnių kol- 
rie supurtė ir sujaukė Lietu- o*102^ tas< kuriame jos 
vos gyvenimą rusų okupan- ai dirba, nors apie tą tė- 
tams atėjus, buvo valstiečių kolchozą nieko nepakakę, 
suvarymas i kolchozus: taip ^sa -’os se?uo su '>tti Kalni- 
vadinamas' “civilis karas,”!?*3 kaime gvvena kolchoze
arba lietuviu priešinimasis ,r S?"vena Neblogai: 
rusams atėjūnams ir jų pa- ‘‘Abudu jauni, geri darbinin- 
gelbininkams “stribams:” kai ir po nemažai darbadienių 
lietuviu trėmimas i Sibirą ir padaro. Pas juos visiškai kita, 
kitas Sovietų krašto tolybes nei pas mus Salamiankoje. 
ir rusu užoludimas bei vyk- ‘‘Tuo metu, kai jau švieži ru- 
doma rusifikacija visose gy*- giai ateina, sesers vyras, apro- 
venimo srityse. Tų klausimų dydamas savo turtą ir į pirkaitę 
žurnalistas, vertas to vardo, įveda. Įkišu ranką arodan, žiū- 
negali apeiti tylom, jei ra- riu. dar pernykščiai rugiai. Jau- 
šo apie siu dienų Lietuvą.
P-lė S. Narkeliūnaitė kalba

U— nuri

bet ne tiek- kiek p. S. Nar-

bet džiaugiasi, kad 
gyvi. Iš tiesų, visokių

įūpinasi krašto saugumu, 
Nikitos žodžių neužmii-šta 
ir juos dedasi į galvą.

mų. bet
ga mane kaip savo vaiką pama
čiusi. Savo sūnų jau neturinti.
Pirmasis, Jonas, žuvo Mariam-
polėje pirmosiomis dienomis vo-1 • - j- • j-- ......................tj
kiečiaus užėjus 1941 m., kai' "Vaistu reikalai, kiek atrodė » ,dai Į»»iai roo^asi Jorda-
kažkas paskubėjo su ‘teisingu-,iš pasikalbėjimų su keletu gydy
mo’ vykdymu, apkaltintas ben- tojų. bendrai jau nėra taip men- 
dradarbiavimu su bolševikais, ki, blogiau esą su medicinos in- 
Kitas. Vaitiekus, mirė Sibiro strumentais ir dantų taisymo 
tremtyje, kaltintas už antibol- medžiaga. Sako, ypač neturima 
ševikinę veiklą. Motina, kaip £erū dantims pliombų. 
motina—jos širdis dėl abiejų

Rusinimo politika? Žur- lilėjos ežero, kuris žinomas4 • A • A y • •? 44   * _???.•_ W i X Z-V 1 Z-k ZV**. 4 Z v
J. D.

Sunku su vaistais. S. Nar- 
,keliūnaitė sako:

O kaip su žmonių trėmi
mais i Sibirą ir kitas tolybes. 

Tai viskas apie partizanu S. Narkeliūnaitė reika- 
kovas ir rusų su “stribais” i U žino, bet išsigudrina ir jį 
vykdytas Lietuvos jaunimo apeiti ar tik tarp kitko pa- 
skerdynes. Vieną brolį nu-'minėti. Ji rašo, kad rašyto- 
šovė vieni, kitą brolį Sibire! iab kurie rašo, kaip maskvi- 
numarino kiti, ir tokiu būdu diktatūra nori, “gyvena

nlvšta.’

nalistė tyli, ji “nešmeižia” .iš naujojo “testamento. 
Lietuvos ir tik pamini vieną' Karas šį kartą ėjo 
rusą pikčiurną, kuris neleido Jordano upės vandens.

dėl
Žy

URUGVAJUS

__ ___ _ Mirė P. Liaudanskas
patenkinta rusėmis telefoni- no upės vandenį panaudoti Sausio 28 d. mirė sunkiai 
stėmis, o šiaip rusinimo lyg savo sausoms žemėms drė- sirgęs vėžio liga 64 m. amž. 
ir nepastebėjo. Kodėl? kinti, arabai seniai prieš tai Petras Liaudanskas. kilęs iš

N’espėliosim čia dėl to protestuoja, o dabar dėl to Misviečių kaimo. Alvito vai.
Jis į šį kraštą atvvko, kaip ir 
daugelis kitų, 1927 m. ir dir
bo Swift bendrovės skerdyk
loj, bet jau buvo išėjęs į 
pensiją.

Velionis buvo rimtas vy
ras, geras lietuvis. Ilsėkis, 
Petrai, ramiai Urugvajaus 
žemėje.

Sako puodas, kad katilas 

juodas
Mūsų bolševikėliai vis 

dažniau per savo radiją ir 
spaudą sielojasi, iš kur kitos 
radijo valandėlės gauna pa
ramos. Paskutiniuoju metu 
iie jau pradeda ir socialistus 
įtarti, kad ir jie iš jiems ne
pakenčiamu “yankių” gauna 
spaudos ir kitokios paramos.

Ko jums rūpintis, ar kiti 
gauna ar ne, žiūrėkite, kad 
jums neužtniktų Ispanijos 
bulvare besigananti karvutė, 
kuri gerai kalba ir maskoliš
kai. Juk kitur besidairyda
mi, galite koją nukelti nuo 
“linijos”, ir... tada karvutė 
užtruks.

“kodėl.” Atsakys pati žuma- reikalo ir įvyko kautynės, 
listė savo pasisakymais lie- Kas jas pradėjo? Niekas ne
tuviškos politikos srityje 
Baigsim vienu juokingų nuo-

žino. Kautynės ir pasibaigė 
be Jungtinių Tautų, nors tos

tykiu, kurį aprašo p-lė S.' bandė kautvnės sustabdvti, 
Narkeliūnaitė. Vilniuje ji į bet šūviai nutilo tik tada, 
gatvėj susitiko architektą kai kariauiantieii, matvti. 
Vytautą Žemkalnį, kuris nutarė pasilsėti. Neaišu nė 
prieš kurį laiką grįžo Lietu- kas laimėjo, iei buvo laimė- 
von. Jis vos pasisveikinęs ir toias. žvdai ir arabai skaito
vos atpažinęs p-lę Narkeliū
naitę, jai pasakė:

‘‘Pasveikink ten mano pažįsta
mus. Girdėjau, kad kažkurie kal
ba, kad aš išėjęs ir proto. Pasa
kyk jiems, kad tai netiesa. AS 
esu pilnam prote.”

priešingosios pusės kritu
sius. bet savo aukų skaičiaus 
neskelbia.

Kol kas šešių valandų 
kautynės seka iš seniau jau 
žinomus pavyzdžius ir nieko 
nauio naparodė. Dabar lie
ka tik klausimas, ar Jungti
niu Tautų tvarkdariai šven
tojoj žemėj sugebės iš sa
vaime įvykusių paliaubų pa
daryti pastovesnes paliau- 
'bas. Jei tas pasiseks, tai nie
kas ir nepasikeis arabų ir 
žydų santykiuose.

Berlyno koridoriai
Rusai prie Berlyno rodo 

ragus ir gąsdina Vakarus 
savo skraidymais Berlyno 
koridoriuose, kuriais pap
rastai skraido vakariečių 
lėktuvai su prekėmis ir žmo-

gerai.' Už tarnavimą sau 
diktatoriai nesigaili mokėti 
gerai. Pagal Narkeliūnaitę:

“Iš susitikimų su rašytojais 
susidariau įspūdį, kad tiems, 
kurių raštai spausdinami, gyven
ti gera. Jie gauna gerus atlygini

čiu, kad švogeris didžiuojasi, 
kad suprasčau. jog. matai, nauji 
rugiai tuojau ateina, o aš dar se-

. ...... . .,Tių tebeturiu. Girdžiu, jas juos
dėl kūnų sielojasi lietuviai ^.ventį ga]iTna> nors abudu ir|
užsieniuose- bet ji sutreba iš- sunkiai dirba............................. žiaurus
risukti nuo “nemaloniu” ru
sams ii- iu bendradarbiams 
Lietuvoj klausimų ir tik, lyg 
netvčia praeidama kai kur
anie juos užsimena. Tik už-’ Vadinasi, yra ir gerų kol- 
sinena, atsargiai ir švelniai, chozų, bet kiek sesuo ir vy
ti kai kur stačiai peršoka per ras gauna javų ir kitko už 
“nemalonius” dalykus ir nu- darbadieni, taip ir lieka pas- 
suka kalba į gėles, gimines, lantis. Brigadininkai sauva- 
neišvardytus pažįstamus ar liauia? Atrodo.taip.betžur- 
savo pergyvenimus Vilniuje, nalistė pamini tik tą, kuris
kuriame ji nebuvo buvusi 17 nesauvaliauja ir žmonių ne- Lietuvoje ir daro išvadą dėl 
metų. skriaudžia. Ar tai išimtis ar

Lietuvos valstiečiai yra taisyklė? Paslaptis. O kas 
kolchozuose ir sovchozuose. dar sauvaliauja? Paslaptis.

apie šių dienu Lietuvą, ji ži
no skaudžiuosius klausimus.

ir kad brigadinin
kas žmoniškas, nieko neskriau
džia ir žmonių reikalais rūpina
si.

i klausimas paliestas, bet ne- 
atsakvtas ir tyčia apeitas.

Kodėl toks apėjimas? Ar
gi žurnalistė nieko negirdėjo 
ir niekas, net akis į akį, jai 
neužsiminė apie “kovą su 
banditais?”

“Bešališkumas” šiame rei
kale nėra bešališkumas, bet 

šališkumas. Deja,
neprakalbinsi to, kurs neno
ri kalbėtu Todėl p-lė ir gau
na pagyrimų, kad ji “ne
šmeižia Lietuvos.” Bet gau
na iš ko? Komunistų “Lais
vė” jau triusiasi apie dvi 
moteris, kurios 9kina kelius 
ar tik ne į kultūrinį “bend
radarbiavimą.”

Kai žurnalistė nori, ji mo
ka stebėti. Ji aprašo kainas

mus ir turi sąlygas kūrybai, ži-į Linksma. girdėti, kad ai- 
noma, tokiai, kurios reikalauja tVIS dar sveiko pro- 
dabartiniai laikai. Jų knygos lei- 11 8iaiP sveikas, 
ūžiamos stambiais tiražais, ir jų
honorarai dideli.”

Rašytojams, žurnalistams 
ir kitokiems nuomonių suda
rytojams komunistai moka 
gerai, nes tai yra dalis pro
pagandos aparato, kuris pa
deda diktatūrai laikyti. Jie 
yra šių dienų dvasios žan
darai, kurie visur ir visada 
buvo gerai apmokami. Bet 
grįžkime prie trėmimų, ku
riuos žurnalistė apeina ir tikmiestuose gyvenančių žmo

nių gyvenimo lygio, nors R. k pa]iečia^ jj gaj^. 
darbininkų gyvenimą irgii H F

J. Jni.

Pakalbinkime draugus, Įtai

kyti “Keleivi.” Kaina

Tai pusė ar daugiau Lietu- Pasekmė iš kolchozų (bent'apeina tylom, tik užsimena,! “Teko susitikti ir tų rašytojų 
vos gyventojų. Kaip jie pa- dviejų) lankymo ta, kad žur- kad valgyklos naktinis sar- bei žurnalistų, kurie, teismo nu- |7JMk

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

LhtnvHkaa angliškas iv 

dynaa, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58C puslapiai, kaina

M. Krasinskas

Ilgiausias grįstas kelias hus
neims iš vakarinės Vokieti-: Kanadoj, kurs eina m’° New* 
jos į Berlyną ir iš Berlyno į foundlando iki Pacifico, ir bus 
vakarinę Vokietiją. Rusų baigtas kitais metais. Jo ilgis 
skraidymas tuose korido-įbus 5,000 mylių, kaštuos dau-
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

d. ir išbuvęs iki vasario 26 
d., turėjo pasikalbėjimus su 
trimis radijo stotimis, su te
levizijos stotim, su Detroit 
Nevvs reporteriais. Vasario 
25 d. vėlų vakarą p. Rajec
kas buvo rodomas TV (ka
nalu 4) žinių metu, kur jis 
padarė pareiškimą, kad lie
tuviai siekia laisvės ir kad 
Lietuva vėl bus laisva. Be 
to, nepriklausomybės sukak
tį atskirai minėjo šeštadieni
nė lietuviška mokykla, skau
tai.

Suvaidinta 
"Šypsančios akys“

Kovo 3 d. Ispanų salėje 
Detroito Dramos mėgėjų 
sambūrio aktoriai, vadovau
jami Z. Arlauskaitės-Mikšie- 
nės, suvaidino O. Graurokie- 
nės 4 v. komediją "Šypsan
čios akys“. Iš 13 vaidilų 4

Paminėta
Vasario Šešioliktoji

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 44-ji sukaktis 
šiemet Detroite buvo iškil
mingai paminėta vasario 25 
d. Minėjimas susidėjo iš tri
jų dalių: iškilmingų pamal
dų šv. Antano bažnyčioje, 
kur dalyvavo organizacijų 
atstovai su savo vėliavomis; 
iškilmingo akto bei meninės 
programos W este m High 
School auditorijoje ir vaišių- 
banketo pagrindinio minė
jimo kalbėtojo garbei.

Pagrindiniu kalbėtoju tu
rėjome Lietuvos atstovą Wa- 
shingtone p. Juozą Rajecką.
Jis pasakė nepaprastai pui
kia kalbą, kurioje smerkė 
bolševikinį kolonializmą ir 
tvirtino, jog Lietuva vėl su
silauks laisvės, kaip jos susi
laukė 1918 metais po 120 vajdjno pirmą kaitą, bet visi 
metų vergijos. Jis priminė suvaidjno gana gerai. Labai 
lietuvių delegacijom pnėmi- gaj]a? kad komedijėlė šį kart 
mą Baltuosiuose Rūmuose, buvo gana silpna, maža 
kaip didelį prezidento Len- kom}įkų situacijų, maža in- 
nedy mostą, ypač, kad dele- Į,įgOS> perdaug nuobodžių 
gacija sąmoningai buvo pn-monol If dar kas; nors 
imta vasario 16 d. Pasidziau-iBalfa? ren{^ maRiaudamas 
gė Lietuvos konsulato atgai-lgau?iai vakare dalp,auti, 

Kanadoje. Kvietė publikos tebuvo vos pora

AR IR JIS TAKSUS MOKA?

šuniukas, iškišęs liežuvį, akinius užsivertęs ant kaktos, 
plunksną pasiėmęs tarp kojos pirštų sunkiai dūsauja 
užpildydamas mokesčių blanką. Tiesa, šunys patys mo
kesčių dar nemoka, bet šitas šuva beviltiškai įklimpo 
į mokesčių apskaičiavimus norėdamas pedėti šeiminin
kei Mrs. Allan Gray iš Amity’ville, N. Y., kokią dalį me
tinių pajamų atiduoti Dėdės Šamo iždui ir kokią pasi
laikyti sau. • •

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE

Iviams, svečiams, saviems ir 
'savoms šeimininkėms už vi
sus darbus ir aukas širdingai 

i ačiū.
Pii m. Bronius Kova*

LOVVELL, MASS.

Klubas surengė 
Vasario 16 minėjimą

D.L.K. Vytauto Klubas 
i vasario 25 d. surengė Lietu-

prie vienybės, nes tik vie- šimtu, gal net kiek mažiau.
ningi būdami Lietuvai lais- ■ . __
vę laimėsime. Prelegento: Dalyvaukime SLA bankete gendromjs jį

NORWOOD, MASS.

jėgomis minėjom 
tauto* šventękalba buvo pertraukiama • Nors anie banketą čia dar 

ploiimų keliose vietose. ! kjtj rašys, bet neiškenčiu ne
iš amerikiečių valdžios pridėjęs ir savo 

pusės kalbėjo prieš pusmetį , SLA ' 352-ji kuopa saunų 
i JAV kongresą išrinktas.banketą vendą kovo 24 d AT PK Ferternlenko tautybės Lucfen N. !St. ciement žalėje. Tikslas- vletosAlto ,r ALRK Federa 
Nedzi (demokrates). Buvo tinkamai paminėti SLA dei- 
nriimtos atitinkamos rezo- mantinę sukaktį. Valgiais ir 
liucijos. Buvo taipgi perskai- gėrimais lūšią stalai ii- prog- 
tvtos Michigano gubernato- rama atliksią dainininkai iš 
l iaus ir Detroito m. burmist- Toronto. įskaitant visus ma- 
tro proklamaciios. skelbian- lonumus — bilietai į banke- 
cios vasario 16 d. Lietuvos ta tjk po 3 dol.. o jaunimui

Lietuvos nepriklausomy- 
tngrasio. ^-g atstatymo 44 metų nu

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Nevisuomet ir didmiesty 

gali pasimokyti
Pasitaikė New Yorke būti 

kovo 11 d. Tą dieną buvo ir 
Vienybės koncertas — jos 
butvusio redaktoriaus Juozo 
Tysliavos akademija. To 
didmiesčio panašiame pa
rengime dar nebuvau buvęs, 
todėl savo reikalus taip su-j vos nepriklausomybės pa

skelbimo sukakties minėji- tvarkiau, kad galėčiau ir į 
mą, kuriame kalbėjo miesto tą koncertą nueiti, 
majoras ir iš Bostono atvy- i Jis buvo gražioj Franklin 
kęs Andrius Keturakis, o K. Lane mokyklos salėj. Su- 
meninę programą atliko 0- įsirinko žmonių nemažai, bet
nos Ivaškienės vadovaujami 
tautinių šokių šokėjai.

Aukų surinkta .$143.55.
Stambesnieji aukotojai: Vy
tauto Klubas $50 (be to, jis 
veltui davė salę); po $10:
Moterų Klubas ir SLA 173 
kuopa, po $5: S. ir M. Nor
kūnai. P. Jurgelevičius, P. 

įžigelis, V. Kapeckas, J. Ta- 
' mašauskas. Gurskis $3, po 
;$2: Dzedulionis, Kučinskas, 
Steponavičius, Mumgaudisj 
Verseckas, Paulauskas, Pie- 
slikas ir Kapeckienė. Buvo 
ir mažiau aukojusių.

Savo darbu daug prisidė- ma girdėti, 
jo St. Kapeckienė ir M. Nor- 
kūnienė.

Visiems, kurie minėjime 
buvo, aukojo ar kuo nors ki
tu prisidėjo, didelis ačiū.

L. Paulauskas

zanus, kurie vedė žūtbūtinę 
kovą.

Jis priminė, kaip aukštai 
vertina lietuvių kalbą sve-i 
timtaučiai kalbininkai, ją 
laiko seniausia gyva kalba 
pasaulyje, atskleidžiančia 
daugybę senovės kalbinių 
turtų.

Daktaras ragino visus lie-

maniau, kad pamatysiu jų 
daugiau.

Konceitas prasidėjo ne 
3:30 vai., kaip buvo skelb
te, bet 40 minučių vėliau. A- 
kademijai vadovavo Vincė 
Jonuškaitė, o antrajai daliai 
J. Valaitis. J. Tysliavos apy
braižą davė Rašytojų Dr-jos 
pirm. Pranas Naujokaitis, o 
apie jo kūrybą kalbėjo rašy
tojas Juozas Petrėnas. Pra
nešimai buvo trumpi ir, at-

įLDD 7 kuopai paaukojo $20.
A. Buivydienė pranešė a- 

pie pasiruošimą Margučių 
.banketui, kuris bus balan
džio 28 d. Lietuvių Piliečių 
Klube (280 Union Avė.). 
Įėjimas $4.50, už gražiau
sius margučius skiriamos 3 
dovanos.

Ji taip pat pranešė, kad 
Komisija "Lietuvių išeivija 
Amerikoje“ Platinti, į kurią 
ieina J. Buivydas, V. Kalve
lis ir B. Spūdienė, jau parda
vė 14 knygų, iš kurių 10 nu
pirko Siuvėjų unijos 54-sis 
lietuvių skyrius.

J. Buivydas paprašė pasi
sakyti tuos narius, kurie tą 
knygą jau perskaitė, štai ke
liu narių nuomonės.

K. Bukaveckas sako, kad 
tai labai vertinga knyga. Už
trukęs savaitę, kol perskai
tęs. Daug vietos duota LSS, 
puikiai aprašytos lieturių 
kovos su kunigais parapijo
se, knyga lengvai skaitoma,

WASHINGTON, D.C.

cijos, kurion įėjo šie as
mens: Bronius Kovas, Vin
cas Kudirka, Jonas Strašins-
kas, Andrius Venskus, Jonas iPaPro.clus , j
Martyšius ir Jurgis Versiac- kovoti, aukotis ir aukoti Lie-

Pagerbe Pavergtųjų Tautų 
Komitetą

Lietuvos Atstovas ir Po-tuvius branginti savo kalbą, _ T. . , . _ ,
-• ir nenuilstamai ”,a Kajectene kovo 13

rodo, gerai paruošti, bet gai- VĮ??111* ver^a visiems perskai
to, kad nebuvo mikrofono,
todėl pranešėjų nebuvo gali- B. Spūdienė sakė davusi 

tą knygą vienai dipukei. kuri 
Meninė dalis buvo Įvairi: Pakaičiusi sakiusi, kad be-

aktorius Juozas Daubėnas j 1^Xlska. 
skaitė J. Tysliavos eilėraš-'. Kalvehs daug naujo
čius, dainavo iš Chicagos at- J°J®.atradęs, nes pats daug 
vykęs Algirdas Brazis, iš lvykių atsimenąs ir kitur bu
fonados viešnia Janina skaitęs.
Liustikaitė ir vietinė Lionė' Blažienei knyga labai
Juodytė, o Vytauto Strolios 
vadovaujamas pučiamųjų 
kvintetas pagrojo 3 dalykus.

\7io.lroa Vx**±** ▼ zurtcto vuviį V** ------_

diena Michigane ir Detroite.
Meninę dalį atliko šv. An

tano parapijos choras, su
dainuodamas keletą patrio
tiniu dainų. Po minėjimo 
bankete dalyvavo per 70 
asmenų, kur dar kartą p. J.
Kaieckas prabilo.

Reikia apgailėti, kad salė
je minėjimo metu tebuvo tik 
5-6 šimtai žmonių, kai kitais 
metais susirinkdavo per 
tūkstanti. Tačiau reikia pa
sidžiaugti, kad tie. kurie at
ėjo, Lietuvos laisvinimui su
aukojo beveik

po 1.50 dol. Tikrai, vertas 
dėmesio balius!

Alfonsas Nakas

DETROIT, MICH.

kas.
Bostono jūros skautų Ne

muno Tuntui iškilmingai i- 
nešus JAV ir Lietuvos vė
liavas. pirmininkas Kovas 
atidarė minėjimą ir paprašė 
kun. A. Klimą atkalbėti mal
dą. Po to sekė JAV himnas.

tuvos išlaisvinimui.
surengė Pasiuntinybėje 

priėmimą Pavergtųjų Euro-

patikusi, tik pasigedusi dau
giau duomenų apie "sklo- 
ką“. "Darbą“, "Naująją 
Gadynę“.

A. Buivydienė taip nat 
knygą perskaičiusi su dide
liu įdomumu. Visi svarbes
nieji Įvykiai joje atžymėti.

Kadangi tik prieš savaitę 
buvo Kazio diena ir susirin
kime dalyvavo Kazys Buka
veckas, tei jam palinkėta 

ilgiausių ir geriausių me
tų.“

Po susirinkimo sumesta 
po dolerį ir pasilinksminta.

Vienas ii kuopiečiu 

CENTEREACH, LI. N.Y.

jeigu L. Juodytė nebūtų gale 
išėjusi ir su gitara poros dai
nuškų dainavusi, nes jos šiuo 
atveju buvo tas pats, kas ir 
skanioj košėj deguto lašas.

J. V.

BROOKLYN, N. Y.

Tokio puikaus kalbėtojo į P.05 Taut« <ACEN) Vykd. 
kaip dr. Balvs Matulionis k'įm!teto S^1' 
Nonvoodas labai retai tesu-! dalyvavo devy-
silaukia. Pavergtų Europos Tautų

komitetų pirmininkai su P. 
E. T. Vykd. Kom-tu prieša
kyje, kuriam šiemet vado
vauja Ferenc Nagy, buvęs 
Vengrijos ministeris pirmi
ninkas.

I priėmimą taip pat atsi
lankė Valst. Dep-to pareigū
nai, kongresmanai ir kele
tas diplomatų. Be to, jame 
buvo ir VVashingtone gyve
ną Pabaltijo valstybių poli
tiniai veikėjai.

Minėjime buvo priimta 
atitinkama rezoliucija.

Meninėje dalyje pasirodė

Darbinga* LDD 7 kp. 
susirinkimas

Kovo 11 d. Bručo salėje 
buvo Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7 kuopos narių 
susirinkimas, kuriame daly
vavo ir svečias iš New Jersey 
K. Bukaveckas.

Susirinkimo pradžioje bu
vo pagerbtas minutės susi
kalsimu vasario 14 d. miręs 
kun. J. čerkauskas, LDD na
rys. J. Rimavičius, kuris gy
veno kartu su velioniu, padė
kojo kuopai už gėles ir vi
siems, kurie dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse.

St. Briedis išsamiai prane
šė apie Vasario 16 minėjimą.

Tolimesnei programai vado-! Bostono jūrų skautei, kurie 
vauti pakviestas Vincas Ku- atliko įvairius dalykėlius a- 

kordeonu, pianu ir dar pašo
ko. Jiems vadovavo Gintaras 
Čepas. Nonvoodiečiai Ro
bertas Visgirdą ' gerai pa
skambino pianu, o jo pusse
serė Francis Visgirdaitė gra
žiai pašoko.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu.

Uoli Alto darbuotoja Iz. 
Vasiliauskienė su savo talki
ninkėmis programos daly
viams ir kitiems paiuošė

Turėsime banketą-koncertą
SLA 352 kuopa iškilmin-'dirka. Trumpą žodi tarė 

gai minės Susivienijimo 75 kun. A. Klimas ir Norvvoodo 
metų sukakti šį šeštadienį, Vyčių pirmininkas P. Žukas, 
kovo 24 d. 7 vai. vak. StJ Pagrindinis kalbėtojas dr. 
Clements salėje (25th St. Balys Matulionis iš R. I. įro- 
prie Michigan Avė.). dančiais faktais nušvietė ru-

Programoje dalyvauja so- 'su komunistų vykdomus 
nemažiau, listai P. Radzevičiūtė ir B. niekšiškus lietuvių ir kitų' 

kaip kitais metais suauko- Maiijošius, kuriems akom-tau tų naikinimo darbus, 
davo dvigubai gausesnė pub- panuos muz. St. Gailevičius j Jis nušvietė, kaip rusų ca- 
lika. Ši karte salėie surinkta (visi iš Toronto) ir vietos rų varginama ir niekinama, 
$2.026.25 (pernai buvo su- tautinių šokių šokėjai, Go-japie 40 metų be spaudos ir 
inVto ?9 9;m viai Viirio ! rašto kentėjusi Lietuva po

BALTIMORE, MD.

rinkta $2.250). Visi. kurie 
salėie nedalyvavo ir aukos 
Altui įteikti neturėio progos, 
tai gali atlikt artimiausiu lai
ku. auka atiduodami per 
Elzbieta Pauzarienę, arba 
pasiųsdami tiesiai i Alto 
centrą: 1739 So. Haisted 
Street, Chicago 8, Illinois.

Be čia aprašyto sutelkti
nio nepriklausomybės minė
jimo, dar buvo minima sa
vaite anksčiau per ALB ra
dijo transliacijas, kur. skau
tu apmokėtas, be jokių ko
mercinių reklamų buvo skir
tas visas pusvalandis. Kitas 
radijo pusvalandis buvo Lie
tuvos prisiminimui transliuo
tas iš Winsor, Ontario CBE 
stoties, kuri paruošė lietuviu 
bičiulis J. E. Jeannette. Net 
keliais atveiais minėiimas 
anrašvtas Detroit News 
dienraštvie. Čia. žinoma, ne 
tiek Detroito visuomeninkų 
nuopelnas, kiek paties sve
čio p. J. Rajecko. Jis, i De
troitą atvažiavęs vasario 23

bienės vadovaujami.
Šeimininkės paruoš gar--I-jo D. karo lyg iš karsto kė

džių valgių. Prašome bilie-Jėsi naujam ir nepriklauso
te? iš anksto įsigyti. Jie gau- mam gyvenimui, sparčiais 
narni iš kuopos valdybos na- šuoliais vijosi Vakarų kultu 
rių. ringąsias tautas, kaip vėl 

klastingoji sutarčių laužyto
ja Sovietų Sąjunga 1940 m. 

Kuopa paskolino $200 .birželio 15 d. su šarvuotomis 
Detroito Lietuvių Namų Dr-j divizijomis įsiveržė ir oku- 
iai. Vasario 16 gimnazijai pavo Lietuvą, atnešdama vi- 
auko jo $25. j sai tautai istorijoj negirdėtą

Atstovai i Susivienijimo žiaurią tironišką vergiją, ku
ri tęsiasi iki šių dieni}. Rau-

Kitos kuopos naujienos

suvažiavimą išrinkti šie: Fe
liksas Motuzą, Antenas Su- 
kauskas ir P. Januška, pava
duotoju P. Bulgaris.

Kitas susirinkimas bus ba
landžio 1 d. 12 vai. Hispano 
Unidos salėje.

Koresp. Ona Balčiūnienė

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: “Lietuviu lieivija 
Amerikoje.” DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

Matysime "Pinigėlius“

"Pinigėlių“, Sofijos Ciur- 
skanią šeimynišką vakarie- h°nienes 4 veiksmų komedi

SLA 335 kp. susirinlrimas
Kovo 4 d. Paulausku nau

juose namuose įvyko SLA 
335 kuopos susirinkimas, ku
riame, Bronei Spūdienei pir
mininkaujant, buvo atlikti 
Centro Vykdomosios Tary
bos rinkimai ir aptarti kiti 
kuopos opūs klausimai.

Šita kuopa nėra gausi, bet 
įdomu, kad jai priklauso net 
4 Kaziai: Kazys Paulauskas,

ne ‘ ‘ jos, pastatymas įvyks Lietu-Z .. .. sudėta anie! Bukaveckas, gyv
T Utnvn- UI vinimo mika svetainės (851 Hollins JE j • Jd ’ . ab?iun- Cliffside, N.J., Kazys Degu-Lietuvos laisvinimo reika-,. knvn S2,000 irjų dar vis atsiun-St.) didžiojoje salėje kovo
... . , . T m r- x mėn. 31 d. čšešt.). Pradžiapinigai pasiųsti ALTo Cent- ? ya| 30 mjn vak Vaidins 

nn Aukojo po 25 dol dr. Ba]timorės ljetuvi dramos 
Balys Matulionis is R. I. ir m . bQl.e|is R\žisorius 
Lietukų sv. Jurgio parapija: |(maf Kaz|auskas
20 dol. Bronius Den,sovas; pjjmas; suaugusiems $2.50,

R'«K°Vav T $2.00; moksleiviams $1.00. 
Po 10 dol.: A. ir V. Tu

mai, Ed. Martišius, J. Marty
šius, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Bendrovė, B. Makaitis,
J. Duobas, J. Sitkauskas.

Po 6 dol.: A. Valentinas 
ir A. ir U. Navickai.

Po 5 dol.: South Boston, 
kleib. kun. F. Norbutas, kun.
A. Klimas, K. Šimėnas, P.
Tyla, J. Strašunskas, J. Ridi
kas, Iz. Vasiliauskienė, Z.
Zarankaitė, A. Venskus, D.
Razuliavičius, I. Tvaskienė,
P. Blažys ir P. Jaras. (Ma
žiau aukojusių pavardžių čia 
nespausdiname. Red.)

lams surinkta $283.25, visi

T1KRA TEISYBE

čia, iki šiol viso labo jau J’8, ^rP^los savininkasHia- 
gauta apie $3,000. Tai malo- leac!};.F1?-’ "jaunuolis Ka
nus reiškinys, bet iš antros ?XS. Mitchell, Brooklyne pla- 
pusės nemalonu, kad dėl to c!ai zin°™° - maisto kra’tu- 
minėjimo kilo Alte skyriuje vių savininko Charles Mit- 
kivirčų; klerikalai su tauti-! sūnus- Aišku, kad susi- 
ninkais pasipriešino pasiū- nnI<17no proga ir Kaziai bu-

donieji budeliai ištrėmė šim
tus tūkstančių įvairių profe
sijų lietuvių sunkiems dar
bams Sibiran ir kitur, kurių 
daugumas ir liko amžiams 
užkloti Sibiro šaltuoju snie
gu.

Dr. B. Matulionis paprašė 
visus atsistoti ir susikaupimo 
minute pagerbti visus žuvu
sius už tėvynės laisvę, ypa
tingai pabrėžė nepriklauso
mybės kovų nepalaužiamus 
didvyrius-savanorius ir šių 
laikų narsius sakalus-parti-

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
vra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 

Visiems programos daly-1 kaina tik 50 centų.

lymui kviesti pagrindiniu 
kalbėtoju dr. P. Grigaitį, 
nes jis esąs senas, reikią 
jaunesnio, kuris savo kalba 
uždegtų naujakurių jaus- j 
mus. Kas minėjime buvo ir 
to jauno kalbėtojo kalbą girt 
dėjo, tas žino, kad jokios ug
nies jo kalboje nebuvo.

Be jokio reikalo didelio 
erzelio mūsų visuomenėj su
kelta ir dėl delegacijos pas 
nrezidentą.

St. Briedis baigdamas pri
minė, kad H. Burke iš New 
Jersey, dalyvaudamas Spū
džių vedybinio gyvenimo 
35 metų sukakties minėjime,

vo tinkamai pagerbti. 
Pernai mirė du kuopos na

riai: Raimundas Jurevičius 
ir Antenas Marčiulionis — 
Marsin.

K. Žemaitis

KNYGOS JAUNIMU’

JŪRININKO S-.su: ADO VT O- 
TYKIAI. įdomūs ra---’-r "mai 
jaunimui. 10S n«l kai
na ...................... OO

MfiLYNT KARVELIAI. A V Ra- 
rono apysakaites va:k.nms. psL. 
kaina ....................................... ?1.50

VARTYS KARALTSKirns*- Liu
do Dovydėno apysaka. pat
kaina ..................................... J2.00
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privertė ją pasitraukti, 
sovietų Sąjungos ūkis

tvarkomas taip, kad jis nie
ku būdu negan issiversti oe 
vergų. į

liesa,

Antanui Žilinskuį’85 metui! Kur link Bendruomenė?
1,000 šeimų Karagandoj ,kamai pavaizduoti. Kitų dai- liesa, dabar ten 

lininkų pareiga — nutapyti medžioklė vykdoma
vergų
prisi-

J. VILKAITIS, Tbomaston, Conn.
...  .... ....................................................... . Antanas Žilinskas gimė ninko išrinkimo. Daug

Iš Sovetskaja Litva suži
nome, kad Į tolimą Kazach- ga^^^^^a^įžduoti du- kurnu“, nera jaunuolių lais- ninku kaime, Paežerių vai., vauti. bet uėl sekretoriaus 
staną paskutiniais metais i> jotiekio tiesimo darbus. Tai- vu noru aukotis sunkioms Vilkaviškio apskr., savaran- niekas nesivaržydavo, nes
Lietuvos atsikėlė nuolatiniai - ,...... --------- i.~j saiveoms komu- kaus, šviesaus ūkininko šei-gerai raštingų buvo maža.,

’ Antanas Žilinskas buvo tas, coup d AkTas-

kas
Mano vėliausiai pasirink-1 ALT Centro \ aldybos 8 na

štos organizacijos — Lietu-'rių, 34 direktorių, 1958 me- 
Bendruomenės piimau- ty kongreso šimtų delegatų,komunistinius pirmūnus, bri- dengiant neva savanoris- m. kovo 28 d. Bebri- norėdavo susirinkimui vado- janėių veikėjų pStikuojaiv; o per juos ir visuomenės sek-

cio choro tenoias, ypač po retoriui pavestą autoritetą.

. , , • si, jau spėjama, kad paroda gyvenimoapgyvenu daugiau kaip , nlstų paltijos L
vizito Baltajame Name yra

l,o0o seimų
Jie viską suskaičiuoja
Vilniaus radijas skelbia, 

kad 1961 metais 
buvo sumedžioti 
kiai, 7,684 rudosios 
3,8/7 usūriniai šunys, 161 
barsukas, 75 kiaunės, 16 ūd
rų, 203 stirnos, 900 šernų 
ir tt.

Suskaičiuoti ir . kurmiai, 
kurių buvę sugaudyta 163, 
655. Kurmių kailiukai esą 
vertinga žaliava pramonei.

moję.
štai i ic&oj ’ įaetas iš Ko- bebrininkų kaime būta 31 kuriam susirinkimuose tek

ios laiškas 8. Sokolnikovo, žemės ūkio sodybos su be- davo sekretoriauti. 
rurovsKiransstroj** tresto veik trimis šimtais gyvento-' Jo bendi amine iai social-pirmojevietojeALTosekre- 

. -. , • • Lietuvoje pasakojamas kadrų rengimo inžinieriaus. J4- Tai buvo vienas šviesės- demokratai, pajutę jo didės- toriaus dr. P. Grigaičio puo-
i°į e toks anekdotas: t ikslesnis to inžinieriaus pa- nių Kapsijos kampelių. Čia ni išsiprusinimą, tuoj Įstūmė limu.

ti oo,-* - j kaimą atvažiavusiam vadinimas butų — veigų ir spaudos draudimo metais ji i to sąjūdžio vadovybę. 1958 metais Amerikos
žurnalistui buvo patarta iš- medžiotojo. sava, Tilžėje ėjusi spauda Jam teko ir streikuoti ir Kai Lietuvių Kongrese Bostone
leisti ’ Tiesos“ laikrašti tik laimio antgalvis yra turėjo skaitytojų. Par vai-kur streikus organizuoti, los toks tenoras pasireiškė il
su pavadinimo antrašte, o vi- toks: ' Lustus, bet viliojan- kystės dienose Antanas ži-kovos buvo kietos, kaip ir prieš ALTo pirmininką Le
su.- kitus puslapius palikti tis kraštas“. linskas tą spaudą pažino ir aplamai tų metų gyvenimas onardą Šimuti, kurį tenai
baitus, švarius. į .jis rašo, kad ten dideli suprato, kad ji maskolių yra pasižymėjo Įvairiais šiurkš- nublokštą beveik plyštančia

—Kodėl? — paklausė nu- valčiai, Siaučia smego pū- draudžiama ir kad ją reikia tuntais is Įvairių pusių. širdimi teko dr. K. Drange-
stebęs žurnalistas. gos. Augmenija skurdi, bet slėpti. O kai paūgėjo, tai ir Antanas Žilinskas, atsidu- liui ir vyskupui V. Brizgiui

gio“.
Kiek tiesos "Tiesoje*

lapės,

Tokių užsimojimų buvo ir 
anksčiau, bet dabar virto

Šešių didžiulių pagrindi
nių organizacijų ALTui pa
tikėtas Įpareigojimas yra 
nelengvomis sąlygomis per 
eilę metų iki raidės vykdo
mas, vėliau atkeliavusiems 
jaunesniems ALTe dalyvau
jant.

Širdies, proto ir politinės 
evoliucijos troškimai mūsų 
tautoje yra visiems žinomi, 
ir tiems norams ALT veikla 
atitinka.

Išvenkime visokių coup 
d’Etat, kasyta dabar demo
kratijai nepribrendusioms

ranga žaliava pramonei 1 ~ Kadangi -Tiesoje” yra kraštas savotiškai gražus... patsai Ūpo ne tik jos skaity- ręs visuomeninio gyvenimo įvesti prie prezidiumo stalo, 'tautoms madoje. Kažkas pa
?Smo dėlei mt **<>. ““ ™ uda^if‘Sffi !SnX ’Mate “ manv

tume taiybiniams stati>ti-'teJPa i antraštę, — atsakė .labai reikalingos darbo ran- jau tada jis susiduie pastebimas, del to jam tek- dismentais jam pareikšta1 men as you can“ 
kams dar suskaičiuoti ir ka- kolehozininkai.
tiušines blakes bei kitus 
smulkesnius tarybinio rojaus 
gyvius, kurių kacapai enka
vedistų apikaklėse privežė 
į Lietuvą. Juk čia irgi ver
tinga sovietinė žaliava, ku
ria "plačioji tėvynė“ atsily
gina už mūsų žmonių žemės 
ūkio ir pramonės gaminius.

'Šluota* rašo apie.44

aos n- tai jaunų rankos. Su- su ano met0 pogrindiniu vei- davo ne kartą susidurti ir su 
prantama, senesnio amžiaus',

: tnontms, kitose gyvenimo 
pažangą 'sąlygose ipratusiems gyven

sią! iš Vilniuje leidžiamo 11. ten iš pirmos dienos kapi- 
satyros ir humoro žurnalo nynas. Na, jaunimas gali to 
'‘šluotos" kelios ištraukos įu&iaus krašto gyvenimo są- 
apie ’ pažangą“ žemės ūky: lygas ilgiau pakelti.
Skuodas. Antroje "Talkos“ i en dabar tiesiamas gele- 
kolūkio brigadoje prie kiau- žinkelis, kad turėtų geresnį 
lidės prisirinko pilnos duo- ausisieKimą su kitomis Sibi- 

Trąšų gamykla Jonavoje bės siutų. Kad nereikėtų jų ro žemėmis. .
(E) Jonavoje pradedama kompostuoti, pirmininkas J. , Esą, jau tame krašte dir-; 

statyti nemaža dirbtinių trą- iekus ir brigadininkas J. ba keli šimtai jaunuolių, 
šų gamvkla. Joje daugiausia 1 ubinas pasitarę liepė iškas- oaugiauria komsomolų. Mat, : 
bus gaminamos skvstos azo- *u 100 metnl kanalą, kuriuo jiems Įsakyti savanoriškai i 
tinės trąšos. Skystas azotas frutos ^ kiaulidės nuteka Į vysti kitur dirbti yra leng- 
gaunamas kaip degamųjų balas. Lž šio įacionalizaci- viau, negu kitiems. Jie orga- 
dujų perdirbimo produktas. n^° pasiūlymo Įdiegimą da- nizuoti. jų organizacija.
Tuo"tikslu i Jonavą bus pra- bar jie laukia apdovanojimo, kaip ir visa kompartija, tvar- 
vestas 45 kilometm ilgio du- Telšiai. Pergalės kolūkio kosi drausmės batalionų pa- 
jotiekis, kuris sudarys bend- pašarų virtuvės dar nepasie- grindais. įsakyta — Įvykdy- 
ro dujotiekio Dašava (U- kė dvidešimtojo amžiaus ta!
krainoj) -Vilnius-Kaunas at- technikos stebuklai. Todėl ~ 10 straipsnio autorius S. 
šaką. Toj gamykloj bus dar šakniavaisius ten smulkina Sokoinikovas, tikrai Lietu 
įrengta amoniako stotis, sau- kirvio bei kastuvo pagalba, voje neouvojęs,
sų gaminių cechas, šiluminė Sako> taiP sveikiau farmos jis iš Lietuvos laukia , C11
elektros ir balionu prinildv- darbuotojų raumenims. vaikinu ir merginų... Pa- ir tau ko nebuvo galima su- uai >ą.

1 Raseniai. Ždanovo vardo vergtos Lietuvos komsomoli- prasti, nes atiode, kad bet A. Žilinską

pasitikėjimą ir pagarbą. To ! Todėl reikia esamus veikė- 
paties choro ir tas pats teno-.j^ gerbti, jų skaičių didinti, 
ras yra ir dabar. Tačiau da- kad turėtume internaciona- 
bar atakuojamas ALTo sek- liniam tvanui didesnį atspa- 
retorius jau daromas kanki- mma.
niu, ir todėl jis Įgyja vis dau- Ta(į venkime žudę savo 
giau simpatijų ir rėmėjų. kūrybingus veikėjus.

Girdžiu, kaip kalba asme- Bendromis jėgomis sieki
nys, už Bendraomenės vari- savo tėvVnei laisvės, 
tų ribos stovėdami. Girdi— Alsku kad lauta yra ga. 
\ ienas kovoja, niekas jo linga ir garbinga turėdama 

proto ir daroo milžinus, 
j Visomis kūno ir proto pa-

lauja. .....................i jėgomis dirbdami, nutrauk-
To choro užsimojimai ir sime Lietuvai užnerta nelai-

neužstoja, bet jis atsilaiko 
ir jokios paramos nereika-

sutartinė yra tikra tragiko
medija.

Ne sekretoriaus pozicijos 
ALTe stiprinimui yra šie žo
džiai.

Pavojaus nėra. Jis pats 
savo pareigose yra tvirtas ir 
atsparas. Jis tiksliai išlaikotamsuolių pavydu ar keršta- 

2ilinskas sako, kad tuo vimu. Ne karta jis buvo 
rašo kad metu jis skaitė visa, kas tik SKunožiamas, uėl to teko sirinkusieji reikalavo, 

600 Jam 1 rankas pateko. Skaitė keisti ir gyvenimo vietas ir būtų leista kalbėti. P.

kimu.
A

kad 
Gri

gaitis pasišoko ant stalo kal
davo isitikini- bėti. Bet jis nuo stalo buvomn ątntvs; rcasemai. zuanovo varao vergtus Lietuvos Komsomoti- r-- r — --------—;     — -- w * * ....... i

kolūkyje stambieji raguočiai ja turės tiek jaunuolių su- k°ks skaitymas kiekvienam mus visur kovingai gynė, nnkusi gu,Priin() \tsira- 
Daihnmkai kurs girdomi tik viena karta per medžioti naujai gimstančiai lietuviui vra būtinas. nedalydama* nuolaidų, visai , : , ,

pagal naują programą dieną. Tokiu būdu testiki- vergų stovyklai. Į Sparčiai bėgo jaunystės nepaisydamas, su kuo tuii
(E) Po Lietuvos dailinin- masi ir žiema primelžti daug žiūrėkit, yra kas nutarė, metai. Anksti panūdo A. ži- leikalą. Jis ia*ė spaudoje ir J 

kų suvažiavimo, kaip Vii-pieno. " Į yra kas pavergtai Lietuvai linskas savarankaus gyveni- savo mintis gyvu žodžiu dės- s anlinkoie teko
niaus radijas praneša, imta-Jieznas. Pernykščių metų paskyrė Kolos pusiausaliui nio ir jautė Lietuvoje mas- ’ . veikti ir A. Žilinskui. Bet iis
si kūrybinio darbo ir vado- pradžioje "Jaunosios gvar- oRią jaunuolių duoklę iš kolių varžtus. Todėl jis, kaip • • s oc • neDaiūžo Savu isitikinimu"didinga KP dijos“ kolūkyje buvo 40 a- mūsų tėvų žemės! k daugelis to meto jaunuo- ^terbuiy, Conn., rengto nepal^._^ įsitikinimų

1963 m. numa-viu. Iki metu pabaigos jos inžinierius lapės gudrumu bų, nutarė išvyktiAmerikon. unne pramoga *u aino- buvo gerbiamas ir iš-
toma surengti respublikinė atsivedė 24 ėriukus. O da- vykdo tą Įsakymą, vilioda-Daug kas Amerikos gyveni- mi* 11 deklamacijomis. Bet . , M . T . S ,
paroda. Kadangi tada su- bar visą avių farmą ten at- ,!las jaunimą Kolos ’gražu-
kaks 100 metu nuo 1863 m. stovauja vienintelis avinas, mu"... Mat, ten šviečia šiau

rės pašvaistė, miškuose esa
ma medžioklei kailinių žvė- 
eiių. paukščių, na, ir vasarą 

.jumpam pasirodo uogų ir 
jybų. Tikras sovietinis ro- 

. Tokių vasariškai pro- 
aistir.ių dienų esama tik 

ėlios dešimtys, paskui už- 
ula sniegas ir ilgos bepro- 
vaistinės naktys.

S. Sokolovas baigia savo 
..sini tokiais žodžiais:

policija, bet jai nebebu
vusi išsi-

mės ir gėdos grandinė. Ne
eikvokime tuštiems ginčams 
brangios energijos ir dar 
brangesnio laiko.

Y’adovaukimės "Aušrinin
kų“ ir šių dienų didžiųjų tė
vynainių idealais, darbais ir 
sukurtomis organizacijomis.

Mūsų darbo keliu ateis 
Laisvoji Lietuva.

Dr. K. Drangelis,
ALTo Centro Valdybos 

naiys

NUKENTĖJO SLA NAMAI 
ATLANTIC CITYJE

vaujamasi
progiama'

Siautusi paskutinėmis die
nomis audra Atlanto pa
kraščiu pridarė milžiniškų 
nuostolių Atlantic City mies
tui, kuris yra nutūpęs ant

sukilimo, tai dailininkai ren- Kam ji paliko? Gal dėl ra
ka medžiagą sukilimui tin- gų?

Auga antroji Vorkuta
J Vlks

Plačiai pasaulyje yra iš- legijos sumetimais, 
garsėjusi pavergtos Lietuvos Sovietų Sąjungos
žmonių slaptai apdainuota -trategai jau iš patyrimo ži-

karo

:o, kad Sovietų Rusijai ne 
uk antrojo pasaulinio karo 
netu. bet ir ankstesnių bu
vusių kaių metais reikėjo 
užleisti didžiulius žemės plo
tus net iki Volgos, kad šio- 

• 1 ar kitokiu būdu išsisuk-

vergų stovykla Vorkuta (Pa
čioj šiaurėj šioje Uralo kal
nų pusėje). Tai Stalino 
"garbės“ pažiba, sovietinio 
ūkio pasididžiavimas, ne
duodąs ramybės Nikitai 
Chruščiovui.

Kad ir kaip Nikita Uhruš- u i- karo daug ko nepraki- 
čiovas užsimojęs Stalino -us.
vardą iš komunistų istorijos Ištobulėjus susisiekimo 
išguiti, bet Vorkuta, kaip ’riemonėms, Sovietų Sąjun- 
buvo, taip ir pasiliks jo, Sta- os karo strategai daro prie- 
lino, nuopelnas. Mat, Vorku- /-as. kad ateityje karo at- 
toj vergų iškasta anglis iga-į vėju sovietų armijai gali 
liną visą šiaurės pramonės tekti pasitraukti net ir už 
sritį aprūpinti pigiu kuru. Tralo. Dėl to ten reikia su-

Dabar sov ietinio ūkio at- h-v ti tokias ūkines sąlygas, 
eities planuose numatyta tad pasitraukusi kariuome- 
Užpoliaryje, Kolo pusiausa- • e alėtų ten ilgesniam lai- 
lv (pačioj šiaurėj greta:kui pasilikti, sustiprėti ir 
Suomijos), Įsteigti naują d i- au jomis pajėgomis tvoti 
dėlę vergų stovyklą. Neabe- priešui.
jotinai, šios vergų stovyk- Juk jau ir paskutiniojo 
los įsteigimas paspartins Ko- karo metu Sovietų armija 
Jos pusiausalio ūkį. O toks įtik prie Volgos ties Caricinu 
Kolos srities, kaip ir apla-H komunistų pavadintu Šta
mai viso Sibiro ūkio paspar-lingradu) pakirto vokiečių 
tinimas daromas karo stra- kariuomenės pajėgumą ir

Tiems, kurie ieško žyg- 
iarbių liaudies laimei, Už- 
poliarinės semaforai visada 
>akelti. Važiuokite pas mus, 
Iraugai!“

Semaforai visada pakel- 
i... skurdo ir šalčių nukan
kintiems nuvežti i kapus. 
)eja, ten mirusiųjų lavonai 
įelaidojami. Kapinių nesa
va. Lavonai sušaldomi ir 

sniego užpustomi...
O maskvinių komunistų 

pauda čiauškia, Įrodinėja, 
vad Lietuvos nepriklauso- 
nybės metais jos gyventojai 
ūkstančiais svetur emigravo 
arbo ieškodami. Taip, tada 

vas norėjo savo laisvu apsi
sprendimu galėjo išvykti ki- 
ur iš Lietuvos darbo susiras

ti.
O štai dabar maskvos oku

pantai vykdo prievartos 
priemonėmis emigraciją iš 
Lietuvos. Ir, svarbiausia, pa
sirenka iš jaunuolių tarpo ir

bet 
v<
sunkaus. Visi to gyvenimo nigus, o 11 Swu.n.c«,iviv.«-- ~ y-----d a"tT "N *Tr'~ Dauevbė namu
patogumai nelengvai buvo tus. Antanas Žilinskas visai onc.^ , A-^lln.s_ \'uke'ntėj0 ir Lietuviu Sūri
isigviami nors iu esama nepaisė, kad toki pranešimą kas LSS vadovybes buvo is- 11 Su-1')blgyjainP jų esama 1 r . i t nnktos toie nro-anizaciinUenijimo namas, kur vasa-dauo- ir reni padare plačiai žinoma ir nnKtas toje oigamzacijoje j - T ,

i Antanui čia sun- kugelio 'gerbiama asmeny- “U LSS metu ™odavo daug

Kiai su kasdieniniais .-upes- jT.a^^TMekj 'ienas iš BALFo dkekterių. pasimaudyti. Namas buvo
nais grumtis. ! « l^ki len Vėliau dėl senatvės iš ten

I asitraukė. Ir kitose bendri- 
ese organizacijose A. Ži- 
inskas yra atstovavęs LSS.

O ir dabar štai, jau susilau- 
vęs 85 metų amžiaus, Anta-

A. Žilinskas, jau Lietuve- 
je buvęs linkęs į visuomenini 0 Pa-'aK? ta. 
darbą, ir JAV greitu laiku Apie kunigus ką pasako- 
susivokė ir Įsi jungė Į lietuviu jo, nerašysiu, nes vistiek 
socialistinį sąjūdį. Jis tampa laikraštis to netalpįs, kadan-
socialistinės spaudos korės- gi daug žodžių nemorališki* jag žilinskas neapieįdžia sa- 
pondentu ir platintoju. susirinkusieji kartais net a- vo _ jisyra

Tiesa, jo atvykimo metais, kis užsiėmė is tos gėdos, y- irooklyno Lgg kuopos val- 
ypač 1904-6 m., uoliai veikė patingai motelis ir mergi- Jvbog _ finangų
dr. J. Šliūpo organizuojami nos . I etorius, ir tai jau daugel
laisvamaniai, bet A. Žilinsko Dt. J. šliupą* tada jau bu- netų, Lgs Literatūros Fon. 
tas jų veikimas nesužavėjo. v» nutraukęs visus lysius su (Io vaIdybos pirmininkas. 
•Jam atrodė jis tuščiaviduris, socialdemokratais ir juos vi- < dabar A Žilinskas do- 
I odėl jis prie jo ir nepriUpo. saip niekino. m "
Tada lietuvių tarpe virė ko- Tame V atei būrio, pobū- Venimu, skaito spaudą, lan- 
vos tarp vadinamų bažnyti- vyje būta ir dr. P. Grigaičio. kosj susirinkimuos. Tik, de
nių, laisvamanių ir socialis- D*. J- š»Iiūj)ui baigus kalbė- ja, jau visuose susirinkimuos
tų. Visos tos srovės turėjo ti, A. Žilinsko žodžiais, — 
savo draugijas, spaudą ir 
susirinkimų vietas.

Anot Antano Žilinsko, ta nuejO
la bet kurių susirinkimuose iiaos faj į siiP atsto-1 ašlijusi. Ir ji rudenėjant su
eidavo vai-zybos dėl pintu-vas drg. Grigaitis. Ih. Š1 pa_ auks 85 metų.
-------------------------------- klausė pirmsėdžio, kas tas Laikraščio skiltyse viso

siunčia juos i Atšiaurę sun- do vienas, žemantauskas pa- A- Žilinsko gyvenimo vienu 
kiems darbams. sakė: "Nepažįstama ypata“. kartu neaprašysi, šiandien

Kolos pusiausalyje gele- Tada Šliūpas išėjo iš kampo Taes čia telinkime draugui 
žinkelio tiesimo darbai vvk- užlaidos, pažiūrėjo, griežtai Antanui Žilinskui geros svei-

| ’ Tuom
kinas

tarpu 
iš

jaunas vai-
negali dalyvauti •' 85 
našta pasunkėjo. O

metų
ypač,

iššoko iš publikos ir kad ir jo bendrakeleivės— 
prie pagrindų stei- žmonos sveikata jau gerokai

domi ir žiemos metu. Ten galvą pakratė ir sumosavo 
jaunimas siunčiamas tikrai!ranka, kad neleistų.“
mirciai. Toliau nusakoma, kad su-ti!

katos, ilgai gyventi ir nu
veiktais darbais pasidžiaug-

sugriauta, 
uvių 
kur

dar nesenas ir atrodė labai 
stiprus, taisi amžiams pasta
tytas mūras, ir vis dėlto pa
šėlusi audra ir milžiniškos 
jūros bangos ji sudaužė. Jis 
stovėjo prie pat vandens.

Laimė dar, kad apdairi Su
sivienijimo valdyba buvo 
namą gerai nuo tokių katas
trofų apdraudus, todėl nuo
stolių Susivienijimas gal ir 
neturės.

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada priei 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kel«< 
rio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

įsigykite tą knygutę!
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PATERSON, N.Y. rį sudaro Jane Adomaitytė, 
pereitą pavasarį baigusi 
ivUtgers universitetą, Dalia 
Augul> tė, baigusi Douglas 
universitetą, ir studentės 1- 
lena Brazinskaitė ir Vita! 
Tallat-Kelpšaitė padainavo! 
šešias dainas. Po to Jonas 
btankaitis pagrojo akordeo- 

T . • -- “u lietu/išku melodijų pynę,C10J€ i® pabaigai n,ėraičių Lar-
tetas vėl padainavo lietuviš
kų dainų, lr dainininkės ir

Vasario 16 meninę programą 
atliko jaunimas

Šiais metais Patersono vi
suomenė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventę

: minėjo vasario 25 d. pamal
domis Šv. Kazimiero bažny-

Klubo naujoje salėje. Čią 
minėjimą pradėjo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas mu2ikantas progiama atlikoA. Rugys pakviesdamas A. ikiai ! aį,^niet.fai ju0 
Gudom, Švente. Rengti ko- 'uuko |abai u ; if ..
nuteto pirmininką, mineji- I jo jiems ka.u^u Usi 
mui vadovauti. Pradžioje, d2iav0si> ka(i kal-a buvo ap-
mergaičių kvartetui vado- sieita fct kviestinių' meninin- 
vaujant, sugiedoti Amerikos kų
*• "•*“" himnai’ ' Kaagremaaas Charles

iažią kalbų
a. A v uvr į-.«jioro •yrulvttiic - l iiom

atsistojimu pagerbti miru
sieji už Lietuvos laisvę. Jų 
atminimui Danguolė Masio
nytė paskambino pianinu 
n. v e Maria.

Dėl Pensilvanijos valsti 
joje siautusios sniego audros 
pagrindinis kalbėtojas dr.

ir Lietuvos
sukalbėjo parapijos klebo- taxo
nas kun. Jonas kinta. Po to žw|iiafc; l ironlja tik.

rai žus, ir Lietuva vei bus 
laisva.

Salėje aukų surinkta 705 
doleriai. Negalėję minėjime 

. dalyvauti pei eitą savaitę i- 
teikė 38 dol., taigi iš viso 
gauta 743 dol. Tikimasi su- 

_. rinkti dar daugiau. Daugiau- 
Antanas Kučas negalėjo at- sįa, kaip ii- kasmet, paaukojo 
vyku, todėl žodį tani buvo Jonas Kiukonis — 70 dol.. 
paprašytas konsulas Vytau-!kun> kleb j Kinta 30 dol 
tas Stašinskas iš New Yorko.; Fab Paranka 26 dol., kun.

Po konsulo žodžio p. Janė;V. Demikis 25 dol., Paterso- 
Adomaitytė perskaitė Lietu-

DEGINA JAV ATSTOVO AUTOMOBILI

a-.'ui nn.onu respublikos sostinėj riaušininkai protes
tuodami, kad bmusiam prezidentui llalaguer ir krašto 
. p-augos ministeriui gen. Edievarria buvo leista išva
žiuoti i .JAV, sudegino JAV ambasadoriaus asmeninį 
ii keiis kitus ambasados automobilius.

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

Gražiai paminėjome 
Vasario 16

AUSTRALIJA

J. Arminas sunegalavo

Puslapis penktas

KAS IR KUR TAIP RASE?

Vytautas Sirvydas Vieny
bės Nr. 10 su pašaipa rašo:

"Mūsų spauda juk pilna 
rimtų teigimų būk tauta su
rusinta, o jaunimas Kazach- 
stanan išvežtas**.

— Na, o ką šiandien tėvas 
pasakysi?

Galiu pasakyti, kad 
Įpereitą naktį turėjau čiudną 
[sapną.

— O ką sapnavai?
— Sapnavau, kad nusipir-

Jei V. šinvydas nebūtų pa
rašęs "rimtų“, nebūčiau at
siliepęs.

Aš skaitau visų pakiaipų 
spaudą ir tik komunistų laik- 
įašciuose randu parašyta 
taip, kaip V. šiivydas rašo, 
bet ir ten rašoma pasityčio- 
jant iš nekomunistų: girdi, 
jie taip tvirtina.

Nenoriu manyti, kad V. 
šiivydas tuos Laisvės ar Vil
nies žodžius laiko rimtais. O 
visoj kitoj spaudoj aš iki šiol 

i te radau rašant, kad komu
nistai Lietuvą rusina, kad 
jie vežė ir veža daug žmonių 
is Lietuvos ir kad lietuviai 
toms rusų pastangoms visaip 
kaip galėdami priešinasi.

V. Šiivydas to nežino ar 
nenori žinoti, nors tą ir pa
tys komunistai pripažįsta, tik 

į jie tvirtina, kad lietuviai sa
vanoriškai į Rusijos gilumą 
kt liauja. Bet mes žinome, ką 
reiškia "savanoriškumas“ 
k< munistų "rojuje“. Ten juk 
ir sūnus tėvą ar motiną "sa
vanoriškai“ enkavedistams 
išduoda.

O kokia ten yra tikroji

i Jurgis Arminas (Glušaus-
•vos neuriklau^omvbės * oa- o - Bendnį?™ei}ė Minėjimą surengė Lietu-kas), gyvenantis Hindmar-

..... . . ... . ‘ .L-e 1 ao**’ atersono Piliečių vių Bendi-uomenės Apylinkė ishe, SA, sunegalavo. Porą
. *l.ai lj1JĮe’e * . a ^* Klubas 25 dol., Gediminas vasario 17 d. Slovakų salėje, savaičių gulėjo ligoninėje,

riau, tai nega etų ui o- Nedidelė Patersono kolo- Klimas 15 dol. Jam vadovavo valdybos pir- kelias savaites gydėsi na-
giau‘ x, ... ... . įmja kasmet Lietuvos islais-j Pabaigoje A. Gudonis mįninkas Čepukas, įdomią1 mu0Se Dadar pradėjo dirb- Y- J1“ T °J1

— Ne tiktai galėtų būti, vinimo reikalams suaukoja šventei Rengti Komiteto paskaitą skaitė žinomas vi- ti bet prarastos sveikatos V* širvyd^ gah su’
padėkojo už ------ - - • ~ » 1bet ir būtu blogiau. 

— Kodėl?
giazią sumą pinigų, kasmet 
įvykdo nustatytą kvotą. To-

vardu gau:
dalyvavimą, aukas ir mer- čvs

— Todėl, tėve, kad dabar del Šventei Rengti Komiteto • gaičių kvartetui bei Jonui ~ 
kau raugintą agurką, o tas:milionai žmonių Amerikoje iždininkas A. Masionis pra- Stankaičiui už erražiai atlik- 
ągurkas pavirto į lekiančią į dirba ginklų ir kitokių karo sė ir šiais metais aukoti taip,
akėtą ir pradėjo nešti mane reikmenų gamyboje. O jeigu ! kaip ir kiekvienais metais 

aplink žemę. Jes, neša ir ne-* tūtų sutarta nusiginkluoti irlbuvo aukojama. Ta proga jis 
pranešė, kad Jonas Kruko-

Stankaičiui už gražiai atlik 
tą meninę programą.

Patersono lietuvė

nu-
at-

sa, o as zuinu žemyn ir sau-'daugiau ginklų nebegaminti, 
kiu: ’ Maiki, Maiki, ar tu tai tie milionai žmonių pasi- 
mane matai?“ Ale tavęs nie- liktų be darbo. Šito tai 
kur nei dūko. Ar tu gali pa- bijosi ir VVashingtono vy-

i— -—s k- u;4^.1-i.„nų LUK? •no nnoaį.-an\ i,
Ikia?

— Galiu. lyra jau apie 5,000,000 be-
— Nu, tai ką? Idarbių, o jeigu prisidėtų dar
— Pereitą kartą aš tėvui keletas milionų, susidarytų

[aiškinau, kaip jautėsi Ame-i sunki krizė.
Įrikos astronautas Glenn, lėk-

nausyue. .ir yra nu uijuvia, 
: tėve, nes ir dabar Amerikoje

nis, kuris ir šiais metais da
vė didžiausią auką — 70 
dol., Vasario 16 d. proga
r ctteisuuu UIUI1UIV-v įesctjai 
kai nupirko 17 knygų už 51 
dol. Tai pačiai bioliotekai 
pereitais metais jis nupirko 
12 angliškų knygų apie Lie-

ū suomenininkas Stasys Bak- dar neatgavo. Linkime drg.
į T . . i-x* • •* mervje peisknitęs V• a•Jurgiui ligą nugalėti įrgnz-
ti į visuomeninius dirvonus, 
kuriuose darbo tiek ir tiek.

J. Arminas, atsidūręs .žodžius, kuriuos jis pasakė 
Australijoje, dirbdamas Pn--Chicagoje 
,verstinį darbą ir gyvenda- 

Vasario 11 d. staiga visai mas palapinėje, pradėjo 
nesirgęs mirė Jurgis Adome- leisti pirmąjį lietuvių laik- 
nas-Adams, 88 m. amžiaus, rasti Australijoje — Austrą-

J. š.

CALGARY, ALTA

Mirė seniausias lietuvis

pasakotus neseniai iš Lietu
vos pabėgusio šviesaus žmo
gaus geologo Juo^o Miklovo

MAIRONIO METAI — 
LIET. KULTŪROS METAI

PLB Valdvba 1962 metus

"Maskvos teroristas 
baudžiamas ilgus metus reiš
kėsi Lietuvoj. Jis fiziškai 
naikino mūsų tautą. Dabar___  _____ Velionis visą laiką pasižy- lijos lietuvį, ir jį leido kele-

Didžiojo mūsų poeto 1IM,’neJ°8era’ve,kate, tik pianus metus.
metu sukaktis'verta lokio# l’®;? metų jo akys buvo kiek Vėliau jis apsisprendė mo- 
garbės. Pritardami LB ini. ^Įėmusios, bet po operac. 
ciatyvai. Lietuviu Rašytojų jOS vel gClal mate- 

(Įrištame

----pasneibe

į tuvą. Be to, Lietuvių Piliečių į Draugijos vardu

kytis. Vokietijoje jis buvo 
baigęs Komercijos institutą, 

Jis priklausė Calgarlo Lie-bet be vietinės aukštosios

JIS ją

dvasiškai: sunaikinti kalbą, 
sunaikinti papročius, sunai
kinti visą tautą.

"Aš džiaugiuosi, galėda- 
* mas Tamstas pasveikinti Va

sario 16 minėjimo proga ir_ Sakai, to hyžiaus bijo-'Klubui jis užsakė laikraščiui Maironio metus pavadinti tuvių Dr-jai, nė vienas viešas l™®^^ ......ejunv ..
damas aplink žemę. Taigi sj į,- pati valdžia. Tai kodėl už 32 dol. Tokiu būdu jo au- lietuvių kultūros metais. Prie -'t-tuiių pai engimas be jo 1 _ ..t. ... perduoti jums sveikinimus
š to ir gimė tėvo sapnas. į ji stoja už nusiginklavimą? ba yra 153 dol. Tai tikrai minėjimu iškilmingumo pri- eapMėjo, buvo pažangus re gau i čia au s osios mo- . pavergtos Lietuvos Per-

J J 6 * - - -- ____ :__ 'žmogus, ilgus metus skaitė kyklos diplomą ir to pasiekė. ______
su

— O aš rokuoju, kad bus 
Midelių permainų ant svieto. 
[Amerika gali padalyti uga- 
|:las su Sovietų Rusija, ir ta
da galėsime nulėkti raplenu

Lietuva. Aš labai norėčiau

__Tėvas žinai kad kiek- geriausias pavyzdys visiems dėkime dabarties gyvenimo zjn?SUi.- ...... . - . -»ji-i-
vienas žmogus bijosi opera-, įeUMam kai t paielgas savajai ekonomijos moks-
cijos; tačiau jeigu žmogus le“ °ay® tautą ir Kultūrą. .kultūrai- 1 sius keliolika mei,■ g^,en-lu bakalauia ir iau gavo „e-". .. .
serga ir žino, kad tik opera- Vaclovas Ciziunas per-; Maironis vra ne tik dide- • \ u fi.J1.|VJ "Ten Lietuvoje kankmtoecija gali išgelbėti jo gylybę, 'skaitė rezoliucijas JAV ,-re- lis poetas, bė, ir tautos p,isi-!®amas v,.e.n 18 menkos senat- blogą lai bų 

..... .tai jis operacijos piušosi. zidentui, Valstybės sekreto- kėlimo vadas. Jis iškilmin- '<s pensijos. Kadangi J. Atminas neia
iamatyti,.kaip dabar atrodo -laip vra ir su ntisiginklavi-riui Dean Rusk, Jungtinių gai ir su giliu isitikinimu', Ji palydėjo f Sv Manjosbs tų, kuriems rupi tik savo 
’lungės parapija, kur mano tėve Ginkiavimasis .Ta Tautų Ambasadoriui A. Ste-.skelbė kultu,inės'kovos šū- kapines vasario 14 d. didelis asmens reikalai tai neabejo- 
alkais buvo tiek daug gra-!va|st bj „ jį ,a įnt|venson> Amerikos Lietuvių Ikius ir idėjas: "Paimsme!bū'>s žmonių, nors buvo|tina, kad jis dabar, sveikatai 

žiu mergų. |gyventojų sunkia mokesčių Tarybai Susirinkimas jas ’-k>- k„„„. i. darbo diena. Isustiprejus, jsijungs , vietos
• v ė!Ii^'a"li’e^iidw- našta ir veda prie karo. Tai priėmė vienbalsiai. Tris pir-

!eatro,io.alkad Amerika gi- baisus Įjojus, kuri gali pa- mąsias studentas Algis Sau- 
etų su Rusija susitaikyt.

aukštosios būti vist 
būti

ryžtą 
laisviems 

mums kartu.

šalinti tiktai nusiginklavi- lys išvertė į anglų Raibą.
- O ka gali žinoti. Maiki. ma\ N"'s kapitalistinė A-i šiais metais meninę prog-

iuk gazietos rašo, kad Svei- menka jo bijosi, kaip ligoms ramos dali atliko vietos jau- 
arijoj susirinko didelės i®P«?C.,J®\ tac,au. nimas Tai programai vado-
aisivbiu galvos ir tariasi a.,be stoja uz nusiginklavimą, vavo D. Masionytė. Pnmiau- 
>ie nusiginklavimą. Nu, O^ab »*»»»,»» mergaičių kvartetas, ku-
jeigu visi nusiginkluos, tai ^st'®fos. Ar dabar ais-,------------------------------------
r bus pakajus ant svieto. * VT ...
- Bet man. tėve, nešino- ~ ‘\aasa’

’ O ko nesupranti?i tikėti, kad ta nusiginklavi
mo konferencija Šveicarijoj 
galėtų susitarti, nes ji dar 
Nebuvo susirinkusi, o Mask
vos laikraščiai jau pradėjo 
l-me’kti Ameriką, kam ji 
rengiasi atnaujinti sprogme- 
inų bandymą atmosferoje, 
eieu tą patį darys Rusija. 

:>e to, Amerika laikosi to 
nusistatymo, kad nusigink
lavimui turi būti sudaryta 
tarptautinė priežiūra, o Ru
sija tokiai priežiūrai griežtai 
priešinga. Nei viena nenori 
nusileisti ir, turbūt, nenusi
leis. Kaip tat jos galėtų su- 

Isitaikyti?
— Bet kas būtų, Maiki,

[jeigu atsitiktų stebuklas ir 
Įsvietas nusiginkluotų? Juk 
[tada visiems būtų geriau, 

sreriau ir Amerikai, ar ne? 
— Iš vienos pusės, tėve, 

^Amerikai būtų geriau, o 
Skitus blogiau.

stovybė ir jos įsteigti konsu
latai, kas sudaro kaip ir ofi- 

Pasakyk man'trumpai jcialM pagrindą kovai už Lie-
tuvos išlaisvinimą. Tas Lie
tuvos okupantą erzina. Bet 
jeigu Amerika pripažintų 
Lietuvą Rusijai, tada mes to 
pagrindo netektume, ir mū- 

;su viltis susilaukti laisvos

ir aiškiai, be jokių operaci
jų, ar mūsų Lietuvai būtų ge
riau, jeigu visi nusiginkluo
tu, ar kad ginkluotųsi ir pra
dėtų vainą?

— Aiškaus atsakymo, tė
ve, aš i šitą klausimą neži-' Lietuvos sumažėtų. Bet jei 
nau. Čia galima tik filoso-!gu tarp Amerikos ir Sovietų
fuoti.

— Nu, tai pilvaliuosuok.
— Jeigu pyktų nusigink

lavimas, tėve, tai jis galėtų 
būti tiktai Sovietų Rusijos 
sąlygomis, nes kitaip su ja 
nesusikalbėsi. Viena iš tų 
sąlygų, be abejonės, reika
lautų, kad Amerika pripa
žintų Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Rusiją, ko ji dabar 
nepripažįsta. Kad ir nedaug 
tas nepripažinimas reiškia, 
vis dėlto jis Maskvą erzina,

jį nes Amerikoje tebeveikia 
i nepriklausomos Lietuvos at- šė su Taryba.

idėjas: > ,
arkla, knvga, lyra ir eismejua‘ , (‘lena- . . , ,
Lietuvos keliu!“ ‘ Dukterys laidotuvių daly-!lietuvių darbą. _

Maironį.,, metais visa jė- '-ms V įctoria salėje pavaiši-1 Nepriklausomoj Lietuvoj 
ga atsigręžkime i lietuvišką- ®- <'a b®'« 11 .kalbM; £ Lu- į- Ąrminas ilgą laiką dirbo 
ją kultūra: dėmesys lictė- ms B. \ auga ir A. P. Nava-Teisių ligonių kasoje.
viškai knygai, dailininko pa- “a l>aparakojo aide velionio 
veikslui, lietuviui kompozi- £>venĮm3- 
toriui. Mūsų parengimai ir Velionis gūmė Berčiūnų 
pramogos šiais metais turėtų kaime, Krinčino parapijoj, 
būti ypatingai kruopšti, ne 
tuščiaviduriai. Ypatingas giausiai gyveno Chicagoje. 
dėmesys jaunimui. Jo įaugi- kurio laiko sugrįžo į Lie 
mas i lietuviš.Ką kultūrą te- ’ ^en kelis metus pa
būna mūsų visų gyvybinė ‘ u\ts, 1919 m. atvyko į Ka- 
pareiga. * r.adą, prie James Rivei

LR D visur, kur tik gale- r>iidge, netoii Sundre, Altą. 
dama. talkins Maironio pa- nusipirko ūkį ir jame gražiai 
gerbimui ir kultūrinei veik- Įsikūrė.
’ai. Tačiau LB, kaip visus Bet sunegalavus žmonai, 
lietuvius jungianti kultūrinė 
visuomeninė organizacija 
turėtu stoti Maironio metu

žmogus nenulenkia galvos 
ir dabar raudonajam žudi
kui. Kovojanti tauta Lietu
voje tiki, kad ir jūs tebesate 
ryžtingi nešti laisvę tėvų že
mei“.

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašytą knygą “LIETŪ

KI. atvyko į JAV, ii- VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa- 
zeikslų, gal ten ir save pa- 
natysi. Kaina minkštais vir- 
eliais $4.00, kietais $5.00.

Vadinasi, ir ką tik iš Lie
tuvos atvykęs patvirtina tai, 
ką išeivių nekomunistų 
spauda rašė ir rašo.

Nedera V. Sirvydui vieno
dai su Maskvos gegutėmis 
kukuoti.

R. M.

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

1931 m. jis persikėlė gyventi 
i Calgarv, čia įsigijo namus, 
kuriuose būdavo visu lietu-

Užėjus blo-
vietoje kitu organi- ?ietns metams, miestas jo 
iniciatyvą, planuoti paidavė už mokes

čius. Vėliau, žmonai mirus, 
jis persikėlė pas Grigus, kui

tai nepasiliktų tik eiliniais, ’’’ nurė. 
nieku neatžvmėtais metais. Velionis buvo vedęs du 
LRD vardu nrašome JAV l<a»tu ir abi žmonas pergyve- 
LB Centro Valdybą įsteigti no. Liko dvi dukterys: Ade 
nuolatine metine lietuviu li- lė, gvv. C levelande, ir Emi- 
teiatūroš premija. ‘ lija. gyv. Sundre, ir posūnis

LRD Valdvba: Lukas, gyv. prie Sundre.
Pranas Naujokaitis, Algir- Lai -būna tau, Jurgi, leng- 
das Landsbergis, Paulius va Kanados žemelė, o Tavo 

gili užuojau-
Leonardas

Rusijos kiitų karas, tai Lie- kultūrinės veiklos pl iekyje, via suėjimai, 
tuva, kaip ir pati Rusija, ga- derinti 
lėtų būti visiškai sunaikinta, zacijų 
Šitaip filosofuojant,
siūlosi išvada, kad Lietuvai ir budėti, 
visgi būtų geriau, jeigu įvyk
tų nusiginklavimas ir užtik
rinta taika.

— Nu, pagyvensime, Mai
ki, ir pamatysime, kas bus 
toliau. Aš rokuoju, kad vis 
dėlto galėsime siuntinėti de
legacijas Į Vašinktoną ir pa
skui peštis tai-p savęs, kaip . .
dabar Bendruomenė susipe-[Jurkus, Kotryna Grigaitytė, aitimiausiems gili uzuoja 
OA eit Tarvka Leonardas Žitkevičius. ta. A. Kučinskas

tėve, kultūrinius ski metų darbus 
kad Maironio me-

“Keleivio” 1962 Metų

KALENDORIUS
JAU SIUNČIAMAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS 

PRAŠOME SIŲSTI UŽSAKYMUS

‘ Keleivio” Kalendorius 1962 metams jau atspausdin
tas. Jame via daug įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass.
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ROMUVA VĖL DAVĖ 
GRAŽIĄ DOVANĄ

MOTERĮ! SKYRIUS
ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusiu taką
Tęsinys

— Ut, atėjoPūkienio Uršė, klausia, kaip šiandien 
ligoniui valgyli, ar sausai, ar su pienu?

— Tai čia ne mano dalykas, mama, tepasiklausia 
klebono, — jau nebelipšniai atsakė kunigėlis ir vėl įsi
kniso į apaštalų gyvenimą.

Motutė nepasijudino iš vietos, lyg susimąstė, pridėjo 
prie žando pirštą, suringavo kaktos raukšles, padariusi 
didžiai dievobaimingą seną savo veidą.

— Tegu klebono pasiklausia, mama, tatai ne mano 
dalykas, — paantrino kunigėlis, norėdamas veikiau jos 
atsikratyti.

— Taigi, taigi, gerai, pasakysiu... — silpnu balsu, 
linguodama galva, prabilo motutė, bet trauktis iš vietos 
nenorėjo.

— Va, dar. Baltuškienė atnešė vištą ir dešimti kiau
šinių, tai prašė, xad kunigėlis, laikydamas pirmąsias mi
šias, atsidustum ir už jų ”pamiliją“.

— Vaje, mama, kiek aš prašiau: nepriimk, iš nieko 
nepriimk nei vištų, nei kiaušinių, nenoriu aš tų aukų, susi
mildama nepriimk. Virk man prastus baltintus batvinius, 
o vakarais duok rūgusio pieno ir šutintų bulvių. Susimilda
ma daugiau nebepriimk.

— Tai ką gi darysi, kad ntša. va, ir gana. Vakar dar 
Leibokui pardaviau kapą kiaušinių ir tris vištas.

— Nepriimk, mama. nepriimk, sakau, nepriimk.
— Gerai, gerai, sūnel, nebepriimsiu, tik vakar, va, 

dar Uliokienė atnešė du gaidžiuku, tokie riebūs, gražūs, 
tai vieną šiandien kunigėliui paploviau, o kitą pasilikau 
veislei... Tai prašė, kad kunigėlis pasimelstum už jos 
vyro dūšią, mat, "arielka“ sudegė advente. Dieve, duok 
am dangų.

— Uliokienė tokia beturtė našlė ir dar su ketvertu 
vaikų. kaip. mama, nuo tokios vargšės priėmei?

— 0 kad padėjo ant žemės vidurasly ir išėjo. Sako: 
’’Tegu kunigėlis pasimels už "griešnyko” Uliono dūšią.“

— Te, mama, dvi ketvergi ir greičiau atiduok jai už 
gaidžiukus, — ir kunigėlis, pakėlęs sutaną (dėlei ko la- 
oai susigėdo visą laiką priemenės duryse stovėjusi ir klau
siusi Pūkienio Uršė), išėmė iš kelnių kišenės pinigus ii 
padavė motinai.

Jau Maldutis buvo sučiupęs ieškomą minti, kaip 
staiga užpakaly vėl kažinkas sukosėjo.

—Štai, Uliokienė pridėjo dar prie tų dviejų ketvergių 
auksiną ir prašė, kad kunigėlis paskiau mišias atlaikytum: 
daugiau, sako, dabar neturinti.

Kunigas pašoko nuo suolo, nubraukė rankove pini
gus, kuliuos buvo padėjusi ant stalo motutė, ir, sugriebęs 
dreviarium Romanum, išbėgo per sodą laukan.

— Dieve mano, ir taip reikės per visą gyvenimą 
Kankintis ir vargti, be jokios kam naudos, su tais tam
suoliais, fanatikais! Kam dar jiems tokie pamokslai, kam 
aš čia vargstu, ruošiuos ir visur rankioju medžiagą... 
Juk jiems, ką tik pasakysi — vis priims už tiesą, kaip 
prakalbėsi — vis bus gerai.

KFLFTVT^, «0. BOSTON.

SKAUTĖS RODO SA VO UNIFORMAS

Amerikos skautės mini 5l» metu sukakti, čia matome įvairiu laipsniu skautes ju 
1921-1926 metais dėvėtais drabužiais.

Neseniai New Yorke į- 
steigtos knygų leidyklos 
"Romuva“, kuriai vadovau
ja Jonas Galminas, pirmasis 
leidinys buvo A. Baranaus
ko Anykščių šileli*. T as nuo
stabus mūsų literatūros vei
kalas ne kaitą yra išleistas, 
bet taip gražiai, kaip Romu
va jį išleido, dar niekada jis 
nebuvo išvydęs pasaulio.

Po šitos dovanos Romuva 
knygą mėgstančiam lietuviui 
padovanojo kitą gražų leidi
nį — poeto Jono Aisčio “Po
eziją“, pilną jo sukurtų eilė
raščių rinktinę. Tai 420 pus
lapių knyga, kietais virše
liais, su dailininko Vytauto 
K. Jonyno aplanku, kaina 
$6.00.

Jonas Aistis yra vienas 
mūsų žymiųjų poetų, jo eilė
raščių knyga Užgesusios 
chimeros akys 1937 m. gavo 
Lietuvos valstybinę premiją,

7. Pabūk nors trumpai vie;! o Sesuo buitis 1951 m. Aidų 
na, kad galėtum dvasiškai • žurnalo premiją. Poezijos 
susikaupti, arba užsiimk sa- mėgėjai dabar tikra džiaug-

Fifth Are. (3rd Floor) New 
York 17, N.Y.

Kadangi šiandien prasi
deda pavasaris, tai iš šios 
rinktinės šeštame puslapy 
spausdiname vieną eilėrašti 
”Pavasario simfonija“.

VIENUOLIAI-PLĖšlKAI
Italijoj, Messinos mieste, 

teisiami 4 vienuoliai kapuci
nai, kaltinami kartu su 3 pa
sauliečiais žmogžudyste ir 
plėšikavimu.

JIjOKAI

PAVASARIO SIMFONIJA

Švelnus, švelnus vėjelis pūtė,
O žemė pašalu kvepėjo—
Žydėjo vieniša kvaputė 
Ir vagose vanduo klegėjo. . .
Klegėjo džiaugsmą dar nedrąsų,
Į saulę spindinčią žiūrėjo—
Svajonėm driko beržo kasos 
b- atsargi sula tekėjo.
Prabilo varpas, ir gailingai 
Laukais Įmirkusiais nuėjo.
Ir supo kvapsnį stebuklingą 
Pavasario lengvučio vėjo. ..
Ir nešė kvapą, dvelkė, pūtė 
Švelnus vėjelis pralinksmėjęs—
Kvepėjo nuostabi kvaputė 
Ir žemės pašalas, ir vėjas.

Jonas Mišri*

Iš neseniai pasirodžiusios -Jono Aisčio eilėraščių rink 
tinės “Poezija.” kurią išleido Romuvos leidykla Nevr 
Yorke.

vo mėgiamu darbu.
8. Aišku, kad turi turėti

laiko kasdien išsimaudyti.

NEBŪKIM ŠYKŠČIOS

MŪSŲ SVEIKATA 
PUODE IR KATILE

Mes. šeimininkės, turėtu 
me žinoti, kad mūsų pačių

(juose via daug kalci jaus, 
fosforo, proteinų, vitamino 
A ii- šiek tiek vitamino B.

Visi grūdiniai gaminiai tu
ri daug B rūšies vitaminų.

ir mūsų šeimos sveikata Mėsoj yra daug proteino, žu-

tų toks, kuris savyje turėtų 
—Dievuliau mano, Dievuliau mano! Juk jiems dar pakankamai visų medžiagų 

užtenka tokių niekniekių, kaip šventa Alena su šventa j reikalingų mūsų kūno išeik- 
Darata grabo ir kryžiaus ieškojusios... į votai energijai atstatvti. Mes

Kaip užžėlusi šita dirva! Viskas eina pirmyn, viskas dažnai dėl savo nežinojimo 
auga, plėtojasi mokslas, kultūra, mes vieni tebestovime sugadiname ir gerą gamtos 
vietoje, pakelėj grąžomės ir dar trukdome kitiems. Vis
šaukiam apie savo neklaidingumą, apie savo pastovumą:
'’Katalikvbė niekam nenusileidžia.“ J m .

— Tuo tarpu kiekvienas galvojąs žmogus, susidūręs 
bent su gamtos mokslais ir su mūsų principais, aiškiai 
pamato visą mūsų atsilikimą.

— Tiesa, pripažinom pagaliau, kad žemė sukas ap
link saulę... Nusileidom, kad visatos kūrimo diena tolygi 

tūkstančiams metų... Bet kas iš to?
Vėl bailiai gainiojam raides...
— Atsilikom taip toli, toli... Nustojom daugybės 

rimčiausių mąstytojų, daugybės darbščiausių visuomeni
ninkų, ar bepasivvsim paskiau juos, ar sugebėsim kad ir 
pei-šokę per laiką sukurti naują bažnyčią naujais pa
grindais? ..............

— Ar nepasinersim, kad ir pasiviję, jų jūrose? Ar 
nepasistatys jie patys naujos bažnyčios, tikrais Kristaus 
skelbtais pagrindais ne tik teorijoj, bet ir praktikoj?

— Kaip mes vis dar tebeaiškinam Dievą, tikėjimą, 
bažnyčią, šv. Dhasią, Šv. Trejybę?..

— O mokslas ir kultūra kas diena savo galinga srove 
vis graužia mūsų šventovės sienas, griaudami jų didžius 

piliorius, ir kažin, rasit niekieno nepalaikomi, jau seniai 
nūtų virtę jie liūdnais griuvėsiais.

— Juk jei ir tikėjimas yra mokslas, tad jis reikia 
taip pat toliau plėtot, valyt, bet ne tas pats amžiais auto
matingai kartot... kartot, iškreipus Jo idėją, iškreipus 
pačią mintį ir pritaikius žmonių saujelės gerovei...

(Bus daugiau.)

sis, galėdami tuiėti visą Ais
čio kūivbą viename gražia
me leidiny

Tikrai, koks malonumas?

Didelis astronomijos garbin
tojas sako savo draugui:

— Astronomija stebuklingas 
mokslas. Pavyzdžiui, per teles
kopą. pastatytą ant kalno, ga
li matyti mergaitę net už . 
pėdų.

— Labai gražu. Bet koks ma
lonumas žiūrėti i merginą iš to
kio atstumo.

Kodėl berniuką?
Bevaikė škotų šeima nutarė 

įsūnyti berniuką. Paklausti, Ro
dei jie nori įsūnyti berniuką, o 
ne mergaitę, atsakė:

— Namuose turime pora apa-
Romuvos adresas:. 507 tinių kelnaičių berniukui.

IM10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
IIIINebūkim šykščios, bet tik 

taupios. Labai daug žmonių 
dėl šykštumo turi daug ne
malonumų.

Žmogus šykštus būna iš 
prigimties, bet, jei norima, 
galima save gerokai sukon
troliuoti.

šykštus žmogus daug dau
giau jaudinasi, gadina svei
katą dėl visokių menkų eko
nominių dalykų, pavyzdžiui,
streikui ištikus, pinigus pa-Į 
metus, nuomininkui iš buto 
išėjus ir Lt.

šykščiam žmogui vis tai 
tragedijos, dėl kurių jis la
bai kremtasi, sielojasi.

O nešykštus, tik taupus 
žmogus tuos ir kitus dalykus 
sutinka ramiai.

Gyvenkim apgalvotai, o 
jeigu tenka turėti ir nuosto
lių. tai visada atsiminkime, 
kad galėjo būti dar blogiau

nroteino ir dari Džiaukimės, kad tik tiek te- 
• nukentėjome.

Ūkininkė

daug pareina nuo to. kaip 
mes sugebam tinkamą mais
tą pagaminti. O tuo mes vi
sos negalime pasigirti, ir blo
giausia. kad daugelis mūsų 
ir nesidomi tuo reikalu. Jos 
nesirūpina, kad maistas bū- NEPAMIRŠKIM IR SAVĘS ! gražią veido odą, patarčiau

vyje daug 
jodo.

žodžiu, visa tai reikia at
iminu ii- nevalgyti vienodo 

maisto.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuviu i«torii&. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
che1«onas. virš 500 Duslaoiu. Kai
ra kietais viršais $5.00. minkytai®
viršais ........................................ $4.00
kaina  ................. ............ $1.25

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

DTENOJANT. “krv'rrtešiu karalians*- 
sfinaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai 464 nsl.. kaina. ... $6.00

ISS5 METAI. Kipro Bielinis atsisBŠ- 
nimų antroji dalis. 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... $6.60

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių j- anglų kaTbomi’ 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos «u gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti u 
Ketuviškai nekalbantiems. įrišta 
826 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis. J. 
Balys hr J. Žilevičius, 326 osl.. 
kaina ........................................ $5.00.

I

PAMĖGINKIT ŠITĄ BŪDĄ
Kas nori išlaikyti sveiką

štai ką:
Nėra abejonių, kad mote- Nusipirkti svarą kepenų, 

;.s daugiau iūpmasi kitais, Jas labai plonai supiaustyti, 
negu savimi. Moteriai rūpi svariai nuplauti veidą, atsi
ryjąs. vaikai, namu ruoša ir‘gulti ir tais kepenų gabalais 
daugybė kitų dalykų. Jais apdėti veidą. Pagulėti 15 ar 

dovaną, daug mums naudin- he-irūpindama. ji dažnai pa-‘^augiau minučių, nuimti ke- 
gu medžiagų be reikalo iš- miršta save. Bet taip neturė- penis, pirštais pamažu pa

tu būti. Reikia taip viskajtrinti veidą ir vėl pagulėti 15 
varkvti, kad. kaip sakoma, minučių. Tada nuprausti vei- 

. ir vilkas būtų sotus, ir ėriu-Mą dnangnu vandeniu, ne; 
ka žiūrėti, kad jis būtų ir kas gyvas: reikia savo šeima vartoti muilo, nušluostyti 
nebrangus ir maistingas. rūpintis, bet ir savęs nepa- linkstu rankšluosčiu, ištep- 

Nebūtinai kas brangu, tas miršti, jei nori būti sveika, ti veidą alyva ir taip palikti 
ir maistinga. Yra ir nebran- linksma, jaunai atrodyti ir P^r naktį.
gių dalykų, bet vertingų. būti gera draugė savo vyrui 

Žinome, kad mūsų sveika- ir vaikams. Jei to nori, tai
tai reikalinga vitaminų, į-, nepamiršk: 
vairių mineralų. Jų daug L Pakankamai 
daržovėse, vaisiuose.

Štai, rodos, paprasta ropė, 
ar burokai, o juose yra daug 
A. B, C ir B-2 vitaminų, o 
tain pat kalcijaus, geležies,

Maistas šiais laikais bran
gus, todėl jį pasirenkant ten-

D. A. M.

GERIAUSIA DOVANA
išsimie

goti. ' i
2. Kasdien mankštintis 

nors 15 minučių.
3. Du kartu per dieną pa

ilsėti. Tos pertraukos gali
kalio, fosforo ir kt. minera- būti trumpos, 10-15 minu-
lų.
Taip pat ir morkose yra daug 
A vitamino, o taip pat kiek 
mažiau B ir C.

Kopūstai, ypač žali. turi 
daug C vitamino, kaliai opėi 
vra A vitamino, o tain pat 
pakankamai B-2, B-l ir C 
vitaminų, kalcijaus bei kalio.

Aišku, vienomis daržovė
mis nesimaitinsi, reikia ir ki
tų valgių. Pieną ir sūri turė
tų valgyti kiekvienas, nes gius pagamintu

čių. Pagulėk, užmerk akis ir 
viską pamiršk. Matysi, kaip 
tas duoda jėgų.

4. Prižiūrėk savo odą, kad 
ji būtų švari ir neišdžiūvuat

5. Kelias minutes per die
ną šukuok savo plaukui,

6. Valgyk gerą maistą. Ne
daug tereikia laiko trfllrMa- 
moms žinioms įsigyti, kad 
galėtume paruošti tinkamą 
valgiaraštį ir tinkamai Ytl-

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

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,1 
kaina minkite* vrieliai* $4, 
kietai* $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina 15.50

Kipro Bielinio 
įant”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

SSS Broadvrav.So. Boston 27,

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mok-r-Hs. 
duoda ištarimų, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina................... '5 Cnt.
MARLBOROT’GP‘8 LTTHUANTAN 

SELF-TAUGTTT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šia dienų klausimams sn- 
prasti. Kaina ............................ 59c.

NEMUNO SENUS. Andriaus Valuc- 
k© romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali- 3«0 
pel. Kaina..................................$3.0«.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vabic- 
ko romano antroji dalia. 426 nns- 
lapiai. Kaina............................ $4.00

LIETUVIU LTAUDTES MENAS, io 
meninių formų rJėtojhnov' oagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popierių ie. Kaina ................... $8.50

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSTJA. arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MTLŽTNO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina........................................ $2.60

KODĖL Al NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, {domūs argumen
tai. Kaina .............................20 Cnt.

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvgs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys {rištos { vien* 
kove*, kieti Virtai, 0*1 puslapis

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai kaio Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kieta i ° vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ___  $5.50

ŽVILGSNIS J PRAEIT). K. Žuko j- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na .•••..«.*•«.*•••.•■• $5.00-

tEMAICIŲ KRIKŠTAS. P Abelkio 
istorinis romanas :š 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

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų *va«fuotojų’, 536 psl. Kaina $3.00

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 123 puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis do 
42. ara visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsoniene. 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina .............. $1.25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu 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. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina. . 25 Cnt

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
naa. Kaina .......................... 25 Cnt

TAVO KELIAS { SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
soeializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pa«idar*e 
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 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 82 psl., kaina ........ 25 Cnt

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metaia 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa- 

pieriua.896 pal., gera* popi<
>10.00

Užsakymus Ir pinigu* pražome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway ------ t- ■ So. Boston 27, Mau.
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pie Lietuvių Klubą South. 
(Bostone, o, gal būt, nebūtų' 
girdėję ir apie lietuvius A- 
merikoje. Todėl Bostono lie-

Labai dažnai skaitome a-,vių Dr-jos patalpas South tuv“Į šachmatininkai garsi- 
pie lietuvių šachmatininkų (Bostone. Dabartinis Ameri-na lietuvius visai kitose sn- 
rasirodymus Bostone. Šiame kos prezidentas yra baigęs kitokių žmonių tarpe, 
mieste vra gana daug tauty- Harvardo universitetą. Ji ^lk vls? tai turint galvoje, •

‘ ' yra baigęs ir Roosveltas, »• ?ahma pilnai >vertmV Vien.°i
daug kitų prezidentų, guber- žmogaus pastangas n pasi-j 

lenkų, airių be abejonės yra natorių, senatorių bei kitų sventirn3 ^laikyti. BcVt«n<> | 
daugiau, negu mūsų. Tačiau aukštų pareigūnų, valdžias,'
tiktai lietuviai kaip tautinė mokslo, pramonės, meno ir ^elįjs gUS y 32yS
m upė pasireiškė Bostone kt. srityse pasižymėjusių .. . . . ..

l ityje. South Bos- žmonių. Tie žmonės yra pa- 1S1 z*110”16’ kiek
sklide visame pasauly, o su *’,a Pa(lėjęs pastangų sach-
....................... ... matams populiarinti, nesjais ir šio universiteto gar- , . . * .1 . SDaudoie:

cių dažniausiai yra sutrum- sas. štai neseniai televizi- ck itome Tačiau nePvisi žLl
pintai vadinamas ’Lithua- joj pasirodęs buvęs Brazdi- " , , .. i •nian" iv kaip toks jis lietu- oį Ku?oieek pa- JT mokydS ''

Šachmatai ir propaganda

!;ių, žymiai gausesnių, negu 
lietuvių. Sakysime, italų,

šachmatų o«.v j 
tono Lietuviu Piliečių Dr-jos 
achmatu Klubas amerikie-

NACIŲ VADAS MOKA MUŠTIS

Amerikos naciu partijos vadas Lincoln Rockwell (de
šinėj) pasiruošęs gintis nuo mėginančio ji pulti San 
Diego kolegijos studento (herry, kuri kiti trys vyrai 
sulaiko. Rockuell minėto j kolegijoj skaitė paskaitą.

KAMBARIAI FLORIDOJE
Miško Dva- Į-Miami. Floridoje, lietuvė moteris pi- 

_ iriai išnuomoja kambarius pensionie-•JaSaitVte, voveryte --- riams. Galima traminti sau valjrį.
Pa. Kreiptis telef. KR y-KOs-l arba 

A. w. llth Street..Miami. Kia. (13

štai jie:
! Pasakotoja

ia
Baikaitė, kiškiukas — 
sys, stirna — N. Baškytė, se- »

; nas bedantis vilkas — A-! 
domkaitis ir lokys — N. Vai- J 
čaitytė. Muzika Giedrės Ka-: 
rusaitės. Namelis — skaučių 
akademikiu sukurtas.

J ieškojimai
| eškau Dominusįs LUŽYTĖS, dukters
Aleksandro, iš .Molių kaimo, Valkinin- 

Baltijos ir Žalgirio tuntų ku valsčiaus. Buvo ištekėjusi uz Jono
, . . ... .___ , . _ narsiu is šarkiškių kaimo. Ji pati ar

a žinantieji atsilepkite adresu: 
Juozas Vencius
l1- Bark Avė.,
Haverhill. Mass. (13

Ieškau JONO ir ANTANO MITRIKU.
PRANO ?. E.KOS ir PETRO GRI
CIAUS Petras Gricius 1917 m. gy
veno Detroit. Mich. Jie patys ar iuos 
žinantieji atsiliepkite adiesu:

M r. C. Shopis
lICJol < 'ran brook Dr.
Santa Ana. Calif. (12

vadovai ir visi ir visos, kurie 
prisidėjo prie šios mugės su- 
1 engimo, atliko dideli ir gra- 

, žų darbą. Kelios valandos, 
praleistos šioje jaukioje ap
linkoje, teikia ne tik džiaugs
mo visiems, bet ir vilties ir 
ryžto ateities darbams. 

Budėk! S. G.

J Gros skautu kursai Vedybos
se. Kur niekas apie juos ne- šia garbe būti. pakviestas 
būtų girdėjęs. ^skaityti pranešimą apie

Šachmatai yra laikom, ka- z,1,ją Harvardo universitete, kitokiais būdais skatinda- 
ralisku žaidimu, o išnykus nes Harvardas yra žmonijos mas jfeU iietUvius šaehma- 
karaliams, jie yra aukšto in- kultūros yrrsune (summit of . • . aktino-aitelėkto žmonių lošimas. .human culture). Taigi ir tie ftį “

Bostonas yra Amerikos įvaikinai, kurie atvyksta iš aukčtų pasižymėjimų kaip 
kultūrinis centras, ir jo apy- Harvardo i South Bostono lošėjas> Učiau Kazio Merkio1 
linkėję yra sukoncentruotos Lietuvių šachmatų Klubą turbūt didžiausias nuopel 
didelės intelektualinės pajė- palošti, gal būt yra ateities 1
s os. čia yra keliolika univer- Amerikos ar
sitetų, čia yra daugy bė spe- žmonijos vadovai. Jie susi- jjs yra išrinktas lietuvių
cialių aukštųjų mokyklų, čia ;pažjsta su lietuviais. Su jais šachmatininkų vadovu Jung. 
sukoncentruota pramone,; fusiI)ažįsta taip pat Bran-h:„™

ragindamas, prašydamas,

VIETINĖS ŽINIOS
KAZIUKO MUGĖ

)ut yra ateities nas vra šachmatų organiza- . , • -• , Jkitų kraštų bei cinis5 darbas. Ne^be reikalo Je

kuri reikalauja didelio skai
čiaus aukšto išsilavinimo in- te of Technology, Tufts uni- 
telektualų. jversiteto, Bostono vniversi-

Lietuvių šachmatininkų įteto, North Eastem ir kitų 
pasirodymai kaip tik ir gar-'žymių mokslo Įstaigų nariai, 
sina lietuvius ir Pietų Bos-ar tai komandomis ar tai pa
toso Lietuvių Klubą tuose j vieniai priklausydami Įvai- 
intelektualiniuose sluogs- riems šachmatų klubams, 
niuese. Sakysime, pasaulinio Jie lankėsi South Bostono 
garso Harvardo universite- [Lietuvių Klube ir lošė šach- 
to šachmatų komanda atva- matais su lietuvių komanda, 
žiuoja rungtyniauti i Lietu- Kitaip jie nebūtų girdėję a- 

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių išeivija Huicnauje
Parašė STASYS MICHELSONAS

(leis, Massachusetts Institu-

Bostono jūros skautai ko- Pusamžis vyras vedybų tikslu nori 
, susipažinti su mergina arba našle.

VO 9-11 turėjo trUmpUS kur- Turtas nesvarbu. J šia šalį atvykau 
prieš antra pasaulinį kara. Rašykite: 

428 E So. Gartield Avė.sus. kuriuose paskaitas skai 
tė iš Chicagos atvykę Jūros 
skautų skyriaus vedėjas E. 
Yengianskas ir A. Levanas. 

Ta proga 9 asmenims. -n i a <x pi aoiuviniuo

?.us RVn a 11JOS url ąs ,!!~|iteikti Jūros skautų rėmėjo pin Rnutps rIraiifrovps X skil- i .............. _ .. . J_ ičių Birutės draugovės 3 skil 
Aną dieną pasiveja gat\e-( |yS—Lapių, Laumių ir Vo- ženkleliai, Įžodi davė 8 su-

Monterev Park, Calif. (17

Sv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Girdėjai? Skautai-ės
mugę surengei

tinėse Amerikos Valstybėse.
Turbūt mažai kam žino

ma, kad Kazys Merkis metų 
metais tam tikromis dieno
mis moko šachmatų jaunimą
(South Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos patalpose. Žiū
rėk, ir labai dažnai vakare, 
rasi murksančius specialiam 
kambary keletą berniukų ir 
KazĮ Merki. Visi stumdo 
šachmatus. Iš to Kazio Mer
kio prieauglio išėjo tokie ge
ri lošėjai, kaip Gediminas 
Šveikauskas ir Leopoldas 
Šveikauskas, Algis Makaitis,

inaa I/nzItc A T -A/YT\O_ 
vjr^Aiimiizao iyvuioį xtl.

vičius, R. Girnius, Vaičaičiai 
ir kt.

Tačiau pats Merkio darbas 
Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus- turi ir nusivylimo, štai, švei- 

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj kauskai dabar gyvena kituo- 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad se miestuose ir tik retkar- 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos čjais atvažiuoja čia palošti, 
banga dingo: yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje Kuodį paviliojo krepšinis, o 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

i

i zuinių » , v skautai, 7 jauniai ir 27
•venų; vyr. skaučių Vaidilų- ska*taL 1
tės būrelis; neseniai susitvė-• _ 
ręs jaunų mamyčių skaučių Su

. te?ru* sau sve1^1 ,en"!:židinys, na... ir Žalgirio tun- gausi
gia, sakau. . to skautų Kęstučio draugovė acto.

Ar jau ir nežadi užeiti savo atskira stalą.
pasižiūrėti?

— Imsiu aš čia dabar ir
vaikščiosiu po visokius užu- 
kaborius lyg koks nesubren
dėlis.

— Tai palydėk mane: mo
teriai vienai kaip ir nepritin
ka kermošiauti.

AR MCSU ŽEMĖJE ĮSIVYRAUS 
TOBULESNIS GYVENIMAS?

Taitri. Dievo žodžio tyrinėtojams 
žydu jrrjžimas į Palestinu yra tikras 
pranašavimu išsipildymas ir vienas iš 

daugiau SU- t Ski« Dievo Karalystės artumo žen- 
. klu. Kurie yra blaivūs ir budi,, kaip 

negu su statine Viešpaties oatarta, tie tėmija ir do- 
mėiari Žydu sugrįžimu j jų tėvams 
pažadėtąja žemy.

———--- —------ -- — ■ f šiandien Palestina, ta šalis, kuriŽEMĖLAPIS b ivo tuščia nėr aštuoniolika šimtme
čiu. žydi kaip rožė. Kas metai tūk-

------------ I tankiai žvdu lieka kolonizuojami sa-
Gražu Lietuvos žemėlapį ni<lvs^

galite gauti Keleivio įstaigoj kieti joje. apie ka Viešpats buvo pra
našavęs. buvo Dievo naudojamas yrei- 
r -niam ju įvedimui į Palestinų. Tur- 
t’niri ir neturtinei Žydai visame pa- 
aulvie surinko milžiniškus turtus ir 
, vr« "’os žvdu sušelnimui Palestino- 
j». sionizmui vadovaujant. Su kiekvie
na diena Palestina darosi panašesnė i 
Edeno Darža.

Dabar pažiūrėkite dar i kitus žen
klus. apie kuriuos parašvta Biblijoje 
ir kurie turi pasirodyti pirma negu 
visos žemės jriminės bus palaimintos. 
Dane iš senesnių žmonių jrali pažiū
rėti atcal i savo kūdikystks dienas ir 
natikrinti fakta. kad tose dienose jrv- 

enimo sąlygos nedaue k? skyrėsi nuo 
o k"in žmonės «rweno šimtais metų 

atcal* gyvenimas buvo prim’tvvis ir 
•žmonės neture>o nrojros naudotis šii} 
diene nairerinimais, nes jie dar bu
vo - isai nežinomi.

(Bus nauęiau)
Mes turime pasiskaitymui lanelių 

, ir knygučių įvairaus turinio tikė'imo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 

I ar atvirutę (rausite nemokamai.

medaus lašu 
musių,

Toliau paaiškina, kad 1 LIETUVOS 
Bostone berniukai skautai 
mugėje dalyvauja pirmą 
kartą.

— Kas jums nupirko tuos 
daiktus? — klausia mano 
kaimynė palydovę.

už 50 centu.

.... . , — Viskas pačių gamin-
- Moteriške, žegnokis! ita, — rimtai aiškina palydo-

sakau. iVę — žinoma, didžiausias
— Na ir ko? Ar mes du nuopelnas pridera Baltijos 

amžių gyvensim?.. — ir su tunto rankdarbių skyriaus't 
tais žodžiais capt man už vedėjai pask. Inai Xenoitie-1*

sako. f) prat- nej- jau ka jj apSįėmė atlik- +alkūnės. Einam, sako. 0 gat
vėje negi stumdysies su silp=
nąja lytim. 

Užkopiam

ti, tai Truks plyš. bet padarys

; SIŲSKITE PINIGUS 
* Į U S S R per 
t GRAMERCY— Dept H 1
J 744 Broad St., patalpa 925 d

Tiesa, yra keli daiktai pa- J 
aukoti dailininko V. Vizgi r- £ 

jos 3-čio aukšto salę. O čia, (]os, Danutės Railienės ir , it 
brolyčiai jūs mano. kaip Al-

NEWARK. N. J.
NY Telefonas MU 9-0598 

Specialistai nuo 1947 
Turi Bankų Departamento 4 

leidimą ir apsidraudę 
BONDYTI sumoj $20.000

Prašykit smulkių 
Informacijų.

inž. Senutos. Inž. E. Manys i | 
vite per šv. Oną. Net pats ^avė žaliavos kai kuriems i J 
prelatas \ iirnauskis vaiksti- <raminiams. Bet pagrindiniai '^
nėja, dairinejasi. O jau svie- vra pačių skaučių ranku dar *++**++*******t •■***a.*aji 
telio, o jaunimėlio: tik siu- p,o kūrinėliai, 
va. tik zuja, tik klega.

Tik vienas augalotasReikia nuolat auginti ir pa-
nildvti iaunas atžalas. Kai- 

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū- ap-e atža}as, reikia pa
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai- minėti ir suaugusius šachma
tus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo (tu tokius stuobrius, kaip 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios Kontautas, Starinskas, Ke-
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku- turakis, Klinovas, Karosai, |MUIUUI!M1KU .sanymu uz. uu Trnėvnc;PTn<; dalinama F«a 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti Ivaška, Kazlauskas ir daug ir už tai apdovanojamas Jo tuntininkė na<k Subatkevi- 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- kit}b kurie daug. kuo prisi- Prakilnybė prelatas... skautų č-jenė statine iš kažkur atri-

vy
ras žaliu kaklaraiščiu kilst

dyvus suminėti reikėtų kny- 
. gos, o ne laikraščio. Bet meš-

ranką, n \i>kas nutilo. ) ta- su SĮatine giros paminėti
d.a įs }strauKia ,ai?a reikia, ypač dar ;r už tai,
no is užančio ir skaito : Si- kad buvo tikra 
taip n vakaip. mdi, \ vi. ka duoninė ir daigi veltui iš-

DYKAI! DYKAI!
Visą mugę aprašyti, visus NENUSIMINK, aplaikysi pagal

bą. Vaistai, kur buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo,
jau yra.

L. B S. A 212 E. 3rd Street 
SPRING VALLEY. II.L.

SANDELIS VISOKIŲ 
Arbatžolių 

Skorbutžolės

(skautininko isakvmu už tai

Nuo rožės, odos išbėrmo. paoučkių 
ir visokiu skorbutiškų skaudėjimų 
nuo reumatizmo, vandeninės, plaučių 
nesveikumo ir paralyžiaus arbat*

Tuojau siųsk tą garsinimą $1^} dėžutei. Parduodame ir
-varais. I Kanadą 50 centą daugiau 
“ • ' o. V v *

maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis Rietuvių šaehma
mūsiškiu katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- .u ° ir. unuos 
tynęs: dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautis- su(reba subUrti i krūvą, 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės. P

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-

D. G.

Didži&usiai eisenai 
vadovavo lietuvis

šeštadieni, kovo 17 d. So. 
Bostone buvo eisena, kurioj 

rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- dalyvavo 172 vienetai ir ku
tina kiekvienam ja isigvti. Puiki knyga dovanoms. (ri stebėjo apie 300,000 as- 

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- .menų (čia neturima galvoje
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mose.

rėmėjo žvminiu su kaspinu tusj bet jį gal5at> g di(Ie]io
už nuopelnus...“ ir pnnesęs 
prisega medali prie atlapo. 

Man kaimynė niukt pašo-
nen:

— Kad nebūtume pavėla
vę. gal ir mes būtume gavę, 
sako, bet kol prikalbėjau 
sveiką, visas pusvalandis 
perniek nuėjo...

moteriško kuklumo re tik 
paslapties viešumai nepa
skelbė, bet dar ir mešką ją 
saugoti pastatė.

Pasivaikščioję žmonės no
ri prisėsti, o prisėdę užkąsti. 
Bet ir tuo niekas negalėjo

savo vardą ir antrašą:
ROYAL PRODUCTS 

North Sta. P. O. Box 9112 
Newark 4, N. J.

dėl persiūti mo. 4 Lsada galima rauti
pas:

FLORAI. HERB CO. DEPT 5 
J. SKINDERIS 
P. O. BOK 

.CLINTON. IND.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
yra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybe. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik $1.

Kita knyga laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto, 2-as
skųstis: virtuvė, vadovauja- tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An- 

' tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės virbeliais, 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

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

ma prityrusių šeimininkių—
— Ką gi žmogus gali žino-, G Mickevičienės ir I. Gali- 

ti, kur tave kokia neseKmė nįenęs ir talkinama Ambro- 
Btiks, — bandžiau teismtis.šnekutienės, Aukš- 
Bet čia prišoko pne mūsų tika|niengs Gineitienfs Ku. 
jaunutė kaip stirnele skautu- ^jiienės ir kitų. dirbo išsijuo- 
ke ir sako: gus Vaišinosi kas kuo norė-

9a Jum* k°kia pašiau- -o — gfltais mėsiškais ar 
ga reikalinga. Gal norėtu- ajd—aig miltainiais su kava

į tie. kurie ji stebėjo per tele
viziją). Tai eisenai vadova
vo lietuvis—sėkmingas ver
slininkas. ats. majoras Ed
mundas Ketvirtis.

Eisena kasmet daroma 
1776 m. kovo 17 d. atžymėti, 
kada anglai buvo priversti 
pasitraukti, iš Bostono. Ai
riai tą šventę rija sv savo togų vežimą seniems ir pa- 
globėju šv. Patriku ii die- 

stengiasi taip pasilinks-

mėtė gauti smulkesnių pa-į 
aiškinimų? Prašom nesivar
žyti ! — ir ji pradeda:

— Savo atskirus pavilio-

ar arbata. Marijos Paliulie- 
nės iš Dorchesterio raguoli, 
kaip kokią tvirtovę, užpuolė 
keli batalionai ir tuojau su- 
likvidavo.

Sotus lietuvis, kaip ir se
novės romėnas, tuoj užsigei-

minti tarytum paskutinį kar
tą.

Eisena yra gera proga ir 
politikams pasireklamuoti. 
Ir šioj eisenoj dalyvavo visi 
trys numatomi kandidatai į 
senatorius: McCormack su 
žmona važiavo, o Kennedy 
ir Lodge abu pėsti žygiavo.

variusiems veteranams pa
vėžinti. Žygiavo ir lietuvių' džia vaizdų, 
šv. Petro mokyklos mokiniai, Čia jiems skautės akade- 
su savo triūbomis, o iš Wor- mikės — D. Venckutė, A.

Bichnevičiūtė, A. Kubiliūtė 
ir Ramulė (gaila pavardės 
nenugirdau) surengė lėlių 
teatrą ir suvaidino Meškiuką

cesterio buvo atvykęs lietu
viu bugnu ir trimitų benas.

Po tokios eisenos, aišku, 
ratvėse palieka krūvos viso
kiu šiukšlių, kurios negreit; Rudnosiuką. 0 P. Kalvaitie-
būdavo nuvalomos, o šiemet nės vadovaujamas atžalynas 
jas pašalino jau tą patį va- iir pašoko ir suvaidino Miško 

Lietuvių legionierių Ste-ikarą. Tas leidžia tikėti, kad Namelį, šokėjų mar nepa- 
pono Dariaus peetas žygis- kada nors ir Bostonas taps vyko sugaudyti, bet vaidilas 
vo eisenoje, bet turėjo ir ps-'svariu miestu. i nužiūrėjau ir susižymėjau.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuvitkam daroui, aucMja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SlA GYVYBĖS APDRAUDA IFt $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deftimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiaL

SLA—S VELKA TOS ir NEIJMMINGŲ ATSITIKIMI 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 i minsuL

SLA apdrauda—SAUGI, NRUBOIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymeenCse lietuvių ko 
kmijose ir SLA Centrą Radyktte tokiu ■ drįsę;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30»h Struut, Nuw Yovk 1, N. Y.
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NECCH1 SIUVAMA MASINA 
1940 Modeliu

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ido. išsiuvinėja, dirba monogramas, 
uua žirka-ones ir t. ir t. t.

Jriginalė su penkių metų garantija 
25 ui viskų—galima mokėti po 41.25 

per savaitę 
HA 8-3900

PIANAS IK BALDAI
________ j Pietai parduodu dar gerų pianų. me-

Visiems Bostono lietuviam! dinv?ov* ir Teirautis nuo i
j iki 4 vai. vak. lelet. AN ar-

So. Bostono Lietuvių Pi- mas bus ši penktadienį, kovo žinomas So. Bostono foto- oa 5<M> E. Broad*ay 
liečiu Dr-jos valdyba nutarė 23 d. 7 vai. vak. Lietuvių Pi- grafas Jurgis Stukas buvo **>• ton. ii aukštas
mokėti John Romanui $5 už; liečiu Draugijos salėj. Visi susirgęs, turėjo atsigulti Ii* *-----------------
tai, kad jis per savo radiją nariai prašomi būtinai da- eoninėn, leisti gydytojui ir

J’pagarsmsy craueiją. lyvauti, nes tame susirin- Peili pavaitoti. Didžioji bė
kime bus renkami Centro da jau praėjo, ligonis sugrį-

Už ką J. Romanui ta 
pašalpa?

I SLA 328 kp. susirinkimas

Eilinis kuopos susirinki-

J. Stukas buvo susirgęs

BLOGAI, KAD NARIAI |Ateikim K. Merkio pagerbti Nedidelė ta suma, bet ir 
NEVEIKLUS — centas be reikalo nemėto-

--------- Šį sekmadieni, kovo 25 d., mas. Koks
So. Bostono Lietuvių Pi-!5 vai. vak. So. Bostono Liet. Romanui mokėt? Juk skelb- ,- 

Pik Dr-ja savo didžiojoj sa- ti, kau tada ir tada bus drau-į 
lėj rengia pokylį Kaziui gijos valdybos posėdis ar kasi , .
Merkiui, šachmatų vadovui, nois panašaus nėra jokios 0Keu' 
pagerbti. Kokių nuopelnų prasmės, o skelbti, kad drau- 
tas mūsų tautietis turi. yra gijos alus ar degtinė gardes- 
p a rašyta str. "Šachmatai ii nė ar pigesnė, taip pat nega- 
propaganda" (žiūrėk

, C Pildomosios Tarybos nariai zo namo ir čia pamažu svei-
įeikalas >ia JI warcfftm; ;VQiM-»c Liti ksta. Linkime jam greičiau

liečiu Dr-ja turi kelioliką 
šimtų naiių, paskutiniuose 
susirinkimuose dar vis prii
ma po kelioliką naujų, bet 
tokių, kurie domėtųsi drau
gijos reikalais, tėra labai 
mažai. 1 mėnesinius susirin
kimus neateina nė dešimtoji 
dalis, c atėję aktingai ne
svarsto darbotvarkės klau
simų.

Toks buvo ir kovo 15 d. 
susirinkimas, kuriame daly
vavo gal šimtas narių, nau
jai priimta 8 nariai, pajamų 
per vasario mėnesį turėta 
$7,280, išlaidų $7,030, taigi 
pelno liko $250, bet kadangi 
prekių mėnesio gale buvo 
$1,118 daugiau, negu pra
džioje, tai viso labo pelno 
būta s 1,368.

Sumanymuose kažkas pa
klausė apie salės remontą.
Valdybos sekretorius trum
pai pasakė, kad iš statytojų 
paprašyta duoti pasiūlymus.

Tada B. Kontrimas, buvęs 
direktorius ir namų komite
to narys, klausia, o kas bus 
daroma, prašo valdybos pa
aiškinti. Niekas iš valdybos 
nepaaiškino. Esą, tai bu'Ję 
kažkada nutarta. Bet jei jau 
toks aktingas narys B. Kon- 
trim nežino, kas bus daroma, 
tai ką bekalbėti apie kitus 
narius. O tas ”kažkas" juk 
kaštuos tūkstančius.

Blogai, kad nariai neveik
lūs.

Susirinkimui vadovavo vi-
cepirm. Stanley Drevinsky, įvairintas muzika, 
nes pirm. Edmundas Ketvir-j Pobūvio pelnas skiriamas 
tis atsiprašęs išėjo Evakua-: Putnam N. P. Seserų rengia-

ir svarstomi Įvairūs kiti svar
klausimai. Susirinkime pasveikti ir vėl grįžti prie i 

au tada n tada dus arau-lbug galima ir mokestį su. savo mėgiamo darbo, 
s v aluy dos posėdis ar kas 1 ‘ _ _______________

_______________ J. Taurinskas tebėra
Policijos komisionierius 

atsistatydino
ligoninėj

_ . , . ...... -------- Juozas Taurinskas tebėra
‘-ta bma. lai koks čia biznis. gostono policijos komisio-miesto ligoninėj (City Hos-

■ 1 ne biznis, tai lab- nierius Sullivan praeita l itai, ir dar gaus ten ilges-
darybe. O jei labdarybe, tai 1 . .. ....... -- - - -

r AUDI ODA MAS NAMAS
DIDELIS R./SL1NDALE 1 ŠEIMOS 

422.500
i'iiuias au šta: 32 k. pėdų kombinuo

tas jry veliamasis ir valgomasis 
didele virtuvė, saulės veranda, di
delis šeimos kambarys.

Antras aukštas: 4 miegamieji, kera- 
mlKOa bly nai grisia \o,na, lan- 
uai visi su užuolaidomis.

Apaėioia: Knolty Pine ofisas ar žai
dimu kambarys, ‘u maudynės.

i masinu uaražius, didelis aptvertas 
l:ic :ia.->. maloni apylinkė, ideali vieta 
dznieriui. patogus susiekimas. krau
tuve . mokyklos, bažnyčios arti. Kai
na $22.500. S ambinkit dėl apžiūrė
jimo savininkui FA 7-8979.

pusk), todėl čia to nekarto-
“T - t • - •. L ual??e; u J?1 ,a(>uague.' g* ketvirtadieni iš savo' narei' m laika pasilikti. Jis dėkoja

\ įsi kviečiami tame poky-Kodėl draugija tun šelpti tik Retvina.ni, _ ,° l)dlu * *. . . ... .
ly dalyvauti. Romano radiją? Juk Kosto- Pasmaukė Gubernato- J! aplankiusiems ar laistomi------ ----- ---------------

---------------------------- ne dar vra Įlinkų ir Laisvės rras « buv0 nutar«s atleut1’ '>aka«lusiems. prašo ir atei-|{j.
Bostone lankėsi E. Jankutė Varpo * lietuviškos radijo nutarimą turėjo patvirtm- jo nepainu su lanKvu. 4£i washington Street. somerviiie.

-------- programos. Kodėl jos nešei- d ar atmesti gubernatoriau?
Praeitą savaitę Bostone piamos? Ar dėl to, kad jų‘taryba, kun tą klausimą bu

lankėsi Elzė Jankutė, vieno atstovų nėra draugijos vai- vo pradėjusi svarstyti. Sulli- 
žymiausių Mažosios Lietu- dyboje? 
vos atgimimo kovotojų Mar- * Gal tą reikalą valdyba pa- 
tyno Jankaus duktė, nuolat aiškins visiems nariams, ir 
gyvenanti Toronto, Kanado- tada jie galės spręsti, mokė-’šius su "Biographie 
je. Ta proga ji, mūsų kaimy- ti ar ne Romanui pašalpą, 
nės Marijos Mockienės lydi- Narys
ma, aplankė ir mūsų įstaigą.

VIETOS NUOMOTI BATSIUVIAMS 
KIRPĖJAMS. GROŽIO SALONAMS

Namų savininkai išdažys ir patai
sys grindis, kur reikalinga. Nuomos

Bay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius M1KON1S 
L1CENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau
džiamiems namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
Res. A V 8-4144 ir CO 5-8841

Veržlaus smuikininko 
koncertas

van nebelaukė to nutarimo 
ir pats pasitraukė.

Sullivan “pagarsėjo” ry- 
of a

Smuikininkas Izidorius 
Vasy liūnas yra mūsuose be
ne vienintelis, kuris nelau-

54 Summer Street, Somerviiie.
889 Dorchester Avenue, Dorchester.
83 Savin H iii Avenue. Dorchester.
87 Newbury Avenue. North Quincy. 
915 Washington St.. South Braintree. 
27 Quincy Avenue, East Braintree. 
21-23 Cross Street. Malden.
23 Frier.d Street, Amesbury.

Pašaukit Y. I». REALTY. Ine.
333 Washingt<»n Street 

Boston. CA 7-3717 (13

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms j Lietuvą per

jBookie Joint” filmu, kuria- kia, kol ji kas pakvies kon- 
jme buvo matyti, kad ir Bos- certuoti, bet pats koncertus 

, . . , _ . . - .. ... «- 'tono kai kurie policininkai ruošia.
apžiūrėjo mūsų spaustuvę, iauta ir tautine ištikimybe bendradarbiauja su "gemb- Kovo 17 d jis surengė 
prisiminė savo tėvo spaustu- --------- ‘ leidais.” , r i u n t
vę Bitėnuose, kur buvo ka- Kultūros Klubas šio šešta- -------------------------- | koncertą Jordan Hali. Jam. gJ_._ SiuntinUi
daise spausdinama daugybė ‘Kėnio, kovo 24 d., susirinkt- Nauja toutinink<J vadovybį 'Komponavo jo sūnūs V yte-1 irbe trukdy
lietuviškų raštų, kurie buvo iną skilia dr. Juozo Girniaus -------- , nb Marija. mosi Neužmirakime
slaptai gabenami į Lietuvą, knygoje Jauta ir tautinė iš- metų Tautinės S-gos Koncerto programoje bu-
nes ten lietuviškas raštas ta- tikimy bė iškeltiems klausi- skyi-iaus vadovybėje jva šie į vo bostoniškio kompozito- 
da dai buvo draudžiamas, mams svarstyti. asmenys: pirm. A. Matjoš-

Diskusijoms vadovaus dr. , ’. . , , . .
Jurgis Gimbutas, ju daly- ka; ™e>I>lrm-. .L' 
viai: rašytojas A. Gustaitis, v o’ J. Janukenas izd. A.

_____ Stud. N. Mataitytė, stud. A. . nan”<--------  -- ? - e. Mickunas ir nanai Pr. Rac-Kovo 25 d., sekmadienį, Mucinskas, įasjtojas

Salomėja Narkeliūnaitė 
Bostone

St.
3 vai. So. Bostono Šv. Petro Santvaras, red. J. Sonda, o 
parapijos pobažnvtinėje sa- talP Pat *r visi kiti susirinki- 
lėje Salomėja Naikeliūnaitė mo dalyviai, kurie tik pano-
demonstruos filmą ir papa- .................................'
sakos įspūdžius iš savo kelio- Susirinkime ir diskusijose 
nės i Vilnių. Filmas bus paį- dalyvaus ir knygos autorius.

Maironio minėjimas

kauskas ir V. Salevončikas.

Kiekvienų metų pavasarį
ksta tradicinis Laisvės

„ ....... . .arpo parengimas, šiemet'
L,u “SJa‘ leC‘a V1$US at' toks parengimas bus balau

džio 1 d. 3 vai. po pietų So.
o ~ . .. . . , . . Bostono Lietuvių Piliečių
Bumsiene .ssk.do , Flor.d. Oraugijos t|ečio aukįtQ

, * . --------- ------- t- , • • , - - ~ {salėj. Jis skiriamas didžiamvadovaujamas Bostono Lie- Keleivio skaitytoja Tare-Įmūsu tautos poe_
tuvių Miši-us Choras šį šeš- se Dumsiene išskrido į Tam-tui yIaironiui pagerbti jo gi- 
tadieni, kovo 24 d. skautų pa Flondoje savo dukters mimo 100 metų sukakties 
1 au. o tunto pakviestas dai- aplankyti ir ten žada pabūti Minėjimo programoj
nuos New Yorke. Franklin keletą savaičių. Jos duktė na,Uaitja anip Ma,rnni in

cijos parado reikalais.
Ž-is

Mišrus choras dainuos 
New Yorke

Komp. Juliaus Gaidelio

mos mergaičių vasaros 
vykios statybai.

Rengėji 
silankvti.

riaus John Bavicchi 3 sona
tos.

Auditorija nebuvo gausi, 
•et susirinkusieji smarkiai 

n'oio sonatų autoriui ir jų 
atlikėjams.

mosi. 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTfcR, MASS. 

Tel. SW 8-2868

gim>>

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
tatikių, 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 j 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2— 
Sekmadieniais ir

t ir 6—8 
šventadieniais

Advokatui John Ywoskus. Jo mylimai mamytei

ANNA YWOSK! S mirus.

ir taip pat jo žmonai Aldonai ir ju sūnums l>ei dukrai, reiš

kiame giliausią užuojautą.

M. ir Pr. Lembertai

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUOIAUSIAI l’ATYRES 

RUOŠIANT IšVt K AS Į 
l SSR IR RYTŲ EI ROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizas j LSSR asmenim-, kurie čia atvyko 
per ar po II Pasaulinio Karo ir dabar yra JAV-bių piliečiai.

AK JŪS NORITE ATSIKVIESTI SAVO <,IMINĖS IŠ LSSR? 
SUSIŽINOKI 11 SI COSMOS

1 Peter Maksvytis
Carpcnt«r A Builder 
925 E. Fourth SL,

I So. Boston
I Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus i«i lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
j biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
I iavimų. Saukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.
• Telefonas AN 8-3630

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

paskaita apie Maironį, jo 
kūrybos skaitymas ir dainos, 
sukurtos pagal jo eilėraš
čius. Tai bus pirmas Mairo-

šį penktadienį, kovo 23 Praeitą savaitę iš Flori- minėjimas,
d. 7:30 vai. vak. Tautinės dos giįžo Jadvyga Tumavi-i minėjimo dar numato- _ 
S-gos namuose bus Bostono čienė, kur ji buvo išvykusi ™,aS - Pasnekesys įvairiais Į 
skautū-skaučių tėvų susirin- kartu su savo dukterimi Irę- plausimais prie užkandžių. | 
kimas, kuriame, tarp kitų na ir žentu Antanu Mickū- *riaĮs atskira1 rūpinas1 A. , 
svarbių reikalų, bus ir Tėvu nais ir jų dukrele Felicija. J. lolįJs su A. Bertasiū-j ■
komiteto rinkimai. Tumavičienė Floridoj išbu- J1?' .. k'a pos^ono ir ąpjlin- f

Visi skautų-skaučių tėvai vo tris savaites ir sakosi ge- lietuvių visuomenė kvie- 
kviečiami dalyvauti ir nesi- rai pailsėjusi, o jos šeimos ciama_ skirti balandžio 1 d. 
vėlinti. nariai giižo kiek anksčiau. Laisvės Varpo parengimui ir

Maironio pagerbimui.
R. Dumšaitė — mokytoja

Keleivio uolus skaitytojas 
Petras Dumša iš Dorcheste- 
rio turi giminių Australijoj, 
kurie ten gražiai įsikūrė. Jo • 
brolio , kuris taip pat skaito { 
Keleivį, duktė Regina baigė J 

; mokytojų kolegiją ir dabar i 
1 mokytojauja Sydnejuje. Pe- 
itras Dumša linki savo dukte- 

geriausios

Lane mokyklos salėje.
Skautu tėvu susirinkimas

ten dirba slauge.

Grįžo J. Tumavičienė

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 i ečiai Reginai 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS kloties.
kitas Rusijos valdomas sritis. I-------------------- — —,

Iš naujų rįhn. avalynės, medžiagų, maisto, » ^..4 ir kitko. Visas išlaidas j Bendruomenės susirinkimas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršoj nurodytu adresu, (dėkite daik
tų sųraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

Bdežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galim* siųsti iki 
svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIUKĄ. KREIPKITĖS LIETUVIUKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su 1NTURIST0 jraKufhaais.

Siuntiniai priimami kasdien nuu 9 iki S vai. v»k-. ketvirtadieniais n,
• vai- ryto IM 7 vaL vak. ir Mtadieniais mm S ryta iki 2 vai. pa pieta.

COSMOS TRAVEL BUREAU
15 W ĖST 15th ST.. NEW YORK :n. N. V — Tel. ( 5 - 77I1

į GR 9-1805 Ir AN 8-9304

> Dengiame Stogus 
: Ir Taisome Juos
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
J Taisome, šingeliuojame. den-
♦ giame aliuminijum ir dažo- 

’ »me iš lauko sienas.
- * Free Estimates

• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO
* Du broliai lietuviai
• Charles ir Peter Kislauskai 

i {Garantuojame gerą darbą

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PILNAI ĮRENGTAS UŽ 
SI’E( KALINE KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus burneris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
40<v kuro išlaidų Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Type 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

aprėžto laiko pasiūlymas

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

G E ne v a 0-1201

! į 
»

i »
I*’■
■
I 
I

Apsidrausk

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis j 
Dr. Amelia E. Rodd!

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
} Draudžiame nuo polio, viao-
• kiu kitokių ligų ir nuc nelai-
{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
t Visais insurance reikalais
« kreiptis: 
i i i♦

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeaee—Conatable 

598 E. Broadtray 
So. Boston 27, Mass.

{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
1

£ Dažau ir Taisau,

K The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Kadangi kovo 4 d. šauk
tas susirinkimas dėl mažo at
silankiusių skaičiaus nega
lėjo įvykti, tai jis vėl šaukia
mas kovo 31 d. 7 vai. vak. 
Tautinės S-gos namuose.

PARDUODAMI VEI.YKU 
MARGUČIAI

I Marginti Velykų kiaušiniai parduo
dami visa laika Silver Cafc užeigoje.

wv*^atA0. vzkKi I 3.12 1A. Brori(l\\a\. So. Bostone. Bus
fBOftJAS; JONAS ADOMONIS I r>ar(iu<M4ami įkį Atvelykio. <17

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisauĮ 

£ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią j 

medžiagą. <
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

I’lumbing—Heating—Gus—Oil 
| Guzu šilimų permainyti 8275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.
ooooeoeoaeoeeaeoBooooooeoMM

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ket virtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
8avramlu8 N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




