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GUBEpNATC>P!US FOSTER FURCOLO PASI '*ŠO L'ETl VJU DTFNOS PROK? AMACIJĄ

Atskiro numerio
Kaina ’<> t entu

55-T1EJI METAI

Teisių Įstatymų

Amerikos Valstybės Svarsto
inteivencijos Klausimą

Senatas Svarsto, Kaip Geriau Apsaugoti Piliečių Balsa
vimo Teises; Vyriausybė Pasiūlė Savo įstatymo Su
manymą; Šį Kartą Kongrese Turės Susidaryti
Republikonų ir Demokratų Koalicija.

Amerikos Valstybės Svarsto Dominikonų Respublikos
Diktatūros Siautėjimą; Klausimą Iškėlė Venecuela,
Reikalauja Intervencijos Žmoniškumo Sumeti
mais; JAV Nori Laikytis Neutraliai.

Mikoįanas Kuboje
Amerikos Valstybių orgaAmerikos senatas jau pra />e Gaulle Tvarko
Peikia Ameriką nizacija šį pirmadienį savo
dėjo svarstyti civilių teisių
taryboje pradėjo svarstyti
Alžyro
Neramuolius
įstatymo sumanymą. Tiks
las būtų užtikrinti visiems
Į Kubą pereitą savaitę at D o minikonų respublikos
Prancūzijos vyriausybė
piliečiams teisę dalyvauti
vyko “atidaryti parodą” A. diktatūros klausimą.” To
visokiuose linkimuose, tiek pereitą savaitę visai numal
Mikojanas, viena iš dešinių kį klausimą pasiūlė svarstyti
federaliniuose, tiek ir vieti šino Alžyro kraštutinių na
jų Chruščiovo rankų. Atida Venecuelos vyriausybė, ku
niuose renkant gubernato cionalistų prancūzų maištą
rydamas parodą Mikojanas li atstovauja nuomonę, kad
rius, valstijų seimelius ir ir tą padarė be kraujo prailgai aiškino klausytojams, kaimyninės valstybės negalėjimo Užteko, kad nelabai
vietines savivaldybes.
kad Amerikos ūkis yra “nu- 11 neutrallai žiūrėti, kaip
Vyriausybė irgi pasiūlė ištikima kariuomenė mieste
senęs” ir yra vedamas be ^vinas diktatorius Tiujilbūtų
pakeista
kariais
iš
ko

tuo reikalu Įstatymo suma
jokio plano, “anarchiškai.” lo žiauriu smurtu, masiniais
areštais ir panašiais sauva
nymą, bet kinis sumanymas vos fronto ii- padėtis pasikei
Mikojanas
sakė,
kad
tik
ru—1 •
•*
lės žygiais bando užtikrinti
virs įstatymu, parodys tik tė. Nebeturėdami vilties,
proga Massachusetts gubenatoriu s -Foster Furcolo ir šiemet paskelbė deklaraciją,
U 1S ia pažangus, nes
n<
sau
neribotą valdžią Domi
tolimesnis klausimo aiškini kad kariuomenė juos pa- Vasario 16-sios t dalyvavo Bostono Lietuvių Tarybos skyriaus atstovai ir kt. Iš kairės j dešinę: Ta J1S Yia 'e(*amas planingai
nikonų valstybėj ir tolimesmas. Vyriausybės pasiūlyta rems, maištininkai sudėjo į kun^ Pas:rasant
ubcrnatoriius tarybos narys Ernest Stasiuna’s,
Mikojanui bekalbant keli niam laikui.
ginklus.
Vienas
jų
vadas
pa'
J- Sor.da sekr A Jukn.vic.us,
me sumanyme teismo pas sislėnė kitas atsidūrė kalė- "arvs - Val'a,lK- P'rm- Arlauskas, narys J. Grigalius ir gubernatoriaus spaudos virš. pad. desėtkai studentų norėjoj Dominikonų respublikoje
kirti žmonės patikrintų bal
r
.,...................... ,.
, . VV linam Gorski.
_______________________ demonstruoti prieš komuniz-.Trujillo diktatui a jau šei<
...__
suotojų teisę balsuoti, pa jime, o eiliniai maistinnkai, ,
M 1
17-1 r *
mą’ jie Pašalino Mikojano mininkauja apie 30 metų ir
dalytų lyg ir egzaminus no S.dS'atsipSo rtgtk
i
Žiurkės
Jau
Bėga
Generolai
Liudija
Maskva
Vėl
urasina
padėtą vainiką prie Kubos įkį šiol niekas nė nebandė
rintiems įsirašyti į balsuoto T\ 1—
•
’
Io Tvniilln
’
I)ėl Berluno Mieslo laisvės kov4 vado paminklo iš lauko jos pašalinti.
IO
J lujtuu l/./III?/*
uivv
jų skaičių. Senato svarsto įsauar piafičUZų vyriSUSy°
ir pradėjo šūkauti prieš Ma- j Trujillo laikosi jėga, saumame projekte federaliniai bė daro valymą kariuome
. .
skvos kruvinas rankas. Ku- vale ir žudynėmis savo poliDominikonų respublikoje
Kongrese eina liudininkų Maskvoje
teisėjai paskirtų stačiai regi nėje, policijoje ir tarp deši
pereitą savaitę bos policija studentus išvai- tinių priešininkų. Paskutiniu
diktatorius Trujillo
įsakė apkiausmejimzar
apklausinėjimar dė?
.atei- posėdžiavo rusų pavergtųjų pa
stratorius, kurie įtrauktų pi niųjų
mųjų organizacijų.
organizacijų, Iš
iš kaKa- diktatorius
lrujillo jsake
de. .ateitarnu
tai nra- i -i
u-i 7
T
liečius į balsuotojų skaičių, nuomenės pašalinama visa visame-krašte padalyti ma- nančių metu biudžeto. Ta kraštų bolševikiškų valdžių dėjo šaudyti. Po kelių minu- ,-odėU piktus^dantS^tūki
kaip tą normaliai daro val eile kanmnkų kurie maisa- smius areštus galimų režimo proga kongresas ypač pla- atstovai. Jie tarėsi apie bū- čių šaudvmo viskas aprimo, tančiai žmonių sukišti į kastijų paskirti registratoriai, ties diemomrs linko j malsti- priešininkų. Sako, esą suim- ciai aiškinasi Amenkos ka- simą viršūnių konferenciją bet keli niekuo dėti žmonės Įėjimus ir daugelis kalėjimuoSe žiauriaAankinami
kurie patikrina tik piliečio “’S^Tas pats dai omą po- ta ga net virs / tūkstančių nską pasukiosimą gintis, įr, kaip paprastai, pasakė buvo sužeisti.
žurnalistai Spėia
kad
AmerikoUriaiivbTiki
raštingumą ir kitus įstatyme licijoj Alžyre. Visa eile de- žmonių, jų tarpe daug biz- kad galėtų apsispręsti, kiek “amen” dėl rusų vedamos
smiųjų orgamzacuų paleis- nierių ir šiaip pasiturinčių pinigų skirti krašto gynimo politikos Bendro pranešimo šaudvma p adėjo Castro ŠioleTvengė kSSHritu ‘a
numatytus dalykus.
.. reikalam,
gale Maskvos konferencijos
tv^dabS Hų vldaXikX ’ir netūtu
Laukiama, kad vienoks ta. De Gaulle vynausybe ?a- asmenų.
ar kitoks civilių teisių įstaty vo iš parlamento plačius
Dėl masinių areštų prabi- Vvriaimvhės liudininkai dalyviai vėl grasina vaka- kurie gi eiti yra spausti gai- linkusi tokią intervenciją
mas bus priimtas šioje kon įgaliojimus tvarkyti kraštą lo ir Dominikonų respubli- . . . kurie aukšti karo va
dėl Berlvno miesto ir
jei . dargi jokio reikalo daryti ir į Dominikonų res
kos katalikų bažnyčios va- da; }iu^jo kongrese> kad sako, kad Jeigu Vakarai ne- dūką,nera
greso sesijoj. Bet tam rei dekretais.
publikos vidaus reikalus.
kės, kad republikonai suda
dovai. Arkivyskupai ir vy- Amerikoj kariškas pasilw. sutiks iš Berlyno padalyti
A Mikojanui pakalbėjus, Klausimą betgi spręs visos
rytų koaliciją su šiaurinių
DARO BIZNĮ
Vrt'T- un,e.P?1 .
Šimas yra užtenkamas ir vy- laisvo miesto, tai Sovietų vjenas Kubos valdžios narys Amerikos valstybės, kurių
valstijų liberaliniais demo
i auros . y ėjo 111 i amiai fjausybės numatytų lėš ų ša- Sąranga ir jos satelitai su- paskelbė miniai, kad Rusija tarpe diktatūrų skaičius yra
glaudes; pne diktatūros re- ,jes /
.eikalams pa. darys “taikos sutartis ’ su įutiko nu irkti 350i0w) tį.
kratais ir užmirštų laikinai
žymiai sumažėjęs.
savo neoficialią koaliciją su
f.™0’.. lsleldo aplinkrašti į kakg
-r kitoki ,iu rytine Vokietija ir atiduos „ Kubos cukraus. Dė, to
tikinčiuosius ir švelniai pa- dinink kįrfc man0 kitaip. toi rytine, Vokietijai Berly-!^nia karštai lojo, nors
pietiniais demokratais.
Senatas pradeda svarsty
sisako uz piliečių teisių ger-Tokių Uudininkų pasirodė no miestą ir kelius, kurie ve- -Arnerika kasmet p€lka po
BROOKLYN, N. Y.
ti ir socialinio draudimo pa
bimą! Daug kas tame mato karij£ vad
kurie da j vakarini Berlyną,
kelis milionus tonų Kubos
ženklą, kad Dominikonų k,f va,džios
•
gerinimą. Svarstomas klau
cukraus ir už jį brangiau LDD susirinkimas
grasimdiktatūra
jau
pradeda
skęs5jū|
.j
atejnančiu
m
į
t
Tai
yra
tas
pats
simas ar pakelti senatvės
moka, bet ploti dėl to nieks Lietuvių Darbininkų Drau
pensijas visiems pensinin
ti, nes atsargiausios ziurjces w
jr no,.ė(u dau iai; mas, kuri Chruščiovas jau
gijos 7 kuopos narių susirin
jau pradeda apleisti jo laitan^ d6ti
apsau. seniai buvo paskelbęs ir ku nematė reikalo. . .
kams, ar pasitenkinti tik
kimas bus ne vasario 14, bet
suteikiant senatvės pensi
vą. . . Katalikų bažnyčiai v,- -^„^„„0 galimo priešo rį jis dėl “Dovido kempės
vasario 21 d. Plačiau kita
dvasios buvo lyg ir užmir
sur palaiko kariškas dikta-/° ' H
1
ninkams teisės nemokamai
NAI JAS ŠAUTUVAS
me
numeryje.
šęs kuriam laikui.
■ tūlas, bet kai pajunta, kad j
gydytis. Tas svarbus įstaty
mo sumanymas liečia mili
onus senų žmonių, kurie iš
gaunamų pensijų nepajėgia
išsiversti ir juo labiau nega
li gydytis ligos atsitikime

j diktatūrai ateina galas,
tada į Dėl
_
. to ginčo. pasisakė ir
i ji prabyla apie “žmonių pi- prezidentas. Jis mano, kad
jlietines teises ir prisideda ii geneiolų taipe \ia žmoprie diktatūros nuskandini- nių “su parapijiniu akiramo, už ką vėliau reikalauja i čiu,” kurie mano, kad “bosau “kovotojos už demokra- sai nieko neišmano.”
tiją” garbės.

Prezidentas
Gronchi Maskvoje

/Za/zz

Italijos respublikos pre
zidentas Giovanni Gronchi
dabar lankosi Maskvoje ir
turi pasitarimus su Sovietų
vadais.
Italijos prezidentas yra
katalikų partijos žmogus ir
daugelis katalikų piktinosi,
kad jis važiuoja svečiuotis
pas bolševikus į Maskvą.
Ypač griežtai protestavo kai
kurie katalikų bažnyčios va
dai, bet tas prezidento G.
Gronchi nepaveikė.
Dabar į Romą turės atva
žiuoti ir Sovietų “preziden
tas,” kuriuo skaitosi marša
las Vorošilovas, bet su mar
šalu gali atvykti ir tikrasis
bosas Chruščiovas. Gal to1
nemalonumo Roma ir iš
vengs.

Rusų Mokslininkas
L Kurčatov Mirė

Sovietuose taip mažai tep a d i r b ania automobilių,
kad norintieji juos pirkti
turi labai ilgai laukti, kol
prieis ju eilė. bet štai So
vietu “Autoexport” pirm.
r. A. Grifchin (viršuje)
pasirašo sutarti su Syracuse, N. Y., automobilių
firma, kuriai parduodama
10.000 sovietiškų automobi
lių. Apačioje tos firmos va
dovas Robert (asile.

435 Angliakasiai
P. Afrikoj Žuvo

Beje, dėl tos “Dovido
kempės dvasios” prezidenEisenhovver neseniai sakė, kad jis tokios “dvasios”
nežino, nors rusai apie tą
“dvasią” jau spėjo prikal
bėti devynias galybes viso
kių nesąmonių.

Rusai nori atgabenti į
Ameriką apie 10,000 savo
automobilių “Moskvič” ir
čia juos parduoti gal po
$1400 už štukę.
Sovietų Rusija per metus
gamina 140,000 automobi
lių. Jei ten žmogus nori nusupirkti mašiną, jis turi mė
nesius ir net po kelis metus
laukti eilės, bet nežiūrint to
Maskva atgabens čia savo
mašinas ir jas pardavinės
amerikiečiams, kurie patys
šiais metais padirbs gal net
7 milionus mašinų.

MIAMI BEACH, FLA

Iš Maskvos praneša, kad ! Prieš porą savaičių “Ke-------ten vasario 7 d. mirė atomi- leivyje” buvo pranešta, kad Svarbus koncertas
nis mokslininkas dr. Igor Pietų Afrikoj netoli -JohanKurčatov 57 metų
nesburg miesto anglių kasySkudzinskieneo i uj e.
TI. Kurčatov
.
T
ui
n
j
nvoriiivn
440
darhinin
C1U
vasario
1/
d. i :4o vai.
vadovavo ru- kloJ užgriuvo 440 datbminRavfront Park
sų mokslininkų pastangoms k^- Visos pastangos uzgriu^ia 1 Ba. , o t
garsaus muzi
pagaminti atominiu ir van-į vusius darbininkus gelbėti
ko
Caesar
La
Monica vadodenilio bombų ir tas jiems i nedavė vaisių ir pereitą sa1949 metais narisekė Tie-i vaitę Pietų Afrikos vvriau- vauJamo simfoninio
# orkes1.4. meiais Pa\s® e- ie ! , naskplhė kad visi už tro koncertas, kuriame bus
"Sb^nkVi 435
j A-Uvis Scanno-

Amerikos ir Anglijos atomines paslaptis, bet apie šnipų nuopelnus rusai nekalba,
Jie aukština mirusį Kurčatovą ir laidoja jį prie Krem-

iš viso, reikia skaityti žuvusiais. į kasyklą buvo išgręž- d J*’
° P^
%f
ta skylė ir įleistas fotoapaf^Tih^rtv
ratas, bet jokių gyvybės ^uania asks for, Liberty
ženklų nepastebėta.
and Fieedom, too.

liaus sienos Maskvoje, kaip1 Šita anglių kasyklos neVisi lietuviai kviečiami
nepaprastai nusipelniusį pi- laimė yra viena iš didžiųjų koncerte dalyvauti. Įėjimas
lieti.
anglių pramonės istorijoj
{nemokamas.

Visą pereitą savaitę tarp
žydų ir arabų ėjo susišaudy
mai netoli Galilėjos ežero ir
vadinamoj “neutralinėj srityj”
{
Tas šautuvas per minutę
iššauna 750 kartų ir labai
taikliai. Ji dirba Hartfor
do. Conn.. dirbtuvėse Ame
rikos pėstininkams.

Vėliausi pranešimai sako,
kad Egiptas telkia savo ka
riuomenę prie Izraelio sie
nų, o Izraelis irgi pašaukęs
karo tarnybon nemažai at
sarginių karių.

Puslapis antr,

KELEIVIS, SO. BOSTON

No. 6, Vasario 10, 1960

J Kratas, politinių teroro aktų .
priešas, pats vienas nutarė ■
BOLŠEVIZMO ŠEIMININKAVIMAS
Štiurką nužudyti, kad tuo
“sukrėstų” pasaulį ir šukei- •
tų prieš karą Austrijos dar-j
Kaimyninėje Kuboje pereitą savaitę lankėsi A. Mi
bininkus. 1916 metų spalio:
kojanas, tas pats. kurs ir čia buvo atvykęs praminti kelių
mėn.
21 dieną F. Adleris nu-<
_ „ , . _.
.
.... .
Sovietų Sąjungos diktatoriui Chruščiovui.
ėjo j vieną puošniausių Vie- ,De Gaulle la,me)O
I»P»nHki kvot.ma,
Mikojanas Kuboje iškalbingai pasakojo apie sovietų
nos restoranų, kur pietauda- | Prancūzijos dešini ųjų i Bolševikų “Vilnis” nutaūkio pažangą ir su panieka kalbėjo apie Amerikos ūkišką
vo ir von Štiurk, ir ji nušovė, maištas Alžyre susmuko, rė padaryti “Keleiviui” ekatsilikimą, apie Amerikos anarchišką ūkininkavimą ir gy
Nušovęs, palaukė restorane, Prezidentas de Gaulle lai- zaminus ir tai ne bet kokias,
rė sovietų ••planingą ūkį,” kuris, girdi, esąs pažangiausias
kol atsirado policija, kuri ji mėjo visu frontu ir tuoj po bet ispaniškus.
ir geriausias.
suėmė..
; laimėjimo paprašė iš parlaMaskvos vyrukai nori ži
Kai Maskvos aukštas ūkio pareigūnas ir senas bol
F. Adlerio teismas buvo mento nepaprastų įgalioji- noti, kada, kokiu būdu ir
ševizmo vadas giria sovietų “planingą ūki,” kiekvienas
sąmoningai vilkinamas ir m leisti dekretus, pagal vy- kokiais žodžiais “Keleivis”
kapitalistas gali tik pasijuokti, nes bolševikiškos diktatū
tik 1917 metų gegužės mėn. riausybės nuožiūrą. Parla- protestavo prieš Amerikos
jis buvo karo tribunolo tei- mentas Įgaliojimus davė ir karišką sąjungą su Ispanija?
ros letena yra toki sunki, biurokratinė mašina toki paini
siamas.
Tribunolas paskyrė dabar kurį laiką de Gaulle
ir toje mašinoje sukaliojasi tiek vagių ir visokių nenau
Maskvos vyrukai nori ži
jam
mirties
bausmę,
bet
čia
gali
valdyti
kaip
jis
randa
noti,
ar “Keleivis” pritaria
dėlių, kad produktingumo atžvilgiu bolševikiškas ūkis
pat ją pakeitė ilgamečiu ka- reikalinga.
“bendram frontui” tarp Is
negali lygintis su kapitalistiniu ūkiu. Tiesa, daugelis žmo
Įėjimu.
Karas
ėjo
į
galą,
į
Kaip
de
Gaulle
pasinaupanijos sindikalistų, sociali
nių mano, kad tam tikras ūkio planavimas yra būtinas,
Rusijoje
jau
buvo
įvykusi
dos
savo
įgaliojimais,
girdėstų,
komunistų ir kaUlikų
bet ne sovietišku pavyzdžiu. Sovietai gali būti pavyzdys,
vasario mėn. revoliucija ir g visokiausiu spėliojimu, kovai prieš frankinį fašiz
kaip nereikia ūkio planuoti. Todėl iš Sovietų Sąjungos
KairCj Strateginės aviacijos veršinio'ias gen T*.omas
vilčių karą laimėti pas vo- Viena yra aišku, kad maiš- mą? Maskvos vyrukai norė
nėra ko mokintis ūkininkauti.
Pcuer liudija Senato komisijai, kad Sovietą Sąjunga
kiečius bei austrus vis ma- tininkų lizdai Alžyre, ka- tų ir daugiau ką žinoti. Jų
Kad taip yra patvirtina pats vyriausias šio meto bol
rai etą srityje yra pranašesnė ir jis nesutinka atšaukti
2®J°.
riuomenėje ir pačioje Pran- klausimų litanija primena
savo senesnius Įspėjimus. Dešinėj gen. įeit. Dernard
ševizmo vadas N. Chruščiov. Jis papasakojo komunistų
F. Adleris, jau sėdėda- cūzijoj bus išvalvti ar bent visą NKVD klausimų lapą
Sehriever, oro laivyno tyrinėjimu vadas. Krašto ap
partijos centro komitetui, kaip “planingas ūkis” veikia
mas kalėjime, Įdėmiai sekė gerokai apvalvti. Bet lau- norintieiris vykti į sovietinę
saugas sekretorius Thomas S. Gatės taip aukšta: ne
Kazachstano platybėse, naujai išartuose plėšiniuose, iš
Rusijos įvykius. Nebuvo ak- kiama, kad ir Alžyre bus Lietuvą. Atlik išpažintį, o
artina Sovietu karinį pajėgumą ir gen. Povver vadi
las
bolševikų pasekėjas; pravesta visokių reformų, jei ne, tai mes tave paskelb
kur Maskva gauna nemažai javų ir pašarų Štai N. Chru
na nerealistu. O kaip yra iš tikrųjų?
smerkė bolševizmo žiauiu- kurios palengvins įvairių sime frankiniu fašistu . ..
ščiovo pamokslas apie “planingo ūkio” laimėjimus Ka
mus ir vis dar tikėjosi, kad tautinių grupių sugvvenimą Su maskviniais vyrukais,
zachstane, kur du komunistų vadai—Bieliajevas ir Kuna- į
Rusiją krauju užliejęs rėži- tame krašte.
ar ablavukais, galima būtų
jevas— vadovavo visam tos plačios, rusų baigiamos kolo
mas
pasikeis
ir
pasuks
į
tikAlžvro
maiš
tininkai
bankalbėti net ir apie Ispaniją,
nizuoti šalies ūkiui. Chruščiovas sakė:
rai socialistinę kūrybą, virs- dė pakartoti “gegužės 13” bet pirma jie turėtų atsakyti
V. KYMANTAS
“Pas tuos draugus (Bieliajevą ir Kunajevą) nėra drą
damas pavyzdžiu kitiems. Įvykius 1958 metais, kurie į tokius klausimus :
To
savo idealistinio padėties prjVedė prie ketvirtosios Kiek socialistų, “trockissos, kaip pridera partiniai, pasakyti apie trūkumus. Todėl,
Šių metų sausio mėn. 2 klausimų sprendėjas.
draugai Kazachstano vadovai, man norisi pasakyti tą, dieną Ciuriche, Šveicarijoje,: Iki pat pirmojo pasauli- vertinimo Rusijoje F. Adle- respublikos sugriuvimo ir tų” ir panašių žmonių ko
ką jūs skaitėte geriau nutylėti, ir parodyti, kaip (Ka- sulaukęs 81 metų, mirė Fri- nio karo Fridrichui jo tėvas ns nenorėjo atsižadėti ir pr£e de Gaulle grąžinimo į munistai sušaudė Internaci
---- --------zachstano) respublikoje užbaigti žemės ūkio metai.
drichas Adleris. Velionies buvo nepaliečiamas
autori- vėliau, net Stalino laikais, valdžią. Pasirodo, kad isto- onalinės Brigados rūsiuose
laiką būdamas griežtas rinjaį Įvykiai kartojasi, bet Ispanijoj? Už ką Maskva
“Ir šiais metais Kazachstane buvo užaugintas geras asmenyje socialistinis Euro- tetas visais socialistinio
istinės
veikP.
1
°
* e tariato diktatūros kas vjer»ą kartą yra tragedi- pasiėmė Ispanijos respubli
derlius. Bet dėl blogo darbo organizavimo tas derlius ne- P^ sąjūdis neteko vieno žy- mokslo ir socialistinės veik
. ,
. . T i-’-ij• zin-n ~x \
įmausiu socializmo kovoto- los klausimais. 1914 metais priešas, kaip ji buvo Stalino ja, kita karta pasikartoja kos auksą ir neatsiskaito nei
vykdoma. r.
F. Afliens
Adlens metus įę
kjdn
visas e uvo suim .
p įcio
ienai
jų, buvusio sąjūdžiui siela ir prasidėjęs karas atskyrė sū- vyKaoma.
ajp farsas
su Ispanijos respublikos val
spubhkoje buvo likęs nenupiautas ir nesuimtas derlius į^uriu Su £ Adlerio mir_
nuo tėvo dėl jų skirtingo [tepabuvo kalėjime, - 1911 [
džia Meksikoj, nei su gene
vieno miliono 61 h tūstančių hektaių plote. (Ketūnų mihoužbaigiamas atskiras nusistatymo karo klausimu. metais įvykusi Austrijoje Keraloje
rolu Franko? Tik du klaunų akių plote! Red.). Aš žinau,^kazachstaniečiai^ bando socialistiniam sąjūdyje lai- Kas įvyko tarp Adlerių, pa- revoliucija atidarė jam’kaIndiiog valstiia. simu, o paskui kalbėsim ir
jcjiinG VS
ilus ir emerio uusavaip tą išaiškinti. Jie sako: dalis javų apsnigo, bet mes kotarpis, kuome tnuo jo at- sauliniu mastu pasikartojo ^jimG
vaitus,
vo
nuopelnas,
kad Austrijos Eerala, vasario 1 d. rinko dėl kitu reikalu. Gerai?
stengėmės derlių suimti. Bet koks ten jau suėmimas. . . skilęs komunizmas padėjo kiek vėliau visam socialistidarbininkai
Rinkimai
buvo
Kazachstano STR vadovai kalba apie tai, kad jie Vakaru socialistams su visu niam sąjūdyje: partijos sus------ nepasekė tuo--- parlamentą.
idomūs t
kad
komunistai
Vasario 16
Um tikro ploto lauku nepiovę būk Ui todėl, kad javai griežtumu atsinboti nuo kilo ir pajrn pats S. I. Dariui vengrus Dei oavaius, demokratiškomis Mūsų tautos nepriklauso
ten buvo nepribrendę. Brangus drauge Bieliajevai, o ko- diktatūrinių kovos metodų 1914 metais liepos 26 dieną P^11 ami socia ( emo ,a priemonėmis įkopti į vai- mybės šventę ir šiais »ncu»io
metais
dėl javai nepribrendo? Aš jums pasakysiu kodėl jie ne^moktato1 už žmo- biura torts^kSbOfti dar£
F. Adleris buvo vienas tų, dž,‘9- Ęand« ir neįkopė. Ke- minėsime Lietuvos okupacipribrendo. Pas jumis 18 tūksUnčių traktorių nedalyvavo gaus asmens gerbimą. Pas- tina i—
karui• neprileisti, ~o ,•?,
jau kurie
kur’e naerindines
pagrindines savo
savo viivii raIa dar kart3 parode, kad jos ženkle. Jau praėjo 15
pavasario sėjoj nes jie nebuvo atremontuoti. O ką tai kutinius F.'Adlelio metus lugpiūao mžn. karas’ prasi. tis darbininkų .sąjūdžio iai-,*>
^,5°
reiškia, draugai? Tai reiškia, kad kolchozai ir sovchozai naįvmėio be to “revizioniz- dėlo Prasidėio ir rairimas dėjimui dėjo į socialdemo- lv.aį balsuojanti tauta *jepa-;tuva vis dar tebėra aklai užištęsė sėją Kada reikėjo jau ruoštis derlių suimti, Ka- ^Tak^ų sodaS
išsk^s tik *
tui valdyti.
Vilnių, kurią amerikiečiai
zachstane tiktai buvo baigiama sėja. Kam gi burnoti prieš kratijos tarpe.
jų “priėmė” karą ir ji rėmė;
P^nia rūpėjo apjungti viBolševikai “laimi” rinki turistai jau gali lankyti. 15
viešpatį dievą ir sakyti, kad javai neprinoko. Jūs laiku { Fridrichas Adleris, Vikto- kitos partijos ar jų dalys 838 socialistines partij'as vėl
mus
ten, kur jie pasigrobia metu po karo galo, kada
pasėkit, tada, aišku, dievas pasakys—jūs padarėte savo, o ro Adlerio sūnus, gimė 1879 pasiliko karui griežtai prie-k u rtam ^Internacionale.
paskui vienparti- Lietuvą valdantieji komuaš padalysiu savo. (Salėje judėjimas). Bet jūs pasėjote metu birželio mėn. 9 dieną šingos ir tarėsi viską daryti,
ai Paais ėjo, a susipra- valdžiąarir hitleriniais
rinki nistai kalba apie visokiau
timas. su komunistais yra
vėlai, o dabar sakote, kad javai nepribrendo. Taip nega- Vienoje. Jo tėvas buvo Aus- kad prasidėjusį karą sustab- negalimas,
F. Adlerio ir jo mais teikiasi leisti žmonėms sius “laimėjimus”, daugybė
lima! Ir jūs nieko apie tai nepasakėte centro komiteto trijos Socialdemokratų par-į dytų.
'draue-u nastane-omis 1923 save “išrinkti”. O Sovietų į Lietuvos žmonių tebėra išplenumui,
“Patriotinių” socialistų i
buvo Hamburge su Rusijoj bolševikai, net ir tremti į įvairiausias Sovietų
A y 18 tūkstančių traktorių nepataisytų ir jie ne- tjos kūrėjas, ir sūnus Fri dri"..................
vo-bet
;šauktas k
,esas irSjame
buvo naudojami laukams dirbti, o kiek traktorių blogai chas
augo neatsistojo
tik seimos,
valdžią pasigrobę, kada pa- Rusijos vietas ir ten arba
kiečių
partijos
daugumas apsijungė an£trasis Int^raa. skelbė rinkimus į steigia- įgyvena “laisvai” kaip caro
dirbo ir jie tik skaitėsi darbingi? Jie išvažiavo i laukus ir
V1SO8 aP.in os socia 1S^S‘
f I 1pasižymėjo nepaprastais ga- jfe palaikėa^4!1^hXgėl.<i172’2iu»U a Tku r dali mąjį tautos susirinkimą, vos laiku “paselenščikai”, arba
sustojo ir taip prastovėjo iki sėjos galo
• r J ? Pat trukumai pasirodė ir .mosiantis derlių su- bumais mokslui ir kai bai(rė ;JbalslVO už pinigų kai-ui sky-L^^’.^1^?^^ surinko ketvirtadalį balsų. lyra dar laikomi prievartos
Bet ir su tiek balsų, jie vai- darbo stovyklose. Lietuviai
imti. Pagal SSSR žemes ūkio ministerijos davimus, Ka- Ciuricho universitete stud i- Kmą, palaikydami ir Vokie-k,
.
,,V kociahstmi do jau 42 metus.
[Lietuvoje, kaip buvo taip ir
zachstano kolchozuose ir sovchozuose nedalyvavo der- juoti matematikos - fizikos tijos vyriausybės pastangas Imųrn^ų F^ Ad’ ’ U
Bolševizmo gudrumas yra tebėra, bebalsiai žmonės,
liaus suėmime 32 tūkstančiai kombainierių, 21 tūkstantis mokslus, 1909 metais gavo karą laimėti/Apie šeidemaAdlens pasidarė
pirma
pasigrobti valdžią, o : kuriuos valdo ir “leninizmo
renkamųjų mašinų ir 11 tūkstančių kertamųjų (piauna- pasiūlymą pasilikti prie uni- no krypties socialistus buvo į LD.’. S.’ Internaci
” e™acl0na 0 se re' paskui jau “laimėti” smur- [-marksizmo” moko iš Rusitorium 11ir tose
mųjų) mašinų. O juk tos mašinos tai milžiniška jėga. Jei- versiteto ir profesoriauti. F. tuomet sakoma, kad jie so-onum
ose pareigose iš tiškais rinkimais ir klasta, jos atsiplovę apaštalai iš
buvo iki 1940 metų.
gu jūs būtumėte jas panaudoję, jūs būtumėt suėmę der- Adleris atsisakė, savo vie- cialistais beesą “iki Eidkū- F. Adleris matė Hitlerio
naudotojai.
lių dar prieš sniegą . . .
;ton pasiūlydamas savo drau- nų”, — Eidkūnus pravažia- ir Musolinio įsigalėjimą, Izraelio pasieniuose
! Visa pusė Lietuvos gy
“Aš jūsų klausiau, draugas Bieliejevai, ko jums reiEinšteiną, gi vę, jie darėsi tik geri vokie- matė, kaip fašizmo stiprėji Jeigu niekur niekas ne- ventojų, visi valstiečiai,
kia, kad galėtumėt laiku derlių suimti. Jūs atsakėte: Nie- Pa._
L.,socla 1S in* ^ak Patriotiškai nusistatė mas neišvengiamai vedė sišaudo, tai galima visada kaip buvo taip ir tebėra kol-iv
j
u.
sąjūdį.
Grįžęs
Vienon 1911
karojr irjoViktoras
Adleris,’ prie antrojo pasaulinio ka laukti, kad Izraelis ir jo ara- chorinių dvarų baudžiaunin
ko nere.kta v-'ską gavome V’skas bus padaryta.
metais> buvQ išrjnktas
Aus. dėl
kartu
vadovaujamo
Štai, draugai, kaip dalykai yra tikrumoje Taip nepartijos sekretorium ir partijos daugumas, ir tas ro ir kartu su Otto Baueriu bai kaimynai pasirūpins kai, pririšti prie savo darbo
vietės ir koliojami “tingi
galima dirbti, žodį reikia laikyti”.
ėmėsi redaguoti mėnesinį buvo priežastis, kodėl Fri- keitė savo pažiūrą į karą. tarptautiniu triukšmu. Taip niais”, jei jie iš savo “darNebebuvo priešingas karui, yra dabar, kada “visuose
Tai šitaip Chruščiovas barė savo artimus draugus Prijos
žurnalą
Der drichas Adleris atsistojo kad nugalėtų fašizmą ir ti frontuose” ramu, tik arabai badienių” mokesnio nepa
'
•* •
• •X • • •
_V •
BieliaJevą ir Kunajevą už “planingo ūkio” vykdymą auk-; Kampfi prieš savo tėvą.
kėjo, kad karo eigoje karas su žydais pešasi dėl kelioli jėgia prasimaitinti, o milži
štyn kojomis. Bet ar tik Bieliajevas ir Kunajevas kalti? ,
ir
s°cia 1S 0 < aĮ‘, Partijų “atskalūnai” pa- padėtų suburti darbininki kos akrų žemės prie Galilė niška dauguma Lietuvos
darbininkų, kaip buvo taip
Ar galima Įsivaizduoti, kad Amerikoje būtų palikta 4 mi- kį-tu selTė, kaVsąjūdis vys- ^arė Pastan^ apsivienyti jos jėgas prieš kapitalistinę jos ežero.
Jionai akrų kviečių laukų nenuimti dėl mašinų nesugebė- ^sj kituose kraštuose ir ^>€r kan^erencD^ Zimmer- buržuaziją, visai r įkei Ne tiek svarbu, kodėl ara ir tebėra, sovietiško militajimo laiku pataisyti? Ir po tokio apsiskandalijimo ir pa- ypatingai domėjosi Sociali^
ka?!
v!' čiant kovojančių frontams. bai ir žydai šaudosi, kiek rizmo ir “šviesios ateities”
planų vergai, išnaudojami
sirodymo Mikojanas Kuboje pasakoja, kad Amerikos tinio Internacionalo veikla. ?_ n.
iaJvnPc„dln-irx Įvykiai nuėjo kitu keliu, svarbu, kad naujosios Izra
be jokio saiko ir penimi
ūkis yre “nusenęs” ir neproduktingas? Tai pasakėlė Ku- Dėl jo S. I. buvo ne tik dar- !ždiP
“Pustrečio Inter- kaip juos spėjo F. Adleris. elio valstybės pasieniuose
“
Sugriuvo ir jo dėtos viltys į yra įtemta padėtis ir dėl bet sputnikais” padangėse. Tik
bos besiblaškantiems revoliucinmkams vilioti, o ne nm- bininkų sąjūdžio vienybės „oninnoizA” unnin<rOa
Sovietų Sąjungą. Gal tai bu kokio menkniekio ten gink valdantieji ponai biurokra
tas reikalo svarstymas.
reiškėjas ir besivystančiam jiucinius socialdemokratus vo svarbiausia priežastis, lai prabyla. Nežiūrint, kad tai Lietuvoje gyvena gerai,
Chruščiovo mažąja raide rašomas “viešpats dievas” socialistų sąjūdyje kylančių
vokiečių, austrų, prancū- kad velionis pasitraukė iš praėjo jau virš 10 metų nuo pagerėjo gyvenimas ir lų
yra Kazachstano netikras oras. Ten būna ir sausrų. Jei ginčių derintojas. Jo supra- zų, anglų ir kitų. Jo vado- politinės veiklos ir paskuti Izraelio susikūrimo, bet ara žmonių, kurie šiek tiek
gerais metais xrit*o
virš pusantro milistnzt
miliono hektarų I011V11
laukų paliko tlITlU S. I. tllFCJ O DUtl ScįJLl- VVfočS COFltPC atSlStOJO F nius savo amžiaus metus bai vis dar skaito tą valsty aukščiau pakopė šlykščios
pelėms ir vabalams ėsti, tai kitais metais, dargi pataisius džio v.dova, ir neginčija- AdIeris_
skyrė ramiam socialistinio bę skauduliu savo pašonėje nelygybės bolševizmo “sanklotoje”.
traktoi
ktonus ir {liaunamąsias masinas, gali sustreikuoti tas t • . didžiuiu gyvenimo'. Kaip . t?m laikotarPy- sąjūdžio praeities tyrinėji ir net skaito kad prie Izra Vasario 16 proga turime
žaraidis “viešpats dievas” ir nedatekliai vėl guls eili-_____________ ■
_______ Je karo įvykių paveiktą F. mui. Nebedalyvavo ir Socia elio sienų dar nėra baigtas
mažaraidis
ištiko asmeniška tra- listų Internacionalo atkūri karas, esą ten tik laikinos visą tą Lietuvos žmonių ne
nius žmones, kurie dėl biurokratinės mašinos begalvišku 4OSU ATSTOVO ANGLĮ- Adlerj
j-* x ••
laimę prisiminti ir paban
me 1948 metais. Su F. Ad- paliaubos . • .
mo ir dėl nebuvimo visuomeninės kontrolės diktatūros są .OJE NAUJAS ADRESAS
dyti
suprasti jų vargą ir pa
leriu išėjo iš gyvenimo dideTokia netikra padėtis yra
lygose neša sunkiausią visos bolševizmo tikras ir tariamos Dabar jis yra toks:
jungtą
padėtį žiaurios okumet “kietas” žmogus grafas lis humanistas, didelis so- geras liudijimas, kiek Jung
pažangos naštą. Jų kupra viską pakelia.
J. Venckūnas,
von Štiurk, uolus skatinto- cialinio teisingumo žmoni- tinės Tautas ir didžiosios pantiškos diktatūros sąlygo
Ir Lietuvos žmonės dabar neša sunkią aziatiško bol
1, Raewell Crescent
jas, kad karas būtų veda- jos gyvenime kovotojas, valstybės turi noro ir suge se. Kada išauš laisvės diena?
ševizmo Jungą. Ir Lietuvoje bolševizmo “pažanga” yra
Orbiston, Bellshill
mas iki bus laimėtas. F. Ad- kilnios ir didelės širdies bėjimo gydyti tarptautinius
J. D.
Lanarkshire, Scotland
apmokama kruvinu mūsų tautiečių prakaitu.
leris, nuoseklus socialdemo-[žmogus.
skaudulius.
J
KARO VADAI NESUTINKA

Fridrichui Adleriui mirus
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA

KEŪtlviS, SG. 5GS'iO77

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

W0RCESTER10 NAUJIENOS
Visi bendrai minime
Vasario 16-ją

Vasario 14 d. 4 vai. po
piet ne tik Worcesteri<>, bet
ir apylinkės lietuviai rinksis
j šv. Kazimiero parapijos
salę Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 42 metų
sukakties paminėti.
Žymūs kalbėtojai pasakys
kalbas, bus graži meninė
programa.
Mūsų visų pareiga ne tik
minėjime dalyvauti, bet ir
dosniai aukoti Lietuvos lais
vinimo reikalams. Jau ats
pausdinta 3,000 vokelių, ku
rie bus išdalinti prie bažny
čių ir kitur. I juos prašoma
skirtų auką Įdėti ir minėji
mo metu rinkikams atiduoti.
Turime atsiminti, kad
jei mes. patys nekovosime
dėl Lietuvos laisvės, tai ne
galime prašyti ir tikėtis, kad
kiti mums padėtų.

Puslapis trečias

kas, Florence Yablonskis,
Juozapina Zinkus, Mariona
Stepšis, Ona Krušas, Clara
Matijošaitis - Mattus, Mari
ja Žukas ir Julija Grigaitis.
Vyrų tėra du: A. Krušas
ir A. Tomkus (abu vicepir
mininkai).

J— važinėjo po kurortus, da

GERAS KAIMYNAS

KI MI

.. • ~

’ .-.<y —..-r. •<

^«i,

....

lyvavo garbės svečiu viso
kiose iškilmėse, lankė vys
kupus ir t. t. Dar negrįžęs
jis rašė Laisvei viską zalatyidamas, tą patį, aišku, darys
ir grįžęs.
Ir gerai, nes Lietuvos
j žmonės paskaitę jo straipsmius ne tik pasijuoks, bet ir
pasipiktins. Tas žinoma iš
ten gaunamų laiškų, kurių
esame jau išspausdinę ir
dar išspaudinsime šiame nu
mery. Ten vargstantiems
žmonėms tikrai pikta, kad
riš jų taip tyčiojamasi, jei
rašoma apie jų •‘laimingą
gyvenimą”.

KAS SKAITO. RAdO

IAS DUONOS NEPRAŠO

PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
PITTSBURGH, PA.
Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimas

Amerikos Liet. Tarybos
kongresuose, SLA seimuose.
Per daugelį metų jis buvo
Amerikos Lietuvių Tarybos
Centro direktorium, atsto
vaudamas ten liet. socialde
mokratams, jiems atstovavo
ir BALFo direktoriate. Dar
ir šiandieną jis eina pirmi
ninko pareigas SLA trečiam
apskrityje ir sykiu yra Pitts
burgho A. L. Tarybos sekre
torium.
Linkime jam dar daug,
daug metelių dirbti lietuvių
tarpe. Girdėjau, kad mūsų
Stasys rengiasi porą mėne
sių praleisti Floridoje, ir su
savo miela žmonele jau ren
giasi kelionei.

Sausio mėn. 28-tą dieną
8 \alandą vakare Lietuvių
Piliečių salėje įvyko naujai
išrinktos Amerikos Lietuvių
Tarybos
Pittsburgo skyriaus
Seniausios draugijos
Valdybos ir direktorių susi
valdyba
rinkimas.
Worcesterio lietuvių se
Pirmiausiai
apkalbėtas
niausios šv. Kazimiero Drįvykstantis vasario 21 d.
jos šių metų valdyboj yra:
Lietuvos Nepriklausomybės
Pirm. Stasys Mancevieius,
paminėjimas ir nustatytas
vicepirm. Jonas Povilaitis,
minėjimo laikas ir pati pro
sekr. Stasys Barnatavičius,
LEWISTON, ME.
grama.
fin. sekr. Vincas ThamsoMinėjimas įvyksta 3 va
nas, jo pad. Pianas Juška,
T eismas padalino
landą po pietų Lietuvių Pi
ižd. Jonas Reinikis, iždo
Baltrušaičio palikimą
liečių salėje. Pagrindiniu
iečiai (ar! W. Broke ir jo žmona su Savo mvllmti
glob. Juozas Pupka ir Jurgis
Pittsburghietis
1954 m. balandžio 15 d. kalbėtoju bus Lietuvos at
tosiiii
o žini. , .-aJ jiems kaimynas paliko
Sakalauskas, tvarkos dabo
Jie ncfcvvo su mo kaimynu artimuose santykiuose ir
mirė Antanas M. Baltrušai stovas VVašingtone J. Katojas Pranas Barnatavičius.
t och*'* tokio palikimo nesitikęjo. O gal jie buvo jam kada
tis, palikęs apie $40,000 Įjackas. Taip pat pakviesti
PHILADELPHIA, PA.
gerą
padarę
palys
tn
nežinodami
ir
dabar
už
tai
gavo
išgarsino 2 lietuvaites
turto vertės. Jo paveldėto kalbėti miesto burmistras
atl'.^inima.
jais teismas pripažino 3 sū ir vietiniai kongreso (JAV) Visų lietuvių pareiga ruoštis
“Sunday Telegram” lei
nėnus — Antaną Baltrušai nariai. Meninę programą at Vasario 16 d. minėjimui
džiamas “Feature parade”
dovavo A. Martišius, P. Dė- tį, Stasį Dargi ir Antaną liks Šv. Pranciškaus Akade
sausio 24 d. savo viršeli pa- Platukis ir kiti.
Kaip paskutiniais taip ir
Nepriklausomybės minėji į puošė Eleonoros šikstėnai- Knygininkais yra buvę dynas, J. Krasinskas, Vla Gasparavičių ir 3 seserėčias: mijos studentės. Programą
ves ir tvarkys S. L. A. prezi šiais metais minėjimas bus
mas radijo programoj
tės paveikslu. Ji mokosi Antanas Krapavickas, Pra das Jankauskas, Albinas Savickienę, Sofiją Dargienę dentas Povilas Dalgis, ku tos pačios pagr indinės idė
Vasario 13 d., šeštadienį, Holdono kolegijoj, be lietu nas Statkus ir J. Krasinskas. Į Adomaitis, G. Kybą ir kt. -Daunienę ir Mortą Vilima- riam taip pat pavesta pasi jos ženkle, o idėja yra dide
nuo 8 iki 8:15 vai. vak. iš sių kalbos, dar moka lenkų, Vėliau ‘‘raudoniesiems” i Ta kuopa uždaryta 1933 vičienę. Visi jie gyvena Lie rūpinti gubernatoriaus pro lė, t. y. Lietuvos laisvės idėstoties WNEB (1230 klw.) ,rusų, anglų, vokiečių, latvių SLA 57 kuopą užvaldžius, į metais balandžio 25 d. Jos tuvoje.
Padalijimo metu paliki klamacija ir vietinės ameri j'a. Bet turinio ir tvarkos po
kalbės
lietuvių
bičiulis •kalbas ir dabar pradėjo mo kilo vaidai. 1924 m. buvo turtas — $76.32 atiduoti
mo vertė buvo $34,307.34, kiečių spaudos painfoi mavi- žiūriu šį kaitą žada būti
organizuota SLA 318 kuo Sąjungai Vilniui Vaduoti.
kongr. Harold D. Donchue kytis prancūzų.
todėl kiekvienam tenka po mu. Nutarta turėti (prieš naujovių. Komisijos minėji
ir adv. Antanas Milleris.
Toj kolegijoj mokosi ir pa. Jos pirmojoj valdyboj
J. Krasinskas
$5,717.97. Bet į komunistų parengimą) specialų priėmi mui pravesti pirmininkas J.
Esu Įgaliotas per lietuvių kita gabi lietuvaitė Dalė Pi- buvo: Pirm. Kazys Budina
pavergtą Lietuvą neleidžia mą atvykstančiam Lietuvos Stiklo r ius yra pasiryžęs
LAWRENCE, MASS.
spaudą padėkoti WNEB sto piraitė, Vasario 16-sios mi nčius, vicepirm. Jonas Stra
ma palikimų siųsti, nes ten atstovui, kuriame dalyvaus padaryti viską, kad progra
ties viršininkui p. Hurley nėjimo komiteto pirmininko vinskas, sekr. Juozas Kla
vietiniai amerikiečių ma būtų trumpa, bet įdomi
neišmokama tikroji dolerio ir
siškas,
fin.
sekr.
A,
Kriau

Ata
imink
ite.
kad
ši
sekmaJono
Pipiro
dukrelė.
už leidimą veltui stotimi pa
ir p--nrasmino^a.
—
——---- o —
spaudos atstovai.
Minėtas žurnalas net 4 čialis, ižd. Vincas S. Joku- dienį minime Nepriklauso verte. Todėl paveldėtojams ; Jau šiame susirinkime,
sinaudoti. Ačiū ir Keleiviui
Pažymėtinas yra tas fak
■dar reikės lankti geresnių
mybės sukakti!
už nesigailėjimą savo skil puslapius prirašė apie šias bynas.
tas,
kad minėjime dalyvaus
jPovilo Dargio pasiūlymu,
gražias gabias lietuvaites. Ši kuopa buvo išaugusi .• Lietuvos nepriklausomy 1 laikų.
čių šitam reikalui.
i patys direktoriai prisidėjo ir pagrindinę kalbą pasakys
Ir aš linkiu joms sėkmės net iki 300 narių. Ji kartu bės paskelbimo 42-ją sukak
savo aukomis kovai už mū VLIKo p-kas dr. A. Tri
ROCKFORD, ILL.
su “Aušrelės” choru turėjo tį minėsime šį sekmadienį,
Susižiedavo
moksle ir gyvenime.
sų tautos reikalus. P. Dal gis maką s. Jug tai yra labai
įsteigusi lietuvišką mokyk
įteikė savo ir žmonos čekį svarbu išgirsti to asmens
Ona Kraunelytė, Petro ir V. Mačys kalbės Harforde lėlę, kuri veikė iki 1941 m. vasario 14 d. 2 vai. Lietuvių Balfo 85 skyriaus veikla
$25 sumos, kiti irgi pasiža mintis, kuris mums atstovauPiliečių Klubo salėj. Jį ren
Ages Kraunelių dukrelė, su
Tos mokyklos mokytojais
Balfo
85
skyriaus
metinis
dėjimus padarė, todėl tiki ia tokiame svarbiame reika
gia ALTo skyrius kartu su
Vytautas Mačys vasario
sižiedavo su Jonu Jurkinu,
buvo buvęs “Amerikos Lie
Petro ir Onos Jurkinu sūnu 14 d. kalbės Hartforde mi tuvio” redaktorius V. S. Jo- iLietuvių Klubu. Pagrindinis susirinkimas buvo sausio mės, kad ne tik turėsime ge le.
kalbėtojas bus Keleivio re- mėn. 17 d. Iš valdybos pra nis kalbėtojus ir gerą pro j Meninėje dalyje Liet.
mi. Abu vienturčiai, priklau nint Lietuvos nepriklauso
kubynas, Juzė Rauktytė Įdakcijos narys Jonas Ja nešimų paaiškėjo, kad per gramą, bet manome surinkti Bendruomenės Meno An
so Vyčiams, gražiai kalba mybės paskelbimo sukaktį. j (dabartinė Daužvardienė),
nu š k i s. Be jo, kalbės 1959 m. turėta 2 parengimai didoką pinigu sumą Lietu samblis, prityrusio meninin
lietuviškai, nors šiame kraš Worcesterio lietuvių
'mokytojas Kazimieras Mako Leono Kaulinio vado
kong. Tomas Lane, miesto salėje, viena gegužinė ir vos vadavimo reikalams.
te gimę ir augę. Jų tėvai da
saitis, Juozas Franskevičius
istorijos trupiniai
vienas
pobūvis
po
susirinki

vaujamas,
žada puikiai pa
Tegu vasario 21-ma diena
majoras J. J. Buckley ir kt.
lyvauja visuomeniniame lie
Į (baigęs Kaune Saulės kur
Bus meninė dalis. Visi daly mo. Iš gautųjų pajamų pa būna pasiryžimo diena ne sirodyti. Gi mūsų daugumos
Pradžia buvo 1959 m. Nr.
tuvių gyvenime ir Worcestesus), Julija Mitrikaitė, baisiųsta Centrui $593.
nuilstančiai kovai už mūsų pareiga nėra sunki — minė
'46, 48, 50 ir 52, čia tęsiu to
vaukime !
ry visiems pažįstami.
’gusi Bostono konservatoriją,
Rūbų
surinkta
ir
pasiųsta
tautos
reikalus. Tą dieną. 3 jime dalyvauti ir paaukoti
liau.
Serga Kraučialis ir Mažeika j SLA 57 kuopos pirm. 'Antanas Jasaitis, lankęs Vėl nauji kapai
viso 915 svarų. Vietoje 2 li- v. p. p. visi Pittsburgho lie kiek galima didesnę sumą.
Valparaiso universitetą.
Dėl smulkesnių informa
Lietuvių
eilės
greitai
retė

gonys
gavo pašalpos $35. tuviai susirenka į Liet. Pi
Jau 3 savaites sunkiai Petro Dėdyno rūpesčiu 1920 Žemesnėje klasėje yra
Valdyba palikta senoji, liečių sale (Jane St., South cijų ir galimų pasikeitimų
serga A Kriaučialis. Sausio metais buvo įsteigtas nema mokytojavę V. Barnatavi ja. Prieš porą savaičių iš
verta pasiklausyti Liet. Bmūsų
tarpo
pasitraukė
Ju

bet
papildyta 3 asmenimis. Side).
22 d. jam buvo padaryta žas knygynas 29 Endicott čius, Jule Lendraitienė, A.
nės radijo pusvalandžio
lius Rutkauskas, 78 m., il Tuo būdu dabar joje yra:
operacija. Gydosi šv. Vin į gatvėje.
Kriaučialis, J. Krasinskas, gus metus gyvenęs Lawren- A. Pocius (pirm.), P. Savic Ukrainiečiai minėjo
kiekvieną
šeštadienio vaka
Į Knygos buvo surinktos iš
cento ligoninėj.
Jurgis Mozuraitis ir kt.
rą.
Virš 2 mėnesių ligoninėj lietuvių, nemaža jų dovano I Tarpais tą mokyklėlę ce. Prieš kelerius metus jis kienė (vicepirm.), P. Del nepriklausomybės sukaktį
tuva
(sekr.),
B.
Kovaitis
buvo
nusipirkęs
ūkeli
netoli
J. Maloni*
guli mano geras bičiulis Ke jo ir miesto viešasis knygy Jankė iki 150 vaikų. Ją iš
Sausio 31-mą dieną vieti
miesto
ir
ten
grįžęs
iš
dirb

(kasin.),
V.
Zakarienė
(pa

leivio skaitytojas, gražios nas.
nis Ukrainiečių Kongreso
laikyti nemažai prisidėjo tuvės triūsdavo.
rengimų
vadovė),
V.
Ker

į
Be
Dėdyno,
to
knygyno
kirpyklos savininkas Domi
MIAMI, FLA.
Komitetas Roosevelt viešbu
Centras.
Velionis buvo kilęs iš šys (aprangos rinkimo va tyje 3 v. popiet surengė
įsteigimu rūpinosi Vladas | SLA
ninkas Mažeika.
1944 m. J. Dvarecko, A.
Yra ir daugiau sergančių. Cakanauskas-Chase, Anta įKriaučialio, M. Žemaitaičio, Biržų miesto, Amerikoj iš dovas) ir dar vienas narys ^Ukrainos nepriklausomybės D. Kuraitis rodys filmus
gyveno apie 50 metų, buvo bus išrinktas kitame susirin paskelbimo 42-jų metų mi
nas Jasaitis, K. Budinavi
Visiems linkiu pasveikti.
Didelis keliauninkas Dan
į
A. Janušonio, A. Šoblinsko ramaus būdo žmogus, pali kime.
čius, J. Krasinskas, J. Šala
nėjimą. Žmonių buvo susi Kuraitis iš Čikagos vasario
Lietuvių Demokratų Klubo
pastangomis 31 kuopa su ko liūdinčią žmoną Pauliną
1960 m. vasario 28 d. nu- rinkusių labai daug. Kalbė
į viejus, Antanas Bernotą
nauja valdyba
sijungė su 57-ja kuopa,
Maksvytytę - Rutkauskienę, taita paminėti skyriaus 15 jo žymūs ukrainiečių ir val 20 d. Lietuvių Klube rodys
•Jokūbas Rauktys, A. Kriau
filmus, kuriuos jis padarė
į 1922 m. pradėjo pasi- kuri buvo nelabai sveika, o m. sukaktį.
Ją sudaro beveik vienos čialis, Vladas Jankauskas
džios
atstovai.
Lietuviams
Balfo skyrius gražiai vei atstovavo SLA Prezidentas keliaudamas po Europą.
moterys: Tillie Gerulis (pir ’j. šalaviejus, J. Dvareckas . reikšti daug naujų veikėjų: vyro mirtis jos sveikatą dar
kia, jam telieka linkėti sėk Povilas Dargis, kuris, tą pa Mokestis $1.00.
mininkė), Jeva Grudzins- įJ. Kaulakis, J. Karazija, J .Juozas Pupka, A. Gotautas, labiau paveikė.
į N. žemaitaitis, J. Dvarec
Laidotuvėmis r ū p i n osi mės ir ateity, ir nekreipti čią dieną savo vedamą ra Sveikiname W. Papoll
kas, Alb. Adomaitis, P. Ste- Paulinos
brolis
Povilas dėmesio į piktos valios dijo programą skyrė virš
Sveikiname mūsų svainį
’ponkai, broliai Kuliai, Stric- Maksvytis, palaidotas Bele- žmonių liežuvius.
minėtam
parengimui,
buvo
W.. Papoll, gyv. Kenosha,
AMERIKOS ĮDOMYBĖS
į iriai, Jašiūnai, Justinas Pa
Perkūną
vue kapinėse.
sugrotas
ir
ukrainiečių
tau

Wis., kuris vasario 2 d. bai
leckis (tik ne tas, kuris daSausio 31 d. mirė JosefiParašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
tinis
himnas
“
Šče
nemerla
gė 81 metus. Linkime gyven
;bar Lietuvoje vaidina pre- na Yazukevičienė, šiame
BROOKLYN, N. Y.
Amerikos. Joje aprašoma:
Ukraina
”
.
ti mažiausia iki lOOmetų.
Iridento rolę) ir kt.
krašte išgyvenusi apie 50
Ukrainiečiai
(jų
vadovy

Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Julija ir Kazys
j M. Paltanavičiaus globo
metų, paliko liūdinčia duk Kelios sukaktys vienu kartu bė) visada atsilanko į iietuDarbininkų fabrikai Vakaruose;
“Proletariato diktatūra”;
Brazevičiai
jama veikė Tėvynės Mylėto terį Anną ir seserį Mariją
{spūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
vių
minėjimus.
Sausio 23 d. Agnė Kup
Apie Hol)ywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną.daro
jų Dr-jos 50 kuopa. Jai va Kamarauskienę,
priklausė činskienė, jos kaimynė Ele
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas
DETROIT, MICH.
Stasys Bakanas išėjo į
Šv. Onos Draugijai.
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.
na Kai-velienė ir Rudaitienė
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova
M. Stonie
minėjo kartu savo gimtadie pensiją
Minėjo vedybų auksinę
Pas mormonus; jų tikyba, praeitis ir dabartis;
SOPHIE BARČUS
nius. Vincas Kalvelis tą die Vienas iš veikliausių sukaktį
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
NEW YORK, N. Y.
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
ną minėjo savo varduves, o Amerikos lietuvių, plačiai
RADIJO VALANDA
Sausio 30 d. Kazimieras
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
Paulauskai džiaugėsi sulau žinomas ne tik pittsburghieVisos programos iš WOPA,
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Sugrįžo R. Mizara
1490 kil. AM 102-7 KM
kę anūko.
čiams, bet ir visiems Ameri Šaltis ir jo žmona Anelė,
Upė po žeme; Žuvys l>e akiu. . .
Kasdien: nuo piriradienio iki
Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Sa gražiais paveikslais.
Rojus Mizara, Laisvės re Agnieška Kupčinskienė kos lietuviams, Stasys Ba- gyv. 1437 Lonsing St., minė
penktadienio 10—11 vai. ryto.
šeštadienį ir sekmadienį
daktorius, sugrįžo iš Lietu vaišino mumis gardžiais val kanas pasitraukė iš savo jo savo vedybinio gyvenimo
Knyga jau išėjo. Uasisakiusiems knygą tuoj pat
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto
giais ir gėrimais, net šam nuolatinio darbo ir išėjo į 50 m. sukaktį. Ta proga jų
vos,
kur
jis
praeitą
vasarą
siunčiame. Kaina 75 centai.
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
buvo nuvykęs su kitais eks panu, o mes dainavom ir pensiją. Per paskutinius sūnus Brownie ir duktė GeTd.;
HEmlock
4-2413
“KELEIVIS”
ilgiausių metų. virš 40 metų S. Bakanas da nevieve Pilon surengė jiems
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. kursantais. Jis ten už gautą • linkėjom
636 East Broadvray
So. Boston 27, Mas*.
CHICAGO 29, ILL.
už savo išleistas knygas ho Į Skirstėmės tik paryčiais.
lyvavo visame lietuviškam puotą. Ilgiausių metų!
Dalyvis
A. P.
norarą turėjo “good time” I
darbe. Jį visada matėme

Puslapis ketvirtas
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KELEIVIS, SO. BOSTON
LIETUVOS TARYBA. 1918 M. VASARIO 16 D. PASKELBLS1 LIETUVOS NEPK1 KLAUSOMYBĘ

KIENO TEN ROJUS: ŽMONIŲ AR KOMISARŲ
Į

tą klausimą atsako pats Ko verta komunistų

• .
•
**11*
Lietuvoje neseniai lankęsis
ir iš ten gautieji laiškai. Tas
asmuo, kaip minėjome, pats
neseniai su ekskursija lan
kėsi Lietuvoje ir siųsdamas
mums iš Lietuvos gautus
laiškus, rašo:
“Lietuvoje dabar rojus
tik komisarams, brt ne dar
bininkams. Aš Lietuvoje bu
vau neturtingas ir dabar esu
darbininkas, visuomet kovo
jau dėl darbininkų reikalų
ir kovosiu.
“Mano atsiųstus laiškus
rašė ne kokie nore buožių
vaikai, bet neturtingiausi
žmonės. Aš juos gerai pažįs

A. A *

statistika

Komunistams ir skaičiai
turi tarnauti politikai, jei
kuris skaičius nėra tam pa
lankus, komunistai jį tuoj
“sufiksina” taip, kaip jiems
reikalinga. Bet kaip ir tos
jų apgavystės vėliau paaiš
kėja.

Štai vilniškėje Tiesoje
1957 m. Nr. 61 J. Laurinai
tis, “ministerio pirmininko
pavaduotojas”, skelbė, kad
1957 metais “karvių skai
čius kolūkiuose per ūkinius
metus numatoma padidint
123,300 arba 14,2' < ”.
1958 m. pradžioje Statis
iš kairės i dešinę. J. Vileišis, dr. J. šaulys, kun. J. St augaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Sm eiona, kun. K. šulys, St. Kairys, J. Smilgevičius. Sto
tu”.
tikos Valdyba paskelbė, kad vi ta pačia tvarka: K. Bizauskas. J. Vailokaitis. D. M alinuuskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, A. Petrulis. S. Banaitis, P. Klimas. A. Stulginskas, J. šernas, Pr.
Taip rašo protingas ir są 1957 metais Lietuvos kol
,
. .
....
Bovvdaitis. Is ju gvvuju tarpe bėra M. Biržiška ir S. Kairys (abu Amerikoje), P. Klimas ir A. Stulginskas (abu. iš komunistu katorgos grįžę, gyvena'Lietuvoje)
žiningas žmogus, pamatęs chozuose
ir karvių skaičius: ir kį„ K šau|;s įv;icarijoje.
dabartinį Lietuvos gyveni padidėjęs 15%, o sovcho- >
__________________________ __________________ _________________________________________________
mą savo akimis. O štai įdo zuose 24%.
mesnės laiškų ištraukos:
ABRAOMAS LINKOLNAS
Kadangi
1956
metais
“ . . . klausi, kaip mes
skelbiama Lietuvos kolcho
gyvename. Labai sunkus
Tai šešioliktasis Jungti
zuose buvus 163,700 ir sov
mūsų gyvenimas. Aš esu
nių Amerikos Valstybių
chozuose 24,000 katvių, tai
našlė su 2 vaikais, kurie ei
BROLIAI
IR
SESĖS
LIETUVIAI!
BRANGŪS
LIETUVIAI!
piezidentas.
Jis gimė 1809
iš paskelbtų procentų buvo
na į mokyklą. Jiems visko
galima išvesti, jog 1957 meKeturiasdešimt antrąsias Lietuvos nepriklausomybės
Šiemetinė Lietuvos nepi iklausomybės sukaktis, ku- m. vasario 12 d., o 1*65 m.
reikia. Mama gyvena su
mumis. Jos sveikata silpna,
pabaigoje kolchozuose paskeibnno metines minime apkartinta širdim, šiemet rją netiukus minėsimo, primena ir kitą, daug liūdnesnę balandžio 14 d. žuvo nuo
nes iau 67 metu. Densiios !tUrėj0
kai V?S’ sukanka dvidešimt metų nuo Lietuvos okupavimo, įvyk-1 sukaktį: šiemet sueina 20 metų nuo Lietuos pavergimo niekšo kulkos.
nes jau 67 metų, pensijos
Kai Abraomas Linkolnas
•s ^'chozuose -9,760, ai ba (ly^o 4949 m. komunistinės Sovietų Rusijos pasėkoje su-j
Okupantas tą sukaktį rengiasi atšvęsti dideliu iškilnegauna ir negaus, nes se
1861
m. kovo 4 d. pradėjo
niau gyveno savarankiškai •M8\>15 kandų1056 U 1U°SG sitarimo su nacine Vokietija dėl įtakų sferų pasidalinimo mingumu. Tuo tikslu ruošiami chorai, eisenos ir sporti- eiti Jungtinių
Amerikos
— jos ūkelį paėmė kolūkis.
,... . ,
raoaltijo erdvėje.
niai pasirodymai. Dabartiniai Lietuvos valdovai sten Valstybių šešioliktojo iš ei
19o9 m. pradžioje ta pati
.
.
.
,.
,
...
10 dvlaeslml metų svetimos okupacijos ir pavergimo, giasi įtikinti pasaulį, kad Lietuva jų junge yra “laimin- lės prezidento
“Aš dirbu kolūky visokius Statistikos Valdyba skelbė,
pareigas,
darbus, dabar melžiu kar- kad į95/m pabaigoje “ko- kovos ir kančių, milžiniškų aukų krašte ir nenuilstamų ga” ir “su džiaugsmu” mini savo nelaisvės dvidešimtmetį kraštas jau buvo beveik susves ir jas priziurju. Į tą iškiliose
ii- * tarybiniuose pastangų išeivijoje Lietuvą išlaisvinti ir jos valstybinę
Ką mes, Amerikos lietuviai, privalome daryti šios kilęs dėl nesutikimo valstydvarą turiu eiti 2 kilometre. ūkiuose buvo 205,700 kar- nepriklausomybę atstatyti, Lietuvos išlaisvinimo padan- visos bolševikinės klastos akivaizdoje? Kaip mes turime bių teisių ir vergijos klausiPirma melždavau 15, o ^
daa" vių”. Vadinasi, ta pati žiny- ge šiandien yra aptemdyta.
elgtis, kad apgaulingos bolševikų iškilmės neprisidėtų mais20 kVVhpaneigė jos pačios skelbAgresyvusis Rusijos komunizmas,
Nepiaejus ™ . •»»<*.»>
Lnmnni zmits. užgrobęs Pabal- pne pasaulio, bent laikinai palikusio tris Pabaltijo valsr
.
o
.
.
...
prasidėjo
Karas,
a
rusciovas pas'e e ^us c|uornenįs apje karvių tiji ii rytų ir centrinę Europą, neketina daryti jokių nuo- lybes Sovietų Sąjungos imperializmo naguose, sąžines £areikaJlavępilietinis
į
virš pusės miilvvhi61^ T^alenktif^mpri Vaičiaus padidėjimą kol- laidų savo viešpatavimui ten nutraukti. Priešingai, Chiušnuraminimo?
liono gyvybių ir beveik tiek
pavytų ir piaknktų Amen- chozuose J-,., ir sovchozuo- ciovas
,.iovls klastingai
klastingi
perša Vakarams besąlyginį visuotinį
Mūsų elgesys gali būti tik toks: dirbti, kad pasaulis pat buvo sužeistų.
ką — visiems reikia dau9AC7
< io\^>
nusiginklavimą, paliekant pavergtąsias tautas Sovietų nebūtų suklaidintas bolševikiniais melais. Savo pastangoNaujojo prezidento pir— 1 i. • z r
k
' Arba štai faktas iš Sovie- Sąjungos malonei ir per būsimas viršūnių konferencijas
mis sui engti kiekvienoje lietuvių kolonijoje Vasario 16- mas didysis uždavinys buvo
Nezmau, kaip toliau bus, t Sąjungos. Jos Statistikos
su
Vakarais
siekia
dar
kitų
nuolaidų
naujiems
komuniz

sios minėjimus, gausiu dalyvavimu tuose minėjimuose, išgelbėti Uniją, nore tai
nes mano sveikata eina silp- Valdvba pernai skelbė, kad
prasmingomis rezoliucijomis ir dosniomis aukomis Lietu- reikštų ir vergijos palaikynyn, tunu reumatizmą, nak- Sovi;tų Sąjungos visų rūšių mo laimėjimams pasaulyje patikrinti.
Mes
pavergtieji,
siekdami
savo
tautų
išlaisvinimo,
vos laisvinimo darbui paremti mes parodykime, kad tietose valstybėse, kur ji
^^J8. a^ai
ran^osūkiuose 1958 metais buvę
sa
ne
bolševikų,
bet
mūsų
pusėje;
kad
Lietuvos
žmonės
i
buvo
teisėta. Bet jau 1862
esame
giliai
įsitikinę,
kad
besąlyginis
visuotinis
nusigink

3 vS1’ *
. £auname pagaminta 59,9 milionai
uz darbą. Pernai gavome tonų pieno, gi šiemet ta pati lavimas be visuotinio teisingumo ir teisės neatneš pa- nesiliovė troškę laisvės ir kad mes šitą jų troškimą re-iF1^1.8 J1S P^ėjo
...
kad jo antrasis didysis už
po 2 kilogramu grūdų ir po įgtaįga nurodė, kad 1958 vergtoms tautoms laisvės ir nepašalins busimųjų susikirimame visomis savo jėgomis.
La •
••
J &
.
davinys yra vergiją panairublį už dai badienį. Kiek
<‘vjSų rūšių ūkiuose” bu- timų priežasčių. Mes esame įsitikinę, kad tik bendras j
Nevienam mūsų gali kilti klausimas: ar yra prasmė kinti.
gausime šiemet (tai via Vę pagarninta 58,7 mil. tonų vykdomas teisingumas ir teisė tarptautiniuose santykiuoJam vadovaujant abu šie
..° . V1*? . ar. nežinome. pįenOj taigi 1,2 milionų tonų se įgalins užtikrinti visoms tautoms laisvę, pašalins kare kovoti už Lietuvos laisvę, jeigu nuo jos pagrobimo jau
praėjo
20
metų
ir
jeigu
tarptautinė
konjuktūi
a
nerodo
jo

tikslai
buvo pasiekti, ir Lin
Žieminiai javai buvo ne-•
,
<k-pihtn
•
•
•
*• •
- • ,, •
Kirm-Jonci
Kof
vocamnK mažiau, negu duvo bKeioia j)nezastiS ir savaime prives prie visuotinio nusiginklavi- kių ženklų jos greitam atstatymui? Ir šiuo atveju mūsų kolnas pasiliko Amerikos
di ogi ausi,
oet
vasai ojus ,n-įeg metus.
prastas, nes vasara buvo la-■ Kuric skaiciaj tikli? Gal mo.
atsakymas privalo būti: yra prasmė kovoti už Lietuvos Jungtinių Valstybių istorijo
Mūsų
pagrindinis
šūkis
lietuvių
ir
visoms
kitoms
ne

bai sausa.
nė yjeni, nė antri.
laisvę. Ir toji kova teikia daugiau vilčių, negu iš pažiūros je kaip Unijos išlaikytojas
laisvėje
esančioms
tautoms
yra
.'visuotinis
tautų
išlaisvi

ir kaip Didysis išlaisvinto
T»s moteriškės moksleive
gali atiodyti.
nimas, kaip pagrindinė sąlyga pastoviai ir teisingai tai
duktė rašo:
Paminėjo A. Sodeikos
Atsiminkime, kad Lietuva drauge su kitomis Pabalti jas.
Amerikos konstitucijoje
“ ... pas mus dabar dide- sukakti
kai pasaulyje pasiekti.
jo valstybėmis sudaro savotišką tarptautinėje politikoje
yra
pasakyta, kad visi žmo
Lietuvių tauta krašte ir išeivijoje mini šiemet Va problemą, kuri ligi šiol nėra išspręsta. Lietuvos ir kitų
lė darbymetę. visi turime i Sausio 23 d dainirinku!
nės yra sukurti lygiais. Lin
vykdyti septynenų metų Antanui
sukako sario Šešioliktąją visa rimtim, pasiryžimu ir tvirta valia
Pabaltijo respublikų okupacijos nepripažįsta galingiau kolnas tuo tikėjo, tai vykdė
planą,
kad
pralenktume 70 met Sukaktis atžvmeta tęsti kovą už nepriklausomą Lietuvą ir už savo prigimtisioji pasaulio valstybė — Amerika. Amerikoje, kaip ir ir visuomet tą pradą papras
Ameiįką. Todėl atostogų
Vilniaus radiją ir komu- «§ ir žmonišką teisę būti laisva bet kuriose pakitėjusioneturėjome, reikėjo eiti į vi- njg^jnę spaudą, pabrėžta,! se sąlygose. Jei Vakaiai, Maskvos viliojami ir tikėdamie- eilėje kitų kraštų, laisvai veikia diplomatinės Lietuvos tais žodžiais išreikšdavo.
1864 m. vasarą kovų iš
so įas ta as. iš tai dė to, ka(į ą Sodeika buvo vienas si išsaugoti laiką Sovietams nuolaidomis pradeda nutylė- misijos. Amerika nesutinka įsileisti į savo teritoriją ofi
cialių
sovietinės
Lietuvos
pareigūnų.
Letuvos,
kaip
ir
viso
vargintiems
Ohio 166-jo
kad pralenktume Ameriką. Lietuvos 0
pradininkų.
ti pavergtųjų tautų išsilaisvinimą, mūsų pavergtųjų pa Pabaltijo, klausimas turės būti sprendžiamas iš esmės, pulko kariams jis kalbėjo,
Jei nebūtumei pagelbejęs,
reiga yra sa' o teisėtą ir gyvybini reikalą vis ryžtingiau jeigu bus einama prie Rytų-Vakarų santykių sutvarkymo. kad dabartinį susikirtimą
nebūtume turėję kuo apsi P. Galaunei 70 metų
ir gaišiau kelti ir nuolat priminti visam pasauliui, kad
vilkti ir apsiauti. Dabar
Turėdama tai galvoje, Amerikos Lietuvių Taryba nugalėjus, ši didelė ir lais
Sausio 25 d. Vilniaus ra- teisybės ir teisės tarptautiniuose santykiuose vengimas
va tauta ilgai gyvens ir joje
mudu su broliuku priskyrė
kieipiasi į 'Jus, brangūs Amerikos lietuviai, ir ragina pa
Pauliaus
fcatžvmėjo
enmiJO.,r
“U.v?u';Ga
Gn
tautas ir žmoniją, i nuolatini pavojų.
visų rasių ir kilmių žmonės
telyčių auginti.”
daryti viską, kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo turės lygias teises.
launės 70 metų sukaktį. P.
Tegu tvirtas pasiryžimas ir valia Lietuvą išlaisvinti
(Bus daugiau)
G a la u n ė nepriklausomoj .
sukakties minėjimai praeitų kuo iškilmingiausiai ir susi
“Aš prašau jūsų prisimin
lydi kiekviena lietuvio pastangas ir darbus per šį sunkų
lauktų galimai didesnio atgarsio Amerikos visuomenėje. ti tą ne dėl manęs. Aš tik
S? TT’-T 77-75
7375535 ~ 75 7.17573 7Z.
tautai laikmetį.
Bet ypatingai mes kviečiame paremti aukomis Lietuvos laikinai užimu Baltuosius
Tegu meilė Lietuvai didina kiekvieno lietuvio ryž
Jau atspausdintas! Užsisakykite!
laisvinimo darbą, Amerikos Lietuvių Taiybos vadovau Rūmus ir esu gyvas liudinin
tą aukotis ir aukoti didžiajam tautos tikslui.
jamą. Šiemet žada įvykti vadinamoji Viršūnių Konferen kas, kad jūsų vaikai ateis į
cija. Galimas dalykas, kad tenai vienokiu ar kitokiu būdu šią vietą, kaip kad mano
Visi kaip vienas siekim — laisvės Lietuvai!
bus paliesta ir Lietuvos byla, nes juk neįmanomas joks tėvo vaikas tai padarė”.
VLIKo Prezidiumas
Taip kalbėjo vyras,-kuris
išsiaiškinimas tarp Rytų ir Vakarų, pirma neišsprendus
savo didį gyvenimo kelią
Lietuvos klausimo. Amerikos Lietuvių Tarybai teks budė
Lietuvoj vadovavo valstybi- iki šiol laikytą didžiausiu ti ir dėti pastangas, kad toje Viršūnių Konferencijoje pradėjo medžio piaustytoju,
žemės ūkio darbininku, sie
Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors niam muziejui, vėliau Kul- akmeniu Lietuvoje, bet naujokia prasme nenukentėtų Lietuvos laisvės reikalas. Tu lininku, krautuvės pasiunti
viskas pabrango, ypač popierius ir pastas, Keleivio Ka- tūros muziejui, dėstė Meno jai aptiktasis akmuo mažai
rėsime veikti ir turėsime būti pasiruošę dar didesniems niu ir paštininku mažame
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį mokykloje, jis daug rašė už- kyšo iš žemės.
Lietuvos laisvinimo žygiams.
miestely, tas vyras, kuris
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
sienio ir lietuvių spaudoje---------------------------—-----------Sukruskime visi ir stokime į darbą, kad šiemetiniai gal būti daugiau negu bet
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metam: lietuvių liaudies meno klauSKAITYTOJŲ BALSAI
Vasario 16-sios minėjimai būtų patrauklūs savo progra kuris kitas amerikietis, pri
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori- rimais, yra išleidęs nemažą
momis, gausūs savo dalyviais ir turtingi aukomis. Tegul klauso viso pasaulio žmo
Gerbiamieji,
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko
meno
ausimais.
Siunčiu jums $5: $4 prenu nelieka nė vienos lietuvių organizacijos, nė vienos drau nėms.
meratos ir $1 Maiklui už teisy
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo Surado didelį akmenį
C C.
bės pasakymą. Tuo ir baigiu. gijos, nė vieno klubo ar kuopos, nė vieno susipratusio
me jau dabar siųsti šiuo adresu:
lietuvio, kurie neparemtų kovos už Lietuvos laisvę!
Žemaičiuose prie Barsty

Mūsų tikslas - laisve Lietuvai Ką mes turime daryti

'KELEIVIO’ KALENDORIUS
1960'-tiems metams

Joe Jankowsky

KELEIVIS
636 E. Broadway

So. Boston 27, Maas.

čių (Sedos apylinkėj) ap- Rockford. Iii.
ALT VYKDOMASIS KOMITETAS
tiktas akmuo, kuris yra 3
. a
,
.
- r, x i
Vienas malonus žodis gali
kartus didesnis uz Puntuką, t šildyti žmogų per tris žiemas. 1960 m. sausio mėn.

Būdąmas vienas saugok savo
mintis, būdamas savo šeimoje
sugok savo. ūpą. o svetimoj
draugijoj — savo žodžius.

No. 6, Vasario 10, 1960

Puslapis penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON

VOKIETIJA

ŽAVINGOJI NERINGA

Vaaario 16-j ai besiartinant

Ten yra didžiausius smė

liu kupos ir laisvai gyvna

Lietuvos žvėrių karalius —

briedis.

Maikio ir tėvo kraitis

čių.

Mūsų

skaitytojai, atsinaujin
simi prenumeratas ir užsiša
udami šių metų kalendorių, atiuntė Maikiui su Tėvu dovanų:

— Havaja, Maiki!

V. Kuliešius iš Kenora, Ont.,
'anada. — $5.50.
Simon Kriaučiūnas iš Lowel’,
Mass., ir Ign. Motiejaitis iš
r.aukegan, lik. po $5.50.
Geo. šeškauskas iš E. Milli’ocket. Maine — $4.75.
U. Simanavičius iš Lacombe.
'anados —- $4.00.
P. Mankus iš Blackstone,
Mass. — $2.50.

A. Brotz, Delhi, Ont., Canada; i Lėšas minėjimui suruošti
A.
Lukauskas,
Dorchester, pasižadėjo skirti lietuviškie
Mass.; K. Lauraitis, Yonkers.
N. Y.; L. Stankus, Richmond ji L. S.C. daliniai ir Krašto
Hill, N. Y.; S. Bartash, Wor- Valdyba. Su pasitenkinimu
cėster, Mass.; K. Vasiliauskas, konstatuojama, kad šiam
Phila., Pa.; L. Anrokaitis, Port
Carbon, Pa.; J. Glaveskas, Nup minėjimui suorganizuoti yra
lės, Fla.; Mrs. J. Thomas. Chi gauta iš Free Europe Orgacago, Ilk; S. Yapkin, Chicago, nization
ir Publications
Ilk; E. Komer, Allen, Mich.; G. 838 DM.
Ambrose, Euclid. Chio; M. Veli
Visi Krašto Tarybos na
konis, Siox City. lowa; J. Kas
per, Richmond Hill, N. Y.; J. riai ir arti gyvenantieji lie
Silks, New Haven, Conn.; Geo tuviai yra kviečiami šiame
Ruskys, Sask., Canada; J. Gra
bauskas, Toronto. Canada; M. minėjime dalyvauti.
Lietuvių
Bendruomenės
Matonis, Haverhill, Mass.; Fr.
Shamonsky, Scranton, Pa.;- J. Krašto Valdyba ragina vi
Pearl, Vancouver, B. C., Cana
da; K. Musteikis, Winnipeg. sas apylinkes ir seniūnijas
Canada; W. Wasiliauskas, Wa- kiek galima geriau pasiruoš
tertoun, Conn.; A. Čižauskas, ti Vasario 16-sios minėji
Buffalo, N. Y.; V. Ambrose.
Bedford, Ohio; P. Pečkaitis, mui.
Worcester, Mass.; S. Kliseviaičkac i\L*xznrk\.ivz.,
ai
eius, Quebec, Canada; Joe ! ’dt- Lrturvnu
nikas, Dryden, Ontario, Cana
da;
J.
Passick, Hoguiam,
Gerbiamieji,
Wash.; J. Kulick, Newark, N.
J.; Mrs. Anna Kowatchewski.
Po Kalėdų grįžęs iš ligo
Bronx, N. Y.; JI Navickas, Bro
oklyn, N. Y.; 0. Rūke, Clinton, ninės radau “Keleivio” laiš
Ind.; A. J. Garšva, So. Peabo ką su linkėjimais švenčių
dy, Mass.; P. Sabalis, Richmond proga ir pabarimą, kad Ke
Hill, N. Y.; J. Jokūbaitis, Waleivį pamiršau.
‘'rto"n' SSn"v: ? <er"iauskas.
Dabar noriu
pranešti,
SS“**'- & ‘r R
Dorchester,
Mass.; Pa.
George kad aš Keleivio nepamiršau
Rvalita
pittsburgh.

aš užmokėjau.
— Už ką užmokėjai?
— Ar jau j Hawajus nori
— Nežinau.
važiuoti?
— O ką jie žadėjo?
— Nausa, aš niekur neva
— Nežadėjo, Maiki, nie
žiuoju. Aš tik paklausiau,
ko.
kaip tau einasi.
Mrs. Anna Gerchas, Chicago,
— Tai kaip tėvas gali ti Iii. — $2.50.
— Tai turėtum sakyti:
YV. Kishkis, Hyde Park,
how are you, o ne “havaja”. kėtis ką nors gauti, jeigu
Mass. — $2.00.
'tie apgavike nieko nežadė
— Ar tai ne vistiek?
J. Pur*n--‘s, Richmond Hill,
jo?
N. Y. — $2.00.
— Ne, tėve, ne vistiek.
Po $1.50: Mrs. Poška, Chica
— Sakai, jie apgavikai?
— Nu, tai uskiuzmi, jei
go. Ilk; J. Kazlauskas, Washing— Suprantama, kad ap {ton, N. J.; J. Bi'ineris, Ville La
gu padariau misteiką. Žinai,
niekas taip greit ant svieto gavikai. Ir tėvas buvai ne Šalie, Canada; Frank Gilius,
nepasidaro, kaip misteikas. i vienas jų apgautas, šimtai Pittsburgh, Pa. ir Mrs. S. Bacevičia. Eervyn. Iii.
Ve, paimkim kad ir Roką 'lengvatikių neteko savo penTo $1.50: Joa Ambrazaitis,
Mizara: nuvažiavo j Lietu •kinių.
Po: tage, PP.; ir A. Banylis,
vą, bet sugrįžti jau negali. į — Nu, tai reikia pranešti Toronto, Canada.
Po $i.00: J.
Krušinskas,
Ar jis nepadarė misteiko? ’ valdžiai.
— O gal jis ir nenori į — Tėve, valdžia jau ži Brooklyn, N. Y.; J. Ekelevich,
Newark, N. J.; A. Kalmatavino. Paštas jau Įspėjo tuos čius,
grižti.
Hamilton, Canada; P.
biznierius,
kad
daugiau Kio: man, Detroit, Mich.; Walter
— Ar tai tu rokuoji, kad lengvatikių jie neišnaudotų. Urban. Brooklyn, N. Y.; M
Mazginis, Wo:ccster, Mass.; J.
Padleckis duotų jam leka— O į džėlą jų neužda Juskevičto. W„„ls„r. Conn,
jaus šlužbą? Juk į kovmisair Ot+n VTeipr Hartford
rė?
i Conn
t onn. ir
Otto Meier, Harttord,
rus jis netiktų, ba rusiškai
— Amerikoje, tėve, nevi
T> "«M - o. ir ,z- U,..1
! Po $0.50: J. Stankevičius,
nemoka. O be to, Lietuoj sus monelninkus Į “džėlą”
, Io
\ . Kishkis, Yerdun, \ya'erbury, Conn.; J. Trumpa,
komisarų ir taip jau per sodina. Jeigu parduosi kam Canada; J. Valiulis, McHenry, Įjogemont, Canada; Adam GrešIik ; A. Jonės, r t., wlinam, CaHudson, Mass.: J. Zabarausdaug.
žemės sklypą, kurio nėra, nada;
J.
Andriušis,
Glenwood,
R
as
,
Brooklyn, N. Y.; A. Reikow,
— Bet kam mums apie tai tikrai atsidursi už grotų.
lo^a; L Kasmskas, Ba.timore. Philadelphia, Pa.; M. Rimgaila,
Mizara taip daug rūpintis, Bet jeigu parduosi dangaus
\‘"n\aJbk^%Cle^knd’ Gien Niddle, Pa.; Ch. Chick.
tėve? Juk yra svarbesnių karalystę, kurios taip pat Cūio; 1 .Mitchell, V» įlkes-Barre, Easton. pa.; t. Barauskas, Vil- Binkis, Omaha. Nabr-; j je La gai]e. Canada: A. Paškys.
klausimų.
niekur nėra, valdžia nieko I. V įsgard, Vas ceri y, R. I.; J. iyy. pa)m Beach, Fla.; L. Liepi— Ju rait, Maik! Mizara ♦nedarys.
KantąusKis, i,ewiston. Me.; Mrs^irajtis Montreal, Canada; Jos.
čia netyčia mums ant liežu
G.
-Zmkevich, Cnicago, Ilk; Jf|Gadvvell. Madison, Ilk; J. Wallis,
— Kodėl?
Saikunas, Dorchester. Mass.; P. ęhieago, Ilk; S. Chapone, YVatervio pasipainiojo. Aš šian
/o rio'o
\ nrdiin
lCanada;
onono • IG.
_ .
-* 7
•» .z t~» i
• >
— Todėl, kad Amerikoj Zabiela.
Verdun,
būry, Conn.; Mrs. M. Prakevich,
dien atėjau pas tave su ki tokia tvarka.
Rutkuski. Karvey, Ilk; Mrs. M. Dana, Fla.; Paul Kasper, Pitts
tokiu bizniu.
j — Ar tai tik Amerikoj Gird, Queens Village. N. Y.; J. burgh, Pa.; G. Kilotaitis. Egan— Gal norėjai pasakyt, toks parėtkas? Kitur taip Kriks, Hammond, Ind.; Mrs. B. ville, Ontario, Canada; F. PetGužauskas, Brooklyn, N. Y.; B. įauskas, St. Agathe dės Monts.
kad atėjai su reikalu, o ne nėra?
Kašinskas, Cambridge, Mass.; Canada; A. Klimašauskas, VVasu “bizniu”.
J — Ne, tėve, kitur taip nė Zrs. Gr. Peik. Raeine. Wis.; J terbury, Conn.; A. Lapinskas
— Jes, Maiki, su reikalu.
V;
Įkas, Baltimore,
Md.; V. Ville La Šalie. Canada; Z. Danira.
ui o ’.-o 5’T’T ie
I niooorA I III • 1 .
Matai, aš pradėjau gauti to i — Bet kai kada, Maiki, Maksvytis, Chicago, 1111.; J. levičius, Sudbury, Canada. Ca
Bieliauskas, Toronto. Ont., Ca
niškų gromatų. Anądien ka ir Amerikoj dvasišką asabą nada ; Cd. Markūnas, Rockford, nada ; J. Baličas, Chicago. III.:
U. Petrunshunas, Bridgeton,
žin kokie šventraščio žino uždaro į lakupą. Ve, gazie- ii.; A. Zvicevicius, YVorcester, j ję. j. Martin Getty, Detroit.
• Mrs. Rose Chenkus, W.
vai prisiuntė ilgą raštą, ap- tos anądien padavė žinią, Mass.; S. Alksninis, Portland, j
Me.
ir
J.
s
tarkus.
So.
Boston,
jHazelton,
Pa.: Mrs. Evanoskas,
znaimindami, kad Adomas kad Illinojaus šteite, Joliet
Massj Ashley, Pa.: T. Garbausky, Geneturėjo dūšios, o dabar ga miestely, policijos čyfas su
Adam Ziikus. Cleveland, Ohio, | orgetoun. Ilk; Martin Greeen.
vau paviestką, kad raidavei ėmė ir uždarė i belangę kun. prisiuntė $0-75.
_
Norwood. Mass.; A. Gaidelonis.
Po $9.50: J. Warkalis, Zeig- Brockton, Mass.; A. Vitkus.
nusiųsčiau 5 dolerius.
į Vilimą Krosmaną. Ir atro ’er, Ilk; Fr. Smilga, Knox. Ind.; Southfcridge. Mass.; S. Jan
do, kad tas policijos staršas Mrs. M. M. Gallint, Bethalto, Ilk; kauskas. Quebeck. Canada;
— O kas to rekalauja?
— Nežinau; kažin kokia yra mūsų tautietis, ba vadi J. Mickūnas, Chicago, Ilk; J. John Konz. Bloomfield, Conn.;
Masiokas, Toronto, Canada; John Petrila. Nevvton Falls.
nasi Juozapas Trizna.
klumpanija.
Mrs. D. YVelicka. Rumford, Me.; Ohio.; M. Sinkevičius. Rockford.
— Žinau, tėve, skaičiau ir J. Bartkus, Gr. Neck, L. I., N. Ilk; S. Yatovvt. Cicero. Ilk; G.
— O už ką ji tos penkinės
aš apie tai. Bet tas dvasiškis Y.: Ign. Grėbliūnas. Cleveland, Strakaitis, Chicago. Ilk; John
prašo?
Ohio; J. šarapnickas, St. Cathe- Nausėda. Hart. Mich.; I’. žyge
— Ne, Maiki, ji neprašo, į buvo suimtas ne dėl dan rines, Ont., Canada; S. Bartulis, lis.
Tevvksbury, Mass.; A. Poale stačiai reikalauja. Ir ne gaus sklypų pardavinėjimo. Rochester, N. Y.; Mrs. B. Ma-‘cius. Rockford, Ilk: John žič
tas. Amsterdam. N. Y.; Fr. Nar-lkus, Chicago. Ilk; YV. Zavis,
— O dėl ko?
duoda laiko nei pamislyti,
— Sako, kad jis netinka niont. Detroit, Mich.; A. Ras-! East^ampton. Mass. ir R. Kaba, sako, čia paskutinis čenlavich. Mt. Carmel, Pa.; A. L. rat, Warehouse Point. Conn.
čius. Sako, jeigu neprisiųsi mu būdu savo parapijonkas Reikovv. Phila., Pa.; K. Dudo
Smulkiais
atsiuntė
Peter
iki pirmos dienos febraliaus, artimo meilės mokino. Įsi nis, Phila.. Pa.; Mrs. M. Kisele- Gwalda, Elizabeth. N. J.
Visiems, atsiuntusiems laiktraukęs avtomobilin vieną vich, Union City. Conn.; J. Ba
tai bus jau tu-leit.
ranausky, Bronx, N. Y. A. Del-lraščiui paramos, širdingai dėjauną mergaitę per prievar don. Greenport, N. Y.; George i kojame.
— Ir nusiuntei?
— Nu, tai kaip gi nesiųs tą lekciją davęs.
Valentas
Montreal Canada;
Administracija
— Na, tai verčiau apie tai A. Augaitis.. Montrel. Canada;
ti? Juk galėjau pavėluoti.
Juodviršis, Ontario, Canada;
ADMINISTRACIJOS
— Ar žinai, ką už tai nekalbėkim, Maiki. Ale tam i S.
A. Mills, Plliville, Conn.; Peter
PRAŠYMAS
Triznai tu vistiek gali para įStaun. Manchester. Conn.; J.
gausi?
— Ne, Maiki, nežinau. šyt gromatą ir paklausti, ar įSadovvskas, Ozone Park, N. Y.;
“Keleivio” administraciAtėjau tavęs paklausti, ką jis tikrai mūsų tautietis, ar J. Listovich, Utica, N. Y.; Ch.
Jankauskas, E. Millinocet. Me.; ja prašo mielųjų Keleivio
jie man duos už tą penkinę. ne.
C. Juška. Cicaro, Ilk; A. Vai«- prenumeratorių, kurie keikauskas, E. St. Louis, Ilk; P.
__ _
— Jie neduos nieko, tė

'KELEI VIU I’
sukako SS metai

Vokietijos Krašto Valdy
ba, susitaiusi su L. S. Co.
lietuviškų dalinių vadais,
nutarė Vasario 16-sios mi-1
nėjimą ruošti vasario 13 d. KO KELEIVIS SIEKĖ IR
Huettenfelde kartu su Va
SIEKIA
sario 16 Gimnazija, kuri
šiemet švenčia dešimtmetį.
Vasario 9 d. Keleiviui su
Šiam reikalui Krašto Valdy kako 55 metai. Jo pirmaja
ba sudarė šios sudėties Ren me numery “išleistojas ’ A.
gimo Komisiją: kun. Br. Žvingilas šitaip rašė:
Liubinas, kap. J. Valiūnas,
“K i e k v i enas klausia:
kap. J. Venckus, T. Gailius ‘Kokios nuomonės bus tas
ir Fr. Skėrys.
laikraštis, jeigu bus geras,
Programa yra numatyta tai imsiu”.
ši: 1. dr. I. Dambravos pas
“Mūsų nuomonė yra to
kaita ; meninei programai kia: darbuotis išvieno vi
atlikti numatyta pakviesti siem, aiškinti reikalus, ku
Mannheimo teatio solistę, riuos mes turim suprasti,
solistei Liustikaitei dėl ke rūpintis apie lietuvystę, taip
lionės į JAV negalint at vestis, kad jaustumės bent
vykti. Be to, dalyvaus dai ką gero padarę ne vienam,
nininkas Baltrus-Baltrušai- ne keliem, bet visiem”.
tis iš Vienos.
To Keleivis ir dabar te
Numatoma, kad į minėji- besiekia.
j mą atsilankys apie 400 sve

i

t grvA vn i

ir jo neapleidau, o tylėjau
štai dėl ko.
1959 m. įugsėjo 15 d. ma
ne ištiko didelė nelaimė —
darbe labai apdegiau, net 3
su viršum mėnesius išgulė
jau ligoninėj, buvau pavo
jingoj padėty ir todėl, aišku,
negalėjau nei Keleiviui ži
nių rašyti.
Dabar jau grįžau namo,
bet toli gražu nesu pasvei
kęs. Rankos ir kojos labai
nudegė, net pirštų nagai su
tilpo, laimė, kad išliko akys
sveikos. Gydytoją lankau
kas antrą dieną, dar ilgai
nepasveiksiu. Kol kas maši
nėle rašydamas tegaliu nau
doti tik vieną pirštą. Kai
būsiu sveikesnis, vėl rašinė
siu Keleiviui.
Prašau šį laiškelį paskelb
ti savo skiltyse, nes tuo bū
du noriu padėkoti visiems,
kurie mane lankė ligoninėj
(o tokių buvo net 84 įvairių
tautybių, net žydų), kurie
laiškais pareiškė man užuo
jautą. Aš kiekvienam jų ne
pajėgsiu padėkoti, todėl tą
darau per Keleivio skiltis —
ačiū, ačiū visiems!

Pranas Naunčikas
PS. Buvome sujaudinti
sužinoję apie Tamstos dide
lę nelaimę. Nuoširdžiai lin
kime greičiau pasveikti.

Redakcija
TAI ŠEIMYNĖLE

Meleherienę iš Pembroke,
Ontario, Kanadoj, jos 89-jo
gimtadienio proga sveikino
Pats sunkiausias dalykas pa Yankeliunas. Nanticoke, Pa.;
•arėtus, pranešant nau- 12 sūnų ir dukterų, 42 vaiku
ve.
sauly yra pažinti pati save.
I eo Stasiulis, No. Miami, Fla.; j< adresų nepamiršti para- vaikai, 49 šių vaikų vaikai
— Kaip tai neduos? Juk
Thales
Mr. Iiichura, Toronto, Canada; šyti ir senojo.
'ir 2 šių vaiku vaikai.

LAIŠKAS MAIKUcIUi

Na, Maikuti, nors r ,• t kar
čia s l andau ir Tave aplan
kyti. Tu mane pradėjai lan
kyti nuo 1907 m. j a 'žios
ir lankai kas savaitę
ady
damas su tikra žemaitiška
kantrybe. Kaip čia bebūtų,
bet man atrodo, kad 'I u Jau
esi senstelėjęs. Net 55 mete
lių! Ir vis dar tebe: ešioji
tiumpas kelnaites. Jas juk
jau seniai ir mergaitės nu
metė, gi vyrai jau nė žinoti
nebežino, kad jos ka laise
buvo madoje. Ir knygas po
pažasties tebesinešioji. Gė
da pusamžiui žmogui su
j “nikarbakeriais” per lietuivių butus vaikščioti.
Aš nesuprantu, ar judu
REVOLIUCIJOS
su tėvu abu esate tokie neATGARSIAI
i turtingi, ar labai užsispyrę,
kaip seni ožiai. Vienam lo
To paties numerio skyre pas ant lopo ir lope skylė,
lyje “Iš Lietuvos” Margėnie- antras vis dar neužaugęs,
tis rašo iš Vilnijos užkam nors jau 55 metų.
pio — Maigionio. Gandas
Nors aš niekuomet madų
apie darbininkų bruzdėji nesivaikiau, bet man nusi
mą Rusijoj ir juos pasiekęs. bodo į judu žiūrėti, todėl
Kai kas dėl to išsigandęs, čia rasite penkinę. Žinau,
bet daugiau suprantantieji kad tai labai maža, bet ką
“linksmai laukia kokių nors jau norėti iš manęs senės
permainų”. “Yra vilties, pensininkės, kuri tegauna
kad sulauksim geresnių lai per mėnesį $55.50. Manau,
kų”. Jau kai kas ir pagerė kad atsiras kitos ir kiti, ku
ję:.“ . . dabai išėjo aplink rie padės jūsų 55 metų au
raštis nuo pačto vyriausy tus pakeisti naujesniais ir
bės, kad pačto načelnykai ir madingesniais.
kiti nereikalautų nuo žmo
Nuoširdžiai sveikinu visą
nių nuėmimo kepurės. Taip Keleivio štabą, linkiu vi
gi prisakymas raudonsiu- siems sveikatos ir ištvermės
irivtuS
i liamš kad apšeitų švelniau ilOrS u Si' kituS
su žmonėmis” . . .
grumtis su šiurkščiu ir ne
Jau ir ten pasiekęs iš Pet pavydėtinu gyvenimu,
rapilio “Lietuvių Laikraštis” i Sena sena skaitytoja su
ir Vilniaus Žinios”, visi jais skaudžiomis rankomis ir
džiaugiąsis, tik negalį gerai kojomis
suprasti jų kalbos: “PaveizVarniškė
don, prekė, jie rašo kaina,
kanuolė patranka, są
AR KONTROLIUOTI
narys draugystės narys ir
GIMDYMUS?
t. t?’
Bet, rašo korespondentas, Į Tas klausimas šiandien
“skaityti vis išmoktume, i tapo opus, apie jį kalba ne
kad tik galėtume užsirašyti tik mokslininkai, bet ir kan
tuos laikraščius, esant bied- didatai į Amerikos prezi
niem žmonėm sunku su duo dento vietą. Todėl su tuo
na, o apie laikraščius nėra klausimu turėtų būti kiek
nei kalbos”, todėl daug ge vienas susipažinęs. Tą gali
ro padarytų, jei Amerikos te padaryti nusipirkę šių
lietuviai juos savo pažįsta metų Keleivio kalendorių.
miems išrašytų.
Ten yra įdomus Gruzdinio
straipsnis “Ar reikalinga
NEPRALEISKITE
gimdymų kontrolė?” Jame
PROGOS GEROS
rasite, ką tuo klausimu sa
ko mokslininkai, vyskupai
Atkreipkite dėmesį į Ke ir kt.
leivio skelbimą 55 metų su
Kalendoraus kaina tik 50
kakties proga. Suraskite 2 centų. Užsakykite šiuo-adre
nauju skaitytoju, laimėsite su:
net $5.50. Tą padarę patys
“Keleivis”
turėsite naudos ir padidinsi
636
E. Broadvvay
te Keleivio šeimą. Taigi, į
So. Boston 27, Mass.
talką.
Susidomėkite ir už pusę
Pakalbinkim draugus ir
kainos siūlomomis knygo
mis. Pasinaudokite ta pro kaimynus užsisakyti “Kelei
vį*” Kaina metams tik $4.00
ga!

‘Keleivio’ 55 Metą Sukakties Proga
KIEKVIENAS, KAS TIK NORI, GALI GAUTI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO km;-‘-..r
“LIETUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gra ...i
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir
Įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas liet vis
turčių perskaityti. Knyga parduodama už $5.50.
ARBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI I.iETUY A.”
327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais, k .ly
goje surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par
duodama už $5.00.
Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas. ka< at
siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prer.
atos pinigus $$.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
skaitytojas yra toks, kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs,
arba nebeskaito jo bent du metus).
Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis šeštas

TEN, KIP NEMINĄS BANGUOJA

SIM ANAS DAUKANTAS

Senovės Lietuvos Miškas

viena. Jei taip galima išsireikšti, moteriška moteris
negali neturėti motiniškų
jausmų ir lengvapėdiškai
savininkei, o kas ne. O įsta- būtybė negali būti laikoma nusikratyti tuo, kas motinai
į tymų leidėjai, remdamiesi žmogumi ir jos pašalinimas t brangiausia. Atvirkščiai, ji
neklaidingojo Romos sene negali būti prilyginamas saugo ir globoja naują gylio filosofija, prieštarauda- kriminaliniam veiksmui. Ši Jvybę. Tiktai labai retais ati mi konstitucijų skelbia bedvasė būtybė tampa žmo- j vėjais tokia moteris sutiks
asmens laisvėms,' gumi tik, kai ji pilnai išsi-būti nuo jos atpalaiduota,
I moms
kepa moters asmeninę lais- vysčiusi atsiskiria nuo mo-1 Jei moteris tokio motiniško
vę varžančius įstatymus, tinos organizmo ir įkvepia'jausmo nejaučia, tai čia
Vienas tokių įstatymų yra dvasią.
Į joks įstatymas jai jo neįdės,
gimdymų kontrolės draudi-Į Jei neissivyščiusios gyvy-i Tą mes matome praktiškamas.
bės sunaikinimas prilygina-'me gyvenime.
Šio įstatymo tikslas yra'mas kriminaliniam veiks-1 yra moterų, kurios į tai
aiskus, bet jo pagrindimas mui, tai kam tuomet turėtų
fcajp į vjsai paprasta
yra prieštaraujantis.
būti prilygintas issivysciusių dalyką, naturalinį reiškinį
Ką tai reiškia kontroliuoti gyvybių (žmonių) žudymas, ljoms tatai yra mados dalyg i m d y m us? Kontroliuoti payergimas
kankinimas. jkas> Su tokiomis nesiginčygimdymus, aiškiai kalbant, Apie tai įstatymų leidėjai sjme. Jei moteris ką pasiryreiškia neleisti kiekvienai negahoja. Svarbu atsiekti £o tai joks įstatymas jos
užsimezgusiai gyvybei išsi užsibrėžtus tikslus. Tikslas'
bau^ Kas jai žmo_
vystyti į žmogų ir išvysti šį jiems pateisina priemones. gaus Statymas, jei ji nenuteris gali ir ko negali daryti. natinis veiksmas.
Su tuo, žinoma, ne visi
Neklaidingasis Romos se
nelis net nustato, kas mo- sutinka. Neišsivysčiusi į pil;ters organizme priklauso ną organizmą, ši bedvasė

Kas aprašys kalnėnų ir žemaičiu senovės girias, ko
kias jie atsidanginę i tą kraštą rado. kurios be kokių
tarpkrūmių vienu lieknu it jūra niūksojo? Nes šios die
nos girių ir pievų vietoj anuomet girios trakšojo, o tarp
jų jau veršmėtos kirbu.- burgėjo, jau ežerai tyvuliavo.
Neišžengiami pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai, nuo j
amžių suaugę, niūksojo ir visi vienų viena tiktai upėmis
ir upeliais išvagota buvo giria, nes ir tos pačios upės ir
upeliai buvo perkaršusiais medžiais užvirtę,kuriuos pa
vasario ar rudens tvanai tevokė! O jei kurių tenai smar
kūs srautai nestengė pakušinti, tie mirkdami vandenyje
Dabai antroji medalio sigand0 Viešpaties Dievo ir
nelaimingą pasaulį. Yra la
i plieną pavirtę jau apdumiami smiltimis, jau nudumiami
bai daug priežasčių, dėl ku puse. Ar tokia gimdymų prakando obuoIi! šis istanuo amžių žlugsnojo it akmenys, kurių žilą karšatį dar
rių moteris nenori ar negali kontrole yra gamtai ir dorai t
tik apsunkina ' jos
apyniai, alksnių ii karklų šakose vvdamies, pavandeniais i
leisti kiekvienai naujai gy priešingas veiksmas? čia at-j
išsisvarstę, savo spurganotais vainikais klėstė. Visas
vybei išsivystyti į pilną žmo sakymas visiems aiškus. Nei
(Nukelta į 7-tą psl)
gaus pavidalą ir atsiskirti
kraštas viena giria niūksojo, i kurios tankmę ne vien gy
nuo jos kūno. Faktiškai ta
vulys, bet ir žmogus negalėjo įlįsti.
kontrolė vyksta visą laiką.
Nuo audrų ir vėtrų sankrytos gulėjo, ant kita kitos
Tai vienintelė byla, nereika
suraizgytos. Pražilę ąžuolai, eglės, beržai, pušys, vikšnos,
linga jokių įrodymų bei liu
skroblai, uosiai, klevai puvo ant kitas kito. nuo karšaties
Op! op! Kas ten? Nemunėli! Ar tu mane šauki? Ar tik. tyku
dytojų.
išvirtę, žemę krėsdami augantiems ant savęs sūnums ir vandenėli pliuškindams. sau plauki? (Andrius Višteliauskas)
Apsidairykime ir pamaty
dukterims, keliais glėbiais neapkabinamoms. Lazdynai,
sime,.
kiek mes patys ir mū LIETUVA BUDO, Stepono Kairi; ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
3’•> ??'7
alksnynai, blindynai ir kiti žarynai it apyniai ant tvorų
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
sų kaimynai bei pažįstami
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
lapiai, kaina ........................
$4.00
ant jų kamienų ir stuobrių augdami ramstės ir kalstės.
turi priauglio. Vieną, du.
AR ŽINOT TĄ ŠALJ?
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
Žmogus tenai žingsnio žengti negalėjo, bet ropoti turėjo
Jei tris, tai jau skaitlinga sėliais,
iliustruota. 41.6 puslapių
istorinis romanas iš žemaičių krik
per gulinčias drūtas drūtesnes sankrytas, jau nuo karša
didelio formato. Kaina .... $5.51
šeima. O kur gi tie kiti?
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
Ar žinot tą šalį, kur girios ir gojai,
ties, jau nuo vėtrų, kaip sakiau, raizgiai sudribusias, tarp
Savaime aišku, kur ... To DIENOJANT, “knygnešių karaliaus’ ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų
Kur paslaptį saugo miškai,
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
negali užginčyti nė tie švenkurių apatiniosios puvo, į žemę smegdamos, o viršuje
Kur Nemunas jūron tarp pievų banguoja —
minimai, 464 psl., kaina... .$6.06
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50
taragiai,
kurie
fanatiškai
tręšė, kita kitą sluoguodamos.
Jį lydi upelių pulkai?
DEGA, J Savicko užrašų an
įsitikinę, kad Romos senelis 1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi ŽEMĖ
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50
Ir taip keleivis keliaudamas lopojo pirma ant pavir
nimų antroji dalis, 592 puslapiai
Ar žinot tą šalį, derlingąjį kraštą,
.yra neklaidingas (Kaip gi Kaina .......................................... $6.00
tusios pušies, o nuo tos ant jos gulinčio beržo ar ąžuolo.
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
Kur buvo nekartą kova
>:.
jie galėtų užginčyti? Kur gi
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
Dar 1564-5 metais, per visuotinį matavimą, daug kur pa
ŽVILGSNIS I PRAEITJ. K. Žuko i
menės santvarka ir kodėl ii dar
Dėl laisvės, dėl žemės gimtosios, dėl rašto —
jų pačių priauglis?). Jie
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
čiuose Žemaičiuose matininkai paliko girias nematuotas
Pa iiiniru nnlinlrn rraliza?
ną
$5,00
X V7 JUIIŠ^U IIVilIXZVV S1*1 ▼ ** •
nuusiruzaai
ju i&uIŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Katidėlto vien. kad žmogus tenai įlįsti ir su kirviu nieko pada
džių,, jie tiki juo be jokio PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS liškio meistriškas aprašymas, kaip
Ar žinot tą šalį? Tai mano tėvynė,
karui einant prie galo tūkstančiai
Anicetas Simutis, daugy
lyti neišgalėjo.
abejojimo, tačiau jų gyve paruošė
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
Tai Lietuva — rūtų šalis!
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
Žolės tenai nebuvo, tiktai atvašos ir atžalos, viena
apie lietuvius visame pasaulv
nimas
niekuo
nesiskiria
nuo
Kvėpuoja lengviau tenai mano krūtinė,
464 psl. Kaina ........................ $6.50
antrą smelkdamos augo. Liemeningos eglės, pušys, glė
SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
vadinamo bedievio gyveni
Gyviau tenai plaka širdis.
;
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
MAŽOJI
LIETUVA,
parašė
M.
Gim
biais neapkabinamos, per kita kitą i padangę mušės, kuriu
mo. Ir sielojasi vargšai, kad butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J
BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
Juozas Mikuckis
bedievybė” vis plečiasi . . .
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.
viršūnių apsivertęs nepriregėsi: pražilę ąžuolai
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
kaina .......................................... $5.00
mija. Kaina ............................. $2.25
Įstatymo,
draudžiančio
metų savo amžių skaitą, savo barzdotomis r
. .o tarsi
gimdymų kontrolę tikslas , lengvas bodas išmokti ang ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
vienas kito karšatį ramstė.
sų rašytojos pirmojo karo metu
vra Vn didpąnic irovonfom ■
LIŠKAI. Geriausio* vadovėlis pra
jyra KO aiciesms gyventojų dedantiems angliškai
mokvtis
Amerikoje parašvti vaizdeliai su
Liepynuose, beržynuose tas pats buvo, kuriuose kle
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
; priauglis. Tatai nereiškia, ! ,*»?da išriirimą, angliškus pasikal.
vai, vikšnos ir skroblai, augdami tarsi jas nuo kita kitos
1.
, . , .
• ! Dėjimus. Kama................... 75 Cnt.
kaina ......................................... 50 Ct.
į
kad
įstatymu
leidėjai
labai
į
DIEVAS, POPIEŽIUS IR VYRAI
skaidė, idant į vieną nesuaugtų. Trumpai sakant, vienur
KALBOS GRAMATIKA.
;myli žmogiškąsias būtybes ! ma^borougtps TJTHUANIAN LIETUVIŲ
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
SELF-TAUGHT. M. Inki«nė, ge
kuplūs pušynai it nendrynai, kitur tankūs eglynai it ka
Amerikos lietuviams, 144 pusla
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
i ir norėtų matyti visus pasaupių. Kaina ...........-.................. $1.00
ST. KRIAUČIŪNAS
kytis angliškai kalbančiam, 14J
napynai niūksojo, o tarp jų kuokštai beržynų, liepynų,
• lio kampelius, pripildytus
psl., kaina ............................. $1.25
3EZARIS, Mirko Jesulič romanas
klevynų, ąžuolynų, apušrotų jūriavo it į padebesius mušdvikojėmis būtybėmis. At
Nors Ieva ir sunkiai nusi- Dievas sutiko.
tri:ose dalyse, kiekviena dalis po
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
$2, a ra visos 3 dalys........... $6.00
damos.
dėjo ir per tą didžią nuode
Vadinasi, moteris ir vėl virkščiai, perdidelis gyven
PRADAI. Populiari ir naudinga
knygą
šių
dienų
klausimams
snKeleivis keliaudamas vilkų ar meškų suletentu taku mę ne tik ji pati, bet ir Ado- neišlaikė bandymo, bet ar tojų prieauglis apsunkina
prasti. Kaina ............................ 50c. NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
M. Michelsonienė, 250 i vairių lietu,
keliavo, nes vieškelio tenai nebuvo. Perskyra tarp dienos mas prarado rojų, tačiau galima ją už tai kaltinti? pačius įstatymų leidėjus
viškų ir kitu ta*’tų valgiu receptų.
DIEVŲ MIŠKAS. B.ilio Sruogos ne
132 puslapiai, kaina............... $1.25
ir nakties tikrai tenumanė nuo bičių gaudesio, šovose siu- jau tiek daug laiko prabėgo, Atrodo, kad ne. Kokią ją naujomis problemomis.
užmirštamas anrašvmas, ko iis ir
jo
nelaimės
draugai
iškentėjo
na

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
Aiškiausią atsakymą į šį
vančių ar po medžių žiedus ūžiančių. Diena saulės, o naktį kad, atrodo, jau laikas būtų Dievas sutvėrė, tokią mes ją
cių koncertT-j»/'ijoS stovykloje. 48°
M. Valadkos parašyta knygai 250
puslapiai. Kaina .................... $5.00.
davė
buvusios
žvaigždės ir delčios neregėjo, nes visur tenai amžina nak- ‘‘peržiūrėti moters bylą . turime. Ir ji pasiliks tokia klausimą
puslapiu. Kaina........................ $2.50
tis viešpatavo. Lapui iškritus ar žiema keleiviai nuo Kiek moteris iškentėjo, kiek pati per amžius, nes Dievo hitlerinės Vokietijos vyriau MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
KISS IN THE DARK. J. Jazmino
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl..
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
sybė.
skaitlingų
šeimų
moti

žvaigždžių kelia tesekė, nes paklvdusiam uueliai ir žvai- P'iv.arf0; kiek P^iasarojo. įstatymai neperžengiami ir
kieti viršeliai Kaina........... $5.00
na kietais viršeliais $2.00, o mink
nas ji apdovanodavo garbės
1
*
Ir vis del tos nuodėmės. Die- nenugalimi.
štais viršeliais ........................ $1.00
gždės vadovu tebuvo. Jau pragyvenus tenai, nuo gaidžio
NEMUNO SUNOS. Andriau0 Vaini
vas, bausdamas ją už tą neČia yra kitas klausimas, ordinais, garbės kryžiais ir ko romanas iš 1935 m-t u Suvalki ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
ar šuns balso namus savo tegalėjo atsekti.
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
ūkininku suki’imo prieš Sme
laimingą obuolį, įsakė jai Kodėl vyras, didžiuodama- piniginėmis premijomis. Be jos
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
tonos diktatūra. Pirma dali^ .380
Darganoms dergiant, lytums čežant tenai nenučiusi, gimdyti vaikus skausmuose, sis savo asmeninėmis ir po- to, skaitlingoms šeimoms
psl. Kaina................................. $3.00.
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
negut nuo medžių rasos jei sudrėksi. Todėl neišžengiamos 0 duoną pelnytis prakaitu, litinėmis laisvėmis, nenori dar buvo teikiamos Įvairios j NEMUNO SCNl--s.
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
vahl,
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.
426
nnsko
romano
antroji
dalis,
balos ir versmės, nuo saulės spindulio neužgaunamos, Gerai, jei Adomas geras, pripažinti tų laisvių mote- lengvatos, o jų fotografijos
lapiai. Kaina
... $4.00
SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOLnuo amžių burgėjo, kurios ir visų didžiausioms giedioms tai jis pelnyja duoną savo riai? Dažnas mūsų su pasi- buvo dedamos į laikraščius.
SEVIŽMAS. Pagal Kautskį, nau
UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo
jausiomis žiniomis papildyta tuo
Viso to tikslas buvo paveik meninių formu nlėtoiimosi nagrin
spiginant niekados neišdžiūdavo. žiemos tenai nebuvo, prakaitu ir kiekvieną savai- didžiavimu sako:
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
dai.
Paulius
Galaunė,
didelė
kny.
nesgi sniegas negalėjo įsnigti, ir. jei kur pūgos ir pusnys tę parneša jai neatidarytą
“Esu laisvas, ką noriu, tą ti vokiečiu šeimas, kad jos ga su daugvbe paveikslų, gerame
IR RELIGIJA. Pa
kame-nekame nuo medžių įkratė, tas pats tenai ilgainiui v°ką ar čekį, bet jei Ado- sakau, ką noriu, tą darau’. stengtųsi išauginti ko dau popieriuje. Kaina .................... $8.50 SOCIALIZMAS
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
mas prisimena padarytą
Jei vyras nori, jis parduo- giausia vaikų, kad Vokietija valgių gaminimas, parašė ketu
nas. Kaina.......................................... 25Cnt.
gaiso.
Žmogus su gyvuliais niekaip negalėjo ieiti, nes. kaip jam skriaudą pradeda nirš- da save fabrikui, jei nori turėtų pakankamai darbo rios namu ūkio agronomės; B. Drą TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
sutienė. O. Radaitien“. E. StarkieParašė Leonas Bliumas. Trumpas
šti ir, beniršdamas, ją ap- parduoda save generolui ir,
nė ir A. Sližienė. Didelio formato,
sakiau, nė kokio kelio nebuvo. Todėl žiemos laiku šunis j idž?
. .
T
’ Jati
L įsakymu jis
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
su
daug
paveikslu.
Kieti
apdarai.
žudo ir pa- pakankamai karių nukariau Kaina .......................................... $7.50
užkinkę važinėjos upe!,a,s: r.uo to tuo senu įpratimu siansav0 pį,kaitu pelnytis vergia kitas tau
JUOZAS STALINAS, arba kaip
tautas. Jei nori, ti kitas tautas ir jas paverg
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU
TAKELIU,
K.
B.
dien dar ankštą kelelį per girią šunkeliu vadina, kaipogi duoną
jis, stačiai, parduoda savo ti, vadinasi, drausdami mo Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
ir iš Amerikos lietuvių gwejų šunys, it kumeliai dar kudloti, ir kelią namo sekė ir nuo
Kai dėl gimdymų, tai čia kraują (už tai dar gauna tinoms gimdymų kontrolę, vos
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00
socialdemokratų raštai dėl bol
žvėrių patį keliaujantį gyniojo.
jau nė geras Adomas nieko pagyrimą) ir už tai jis vi- reikalavo daugiau vaikų žu TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU vos
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
Todėl visų pirmieji gyventojai paupiuose tegalėjo negali padėti. Seni žmonės suomenės nesmerkiamas. Jei dyti kitiems vaikams.
voje. Kaina......................................... 25Cnt.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra
faktų
šviesoje.
Trumpa
bolševiz

Tokiomis pat mintimis mo istoriia ir valdyme praktika, LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
įsikurti jau dėl kelio, jau dėl mitalo, nes, stokojant žvė- pasakoja, kad labai senais jis gatvėse ieško moters, tai
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
labai daug informacijų, 96 nsl.
rių ir paukščiu, žuvimis galėjo misti, o kelio nesant upe laikais moterys pasiuntė de-čia nieko nepaprasta, gam- vadovaujasi ir kitu valsty
RĖŠ, 32 psU kaina........... 25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
*■
’
* 1
••
lx________
legaciją pas Viešpatį Dievą, tos reikalas, jis ne prostitu bių vyriausybės, tik jos toar upeliu namus savo pasiekti.
VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
Lietuvos NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
_________________ prašydamos bausmę sušvel- tė. Jis neužsitarnauja šlykš kiu dalvkų viešai neskelbia, J N^^EAUROAL°st
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
ninti, o jei jau negalima, taus pravardžiavimo. Jei nekeha triukšmo ir negązdl- , hai daug na veikslų, 255 psl. gera
SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
tai bausmę padalyti tarp tė kuris jo kūno organas, jo na kaimynų. Įstatymo pa- P°’>,era Ka,na ............... >800
seniausių laikų iki Lietuvos ne
LIETUVA
priklausomybės galo 1795 metais.
grindan jie
iie deda Z.IJIVU1SAU
žmonišku- , RTAUS
romosVIETININKAS?
popierius yraParašė
krl
vo ir motinos. “Kodėl viena manymu, tinkamai neveikia gnuurtu
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
moteris turi kentėti?” — ar apsunkina jį, jis niekieno mo (humaniškumo) pradą. kunigas M. Valadka. Svarbu susi. veikslų, 396 psl., geras popierius,
Lietuva — žaluma ir mergaičių darželiai,
pažinti. Kaina ........................ $1.20
kaina ......................................... $10.00
jos skundėsi. Viešpats Die neva ržomas, nenešdamas Jie. remdamiesi Romos se
Orizontų aušra ir laukų mėnesiena,
filosofija, tvirtina, milžino paunksmr, Balio sr»o- ALTORIŲ 3ESĖI.Y. V. Putino-Myvas sutiko, kad motinai gim jokios rizikos, jį operacijos nelio
J
1 gos truomska istorijos kronika, 73
kolaičio romanas trijose dalyse.
Įsisupus audra ii- palaužti kryželiai, —
kad žmogiška būtybė nuo psl.. didelio formato, gera ponie.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
dant, tėvas turi skausmus būdu taiso arba pašalina.
$2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
Lietuva, skardena savo amžiną dieną!
Bet kai reikalas liečia mo pat gyvybės užsimezgimo I ra, kaina •••••••••••
kentėti. Bet kai po to patvar
dėjo kunigystės dėl moterystės.
Visos trvs dalys įrištos į viena
pradžios
jau
yra
pilnas
D!E
^
J
V
terį,
tai
jau
visai
kitas
da

kymo
pirmoji
moteris
gim

Pažiūrėk! Tavo garbei dulkėtas klajūnas
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
knyga, kieti viršai. 631 puslapis.
žmogus,
ir
jo
vystymosi
sus

tai. Kaina ............................. 20 Cnt.
Kaina ..................................... $6.00.
dė, tai jos kaimynas taip lykas. Atrodo, kad moteris
Per ašaras ir audras neša giesmes, kaip minios!
nėra nepriklausoma asme tabdymas bei jo pašalini
baisiai
ėmė
kriokti,
kad
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Lietuva! ir už ką tavo sužeistas kūnas!
nį ot e rys vėl pasiuntė dele-'nybė, bet lyg kokia valsty- mas iš moters organizmo
Nors tau atneštos maldos iš žemės krūtinės.
KELEIVIS
gaciją pas Viešpatį Dievą bės nuosavybė. Čia jau pa-[prilyginamas žmogžudystei,
636 E. Broadvvay
------ :-----So. Boston, Mass.
ir prašė palikti seną tvarką, šaliniai nurodinėja, ką mo-|O žmogžudystė yra krimiFaustas Kirša

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Moterį visi skriaudžia

T7»

*

V'k*

1_________________________ ________ _______

r

KELEIVIS, SO. BOSTON

No. 6, Vasario 10, 1960

VIETINĖS ŽINIOS

Minkų radijo
Talentų popieti*

Puslapis septinta*

DIDŽIAJAI ŠVENTEI BESIARTINANT

įtakos
i gyventojų
priauglio
L,
k;si'au1 Petr,°. U.TK0^-.. kiI?.sj°
•
J
.
-Medinų km., Veprių valse., Lkmerpakitejimą, nes, kaip jau: gės apskr. Atvažiavo Amerikon

anksčau minčiau eimdvmu prieš
kar5> Dirb® kasyklose
x
- ■»<
SURM-du iiiliicjau, gliuuyiiių imamose). Jis pats ar jj žinantieji
šiemet jis buvo vasario 7
Ar mums dar reikia kai- nors, poeto-pranaso Mairo- kontrolės vyksta be paliovos atsiliepkite adresu:
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
d. Kaip ir visuomet progra- bėti apie Vasario 16 dienos nio žodžiai yra prasmingi: visą laiką. Sumažėtų tik ne£92 iŠ“ Avė., apt, •>
.
By His Excellency
Kosemunt,
Montreal,
Canada
moję dalyvavo per 20 iau- reikšmę? Ar reikia priminti, Mainos rūbai marg0 9Vįeto: sąžiningų gydytojų paja(8)
FOSTER FURCOLO
nuolių, kurie stengėsi paro- kokia kaina ji buvo atsiek- Silpnas kelias, tvirtas griūva. mos, O tuo pačiu moterų iš- ;
GOVERNOR
Ieškau savo dėdės, Prano BRAKdyti savo sugebėjimus muzi• Apie mūsų didžiųjų vyšie metai atžymėti dviem laidos ir rizika.
NIO, gim. Utenos apskr. Gyveno
1960
kos, dainos, šokių ir kt. mevargą, pasiaukojimą, kiekvienam lietuviui reikšČekonių km., Debeikių vlsč.. išvyko
į Kanadą 1923» m. Jis pats ar jį žiA PROCLAMATION
no srityse.
užmiretant save, už- mingom sukaktim. Tai pa- Chemikas apie moteris
Į nantieji atsiliepkite ■ adresu:
Vanda Matelytė-Rimkeviėiei.ė
Americans cf Lithuanian descent and those of Lithuanian i Teisėjų komisijos (A. Gu- mirštant Viską; apie savano- vergjmo jr kovos sukaktys.
Štai ką sako apie moteris zyRadviliškio g-vė Nr. 42
lineage throughout the free uorld on Thuesday Februarv 16 Staitienė, K Namaksienė, K. ruĮ kraujo ir gyvybes aukas 20
t nuo ]jetuvos Įaįg_ mus chemikas:
Panevėžys, Lietuvos T. S. R.
hneage throughout
Thuesday. February 1b,
g Santvaras ir j. pnes akis tunnt vieną tiks- yėg
^priklausomybės
ir sidabrui,
will observe the fortysecond anniversary of the independence of
~ Vnrdn T Santvi’
liepsnojantį, viliojantį,
*
x* A*1 1
1*
praradimo ir taipgi 20 metų Ji pažaliuoja, jei arti y ra kita Gin-.isės Lietuvoje ieško KazimieLithuania. They will pay tribute to their hrethren and kin who vaicaHlh) xamu - ^anna
........................
Raraliūnaitsė-Gužauskaitės arba
masinant) tikslą — laisvę
Amerikos Lietuviu Ta- už U gražesnė. Įkaista neatsi ros
K u Ivinskienės-Gužauskaitės. Jos iš
žiūrėdama temperatūros. Tirps- Ariogalos
cannot speak for themselves in their enslaved homeland in their įĮ^ai'~į arirodžbSS savo kraštui? Vasario 16-ji, “Vos‘įsikūrimo?
miestelio, Kauno gub. Gy
' ta, jei su ja mokama apsieiti, vena VVilkes Barre, Pa. Jos pačios ar
yearmngs for hberation.
pripažinti: Giedrė Karosai-1^°. Lkslo įkūnijimas, mūsų Amerikos Lietuvių Tary- j Gera priemonė kraujo apytakai jas
žinantieji tašykite:
Rozalija Stonis - Waleikiene
They will bring into focus the plight of a Baltic Country ;tė (piano), Gintaras Karo- mintyse visada pasiliks ne- ba pef dvidešimt metų bu- pagreitinti. Labai pavojinga ne
237 No. Main St.,
whose language is believed to be the oldest of the living lan- sas (smuikas), Richard Ledaug nusak4s dėjusi Lietuvos interesų sar prityrusiose rankose.
Ansonia, Conn.
mish
(akordionas),
Viktosimbolis.
gyboje
ir
jos
labui
nuveikuguages, whose people once lived proudly under the banners of
Laisves veltui negavome. gi didelius darbus, šiais me- BIBUJOS TYRINĖTOJŲ
PARDUODAMI NAMAI
freedom and liberty, and whose existence now is stifled by Soviet ras Adomavičius (piano),
Gera proga pensininkams. Dvie
GARSINIMAS
šokėjų
snaigių
grupė
(J.
^5*.
J0
P
asir
yzimo,
pasitit
a
į
s
turės
būti
ypatingai
rule and oppression.
jų šeinių namas, vanduo, elektra ir
kt. patogumai, Peniisylvanijoj. Ra
In the course of its long history, Lithuania has experienced Kalvaitytė, L. Biknevičiūtė, Kejimo, kovos 11 aukų. Ta budri: keturių didžiųjų konšykit:
ŽEMESNIS Už ANGELUS
O.
Virbickaitė,
M.
Narkevikova
tęsėsi
ne
mėnesius,
me,f
erenc
įj
a
gali
atnešti
pasiJoe Asiramskas
times of grandeur and times of misery. A milestone in her
Gyvenant didelių stebuklų dieno
R D 1, Box 200
čiūtė,
M.
Leitaitė,
M.
Lei-^
us
’
bet
šimtmečius.
Aktyvi
keitimų
ir
mūsų
krašto
atjo, aplankymas žemės to, kurs papPoint Marion, Pa.
(6)
aehievements occured on February 16, 1918, when she threw off ----- , —----------, — — .
taitė), Sharyn Maneikis (šo- ir Pasyvi k°va.
Žvilgiu
pasaulinėje
politiko-!'
astaineįmanomas
kitoje Visatos dalyje,
®
1
r
“
.
.
-yra
ir
atrodo
pertoli
more than a century of domination by czarist Russia and adopted
Lietuvai išlaikyti tautinę je,
j^y prezįdento rinki- {siekiančiu?- Bet mūsų mokslininkai
kis), Uogintas Kubilius
MUILAS AR MOSTIS?
apie
galimybę
a Declaration reaffirming her position as an independent demo- (skaitymas*)
sąmonę, pnvedusią pne Va- mai gali daug )emti
kraš.
Bet tu kad pasninkauji, mostyk sa
j mėnulį. Rengdamies
kad vo galvų ir prausk savo burną.
__ _________
,n vidaus
Kfldk*
mes turimo atsiminti,
eratie nation.
Jie g____
avo rengėjų
skirtas. sano 16 dienos laimėjimo, to
vidaus 1nolitiknie.
politikoje.
KadE
ri,e to,
t?*.m
...
Mt. •• ; 16-17.
..
-j/
___ 1 Sutvertojas pastate menui) tea, kur
dovaLithuania went on to flourish in progress and world prestige, ! dovanas. Mažesnes
_______
___ l3?'0 žymiai sunkiau negu ^įuose savo uždaviniuose jis randasi ir kad savo neklaidingai.- Gaukite to muilo ir mosties dova.
Jis tvarko keikvieną jo ju nai. Rašydami prisiųskite atsakymui
tautoms, kada di- būtų ^krai efektinga, Ame- desniais
and continued in ascendency until! June 1940, when Soviet troops. nas gavo visi programoj dadesį. Jis gi taippat sutvėrė ir kon: pašto ženklą.
Alek Armin
seizing upon the opportunities created by International črises, lyvavę.
džioji inteligentijos ii švie- :rjkos Lietuviu Taiyba priva- traliuoja nesuskaitomus kitus dangiš.
3444 Mass. St.
Al- v
1
• suomenės dalis buvo nuolat ,
1
•
. . 1 j
kus tunus, kurie randasi milijonais
Gary, Indiana
(7
re-entered the country and started its downfall and suppression ; Šokių varžybas, kūnas
.
o-v
•• 1° daugiau negu bet kada šviesos mylių toliau nuo mū.-.ų, ne
kaip
mėnulis.
Taigi,
protinga
tikėti,
as a political entitv.
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Galit Aplankyti
nors aplankyti šią planetą, liet da
bar kįla klausimas. Ar tinka manyti,
nia, and in prayer that the Republic of Lithuania will again rise I Qna Kudirkaitė ir Franz draustas spausdintas žodis
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to its rightful place among the nations of the world.
įsatos dalimi, koki yra ši planeta.
Fritsch, tango—Diana PleŽemė? Šitą klausimą statė daugelis
Vilnią
Tačiau lietuvis niekada
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REPUBLIC OF LITHUANIA DAY
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Secretary of the Commonwealth
Tarptautinis Užgavėnių
GOD SAVE THE C0MM0NWEALTH OF MASSACHUSETTS balius

į JĮ kasmet rengia Tarptaumų Komitetą, į kurį įeina ^jnjs institutas, šiemet jis
A. Daukantas, L. Virbickas bus vasario 19 d. 7:30 vai.
ir S Janeliūnas.
vak. Statler viešbučio salėj,
Lietuvių Piliečių Klubas 1
motinic banketas Be kitų tautų, meninėj
(163 Harvard St.) Lietuvos J^lan“ 57 o^e- primoj dS^us7S^
nepriklausomybes Pąskelb.-, žin4_H
10 d
pienes vadovaujamas
Cambridge Klubas mini
Nepriklausomybės šventę

Tautinių šokių Sambūris.
, P.z «fa.zlausi« butini dra,uz* sk,"arna dovanų B.lie411 .pO $3‘50 J? ,gautl gah'
ma ir Onos Ivaškienės krautuveJe’ So' Bostone--------

sario 14 d. 3 vai. po pietų . Klt0® °>?a">zaeijos prasavo patalpose. Kalbės inž s?mos t«.dle”?
,paren:
B. Galinis, bus meninė danedar>11 ,r da|yvautl
lis o vakare linksmas “šu- P3*5 mus"
mm hnnin,” coni iv ioimi i Klubas kiekvieną šeštagalės šokti ar kitaip links- c lenJ rengla ?ortų vaka™?’
mai laiką praleisti. Visi ,duoda gerų dovanų. Ateikikviečiami dalyvauti.
Ite Ban’eelnt> s8™ laimeKlubas išrinko Parengi
S. Janeliūnas
‘J
VAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ į
MES SI'fcCIALiZ^OJAMĖS JŲ SIUNTIME
Asmobron 100 tablečių (astma) ............................................. $2.30
Aspirinas (Bayer) 250 tablečių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55
Aureomicinas po 250 mg. 16 Kapsulių (antielotinas) ........... $9.45
Aureomicinas tepalas 3% 1 uncija ........................................ $3.20
Benekardinas 100 tablečių (širdies ligoms) ............................ >8.95
Capsolin 4 tu bes (nuo reumatizmo) ........................................ $2.00
F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ............................................. $3.20
Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) .................................... $5.65
Largactil po 10 mg. 100 tablečių (neurozė) ............................$2.35
Kepenų ekstraktas Forte, 6 ampulės po 1 CC (anemija) ....$4.10
Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetų) ............... $1.30
j?
Crystal. 10 x 100.000 vien............................................$2.10
įji Penicilinas
Penicilinas Lozenges 250 tablečių ............................................. $2.00
* Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................. $7.05
Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) .... $23.60
Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20
Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................. $3.50
įji Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių ............................. $1.05
i* Vitaminai B Complex Forte 100 tablečių ........................................ $1.20
Vitaminai B_12 po 20 mers. 106 tablečių........................................ $2.75
Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių.............................................. $1.00
r? Vitaminai D (Cakivitan) 100 tablečių .......................................... $1.20
r’.- Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių ............................................ $2.50
S; Multivitaminai 500 tablečių............................................................ $3.75
—ir visi kiti vaistai—
—Taip pat: Vaikų preparatai. Dantų gydymo medžiaga, Medicinos
ir Chirurgijos prietaisai, Klausymo aparatai ir Akiniai—
MES SIŪLOME NEMOKAMĄ GYDYTOJŲ PATARIMĄ
J aukščiai] paduotas kainas įeina Sovietų muitai. Pridėkit tik $6.50
prie viso paketo kainos.
Mes galime siusti vaistus (išskyrus skystame pavidale) kartu su
drabužiais ir avalyne. Reikalaukite mūsų GENERAL CATALOGUES.
kur rasite gatavų rūbu ir odinių žaketų, vilnonių^.medžiagų apsiaus
tams. kostiumams, suknelėms, sveterių, šalikų, šiltų aoatinių, ant
klodžių. lovos uždangalu, rankšluosčių, batu. odos batams ir laikrodžių.
Prašykit ir mūsų sąrašo STANDARD FOOD PARCELS.

TAZAB
SI Retcmir Si. CAMBRIDGE, Man. Tel: Ki 7-9705
(Offiaas atdaras visa laiką)
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Ii Floridos į Keleivį

Mūsų bičiulis Petras Mi
liauskas iš Worcesterio su
žmona 3 savaites ilsėjosi
Floridoj. Praeitą šeštadienį
jis tiesiai iš Miami atskrido
į Bostoną, ir, žinoma, ta
proga lankėsi ir mūsų įstai
goj. Pernakvojęs pas savo
seserę Zaletskienę, šeštadie
nį išvažiavo namo.
P. Miliauskams Florida
labai patikusi, Miami jie su
tikę daug gerų pažįstamų
beveik kiekvieną vakarą.
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laisve ir Unku kariuomenių.
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Kuiliam
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daug ,

Papilys LietivfcoVT. S. R.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų,
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas,
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po
priedanga dievystės.
Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas,
740 W. 34th Slreet,
Chicago 16, III.

45 West 45tb Street,
Nevv York City, N. Y.

tinių prakaitavimų, gydo užsi(7) -^nėjusias įizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Emilija Zamblauskienė. Lietuvo
je, ieško Petrosės šilanskienės, duk
ters Jono. Atsiliepkite adresu:
Em. Zamblauskienė
Alytaus Rajonas

Alovės miestelis

I

Lietuvos T. S. R.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s
395 Broadwav
South Boston 27. Mass.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite- j

/

/
/
į

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

/
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auidėja
/ tautinf solidanrma. rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko/ vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI f10,000-

J

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčiai
/ ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
( 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei

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

ATSITIKIMŲ

SLA apdrauda—SAUGI, NELIECIAMa lr NEPRA/ RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
/ gilios senatvės.
(
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
Ramovėnų valdyba
( ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
Sausio 31 d. South Bosto ti lonijose ir SI^A Centre- Rašykite tokiu adresu:

no Lietuvių Piliečių Dr-jos
patalpoje įvykusiame meti
niame susirinkime Bostono
romuvėnai išsirirtko naują

(nes iš nuodėmės ir mirties: o tasai : j
ĮJo Atstovas turi pasida.yti dideliu Į :
^Karaliumi, valdančiu ir laiminančiu./

Ten yra ir daugiau jdoTel. CI 5-7711
fekolingi turime jaustis? mjų straipsnių. Numerio kai- visas tautas*
1į ?;
(Bus daugiau)
Šiandien, labiau negu kada na $1.00. Metinė prenume
daugiau sužinoti šiuos
rata $3.00. Galite gauti ir Norėdami
kitus dalykus iš Biblijos, gausite
veltui, kreipkitės:
TRUKžOLfiS
valdybą, kuri pareigomis [“Keleivio” administracijoje.
L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Avc.
Trukžolių šaknis
pasiskirstė taip: Inž. Vikto ,mui.
Chicago 8, III.
nuo patrūkimo, po
ras Kubilius — pirmininkas,
Krūtine skaudėji
Bronius Uteris — iždin. ir MOTERIS SKRIAUDŽIA
mo, palengvina atkosėjimą, suteikia
Albinas Šležas — sekreto- j
..
Jieškojimai
prakaitavimą
ir
ldus
j
(Atkelta iš 6-to psl.)
priduoda geresni
Be to, tame pat susirinki- biudžetą ir žymiai padidina A’-ksandra Jasiukaitienė, Lietuvo
apetitą. Svaras
$3.00.
me priimti 3 nauji nariai:,nesąžiningų gydytojų paja- je, ieško savo sūnaus Juozo Jasiukaičio, gim. 1922 m. gruodžio mėn.
Kostas Dusevičius, Adomas, mas. šitokių įstatymų pa- Jis pats ar jį žinantieji rašykite ad- Laukinių žemuogių Lapai
r.uo kruvino viduriavimo, nak
Tumas ir Bronius Utenis.
naikinimas, atrodo, neturėtų resu:Al. Jasiukaitienė

Klubo susirinkimas

Valdyba

savo

KiaSlO,

Dorcheateno Motėm

Jis bus šį ketvirtadienį,
šo^Bostono Liet° VaL
Piliečių
Draugijos salėj Po susirin
kimo bus kavutė. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

*i •

j
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Dr. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

asmeniškai.

VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.

100 MILLBUKY STREET, VVORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname Worcesteri ir apylinkę vaistais

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

* Biznio kortelių
9 Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių
9 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. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

No. 6, Vasario 10, 1960

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aštuntas

labai jaudino poetą. Jis sa
vo žodyje kalbėjo apie lai
mingą vienatvę, kurioj kū
rėjas gali susikaupti ir kulti,
dėkojo visiems už tokią ma
lonią “apgaulę.”
Ilgai dar šnekučiuota, šok
ta, nes visi buvo geros nuo
MSI : LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY3ĖS ŠVENTĘ! taikos.

BOSTONO MIŠRI S CHORAS, KOMP. J. GAIDELIO VADOVAUJAMAS

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. die
ną. Perduodamos lietuviš
kos dainos, muzika ir Mag
dutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Ž-tis
Lietuvos

nepriklausomy* Draugai “apgavo”

bės paskelbimo 42 metų su- poetą F. Kiršą

RADIJO PROGRAMA

SLA 43 kp. nariams žinoti

kaktics minėjimas bus šį
sekmadienį, vasario 14 d. 2
val. So. Bostono Aukšt. Moky kios salėj (Thomas Park).
Jo smulkią programą paskeikėme praeitame numery.
čia tik priminsime, kad pagrindiniu kalbėtoju šiemet
bus ALTo centro iždirinkas. Sandaros redaktorius
Mykolas Vaidyla.
Meninę dali šiemet atlieka komp. Juliaus Gaidelio
vadovaujamas mišrus choįas. kuri tik maža dalis bostoniečiu tėra girdėjusi.
Be choro. Lituanistikos
mokyklos mokiniai pirmą

---------Kuopos narių susirinki
Poetas Faustas Kliša nusiskundė, kad vasario 6 d. mas bus ši trečiadieni, vasa
jo draugu ir bičiulių būrys rio 10 d. 7 vai. vak. Lietuvių
ji labai apgavo. Tą vakarą Piliečių Dr-jos patalpose.
Pranas Lembertas nuvažia- Nariai prašomi sumokėti
vo pas ji ir pakvietė kartu privalomus mokesčius už
Kas perka ar parduoda
važiuoti i skautų būstinę, 1960 m. Juos priims fin.
namus, ūkius, biznius
kuri yra Tautinės Sąjungos sekr. J. Lekys.kreipkitės į
namuose. Kadangi F. Kirša
yra skautų veikėjas, todėl Dariaus Postas pagerbs
Praną Lembertą
sutiko, bet kai ten nuvyko, P. Šarkiną
REALTOR
rado apie pusšimti draugų ir
597 E. Broadvvay
\ asaiio 14 d. Posto pa- Jis dalyvauja meninėj da!y minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį šį sekmadieni.
bičiulių jo belaukiančių,
South Bostone
talpose bus pagerbas buvęs i vasario 14 d. 2 vai. popiet So. Bostono Aukšt. Mokyklos salėj Thomas Park.
...
Šaukit nuo t> iki 7 vai. vak.:
apgaule.— 1947 m. Posto vadas Paul
TEL. AN 8-7031
jaudinęs jis klausė. Po- A Šarkiu. Pokylio pradžia
o kitu laiku: AN 8-06X1
Turėk
geru
minčių
arba
tavo
etas
eta> Stasys
Stast s Santvaras
. ant\ ai as tuoj 5 vai. vak.
I galvą pripildys blogomis —. be
viską
paaiškino:
Čia susi
minčių ji negali būti.
kartą atliks du marius, o
rinkta
Fausto
Kiršos
69
meTh. More
Lietuviu Tautinių Šokiu
..
, , J. Kačinsko kūrinys
i
Sambūris, kuriam vadovau- J? sukaktie^ (akroji sukak- radijo programoj
IR į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
t
DR.
D.
PILKA
ja Ona Ivaikienė, DilTOa tis bus vasario lb d.) pamiK' ečianio visos nruvetis greitu
<♦
*
j uornaviniu įaiikirnos Įstaigos
KELEIVIO KALENDORIŲ
kaita šoks Aštuonnyti (Jai n,etl
Pakvietė visus pne
Į
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4
Vasario 2 d. nuo 7 iki 12
»
GALITE GAUTI
ir nuo 7 iki 8
*
me dalvvauia ir 14 moterų S‘T.1®“ papuoštų stalų ir vai. nakties Harvardo uni«
Pristatymas garantuotas
*
choras). Taigi, meninė da- Sai'dziais valgiais apkrautų versiteto radijas transliavo
546 E. BROADWAY
«
Siuntiniai apdrausti
Norwoode Lietuvių Klube
t
SO.
BOSTON,
MASS.
♦
lis bus Įdomi.
• Pobūvio tvarkytojas S. penkiolikos Bostono kompo.
.
..
1
1
-♦
1
1-1*
;
vakarais
pas
F.
Ramanaust
turime pašinu!- imą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- »
r
Mūsų kova dėl Lietuvos Santvaras pradžioje Įspėjo, zitorių kūrinius. Jų tarpe
Telefonas
AN
8-1320
mis kainomis. Gavotsiu ai; trinkų deimantinių stiklui pinuti j .K4laisvės reikalinga ir medžią- kai' ši vakarą kalbės tik mo- buvo ir Jeronimo Kačinsko
J
riežtukų nuo
už >■ ’ke. Siunčiame su Inturisto leidimu. J
Lavvrence pas M. Stonie,
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
ginių išteklių, todėl minėji- terys, nes pagerbiamas poe- kūrinys fortepionui “At57 Sunsett Ave.
me bus renkamos aukos tas, o poetai su mūzomis spindžiai.” Ji skambino piBrocktone pas A. StrumsTeL AV 2-4026
Amerikos Lietuvių Tarybai, daug bendrauja.
anistas Victor Griffeth.
kj, 109 Ames St., Montello,
kuri šiame krašte vadovauTai buvo naujovė mūsų
Dr. John Repshis
308 W. 4th St., 30. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 ; Mass.
ja mūsų politinei veiklai, pobūviuose, nes Įprasta, kad
LIETUVIS GYDYTOJAS
(Tik vienas kokas nuo Broadway, einant D gatve)
Worcestery V. Skrinsko
PRANES1M AS
Visi prašomi prisidėti savo juose vieni vyrai tekalba. Ir
Valandos: 2—4 ir 6—8
vaistinėj — Ideal Pharma
Sekmadieniais ir šventadieniais
{staiga atdara:
ištekliais kiek tik kas pajė- labai maloni naujovė, nes
pagal susitarimą
cy, 29 Kelly Sq.
gia. Nesigailėkime cento paaiškėjo, kad Bostono moGlobė Parcel Service, Kasdien 9 A. M. - G P. M.
šeštadieniais S A. M. - • F.
495 Columbia Road
-------------------------------------- f
mfio’. vien vvriansiam tiVc_ tervs moka spėriau ii7. vvms kurios vedėjas yia J. AdoArti I’nhai
('nrncr
Vedėjas: M. Kavaliauskas
lui — Lietuvos laisvinimui! trumpai ii* aiškiai pakalbėti.
praneša siuntėjams,
Apsidrausk
Dorchester, Mass.
Vakare 6 vai. Tautinės
„
- , . _ kad užpirktas didesnis kieNUO LIGŲ IR NELAIMIŲ t
S-gos namų salėj (484 .A* beį° ^zana salmene, kis prekių, kurios bus parDraudžiame nuo polio, viso- |
Fourth St.) bus pokylis, ku- ^lek&andia Gustaitiene, dr. duodamos savikaina (norinrio pelnas taip pat skiriaGimbutiene, Monika'tieji galės patikrinti pirki
!kių kitokių ligų ir nuo nelai- ♦ Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013
įmių
(ugnis, audra irr Kt.)
kt.) . . !
ai t___ :i—1____
Lembeitiene, Iiena Galime-i mo
sąskaitas).
nes
ši
istaiTAUPYK
DAUG
$
$
$
$
JŪSŲ
KURO
IŠLAIDOSE
mo sąskaitas), nes ši Įstai
■
mas ALTo reikalams.
—-a
t- ,-ir-1
Dr. J. C. Seymour
reikalais
♦
_
♦
Visais
insurance
- r. z
•
.... ne, Aga Kubiliene, Elena ga nėra suinteresuota turėti
Turėdamas
gerą,
automatišką
aliejaus
pečių
(burneri)
visiš

Visi Bostono ir apylinkes c ’ . .® - -- . ’
, .
(LANDŽIUS)
»
kreiptis
:
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
bantvanene. Kaip sakiau, pelno iš parduodamų pre
J
lietuviai vra kviečiami toj
J Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ♦
J
BRONIS
KONTRIM
visos gražiai kalbėjo, bet kių.
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
I Vartoja vėliausios konstrukcijos |
didelėj šventėj dalyvauti.
t Justice of thePeace-gonstable
ypač išskirtinas A. Gustai
X-RAY aparatą
Šiuo būdu siuntėjams su
I
pritaiko akinius
{
|
598
E.
Broadway
GERIAUSIAS
ALIEJUS
KURUI
tienės žodis apie poetą ir sitaupys daug išlaidų. Gali
Mišrus choras dainuos
{VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—8 {
So.
Boston
27,
Mass.
14
'/
2
CENTŲ
UŽ
GALIONĄ
mūzas ir E. Santvarienės ma pasirinkti Įvairių vilno
Lowelly
534 BROADVVAY
’ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {
laiškas poetui.
nių, rajano, taftos medžia
SOUTH
BOSTON, MASS.
21 Valandų nemokamas aliejaus pečių
i_________________________ :
Bostono Mišrus Choras,! Dramos studijas bebai- gų, import. impilams medž.,
a; tarnavimas visiems mūsų rcguliariškomp. Juliaus Gaidelio gia^ti Irena Nikolskytė pa- odų, megztinių, itališkų ki
ą
4
l.iems
aliejinio
kuro
kostumieriams
V. Vadeiša
4
vadovaujamas, vasario 21 d. skaitė F. Kiršos eilėraščių. limų ir lovoms užtiesalų,
TELEFONAS AN 8-2805
ODA SIUNTINIAMS
►
Lietuvos nepriklausomybės
Humoristas A. Gustaitis skarelių ir kt. prekių.
4 i’arauodu pirmos rūšies <xlą, au- ►
Dr. J. L. Pasakarnis
paskelbimo sukakties minė- neiškentė ir išėjo protestuoeiins, gatavus batu- tinkamu: £
(Skelb.)(7)
H iuntimui, padus, vitpadžius siun k Dr. Ametia E. Rodd
jime Louelly atliks meninę
kad žmonos perdaug at15 DORSET ST., DORCHESTER
J i niams nupiginta kaina.
£
į]a]į_
virai su poetu kalbėjo, P.
» Į Naktį, Sekmadieniais ir šventi 79/1/f
} Atlieku visus batsiuvio darbas
OPTO.METRISTAI
| tadieniais ŠAUKIT
4 zreit, sąžiningai ir duodu patari- ►
Lembertas eilėraščiu pasi J GR 9-1805 ir AN 8-9304
VALANDOS:
{ I Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
mus
apie
onas.
Adresas: £
teisino dėl padarytos ap
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Rodė filmą
pagrindų.
<
173
Eighth
St.,
So.
Boston,
Dengiame Stogus
Trečiadieniais ofisas uždarytas
gaulės,
dar
šnektelėjo
V
Jnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- t
“Antanas Vanagaitis”
N EMOK AM AS I KAIN A VIMAS
frus trečiadienius ir sekmadienius. !
447 BROADWAY
j Ir Taisome Juos
Andriušis.
ą
Telefonas: \N £-0055
£
SOUTH
BOSTON, MASS.
;
■♦★
♦■♦♦♦(t#*****-******'*
♦♦
★★
i
S. Santvaras pranešė, kad
Vasario 7 d. Juozas Bačiūnas rodė filmą “Antanas čia susirinkusieji sukaktuvi
Č Dažau ir Taisau *
Vanagaitis” ir pasidalino ninkui dovanoja televizijos
*
savo Pietų Amerikos kelio aparatą ir ji privežė prie jo
+• Namus iš lauko ir viduje, j
A. J. NAMAKSY
nės. iš kurios jis ką tik gri stalo.
į Lipdau popierius ir taisau!}
Visų susirinkusiųjų paro
* viską, ką pataisyti reikia.
Real Estate & Insurance
žo. Įspūdžiais
Lietuviška
Tikra
Vaistinė
>
Naudoju
tik
geriausią
dytas
nuoširdumas,
matyti,
Vasario 8 d. filmas buvo
409 W. BROADWAY
medžiagą.
Parduodame tiktai vaistus, išpildomė gydytojų re
pakartotas
L i t uanistikos
ceptus u turime vi^yS gatavus vaistus.
South Boston, Mass.
JONAS STARINSKAS
mokyklos mokiniams ir ki
I arime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki
220 Savin Hill Ave.
“Kas per filmas! ‘Russia Today’ verčia a nerikoną žiūrovą pagalvoti.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

General Parcel & TraveI Co,, Ine.:

Į

FORTŪNA FUEL CO.

J

The Apothecary

tam jaunimui.

D. Zaletskas grįš
gegužės mėnesį
Laidotuvių direktorius D.
Zaletskas iš Floridos žada
grįžti gegužės mėnesį. Įstai
gai dabar vadovauja jo
žmona.
i

Įspūdingos spalvos . . . Nuostabi muzika . . . Tagauna vaizduotę”.
H. Thompson. N. Y. Times

“RUSIJA ŠIANDIEN”
Magicolor — Sovscope
Pirma kartą Ro-tone!
Tik 4 dienos
NEW ENGLAND MUTUAL HALL Nuolatiniai seansai nuo:
Clarendon & Boylston gatvių kampas j 6 vai. vak. penktadienį vasario 1!) d.
1 vai. p. p. šeštadienį, sekmadienį, ir
i pirmadienio vasario 2 '—22 dienas.

•

:»r........ : — ~

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siunl imo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius į LIETI V Ą ir kitus rusų okupuotus
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, hc.
397A MEST BROADVVAY
50. BOSTON 27. MASS.
Telef. A N 8-2718

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
!
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

643-647 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12. CONN.
Telef. CH 7-5164

.. užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilpa praktika, sųžininjru ir irrvitu patarnavimu.
S „etiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.
Aplanke mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy• i nžiasrų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kainoBe to, čia pamatysite dar daug1 ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.
A: reipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100G vilnonės
medži:i-»s 5-kiems kostiumams—$65.00, t.»ip pat grynos vilnos medžiagos o-kiems kostiui.
ž s55.OO. akordeonai nuo $75.00 iki SOSO.OO. 20 -varų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Reii,.
,i. MŪSŲ KATALOGU. J čia paminėtas kaina- įeina visos išlaidos: prekes, muitas, pasiunti
nį: apdrauda ir viskas kita.
.................................... ,
. ,
.
. , . ..
.1
vnimui. įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant aplankykite
F!‘■urną. kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą .Jūsų (.IMI AJA KALBA.
DAKI5O VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vąHndą vakaro:
, .
Šeštadieniais nu<» 9 vai. rvto iki f vai. po pietų.
\ cdcjsi. MiKOLA. t.LKM KA.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, hc
390 Mest Broadway, So. BOSTON 27. Mass., TeL AN 8-8764
Per.s.iunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į. LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
Iš naujų tūbų, avalynės, medžiagai, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

V AISTUS. MEDŽAGAS. OI) VS GALIMA SAV IKAINA PIKKTI
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!
Iš toliau sių.-’.ite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir a s’cus siuntėjo ir travėji, adresus. Mes, Siuntinį perpakavę,
pranešime Jum-, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 4 i svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu salima siųsti iki
22 svarų siuntinius.
1STMGA I.IFTI’VI<5K
KREIPKITCS LIETUVIŠKAI

V isi siuntėjai isitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
nauja »; persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame -n INTURISTO Įgaliojimais.
.'■imtiniai priimanti kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
8 vai. ryto iki 7 %al. vak. ir šeštadieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDĖJAS: ,I<»NAS ADOMONIS

Office Tel. AN 8-0948

Dorchester, Mass.
Tel. C0 5-5854
t
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Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberi*
Atlieka visokius
“plumbing”—
aliejaus ir gazo vamzdžių Įvedimo
ir taisymo darbus. Kainos priei
įamos. Pirm negu ką darote, jtas-cambinkit, paklausk it mūsų kainų.
Telefonas CO 3-5S3»
i2 Mt. Vemon, Dorshtster. Mass

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BA&
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
<las laiko teologas A. JŪRĖ
NAS.
A. Jurėnas yra Harvardt
universiteto doktoraniast ir ver
či šv. Raštą į lietuvių kalb^

t
i
»
♦

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

I
i♦
J* Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus
I
397 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BRO A DWA Y
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

",
■
I
I
♦

