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Prezidentas Eisenhower Išvyko 
Lankyti P. Amerikos Kraštų

Prezidentą* Aplankys Braziliją, Argentiną, Čili ir Uru* 
g va jų; Visur Iškilmingai Pasitinkamas; Brazilijoje 

Lankys Naują Šalies Sostinę Brasilia; Preziden
tą Lydi Daug Ekspertų ir Patarėjų.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower šio pirmadienio rytų 
išvyko lankyti Pietų Ame
rikos kraštų. Prezidentas 
aplankys Braziliją, kui- iš
bus 4 dienas ir lankysis tiek 
senojoj krašto sostinėj Rio 
De Janeiro, tiek ir naujojoj 
to krašto sostinėj Brasilia, 
aplankys Argentiną, ten bus 
3 dienas, Čili, kur irgi iš
bus 3 dienas, ir Urugvajų, 
kur išbus dvi dienas.

Savo kelionę prezidentas 
pradėjo nuo Puertoriko sa
los, kuii politiniu žvilgsniu 
yra JAV dalis, bet savo kal
ba ir kultūra yra lotynų 
Amerikos kraštas ir galima 
skaityti lyg ryšis tarp JAV 
ir pietinių kaimynų.

Prezidentas savo kelio
nėje padarys 15,000 mylių 
kelio lėktuvu, neskaitant ke
lionių helikopteriu ir auto
mobiliu. Prezidentą lydi di
delis būrys visokių eksper
tų, kurie su Pietų Amerikos 
valstybių vadais aptars ū- 
kiško aukštesnio bendra
darbiavimo planus, kas ir 
yra vienas iš prezidento ke
lionės tikslų.

Prieš išvykdamas i Pietų 
Amerikos kraštus preziden
tas sekmadienio vakare 
paaiškino trumpai savo ke
lionės tikslus ir nurodė, jog 
ir geių bičiulių draugystė 
yra reikalinga karte nuo 
kario sustiprinimo, ir rei
kia pašalinti kaliais pasitai
kančius nesusipratimus.

Prezidentas savo kalboje 
pabiėžė, kad bolševikų Ru
sijoj ir užsieniuose sklei
džiamos paskalos, kad JAV 
laikanti kolonialinėj vergi
joj Pietų Amerikos kraštus, 
yra begėdiškas melas ir juo 
labiai nedoras, kad tokius 
melus skleidžia šalis, kuri 
pati niekada nėra buvusi vi
duje laisva ir kuri laiko pa
vergusi daug milionų kitų 
tautų žmonių.

Prezidentas nurodė, ko
kie glaudūs ūkiški ryšiai sie
ja Pietų Amerikos kraštus ir 
JAV ir pabrėžė, kad tuos 
įyšius reikia gilinti ir užti
krinti ūkišką kilimą visų ša
lių šiame kontinente.

Prezidentas Eisenhovver iš 
savo kelionės po Pietų Ame
rikos kraštus grįš kovo 6 d.
KOVA PRIEŠ SOCIALIO 
DRAUDIMO GERINIMĄ

Kongrese dešinieji repub
likonai pradėjo kovą prieš 
žadamą socialinio draudimo 
(senatvės pensijų) pagerini
mą seniems žmonėms.

Republikonu kovą prieš 
senatvės pensijų gerinimą 
gal ir nesutrukdys kongre
sui Įstatymą pagerinti, bet 
žymiai apsunkins tokio Įs
tatymo pravedimą kongre-! 
se. Įstatymas svarbus.

Madrido Policija 
Gaudo Teroristus

Fašistinėj Ispanijoj poli
cija dabar daro didelę me
džioklę, gaudo tikins ar tik 
Įtariamus teroristus. Madri
de, šalies sostinėje, išsprogo 
pora bombų, policija kitas 
dvi bombas susekė prieš jų 
išsprogimą. Policija paskel
bė, kad bombų kaišiojimas 
Į Įvairius fašistinių Įstaigų 
namus yra komunistų dar
bas ir pradėjo komunistų 
medžioklę, o paskui medžio
klę išplėtė ir jau 160 Įvairių 
politinių pažiūrų žmonių 
uždaryta kalėjimuose.

Ispanijos opozicinės gru
pės aiškina, kad ir teroras 
gali būti gera kovos priemo
nė prieš tokią valdžią, kuri' 

į panaikino krašte visas pilie
čių laisves ir nesilaiko jo
kių, net jos pačios išleistų 
Įstatymų.

i
Alžyre Sekmadienį

Žemė Drebėjo
—

Alžyre, šiaurinėj Afrikoj, 
sekmadienį vasario 21 d. 

i Įvyko stiprus žemės d iebėji- 
mas maždaug 100 mylių 
Į pietryčius nuo Alžyro mie
sto.

Nuo žemės drebėjimo žu
vo 44 žmonės, o virš šimto 
žmonių buvo sužeisti. Vie
nas 4000 gyventojų mieste
lis, Melouza, buvo veik vi
sai sugriautas.

Žemės drebėjimas ši kar
tą aplankė žmones, kurie 
keli metai kenčia nuo vyk
stančio karo tarp prancūzų 
ir arabų maištininkų.

SOSTO ĮPĖDINIS

Norvegijos sosto Įpėdinis 
Harald yra armijos leite
nantas. Vasario 21 d. jam 
sukako 23 melai.

KELEIVIS 
Lithuanian U ekly

Published in So. Boston. Masa. 
Since February 9. HMM

Address: 
KELEIVIS

S.’S Kr«a«iway. So. Boston 27, Ma»i.

Atskiro Numerio 
Kaina 10 centų

55-T1EJI METAI

ŽIEMOS SPORTO ALKA

Kalifornijoj Squam Valley vietovėje vyksta tarptautinės žiemos sporto rungtynės. 
Jose įvyksta ir nelaimią, čia matome, kai p susižeidusi Austrijos moterų slidinin-i.
kių komandos narė Erika Netzer satotišft u vežimu vežama Į pirmos pagalbos vietą.

7 Lotynų Amerikos Salys 
Eina Prie Muitų Unijos

Septynios Valstybės Sudaro Muitų Uniją ir po 12 Metų
Bus Vienas Ūkiškas Vienetas; Jungiasi Brazilija, 

Argentina, Čili, Meksika, Paragvajus, Peru ir 
Urugvajus; Labiai {domus Bandymas.

Kuba Kontroliuos Pereitą savaitę septynios
Visa Ūkio Veiklą "LoĮym Amerikos” šalys 

-_____ pasirašė sutarti Urugvajaus
Kubos vyriausvbė patvaf- s?stinž>. .<lėl ^usijunpmo į

kė. kad visas šalies ūkis bū- 'vle"’ “klsk« v‘enet«’ P'!',12 
tn vvriausvbės <mežtoie metų tOS ^PCvnios valsty-
tUont™J^sa S5 bC-
l™v,4As« veik kaip viena valstybe,[prekyba taip pat bus val
džios priežiūroje, o priva- jos susitarė panaikinti 75

• W visų kliūčių prekėms judėtiicios įmones gaus įs valdžios \ • i m •. įs vieno krašto i kitą. T ainurodymu, kaip jos turi . .... . .i . . • 1 J yra pumas rimtas žingsnis Į
veiv'V i,-- . ... .visišką muitų uniją.

■ »■ 1—--------------------------------------------------------------------------- ;------------------------------------- - ' 1 1 — i- į Kaip valdžios pneziura * . -7--, .
Caryl Chessman’ui Amerika Atsiprašė Chruščiovas Kursto

Mirtis Vėl Atidėta Kubą Dėl Lėktuvo Aziją Prieš Vakarus džios patvarkvmų atrodo, Argentina, Brazijija, čili,
----------  ---------- - ! ---------- kad Kubos privatūs biznie- Meksika, Paragvajus, Peru

Kalifornijoj kalėjime sė- Praeitą savaitę Amerikos Sovietų Rusijos diktato- riai bus griežtoje valdžios Jr ° ru?' aJus- Įe ^os. “t*55” 
•di jau veik 12 metų nuteis- vyriausybė atsiprašė Kubos rius Chruščiovas 5 dienas kontrolėje. kos s^Jun8os ga^ dėtis bet

------ - - - - • ------------__________________ [kuri kita Lotynų Amerikostas mirti Caryl Chessman. vyriausybę, dėl vieno lėktų- lankėsi Indijoj, 36 valandas
šalis. Kol kas dar nėra ži
noma, kiek valstybių nutars 

Ulūeų ŽŠUSlūOmejlmą prie tos sąjungos dėtis.

Per visą tą laiką Chessman vo, kuris pakilo iš Amerikos jis viešėjo Burmoje ir dabar V/m R ui n K vii n
įssigudrmo savo mirties ir bandė padegti Kubos eu-.vieši Indonezijoj, 
sprendimo vykdymą atidė- kraus nendrių laukus. Lėk-
ti tolimesniam laikui. Būda- tuvas nukrito žemyn, du la- Vslįr Chrusciovas paša- f —..— --------„---------
mas kalėjime Chessman iš- kūnai užsimušti’ pasirodė, *oja Azijos žmonėms^ kad Bostone vyksta olando kos sąjungos sudarymo tę-

i o

Derybos dėl naujos ūk iš

simokė visų advokatų gud- kad lėktuvas atskrido iš ^a^arų valstybės, jeigu ii jūrininkos Van Rie bylą dėl sėsi Klausimas buvo
įvbių ir dabar pats yra sau JAV teritorijos. Amerikos du(XJa ūkišką pagalbą Azi- nužudymo Lvnn Kauffman, plačiai išsiaiškintas. Po ilgų
advokatas. vyriausybė dėl to Įvykio nė- J°s kraštams, tai tą daro su 23 metų pei-siskyrusios mo- derybų pasirašiusios valsty-

l Sėdėdamas kalėjime C. ra kalta, 6et vistiek Kubos Vksl“ tu°s kr^tl^ vel pa‘ terš olandų laive prie Bo- bės priėjo sprendimą, kad
Chessman parašė tris kny- atsiprašyta todėl, kad Ame- !Jungtl. . °ni. ver??' stono uosto. joms naudinga bus bendra-
gas ir gerokai išgarsėjo, to- rikos priežiūros Įstaigos ne- laip ^lk^^a ais" Bylos pasiklausyti renka- darbiauti tarpusavėje, nes
dėl dabar prieš jo nužudy- sugebėjo to lėktuvo sulaiky- kino lndlJ<>s valstybes va- sj daugybė žmonių, bet tik tuo būdu lengviau bus kel
mą elektros kėdėj protes- ti nuo sklidimo i Kubą, nors dams, kurie yra gavę įs maža dalis patenka Į teismo ti visų tų kraštų ūkį ir užtik- 
tuoja daug žmonių ne tik kaip tą padaryti su priva- Amerikos virs dviejų bilio- ^lę dėl vietos trūkumo ir rinti gyventojams geresnį 
čia Amerikoj, bet ir užsie- čiais lėktuvais, kurių čia yra doe,nl ukiskos pagal- patenka veik išimtinai mo- gy venimą.
niuose. daug dešimtų tūkstančių, ,..os’ tuo ,^rpu kaip Maskva terys, kurioms ta byla kaž Nauja sutartis sujungia

C. Chessman buvo nutei- niekas nežino. jiems tokios pagalbos yna kodėl yra ypatingai Įdomi. 140 milionų vartotojų Į vie-
stas mirti už moterų prie- Pereitą sekmadieni kitas da™si tik apie trečdali pa- Jūrininkas Van Rie pri- ną ūkišką vienetą ir nors su- 
vartavimą ir kitus negrą- lėktuvas numetė porą bom- £albos gautos įs Amerikos. sipažino turėjęs artimų ry- tartis neina taip toli, kaip 
žius darbus, dėl jo kaltės bų prie vieno cukraus fabri- Indijos parlamente Nikita ?? Lynn Kauffman ke_ Europos valstybių

’ pradėjo peikti “partijų sis- ^°n®Je iš Singapoore Į Ba- muitų unija, ji visgi skina 
temą” ir girti rusų vienpar- ston3> bet ginasi ir sakosi naujus kelius ūkiškai kiek 
tinę' diktatūros tvarką In- neturėjęs jokio pagrindo tą atsilikusioms šalims bendro- 
dijos parlamente sėdi kelios žudyti. mis pastangomis kelti savo
partijos ir tų partijų atstovai an Rie byla yra viena iš ūkj ii geunti žmonių gyve-
parlamente stebėjosi Niki- sensacingųjų ir nori lygintis nimą 
tos akimis, kurios dūmų ne- su < r" Finch byla "Vakaruos.

vargu kas abejoja, bet dau- ko Kuboje ir paskui pabėgo, 
gelis žmonių mano, kad iš- kieno tas lėktuvas buvo ir iš 
sėdėti nuteistam mirti 12 kur jis buvo atlėkęs, niekas 
metų yra savaime jau nema- nežino.
ža bausmė ir todėl to žmo- į--------------------- ?------------
gaus nereikėtų deginti elek
tros kėdėje.

į Pereitą šeštadienį mirties 
sprendimo Chessmanui ati
dėtas gub. Brown patvarky- 
:mu, nors prieš tai teismas 
jo prašymą bausmės vykdy
mą atidėti buvo ką tik at
metęs.

Maskva Kalba Kiek
Tyliau Dėl Berlyno
Iš vokiečių šaltinių pra

neša, kad rusai dabar nebe 
taip smarkauja dėl Berlyno 
ir atrodo lyg ir sukalbame
sni. Bent taip atrodo iš kai 
kulių rusų pareigūnų pasi
sakymų Berlyne. Jie davė 
vokiečiams suprasti, kad su
sisiekimas tarp Berlyno ir 
Vakaių Vokietijos gali bū
ti tvarkomas ir be rytinės 
Vokietijos valdininkų ir po
licininkų kišimosi, tiesiog 
i ūsams susitarus su Ameri
ka ir jos sąjungininkais.

Tai yra visai kitokia kal
ba, negu seniau rusų pakar
totinas grasinimas, kad jie 
kelių priežiūrą Į Berlyną 
atiduos rytinės Vokietijos 
komunistams tvarkyti.

CHRISTIAN HERTER

Valstybės sekretorius Chri
stian Herter. kalbėdamas 
Washingtor° spaudos klu
be. pasakė, kad Amerika 
siūlo panaikinti atskiru val
stybių kariuomenes, kurias 
turėtą pakeisti tarptautinė 
policija. Tą planą dabar ap
taria sąjungininkai, kad 
“viršūnių” konferencijoje 
galėtu vieningą nuomonę 
pareikšti.

bijo. . .

Užsieniams Remti
42 Bilionai Dolerių

-------- ' ' I
Kongresas svarsto vyriau-' 

sybės pasiūlytą ateinančių i 
metų biudetą. Biudžete vy- i 
riausybė siūlo užsieniams 
remti skirti 4 bilionus ir 200 
milionų dolerių. Dėl tos su
mos kongresas dabar ir ta
riasi. Vyriausybė norėtų di
desnes sumas skirti tokiems 
kraštams, kaip Indija, Paki- Į 
stanas ir kt. Bet kongrese j 
skelbiasi taupumo šalinin- j 
kai ir valdžios pasiūlytą S va ’ J 
mą norėtų žymiai apkarpyti.;

I
Ginčai tuo klausimu lie

čia Amerikos užsienių poli
tiką. Prezidentas Eisenho- 
wer savo kelionėje po Azi- j 
jos kraštus Įsitikino, kad di-, 
desnė parama tiems kraš-į 
tams būtų ir Amerikai nau
dinga. Dabar jis turės Įti
kinti ir kongresą, kad tam

JI NEPAILSTA

Eleonora Roosve’l ienė. nors 
ji artinasi prie 80 metą. 
bet tebėra kupina energi
jos. Ją čia matome vyks
tančią kalbėti Pittsburghe. 
bet dėl audros lėktuvas ne
galėjo ten nusileisti ir nu
sileido Columbus. O., o iš

reikalui būtų skiriami pini- į J* autobusu ir,
gai. žinoma, pasivėlino.

Prezidentas Kalbėjo 
Apie Šalies Saugumą

Prezidentas D. Eisenho- 
wer, prieš išvykdamas Į P. 
Amerikos kraštus, savo kal
boje Į tautą užtikrino klau
sytojus, kad Amerika yna 
gerai pasiruošusi gintis.

Prezidentas nurodė, kad 
[Amerikos karo aviacija, 
kariškos bazės visose pasau
lio dalyse, naujausios toli
mo skridimo raketos ir po
vandeniniai laivai su rake
tų laidymo prietaisais užti- 
jkrina tautai saugumą nuo 
[galimų priešų.

Prezidentas dar sakė, kad 
Amerika padėjo ar padeda 
ginkluotis 42 valstybėms, 
kurios yra pasiiyžusios savo 
laisvę ginti nuo galimo prie
šo puolimo.

Po prezidento kalbas se
natorius Jackson reiškė nuo
monę, kad prezidentas vis
gi neatsakęs i pagrindinį 
klausimą, kad Sovietų Rusi
ja yra pralenkusi Ameriką 
raketinių ginklų gamyboje 

i ir jų tobulinime.
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Prezidento kelionė
šį pirmadienį prezidentas D. D. Eisenhower išvyko 

lankyti mūsų pietinių kaimynų—Brazilijos, Argentinos, 
Urugvajaus ir čili. Tai svarbiausieji Pietų Amerikos 
kraštai, ypač Brazilija ir Argentina.

Visų Pietų Amerikos kraštų bėdos yra maždaug tos 
pačios: gyventojų prieauglis ten yra didelis, o ūkio kili
mas neužtenkamas, kad didėjantį gyventojų skaičių ga
lima būtų tinkamai aprengti ir išmaitinti. Visiems Pietų 
Amerikos kraštams trūksta kapitalų jų ūkiui kelti, trūk
sta ir techniškų sugebėjimų. Visuose to kontinento kraš
tuose jaučiamas stiprus nacionalizmas, noras progresuo
ti ir nesugebėjimas nė iš tolo pasivyti “šiaurės koloso”— 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

Prezidento apsilankymas keliose Pietų Amerikos 
kraštuose kontinento negalavimų nepašalins, bet jo kelio
nė neabejojamai sustiprins bendradarbiavimą tarp Nau
jojo Pasaulio valstybių, pašalins daug nesusipratimų ir 
bene svarbiausias dalykas bus aptarti JAV vaidmenį 
Pietų Amerikos valstybių ūkio kėlime,

Nėra abejonės, kad su Pietų Amerikos valstybėmis 
bus aptartas ir Kubos veikalas. Kuboje šeimininkauja re
voliucinė vyriausybė, kuri dar pati nežino savo kelio ir 
blaškosi tarp radikalių reformų ir tuščiažodžiaujančio 
priešingumo Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Kubą su
drausti būtų labai lengva, bet stipriam rodyti savo galią 
prieš nykštuką Washingtono nevilioja. Gal tik pasitarus 
su kitais gerais kaimynais, Amerika duos rimtesnį įspėji
mą Kubai vykinti savo reformas, bet nerodyti ragų ten, 
kur nėra jokio veikalo badytis.

Kubos revoliucinė karštligė, kaip ir Dominikonų pū
vanti ir pikta diktatūra, šiuo tarpu yra du politiniai ša
šai Amerikos valstybių santykiuose. Artimesnis bendra
darbiavimas tarp Lotynų kraštų ir JAV tokius politinius 
piktšašius lengvai leistų sutvarkyti.

Pietų Amerikos kraštai iš prezidento Eisenhovverio 
apsilankymo svarbiausiai laukia glaudesnio ūkiško ben
dradarbiavimo ir didesnės paramos jų ūkiui kelti, kad am
žinas tų kraštų svečias—skurdas, būtų išprašytas iš Va
karų žemynų lauk. Jei prezidento kelionė prisidės prie to 
tikslo siekimo, ji bus sėkminga.

APŽVALGA
JIS PATS SAVE talitannės diktatūros smar- joje Hetuvių esama 2,328,-

IŠSIVALE vės jis neužuodė ir grįžęs į Q pavergtoje Lietuvoje
Tarybinių blynų ragavęs Al?.eriką giria bolševikišką gyVentojų surašinėjimas pa- 

chikagiškis daktaras A. šeš- M s?™ dusiai ar- rodė iš vį8O gyvcntojų tik
tokas - Margeris, bolševikų ‘F k^ntei malom^ M 2,711,000, kuriu tarpe LIE- 
spaudoje giriasi, kad jis sa- S\tokl? daktaru dar^? Jls TUVIŲ 2,151,000, arba 
vo “šliuptamius” pats išva- net.Pa^ J1™ 79.3%. Išėmus iš bendro lie-
lęs nuo “šliupizmo” ir taip F?°įa’kad tik okupantams skaičiaus tuos, kurie -----  ----------- --------
pataisytą” knvga leido iš- Jie kokiu nors budu akių ne- gyvena Favergtoj Lietuvoj, tolybėse ir tokių yra virš 

... ___ raižytų ir kad daktarui no-!_________ ___ i-rcnnnleisti bolševikams Lietuvoje. •rai^d'H , . ., . .
.. „ , J. norarai butų užtikrinti.

Naujienose buvo panų-i Tas pats rašytojas Marge-
neta, kad daktaras Marge- rjs “numazgoja” ir bolševi- 
m buvo “kuri laiką net su- kų prieplaką Cvirką dėi jo 
abejojęs, ar leisti tokią is-,tikro ar tariamo “Frank
vatytą knygą .. . i Krak” plagiato iš to paties

Dėl tos pastabos dr. Mar-i dr Margerio rašinio “p,.^
gens ir atsiliepė, kad jis esą hibicija ”
pats knygos “valymo” dar-1 Dr * Margeris įduoda
bą atlikęs ir niekada neabe- Cvirkai gero elgesio liudiji- 
jojęs dėl tos operacijos rei- ų ir sako;
kalingumo. Jis sako: :

Į “Aiškinti šito klausimo Mar- 
“Margeris niekad ‘nesuabe jo- gerfs niekad nebandė 0 kai bu_

jo’ apie ‘Sliuptamių’ knygos iš- VQ klausiamas> jis pasak€, 
leidimą Lietuvoje. Jis seniai Rad Cvirka ga,ėjo 
galvojo apie knygos sutrumpini- yienu kRu Iietuviškai angHšku 
mą. t. y. publicistikos ir didak- žodžiu ar net ir fraze j. noveIės 
tikos iš jos pašalinimą. O kny- i.prohibicija/ kurią jjs buvo pa
ga iš tikrųjų buvo perkrauta ši- siuntęs Lietuvon čia nebu.

vo joks aiškinimas, o tik teigi- 
mas, kad Cvirka galėjo tą pa
daryti.”

tos nereikalingos ir beletristiką 
slegiančios medžiagos, šita me
džiaga, nepaisant, kaip gera ir 
teisinga bebūtų, vis dėlto ro- i 
manui netiko, ir knyga romanu Rašytojas . Cvirka buvo 
pavadinta tik per didelę klaidą, Į gerokas aferistas. Jis galėjo 
kurią atitaisyti autorius seniai nupliagi juoti kokį nors sve- 
troško. Kai tik pasitaikė gera rašinį ir parduoti ji fa-
proga tai padaryti, jis tuoj ir Cistiniam Lietuvos Aidui, 
padarė. Niekas jo knygos ne- grynus pinigus, O paskui, 
braukė, nos jis pats viską iš- pagautas už rankos, jis nesi- 
braukė.” sarmatijo aiškintis, kad jis

pats savo raštais negi galįs 
Vadinasi išoperavo savo rankų tepti rašydamas į fa- 

Sliuptaraius” pats, kaip ta šistinį laikraštį, bet esą nie-
G o g o lio unteroficieriaus 
žmona, kuri pati save išpla
kė. Taip jai matomai ir rei
kėjo tai stervai...

Dr. šeštokas - Margeris, geriau bevelino svetimais
aplankęs smetoninę Lietu
vą, parašė knygą, kurioje 
fašistinės smetonizmo smar-
vės net nepalietė, daktaras prancūzų rašytojo R. Ro- 
jos neužuodė. Dabar tas ra- land žinomo “Coia Bru- 

gnon” romano ir tokioe pas
kolos Cvirkai nebuvo nau-

šytojas daktaras aplankė 
totalitarnę rasų bolševikų 
valdomą Lietuvą ir vėl to

ko nesą blogo fašistams par
duoti vogtą daiktą .. .

Cvirka buvo gabus rašy
tojas, bet tingėjo dirbti ir

Margerio padaryti paskolą 
ir dr. Margeris visai be rei
kalo už tą plunksnos aferis- šant lietuvių rasta 1,701,000 
tą priesaikauja. Toks gyni-[arba 83.9% visų gyventojų, 
mas Cvirkos tik rodo, kad ir (Tada pasilikusių Lietuvoje 
dr. Margerio pakinkiai yra rasų atrasta 50,400, arba 

sūnūs” yra “nužiūrėtas” iš'labai lankstūs.—O ko pagei-;2.5% visi] gyventojų skai-

raštais pasinaudoti savo 
kūrybai. Jo “Meisteris ir

jiena. Jis galėjo ir iš dr. kauto ją

LONDON1ECIAI LAUKĖ GARNIO IR SULAUKĖ

Anglijos karalienė laukė kūdikio, o smalsūs londonie- 
čiai laukė naujienos ir buriąs rinkosi prie karališkų 
rūmų. Vasario 19 d. buvo pranešta, kad Elzbieta 11 su
laukė antro sūnaus.

Dar yra ištremtų

17S tūkstančiai lietuvių
J. VLKS

Sovietų Rusijos Platybėse Dar Yra 175,000 Ištremtų Lie
tuvių; Lietuvoje Rusų Priviso 231,000, Ukrainiečių 

18,003, Baltgudžių 30,000; Daugiau Kaip Kas 
Penktas Lietuvos Gyventojas Nelietuvis.

Visasąjunginė Rus i jos lyse.
: Statistikos Valdyba plačiau 
paskelbė pereitų metų gy
ventojų surašinėjimo duo
menis.

Pagal tas žinias viso suso- 
vietintoje Rusijos imperi-

gauname 173,000 lietuvių, pusantro šimto tūkstančių, 
kurie gyvena už okupuotos Prileistina, kad į tą skai- 
Lietuvos sienų, tai reiškia čių lietuvių, gyvenančių So- 
kitose Sovietų Rusijos da- vietų Rusijos įvairiose toly- 
_________________ ___________bėse, įeina lietuviai tarnau

jantieji sovietų armijoj užBUVO 3 MILIONAI, O 
DABAR 180 MILIONŲ

Lietuvos sienų. Tokių gali 
būti tarp 12,000 - 15,000. 

XT x T . Pridėkime prie jų lietuvius
.Netrukus bus Jungti-jvairius specialistus, kurie 

mų Amenkos Valstybių gy- ^ip paį jčguįti iš savo tėvų 
ventojų suiasvmas. Spėja- žemėS kitur tarnauti. Tokių 
ma, kad tuo metu Amerikoj gajį būti du - trys tūkstan- 
jau bus 180 milionų gyven-čiaL pridėkime dar rusų

.... , aukštosiose mokyklose besi-
Tam tikra įstaiga nuolat mokinančių jaunuolių kokį 

seka gyventojų pasikeitimą. tūkstantį. Tai likusių per 
Ji kiekvienu metu gali pa- 150 tūkstančių lietuvių dar 
sakyti kiek JAV gyventojų vergauja Sibire. O kiek ten 
turi, bet, žinoma, tiksliausi jau žuvo, to statistika nero- 
duomenys tėra gauti gyven- do gtai ką reiškia prarasti 
tojų surašymo metu. To dė! savos valstybės nepriklau- 
jtoks surašymas ir daromas ę^mybę’
kas JO metų. . ! O štai kaip bolševikinės

Pirmasis toks gyventojų okupacijot Lietu-
surasymas šiame krašte bu-voj taUtiniu požiūriu gy-
vo 1790 metais Jam vado-veįtoj, p..ik«it!
vavo Thomas Jefferson, vė-Į Rusijos oku
hao tapęs prezidentu. To'jos mctaj hflteJnt ,89j 
pu-mojo surašymo duome- į. k didesįiame 
nys rodė, kad tada Amen-'vos
koje tuometinėse ribose bu- . 
vo 3, 920,914 gyventojų. O V1‘ 
šiandien jų, kaip minėta,
yra jau apie 180 milionų.

dauji, ponuli?—štai jo prin- čiaus. 
ei pa i. Palinkėsim jam gero j Lietuva savo nepriklauso- 
biznio ir po to galėsim už- m y bės metus, įskaitant ir
miršti tą kailiuko maininin-

O tos kitos Sovietijos da
lys, kur lietuviai gyvena, 
yra ne kas kitas, kaip Sibi
ras ir kitos trėmimo vietos, 
kur gyvena mūsų tautie
čių dalis, kuri neišmirė trė
mimo žiauriose sąlygose. 
Dalis ištremtųjų lietuvių ga
vo leidimą grįžti į Lietuvą 
po 8 ar 10 metų trėmimo, 
bet tai tik maža dalis, dau
gumas išmirė sunkiose są
lygose, o kiti dar ir šiandien 
gyvena visokiose Sovietijos

plote, apytikriai lietu- 
būta 2,543,000; rusų 

rasta surašinėjant tada gy
ventojus (irgi didesniame 
plote) 195,000, kas sudarė 
6.5% visų gyventojų.

1923 m. gyventojus sura-

Vilniaus sritį, baigė su 3 mi
lionais ir 36 tūkstančiais gy

ventojų. Tautiniu požiūriu 
lietuvių gyventojų skaičius 
tada siekė veik 90% visų 
gyventojų, tai yra vienam 
šimtui gyventojų apytikriai 
teko 10 nelietuvių.

O štai kaip dabar atrodo:
Sovietų Rusijos okupuo

toje-Lietuvoje rasų atsirado 
jau 231,000, arba 8.5% visų 
gyventojų. Taigi, jų dabar 
daug daugiau negu carinės 
Rusijos metais okupuotoje 
Lietuvoje ir daugiau kaip 
keturis kartus negu Lietuvos 
nepriklausomybės metais. li
tai turėkime galvoje, kad jų 
žymią daugumą sudaro rau
donieji valdininkai, visoki 
specialistai ir saugumo tar
nautojai, žvejybos laivyno 
kapitonai ir kiti aukšti pa
reigūnai.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais baltarusių Lietu
voje buvo vos 4,400, arba 
tik du dešimtadaliai vieno 
procento visų gyventojų. 
Dabar jų jau yra 30,000, ar
ba 1.1%. Seniau ukrainietis 
Lietuvoje buvo tikra reteny
bė, dabar jų įveisė 18,000, 
arba 0.7%. Dabartiniu gy
ventojų surašinėjimu lenkų 
rasta 230,000, arba 8.5% vi
sų gyventojų. Lietuvos ne
priklausomybės metais len
kų buvo mažiau negu pusė 
dabartinio skaičiaus. Ne
nuostabu, jų tiištai gyvena
ma Vilniuje ir jo srityje. 
Tos žemės tada Lietuvai ne
priklausė.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais žydų Lietuvoje 
buvo per 150,000, arba apie 
7% visų gyventojų. Dabar 
novrorortni T ioiuvni iu rtaci_

liko 25,000, arba 0.9% visų 
gyventojų.

Dabartinė Rusijos stati
stika nenurodo, ar dar yra 
Lietuvoj užsilikę vokiečių. 
Jų Lietuvos nepriklausomy
bės metais buvo per 30,000, 
arba veik 2% visų gyven
tojų.

Bendrai sumetus, įskai
tant ir lenkus, dabar pa
vergtoje Lietuvoje slavų yra 
509,000, tai yra daugiau 
kaip vienas penktadalis gy
ventojų.

O šių dienų Lietuvos oku
pacijos metais slavų skai
čius (ypač rasų, gudu ir uk
rainiečių) nemažės. Jis augs 
tolydžio išstumdamas lietu
vius — pagrindinius šalies 
gyventojus.

Dar kas įsidėmėtina.
Toji gyventojų statistika 

rodo, kad už Uralo, tai yra 
Rusijos valdomose Azijos 
srityse, gyventojų skaičius 
žymiai kyla, tuo pačiu metu 
įkai Vakaruose—Lietuvoje, 
į Latvijoje, Estijoje, Kareli
joje ir pietuose—Ukraino
je vietos gyventojų skaičius 
mažėja. Štai Vakarų Sibire 
gyventojų skaičius pakilo 
24%, Rytų Sibire—34%, 
Tolimųjų Rytų—707<, Ka
zachstane—38%. Gi tais 
pačiais metais Lietuvoje gy-- 
ventojų skaičius veik ketvir
tadaliu sumažėjo, turint 
galvoje ir lietuviu prieaug- 
liaus netekimą. Tas pats 
vaizdas Latvijoje, Estijoje, 
Karelijoj ir Ukrainoje—vie
tos pagrindinių gyventojų 
(skaičius tolydžio mažėja.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais maskviniai ko
munistai savo lietuvių kal
ba leistoje spaudoje įrodi
nėjo, jog Nepriklausomos 
Lietuvos gyventojų skaičius 
tolydžio mažės, nes emigra
vimą — išeivija nepapildo 
lietuvių prieauglius. Jie pra
našavo tada Lietuvos gyven
tojų išsigimimą. Apie ką se
niau panašiai jie rašė, dabar 
tas Lietuvoje rasų imperia
listų, komunizmu pakausty
tų, vykdoma.

Kas savaite
Kiek tremtinių?

Sovietų Rusija paskelbė 
gyventojų surašinėjimo da- 
vius pagal tautybes. Iš pas
kelbtų skaičių sužinome, 
kad visoj Sovietijoj lietu
vių yra 2,326,000 galvų, 
bet Lietuvoje lietuvių tėra 
2,151,000. Reiškia apie 174 
tūkstančius lietuvių gyvena 
už Lietuvos ribų įvairiose 
plačios Rusijos tolybėse.

Kodėl tiek daug lietuvių 
gyvena už Lietuvos sienų? 
Atsakymas yra aiškus, jie 
buvo išguiti iš savo krašto, 
o į jų vietą Maskvos valdo
vai į Lietuvą atsiuntė savų 
žmonių virš dviejų šimtų 
tūkstančių!

Iš paskelbtų skaičių, dar
gi jei Sovietų statistika ir 
yra teisinga, dėl ko niekas 
negali būtų tikras, mes vis
vien nesužinome, kiek lietu- 
įvių rusai buvo ištrėmę iš 
[Lietuvos. Nesužinome todėl, 
kad labai daug ištremtų lie
tuvių žuvo nuo nepakeliamų 
darbo ir gyvenimo sąlygų 
įvairiose Sovietijos vietose.

Dar 1940 metais rasai iš
trėmė iš Lietuvos apie 40 
tūkstančių lietuvių ir iš tų 
tremtinių tik labai maža da
lis sulaukė šios dienos. Di
džiausia jų dalis išmirė So
vietų Rusijos vergijoj. La
bai daug išmirė ir iš tremti
nių, kurie tuoj po karo buvo
lčvonvfi io rnmfAoinaJKJTUIJVI X^- C«TV ^IXIIWOIV0
šalies. Ypač tremtiniai iki 
1948-9 metų buvo laikomi 

Į labai žiauriose sąlygose.
I Vėliau gyvenimo sąlygos 
j vergu stovyklose kiek page
rėjo ir daugiau tremtinių 
[sulaukė gyventojų surašinė
jimo.

Jei ir žinotume, kiek lie
tuvių bolševikai išmarino 
prie vergų darbu, visvien 
negalėtume pasakyti, kiek 
lietuviu buvo ištremta, nes 
dalį tremtinių bolševikai 
ijau paleido iš vergų stovyk
lų ir leido jiems grįžti namo. 
Kiek tokių buvusių katorgi
ninkų jau grįžo iš “sovietiš
kų vaišių,” arba, kaip žmo- 
[nės iš Lietuvos dažnai laiš
kuose sako, “iš po sunkios 
ligos,” skaičių nėra, bet tas 
skaičius nėra mažas. Kai 
kurie grįžusieji negalėjo pa
silikti Lietuvoje, jiems nie
kas nedavė darbo ir jie vėl 
turėjo išvykti į Rusijos gilu
mą duonos kąsnio ieškoti. 
Kai kurie paleisti iš kator
gos lietuviai turėjo vykti į 
Latviją, kur jiems lengviau 
buvo susirasti darbo . . .

* * *
Lietuviai Latvijoj

Sovietų statistika rodo, 
kad Latvijoj gyvena 32,000 
lietuvių. Nuo senų laikų ne
mažai lietuvių vykdavo į 
Latviją prie įvairių darbų— 
vykdavo prie žemės ūkio 
darbų ir vykdavo dirbti fa
brikuose. Koks nuošimis lie
tuvių Latvijoje yra pasilikę 
ten gyventi iš senesnių lai
kų, ir koks nuošimtis yra 
naujai atvykusių buvusių 
sovietiškų vergų, kurie Lie
tuvoje negalėjo susirasti 
darbo dėl savo “neištiki
mos” praeities, nėra gali
mybės pasakyti, bet nėra 
abejonės, kad Latvijos lie
tuvių tarpe yra gerokas bū
rys buvusių sovietų katorgos 
tremtinių.

Bendrai paėmus, galima 
drąsiai sakyti, kad mažiau
sia dar 150,000- 175,000 lie
tuvių tebėra ištremti iš sa
vo gimtojo krašto į Sovieti

jos įvairias vietas. Tiek dar 
yra žmonių, kurie negali 
.važiuoti gyventi į Lietuvą ir 
turi rusams bernauti ten, 
kur čekistai juos pastatė 
prie darbo.

| O jei pridėti sovietų ka
torgoje žuvusius lietuvius, 
tai bolševikų žvėriškumas 
bus aišku kiekvienam šiek 
tiek galvojančiam žmogui.

* * *
Mizaros aiškinimas

Rojus Mizara, keletą mė
nesių viešėjęs Lietuvoje ir 

'įvalgęs ten “lockavą duoną,” 
gerai supranta, ką raiškia 
.bolševikų tautybių statisti- 
.ka. Todėl jis jau iš anksto 
į bando užkalbėti saviškiams 
Į dantis ir pasakoja, kad La
tvijoj esą dar liūdniau. Jis 
j bolševikiškoj “Laisvėj” nu- 
Įrodo, kad Latvijoj rusų esą 
privisę dar daugiau, negu 
Lietuvoje. Jis sako:

“Įdomu tai, kad Tarybų 
Latvijoj yra daugiau rasų 
negu Lietuvoje, daugiau gy
vena ten ir žydų: rasų 556 
[tūkstančiai, žvdu—37 tūk
stančiai.”

“Įdomu,” bet kur tas įdo
mumas, Mizara taip ir nepa
sako. Jis tik nurodo, kad 

! latvių Latvijoje beliko tik 
j 1,298,000 žmonių. Taigi, 
(Latvijoje veik kiekvienas 
trečias gyventojas yra rusas. 
Ar tai tas "įdomu” R. Miza- 
[rai? Ir kodėl “įdomu?”

Kadaise vokiečiai naikino 
trečią aisčių giminę—prū
sus. Lietuviai tada suprato, 
(kad po prūsų ateis jų eilė ir 
[pagal išgales padėjo prū
sams gintis. Tos pagalbos, 
idėja, nebuvo gana ir prūsai 
išnyko. Bet tais laikais var
gu buvo okupantų ragaišio 
prisirijusu] lietuvių, kurie, 
Įžiūrėdami Į naikinamus prū
sus, būtų sakę “įdomu,” 
kaip tai sako maskolių ra
gaišio užvalgęs Mizara, žiū
rėdamas į latvių žemės rusi
nimą. Fe, Rojau ...

* ♦ C
Sovietu statistika

Kalbant apie rasų paduo
damus bet kokius skaičius, 
visada reikia atsiminti, kad 
bolševikams nieko nereiškia 
statistiką iškraipyti. Jei jie 
mano, kad skaičių sufuše- 
riavimas jiems gali būti 
naudingas, jie visai nesivar
žydami skaičius gali pakei
sti, kad atrodytų gražiau ir 
niekas jiems to negali už
drausti. Visuomenės kont
rolės ten juk nėra, laisvos 
spaudos taip pat nėra, todėl 
meluok kiek nori ir lapė dėl 
to nelos . . .

Tą reikia turėti galvoje, 
kai kalbame apie bolševikų 
paduodamą tautybių stati
stiką Baltijos kraštuose.

Mes apie tą statistiką kal
bėjome, kaip apie teisingą, 
bet mūsų visai nenustebintų 
faktas, jei tautybių skaičiai 
būtų suklastoti.

Ta pati statistika rodo, 
kad Lietuvoje žydų beliko 
vos 25,000 iš buvusių 150 
tūkstančių ar daugiau.

Tie skaičiai rodo kito 
okupanto — vokiškų nacių 
žvėriškumą. Nuo rudųjų fa
šistų nukentėjo daugiausia 
žydai, bet jie išnaikino ne
mažai ir lietuvių. Nuo rusiš
kų totalitarininkų daugiau
sia nukentėjo lietuviai, bet 
ir jie naikino visokių tauty
bių žmones.

J. D.
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KAS NIBKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAAO

TAS DUONOS NEPRAM)

CONNECTICUT KLONIUOSE EAST HARTFORD, CT.

THOMASTON, CONN.

Mirė Jonas Stravinskas

Vasario 16 d. Kovenantų 
Misijos bažnyčios apeigo
mis Hillside kapinėse palai
dotas Jonas Stravinskas- 
-Strong. Liko jo liūdinti 
žmona, dvi dukros ir sūnus 
bei penketas anūkų.

Jonas Stravinskas gimė 
1892 m. birželio 24 d. Pilė
nuose darbininko šeimoj. 
Jonui teko nuo jaunų savo 
dienų imtis sunkaus darbo, 
nes jo tėvas anksti apako ir 
jau negalėjo dirbti. Motina 
jo ėmėsi miestelio skalbėjos 
darbo, o jaunuolis jos sūnus 
Jonas kirto malkas. Motina 
sūnui sudarė progą baigti 
pradžios mokyklos mokslą. 
Baigęs pradžios mokyklą jis 
susirado darbą pašte. Pa
ūgėjus jau tapo pašto veži
ku, korespondencijos išne
šiotoju. Tada juodvieju su 
motina gyvenimas kiek pa
gerėjo. Jonas Stravinskas, 
nelaukdamas kada jam rei
kės stoti rusų kariuomenėn, 
pasinešė Amerikon.

Į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvyko 1913 m. 
Kadangi dar Lietuvoje gy
vendamas jau skaitė laik
raščius, tai ir čia atvykęs 
dairėsi, ieškojo savos spau
dos. Prisirišo prie Keleivio. 
Tapo ne vien tik jo nuolati
niu skaitytoju, bet per ji su
sirišo su lietuvių visuomeni
niu gyvenimu ir Įsitraukė i 
lietuvių socialistų sąjūdj, 
kartu Keleiviui parašyda
vo korespondencijų, o kai
kada ir eilių.± •

J. Stravinskas daugiau 
buvo palinkęs Į kultūrini 
gyvenimą, todėl Įsijungė ir 
Į scenos veikimą. Waterbu- 
ry, Worcesteryj dalyvavo 
Įvairiuose scenos parengi
muose. Kaip ir kitiems ano 
meto scenos veikėjams, rei
kėjo ne vien tik vaidinti, 
bet būti kai kada ir režisie
rium. Tokiu buvo ir jis.

Jo kūryba eilių buvo sa
votiška. Anot jo pasakoji
mo, kai ištikdavo jausmų 
antplūdis, susikaupdavo vi
sokeriopų skaudesnių iš
gyvenimų, jis, prisiminda
mas mūsų tautos dainas, 
pradėdavo kurią nors pa- 
mėgdžiodams niūniuoti. Pa
mažu tada atsirasdavo savi 
žodžiai ir susimesdavo nau
ja daina. Tiesa, tokia jo su
rašyta daina neatatiko kal
bos taisyklėms, nė eiliavimo 
nuostatams. Todėl retai ku
ris susirasdavo vietos ir Ke-«
leivyje. Bet tos kūrybos jis

neišsižadėjo iki jo lemtingo 
susirgimo.

—Niūniuoji, naują dainą 
savo sumestą dainuoji, kai 
kada net ašarą išlieji, bet 
tada širdis praskaidrėja ir 
pasidaro smagiau,—taip čia 
rašančiam, guodėsi Jonas 
Stravinskas.

Jonas Stravinskas skau
džiai pergyveno buvusį ski
limą tarp socialistų ii’komu
nistų. Jis tada pasiliko nuo
šalyje ir tokiu liko iki miri
mo dienos. Be Keleivio skai
tė ir vieną komunistų lietu
vių kalba leidžiamą laikraš
ti. Skaitė ne todėl, kad būtų 
likęs tokio Įsitikinimo, bet 
kad turėti progą Įsitikinti 
kas teisingesnis.

Ir jo akyse Keleivis buvo 
tas, kuris teisybę rašo.

Jonas Stravinskas Įvai
riose Įmonėse dirbo, kartu 
mėgino verstis ir išvežioja- 
ma prekyba. Paskutiniais 
metais dirbo Tbomaston lai- 
krodininkystės Įmonėje. Ne
toliese nuo miesto turėjo Įsi
gijęs didoką žemės sklypą 
ir pasistatęs namus.

Savo sūnų ir dukras iš- 
j leido Į mokslą. Dukros yra 
medicinos seserys, o sūnus 
taip pat turi Įsigijęs kvalifi
kuotą specialybę.

Jo žmona buvo gera savo 
vyro draugė, uoli Keleivio 
skaitytoja ir bendrai lietu
vių spaudos mylėtoja.

Stravinskų šeima nema
ža siuntinėlių pasiuntė pa- 
vergton Lietuvon savo gimi
nėms ir artimiems. K. Stra
vinskienės giminių dalis gy
vena vadinamame Suvalki
jos trikampyje, kuris dabar 
valdomas Lenkijos.

Jonas Stravinskas kas jo 
buvo išgyventa, apmąstyta 

•norėjo visa tai sumesti i sce
nai pritaikinta kūrini. Deja,

! nors daug darbo Įdėjo bera
šydamas, bet jam vis nesise- 

I kė suklostyti savas mintis 
i raštu taip, kaip jos mintinai 
reiškėsi. Skundėsi tuo nepa
sisekimu ir nesugebėjimu, 
bet rašęs nesiliovė ir nemetė 
savų dainų dainavęs. G tų 
dainų turinys buvo Lietuva.

Mirtis tą jo savotišką kū
rybą nutraukė. Keleivis jo 
asmenyje prarado savo uolų 
skaitytoją.

Užuojauta žmonai ir vai
kams.

J. Vlks

NEW BRITAIN, CONN.

JI PIRMOJI

Slaugė lieku Itowe pirmoji 
pamatė Anglijos karalienės 
tretįjį vaiką, nes ji dalyva
vo karalienei gimdant, va
sario 19 d.

Pratt & Wh»tney susitarė
Į Pratt ir Whitrey lėktuvų 
motorų dirbtuvių 18000 dar
bininkų laimėjo nuo 7 iki 12 
centu valandini priedą. Ka- 
dangi tos bendrovės Įmonės 
yra išmėtytos Įvairiose mū
sų valstybės miestuos?, tai 
ir bendrovės pasiūly mas bu- 

(vo Įvairiai sutiktas. V ienu 
dirbtuvių darbininkai balsa
vo už, kiti prieš. East Hart
fordo ir So. Manchesterio 
skyriai balsavo prie siūlomą 
sutartį. Kadangi čia dirba 
didžiuma bendrovės darbi
ninkų, bendrovė buvo pri
versta vesti tolimesnes dery
bas ir sutikti visiems dai bi- 
ninkams mokėti minėtiems 
skyriams priimtinus uždar
bius. Pranas Naunčikas

CHICAGO, ILL.

Įteikta 1C00 do. Marijonų 
“Draugo” premija už ge-

T . riaušių jį 1959 metų romana
ketvirta savaitę. įmone pi- Į
ketuojama. Kol kas streiko! Vasario 7 d. Chicagoje 
laužytoju neatsiranda. Iš, Marijos Aukšt. Mokyklos 
unijos streiko fondo darbi- salėje buvo iškilmingai 

į ninkai gauna pašalpos po įteikta “Draugo” romano 
$35 savaitei. Streikui vado- premija. ŠĮ kartą ją laimėjo 

! vau ja mašinistų unijos 1021 Jurgis Gliaudą iš Los A iš
skynus. 'gėlės, Calif., už i omaną

Kiek streikas tęsis, niekas “Šikšnosparnių sostas.” Jis 
negali žinoti. Unija veda laimi jau trečią tos rūšies 
derybas su bendrove, bet iki premiją.
šiol nesusitarė. Linkėtina,! Premijos davėjas (spon-

vius surengė patys ir kiek 
buvo pelno, atidavė Balfui.

Paties skyriaus surengtie
ji pobūviai davė $334,55.

Kalėdų proga aukojo J. 
ir E. Verbiios $50, po $10 
aukojo J. Goodvvill ir V. ir 
O. Skupeikos, po $5: S. Liu- 
levičius (Lazutka), Bendi
kai ir Telsinskai.

Organizacijos aukojo 
šios: SLA 44 kp. $30, Mia
mi Liet. Piliečių Klubas $25, 
R. K. Moterų S-ga $15, Mi
ami Lietuvių Motei ų Klu
bas $10.

Viso labo Centrui per 
1959 metus pasiųsta $959.- 
47. Sky riuje yra 55 nariai.

Skyriaus valdyboje yra: 
Pirm. V. Skupeika, vice
pirm. J. Swolkinas, sekr. S. 
Liulevičius, ižd. J. Guod
ei 1 i. Valdyba dėkoja vi

ešiems, kurie Balfo skyriaus 
darbą tuo ar kitu būdu rėmė 
ir tikisi tos paramos ir atei
tyje.I —

PATERSON. N. J.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Streikuoja 4-tą savaitę
New Britain Machine 

bendrovės darbininkai, ku
rių yra 800, streikuoja jau

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kaliforr.ijos; Raudonmedžiu imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną. daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys bė akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”
636 East Broaduray So. Boston 27, Mass.

kova lai- šorius) buvo gerai Chicagoj 
metu. žinomas laidotuvių direkto-

| .. .. rius Antanas Philips. Pats
; Čia tęst reika vo porų dienų SpOnsorius kokiais su-
' Stanley Works bendrovės metimais Į premijos Įteiki- 
Įmonėj dirba 3,500 darbi- mo iškilmes neatvyko. Savo 
ninku. Jie buvo paskelbę perskaitytame žodyje J. 
pasirašė sutarti. Darbinin- Gliaudą gana griežtai pasi- 
streiką, ir po dviejų dienų sakė prieš pirmuosius savo 
kai laimėjo nuo 6 iki 12 .rašinių kritikus, ypač prieš

Vari ____rl m-Eininlrnl

Visi, visi į minėjimų!

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 42 metų su
kakties minėjomas Įvyks 
sekmadieni, vasario 28 d. 3 
vai. 30 min. popiet Lietuvių 
Klubo salėje, 62 Lafayette 
St. Pagrindinę kalbą pasa
kys dipl. ekon. Stasys Lūšys 
iš New Yorko. Meninėj pro
gramoje dalyvauja solistės 

Ti- Stanlrn-

centų valandini priedą ir 
geresnę pensiją.

• Čia streikui vadovavo ma
šinistų unijos 1433 ir 1249 
skyriai.

O čia streiko išvengta
! Farair Bearing bendrovės 
virš 4.500 darbininkų, kurie 
priklauso mašinistų unijos 
133 skyriui, buvo nutarę 
streikuoti, bet federalinės irI 7
,valstybės valdžios atstovam 
tarpininkaujant streiko iš
vengta ir pasirašyta nauja 
darbo sutartis 2 metams. 
.Darbininkai laimėjo.

Pranas Naunčikas

STRATFORD, CONN.

Gali būti didelis streikas
Sikorskio h e 1 ikopterių 

dirbtuvis Stratfordo sky
riuje dirba 5,000 darbinin
kų. Jie priklauso UAC uni
jai, kuri veda derybas su 

į bendrove. Vėliausias ben- 
jdrovės pasiūlymas turbūt 
j bus atmestas, nes unijos at
stovai derybose ragina dar- 
įbininkus pasiūlymo nepri- 
įimti. Bendrovė siūlo tokią 
sutartį, kokią turi East 
Hartford Pratt & Whitney 
bendrovės darbi ninkai. 
Kaip reikalai vystysis maty
sime vėliau.

Hamilton Standard bend
rovės Windsore darbininkų 
sutartis baigiasi gegužės 

i mėnesį. Jei nepavyktų lėk
tuvų bendrovėms sutartis 
j pratęsti, tai šią vasarą gali 
įkilti didelis streikas, kuris 
paliestų 35,000 darbininkų. 

Pranas Naunčikas

Pas gerą ūkininką ir jautis 
veršingas.

V. Alantą. Žiūrovų nuomo
ne, toks atsiskaitymas su 
kritikais buvo visai ne vie
toje.

Susižeidė Antonina 
Valaitienė

Pedagogę Antonirtą Va
laitienę, gyvenančią Cicero, 
III., ištiko nelaimė. Ji pasly
dusi griuvo ir sulaužė kai
riosios rankos kaulą. Dabar 
teks keletą savaičių būti su 
Įgipsuota ranka.

Linkime jai greit pas
veikti.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš \VOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

šeštadienį ir sekmadienį
nuo 8:3b iki 9:30 vai. ryto ‘ 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.į
Tek: HEmloek 4-2413 į 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. Į
CHICAGO 29, ILL.

Q Vnkoripicna iv, k_7. zjuvauvivuv ii
naitė. Joms akomponuos 
muz. J. Stankūnas. Vietinė 
tautiškų šokių grupė, vado
vaujama EI. Augulienės, 
šoks tautinius šokius. Tiki
masi, kad dalyvaus vienas 
senatorius ir kt. žymūs ame
rikiečiai. Minėjimo progra
ma ir dalyviai bus filmuoja
mi ir fotografuojami. Fil- 

,mos bus vėliau rodomos Pa- 
itersone, o kai kurios foto
grafijos bus Įdėtos Lietuvių 

Į Enciklopedijom
Visi vietos ir apylinkių 

lietuviai prašomi gausiai 
minėjime dalyvauti ir pa
remti Lietuvos išlaisvinimo 
kovą. Nepagailėkime dides
nės aukos, nes pavergtoji 
tauta deda didžiausias au
kas—kraują, kančias ir gy
vybę. Visos aukos bus tuoj 
išsiųstos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Negalintieji daly
vauti siųskite ar priduokite 
aukas J. Sprainaičiui, komi
teto iždininkui, 113 Mont- 
gamerv PI., Paterson, N. J.

J. J.

Paminėta Nepriklausomybės 
Sukaktis

ALTo skyrius vasario 14 
d. surengė iškilmingą susi
rinkimą su prakalbomis, 
menine dalimi ir aukų rin
kimu Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Vasario 16 d. Lietuvos 
Laisvės Komitetas drauge 
su Lietuvos Generaliniu 
Konsulu surengė priėmimą 
Lietuvos bičiuliams ameri
kiečiams, New Yorke gyve
nantiems laisvųjų valstybių 
konsulams, sovietų paverg
tųjų kraštų delegatams pa
vergtųjų tautų seime, žurna
listams. Priėmime dalyvavo 
per 200 svečių. Tarp jų 
Gvatemalos ambasadorius, 
apie 20 generalinių konsulų 
ii-konsulų, New York Times 
redakcijos narys O. Toli- 
shus ir apie dešimtį ameri
kiečių žurnalistų, tarp jų 
C. Emmet, H. Wolfe, Fran- 
ces Harvey, dr. Sheldon; 
Free Europe Committee va
dovybė ir to komiteto atski
rų tautų atstovai, krikščio
nių demokratų, valstiečių, 
socialistų, liberalų, profesi
nių sąjungų internacionalų 
atstovai.

i Vasario 16-ją New York 
Times savo vedamajame 
“Tribute to the Enslaved,” 
priminęs, kad New Yorko 
gubernatGriUS i“ mvu

HOLLYWOOD, FLA.

Balfo skyrius veikia

Šis skyrius, atrodo, vienu 
požiūriu sudaro išimtį. Ro
dos, niekur kitur atskiri as
mens nerengia pobūvių ir 
jų pelno neskiria Balfui, o 
čia taip daroma. Tokius po
būvius surengė ir Balfas lai
mėjo: Veronika Petraitienė 
—$31, Vincas ir Leokadija 
Matusevičiai—$20, Jonas ir 
Elena Verbiios (du povū- 
viu)—$45, Jennie Goodvvill 
—$46, Jonas ir Juozapina 
Bendikai—$30, Vincas ir 
Ona Skupeikos—$72, Ed
vardas ir Peggi Strelai— 
$46. Minėti asmenys pobū-

PASTEBĖJO LAVONĄ

Bostone teisiamas olandu 
laivo radijo operatorius W. 
Van Rie už Lynn Kauffma- 
naitės nuskandinimą. šis 
vyras Joseph D. Smith pir
masis pastebėjo iŠ laivo iš
mestos mergaitės lavoną ir 
apie tai teismui liudijo.

gubernatorių, taip pat New 
Yorko majoras vasario 16-ją 
paskelbė Lietuvos Neprik
lausomybės Diena, kad lie
tuvių tauta yra pergyvenusi 
carus, pergyvensianti ir bol
ševikinius komisarus, kad 

1 Vakarai pakartotinai yra 
pareiškę nepripažįstą Pa
baltijo valstybių priverstinio 
įjungimo Į Sovietų Sąjungą, 

(kad nieko nedalys, kas ga
lėtų pavergimą prailginti ir 
kad visomis taikiomis prie
monėmis padės jų laisvės 
siekiams, — savo straipsni 
baigia Įspėjimu:

“Tarp daugelio kitų savo 
užsiangažavimų ir ši (Pa
baltijo valstybių atžvilgiu) 
Vakarai turės turėti galvoje 
po trijų mėnesiu “viršūnių” 
posėdžiuose su Chruščiovu.”

New York Times yra at
sargus savo žodžiuose, ir šis 
jo pareiškimas Vasario 16- 
-ia mums yra juo arčiau šir
dies.

Raštu ir telegramomis Va
sario 16-osios proga atsiun
tė sveikinimus Albanijos 
Laisvės Komitetas, Lenkijos 
Vienybės Taryba, Rumuni
jos Tautinis Komitetas, 
New Yorko demokratų par
tijos pirmininkas ir kt.

Kor.

BROOKLYN, N. Y.

čiams šį vajų paremti kon
krečiais darbais.

Išklausytas drg. St. Kai
lio pranešimas “Darbo” 
žurnalo reikalu, šiuo klau
simu nutaita pavesti kuopos 
valdybai kartu su LDD 7- 
tos kuopos valdyba sueiti 
bendrai ir apsvarstyti žur
nalo konkrečius reikalus.

Diskutuotas paskaitų ruo
šimo klausimas. Pageidauta, 
kad paskaitos ruoštinos 
bendrai abiem kuopom. Šį 
reikalą LDD 7-ji kuopa ap
tars savo vasario 21 dienos
susirinkime. X* * *I

Sudegė buvęs 
“Alliance Hali”

Šis namas yra gerai žino
mas ne tik Brooklyne, bet ir 
kituose miestuose ir net val
stijose gyvenantiems lietu
viams. šio didelio namo sa
vininkais buvo “Vienybės 
bendrovė,” kuomet tą laik
rašti redagavo J. V. Sirvy
das. Namą pirkdama bend
rovė gavo stambią kelių de
šimčių tūkstančių paskolą iš 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje.

Kuomet Lietuva tapo ne
priklausoma valstybe ir ve
lionis Sirvydas išvyko į Lie
tuvą, “Vienybės” biznis pra
dėjo silpnėti. Vienas po ki
tam keitėsi laikraščio redak
toriai ir taipgi keitėsi biznio 
vedėjai. Pagaliaus bendrovė 
namo išlaikyti nebegalėjo 
ir Susivienijimas ji atsiėmė 
už duotą paskolą. Kuri laiką 
namą valdė pats Susivieniji
mas, vėliau ji vėl pardavė.

Namas buvo išgarsėjęs po 
visa Amerika dėl tos SLA 
paskolos ir dėl bandymų į 
namą sumerktus pinigus ko
kiu nors būdu atgauti. Apie 
tą reikalą ilgokai kalbėjo 
“visa lietuviška Amerika.”

Dabar namo patalpose 
buvo radijo ir televizijos 
krautuvė, antrame aukšte 
buvo siuvėjai ir brolių Wal- 
terio ir Juozo Petraičių 

j”Grand Chair Corp.” bū
stinė.

Dabar tas didžiulis mū
ro namas sudegė, visus vi
dus išdegė. Gaisro priežas
tys dar neišaiškintos.

K. Žemaitis

ROCKFORD, ILL.

LSS 19-oji kuopa įsijungia 
į Keleivio vajų

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 19-tos kuopos vi
suotinis narių susirinkimas 
Įvyko vasario 13 d. kuopos 
nario ir iždininko A. Žilin
sko bute. Išklausęs praneši
mą apie kuopos atliktus 
darbus, susirinkimas seka
miems metams paliko tą pa
čią valdybą iš draugų: B. 
Spudienės, J. Pakalkos ir A. 
Žilinsko.

Susirinkimas nutarė kvie
sti kuopos narius aktingai 
dalyvauti “Keleivio” vaju
je ir siūlo visiems keleivie-

Minėsime Balfo 15 metų 
sukaktį

Vasario 28 d. 2 vai. po
piet Lietuvių Kultūros Klu
bo mažojoj salėj bus iškil
mingai paminėta Balfo 85 
skvriaus 15 metų veiklos su
kaktis.

Be ko kita, minėjime žur
nalistas B. Brazdžionis pa
rodys filmą “Lietuviškoji 
Čikaga”—Įvairių organiza
cijų rengiami koncertai, 
1957 m. tautinių šokių šven
tė ir t. t.

Po programos bus šokiai, 
užkandžiai su Užgavėnių 
sklindžiais (blynais).

Pelnas skiriamas Vasario 
16-sios gimnazijai.

Broli ir sese! Per 15 me
tų dirbai vargai, rodei savo 
gerą širdį, artimo meilę. 
Ateik ir išklausyk, kas bus 
kalbama apie Tavo nuveik
tus darbus. Tiesk ir toliau 
savo ranką pagalbos pra
šančiam. Lauksime! Iki ma
lonaus pasimatymo.

Parkūna
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Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė gen. Pečiulionis

Sausio 26 d. Kaune mirė 
generolas Motiejus Pečiu- 
lionis, Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dalyvis. Tai 
buvo įdomi asmenybė. Kitą 
kartą apie jį plačiau para
šysime.

Buvęs geresnis derlius
Centrinė Statistikos Val

dyba paskelbė, kad pernai 
grūdinių kultūrų derlius bu
vęs 38 didesnis, negu 
1958 metais, bulvių derlius 
buvęs net 60(< didesnis ir 
pašalinių šakniavaisių — 
17 Si didesnis.

Galvijų skaičius kolcho
zuose ir sovchozuose per 
metus padidėjęs iš 432,300 
galvų iki 539,000 galvų, jų 
tarpe karvių skaičius iš 239. 
200 pašokęs iki 272,700. 
Kiaulių skaičius padidėjęs 
iš 541,700 iki 723,000. Avių 
skaičius likęs tas pats—124, 
000.

Čia reikia pastebėti, kad 
to gyvulių padidėjimo kol
chozuose ir sovchozuose pa
siekta prievarta superkant 
juos iš kolchozninkų ir mie
stelėnų.

Iš kiekvienos karvės pri
melžta vidutiniškai 2,122 
kilogramai sviesto, 1958 m. 
—203 kilogramai mažiau.

Kiek darbininkų ir 
tarnautojų

Minėtos Statistikos Val
dybos duomenimis, 1959 
metų pabaigoje darbininkų 
ir tarnautojų skaičius liau

Vasario 16-sios atgarsiai
Kongrese

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 42 metų su
kaktį minėjome ne tik mes 
vieni. Tos dienos nepamiršo 
ir amerikiečiai. Ta proga 
keliolikos valstybių guber
natoriai paskelbė deklara
cijas, tą dieną minėjo ir 
kongresas, daug atstovų pa
sakė kalbas, lietuviai kuni
gai buvo pakviesti invoka- 
cijas sukalbėti.

Henry Lodge pareiškimas
Amerikos delegacijos J. 

Tautose vadas Henry Cabot 
Lodge, Jr. paskelbė tokį pa
reiškimą :

“Jungtinės Amerikos Val
stybės niekad nepripažino 
Sovietų neteisėtai įvykdytos 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių okupacijos. Mes 
niekad nesusvvravome savo 
tikėjime, kad šitų kraštų 
tautos atgaus savo laisvę. 
Jūs galite pasitikėti mano 
geriausiom pastangom pa
laikyti šitą tikėjimą gyvą.”

Valstybės sekretoriaus 
žodžiai

O valstybės sekretorius 
Christian Heiter paskelbė:

“Prieš keturiasdešimt dve
jus metus Lietuva, Latvija 
ir Estija paskelbė savo ne
priklausomybę. Šios nepri
klausomybės d e klaracijos 
buvo paremtos tvirtomis 
valstybinėmis tradicijomis*, 
kurios truko šimtmečius, ne
paisant kietos priespaudos 
laikotarpių. Sovietų vyriau- 
bė buvo tarp tų, kurios ank
sti pripažino ir pareiškė at
sisakanti visiems laikamss 
nuo suverenumo teisių į

dies ūkyje siekęs 605,000. J 
tą skaičių neįeina kolchozų 
darbininkai ir tarnautojai.

Prie sutrumpintos septy
nių valandų darbo dienos 
esą perėję 24* i valstybinėj 
pramonėj dirbančių darbi
ninkų ir tarnautojų.

Pensininkai

To paties šaltinio duome
nimis. pensininkų esą apie 
100.000. Mėnesinė visų {>en- 
sininkų pensijų suma esan
ti 28 milionai rublių, taigi 
vidutiniškai pen sir inkai 
gauna apie 280 rublių, už 
kuriuos nė batų poios ne
nupirksi.

Keli kiti duomenys

Indėlių taupomose kasose 
esą 717 milionų rublių.

Mažmeninės pre kybos 
apyvartos bendroji suma 
1959 metais buvusi 7 bilio- 
nai 846 milionai rublių, pa
lyginus su 1958 metais apy
varta padidėjusi 14'<.

Prekyba kreditan (išsi
mokėtinai) įvesta spalio 10 
d. pei eitais metais. Per tuos 
praeitų metų tris mėnesius 
prekių kreditan parduota už 
9 milionus rublių.

Lietuvoje nyksta Kalėdos

Prieš dvi savaites iš Že
maitijos gautame laiške taip 
lašo:

i “Kalėdų šventės pas mus 
baigia išnykti. Bažnyčioje 
kad ir yra pamaldos, bet su
trumpintos. O namuose ma
žai kur užžiebia eglutę, nes 
visi via darbu užimti.' Tik 
mąstymu širdžių gelmėse at- 
švenčia Kalėdų šventes.’’

naujas Pabaltijo valstybes. 
Tačiau po dviejų dešimtme
čių laisvės Pabaltijo kraštai 
buvo smurtu Įjungti į Sovie
tų Sąjungą.

I “Mes norime šia proga 
patvirtinti iš naujo mūsų 
aiškų ir tebetrunkantį drau
giškumą Pabaltijo valsty
bėms ir užtikrinti jas iš nau
jo, kad jos nėra pamirštos. 
Mūsų artimi rvšiai su Lietu-c. v
vos, Latvijos ir Estijos žmo
nėmis kyla tiek iš bendros 
pagarbos laisvei, tiek iš 
reikšmingo indėlio, kuri 
žmonės iš tų kraštų davė 
Jungtinių Valstybių kultū
rinio, ūkinio ir politinio gy
venimo plėtrai ir turtėjimui.

“Mes tebesilaikome tvirto 
iįsitikinimo, kad Lietuvos, 
i Latvijos ir Estijos žmonės 
turi teisę vyriausybes patys 
pasirinkti ir laukti dienos, 
kada Pabaltijo kraštai vėl 
igalės džiaugtis valstybine 
nepriklausomybe.”

Ką sako mūsų komunistai

Didžiausias kailiamainis 
Leonas Prūseika, dabai- Ma
skvai tarnaująs, “Vilnies” 
vasario 13 d. laidoje Lietu
vos nep: i klausomybės pa
skelbimo šventę vadina “at
žagareivių švente” ir visus 
tuos, kurie tą šventę mini, 
pavadino psichopatais ir 
mizantropais, arba paprasta 
kalba kalbant, bepročiais.

Prūseikai dabartinė Lie
tuva esanti “laisva ir nepri
klausoma.”

Matote, kokių “psichopa
tų ir mizantropų,’’ to paties 
Piūseikos žodžiais tariant, 
yra mūsų komunistų tarpe.

PAYOLA ISTORIJA

Jack Gold. rekordu (plokš
telių) gamintojas, liudijo 
kongreso komisijai, kad Jo
seph Finan iš Clevelando 
atsisakė televizijos progra
mai parinkti jo rekordų, 
nes jis juos siūląs per “ne
tinkamus platintoji^.' ki
taip sakant, nežino ką reik 
tepti. Finan panaudojęs 1 
rekordą tik tada. kai Gold 
pagrasinęs skųstis. Tardy
mas parodė, kad kyšininka
vimas yra apsėdęs radijo 
tinklus.

RUSIŠKA MEŠKA — 
PAVOJINGA

Praeitą gruodžio mėnesį 
Briusely buvo Tarptautinis 
darbininkų unijų šeštasis 
kongresas. Jame darbininkų 
unijų atstovai pasakė apie 
komunistus daug tokių daly
kų, kuliuos turėtų kartoti
vyriausybių atstovai ir savo P° Inž. J. Mikalau-
žodžius stengtis įgyvendint’, jskas’ Prek P* Virmauskis, ir inž-

Amerikos unijų preziden- Galinis, 
tas G. Meanv tarp ko kita Po $25.00: Lietuvių Darbinin- 
pasakė, kad nereikėtų tikėti Draugijos^ kuopa, ir San- 
Chruščiovo šypsena, kad daros 7-ta kMpa.
Vakarų diplomatija yra ne- ! Po $20.00 :-iLietuvių Socialde- 
veikli ir nepajėgia atsispirti mokratū Sąjungos 60 kuopa, I. 
Sovietų propagandai. Končius, F. Giedry s, K. Kriščiu-

Jis priminė Markso žo- kaitis’ A- Krikščiūnas, A. Sku- 
džius, kad Rusijos meška džinskas. M. Kavaliauskas, A. 
yra visiems pavojinga, kol ir G- Stapulioniai.
ji žino, kad kiti sutvėrimai,1 A. ir J. Januškevičiai—$18.00. 
su kuriais ji reikalų turi, jos Po $15.00: A. Witkus, J. 
vengia. i Vembrė, R. Budreika, V. Izbic-

Nors kai kas ir tiki, kad kas, J. Kriščiukaitis, A. Gir- 
su koegzistencija (sambū- nius, A. Rasys, A. Lapšys, V. 
viu) galima užtikrinti pa- žiaugra. A. Bartašiūnas, A. ir 
šauliui taiką, bet reikia at- A. Januškos, J. Dabrila. P. Mar- 
siminti, ką tas sambūvis jau linkus.

K. Merkis — $12.00.
V. ir M. Anestos — $11.00 
Po $10.00: SLA 339 kuopa, J. 

Bakšys, M. ir M. Pakščiai, K. 
Tamošaitis, SLA 365 kuopa, 
kun. M. Vembrė, M. Bratėnie- 
nė. V. Jankauskas, J. D., V. Če
pas, V. Galdikas, dr. B. Kalvai
tis, Pr. Lembertas, B. ir G. Mi- 
koniai. P. Pauliukonis, K. Moc
kus, J. Leimonas, J. Kuodis, V. 
Kulbokas, P. Kaladė, J. J., B. 
Paliulis, A. Juknevičius, J. 
Strazdas, Kruopis, A. Ketura
kis,. T. Aleksonis, K. Barūnas,
J. Gimbutas, K. Daugirdas, J. 
Dačys, Z. Gavelis, J. Čereška,
K. Nenortas, V. Kubilius, V. 
Adomavičius, S. Jurgelevičius, 
J. Liutkonis, B. Strikaitis, J. 
Grigalus, J. Arlauskas, Sauda- 
ros Moterų Kuopa, J. Starins
kas, M. Vaidyla, J. Sonda, A. 
Baika, S. Jasaitis, K. Wasiliau- 
skas. J. ir V. Kapočiai, A. Liz
denis, M. Mockapetris, A. Pus
kepalaitis, A. P.

Po $7.00: F. Janonis, R. ir B. 
Karosai.

X—$6.25.
Po $5.00: A. ir J. šaikunai V. 

Vakauzas, A. Kęršulis, Urbonai, 
J. Vasiliauskas, J. čiegis, A. 
Shallna, S. Grabliauskas, J. Mi
lius. V. ir Z. Kirmelevičiai. Ka- 
sleriai. J. Gedmintas, N. Adom
kaitis, K. Vilutis, P. Ausiejus, 
A. ir P. Juozapaičiai, K. Sima
navičius, F. Kirša, P. Brazaitis, 

i E. Manys, J. Kuncaitis, D. Bal

nui antrojo pasaulinio karo 
pabaigos yra pasiekęs. Jis 
priminė Čekoslo vakijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Ven
grijos, Bulgarijos, Rytų Vo
kietijos, Pabaltijo valstybių 
likimą. Iš tų pavyzdžių, sa
kė Meany, gali ir aklas ma
tyti, kad laisvų žmonių sam
būvis su ta’s, kurie per pas
kutiniuosius 20 metų milio- 
nams darbininkų ir ūkinin
kų atėmė laisvę, nieko gera 
nežada ir mums.

Italijos unijų sekretorius 
Storti reikalavo, kad unijos 
daugiau domėtųsi pavergtų
jų kraštų likimu.

Pavergtųjų kraštų darbi
ninkų unijų atstovas trem
tyje Bialas priminė kongre
sui, kad Chruščiovas ir da
bar kalba tą patį, ką ir 
anksčiau, tik kitais žodžiais. 
Jis nori, kad visi užimti 
kraštai būtų jam pripažinti. 
Tokiu atveju sunku taikos 
pasiekti, kada vien Vakarų 
valstybės nuolaidas darys.

J. P.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti para
šyti ir senojo.

ELAGU VABA EEST1 !

1918 metų vasario 24 d. estų tautos atstovai paskel
bė Estijos nepriklausomybę ir ja džiaugėsi viri 20 metų, 
kol komunistai pagrobė visų Pabaltijį. Ir iiandien Estija, 
kaip ir Lietuva, tebėra komunistų pavergta, bet Estijos 
tautos laisvės troškimas nėra užgesęs ir anksčiau ar vė- 

I liau estų tauta bus laisva.
Mes jungiame mūsų nuoširdžius linkėjimus estams 

sėkmės jų kovoje dėl laisvos demokratinės Estijos.
Lai gyvuoja Laisva Estija!

BOSTONO LIETUVIŲ AUKOS 

Kovai už Lietuvos Laisvę paremti

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 42 metų su
kakties minėjime Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri šia
me krašte vadovauja Lietu
vos laisvinimo darbui, Bo
stono lietuviai suaukojo 
$1800.35.

Keturios organizacijos iš 
anksto surinko narių aukas: 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos skyrius iš 27 
narių—-$425 (pernai $375), 
Ateitininkai Sendraugiai iš 
18 narių—$155 (peniai 
$165), Lietuvos Teisininkų 
Dr-jos skyrius iš 9 narių— 
$90 (pernai $73), ir šiemet 
pirmą kartą organizuotai 
aukojo Lietuvos Kariuome
nės Kūrėjų-Savanorių S-gos 
skyrius, is 11 narių surin
kęs $88. Šitos aukos žemiau 
spausdinamame sąraše iš
skirstytos ir įrašytos kur pri
klauso pagal savo dydį,

Aukojo:
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

.. $100.00

tienė, S. Cibienė, R. Petronienė, 
J. Girnius, D. Izbickienė, P. 
Viščinis, V. Norvaišienė, J. Ca- 
sper, A. ir O. Vilėniškiai, T. 
Stankūnaitė, J. Leščinskienė, P. 
Raslavičius, S. žižniauskas, O. 

1 Andriūnienė, J. Andriukaitis, 
fN. Jonuška, G. Kropas, A. Lau
rutis, A. Gustaitis, A. Mizara, 
V. Aukštikalnienė, M. ir S. 
Strazdai, M. Vaitkevičienė, L. 
Stunzėnas, P. Vaičaitis, V. Stel
mokas, P, Pilka, V. Mačiulienė, 
A. Šležas, A. ir V. Morkvėnas, 
S. Jankevičius, P. žičkus, B. 
Venckus, E. ir P. Račkauskai, 
P. Verbickas, P. Galinis, A. Ta
mošiūnas, X, Nevieros, A. Ru- 
dauskas, D. Pilka, P. Plikšnys,
A. Andriulionis, A. Young.

Po $4.00: Dr. E. Jansonas ir 
J. Ūselis.

Po $3.00: E. Ackenbach, X,
B. BiKaiskienė, S. Santvaras, 
S. Baltušis, V. Andriušis, Rub- 
šys, J. P.

Po $2.00: V. Dainys, špakevi- 
čius, G. Puodžius, M. Norvaišie
nė, J. Bogušis. B. Misiulis, M. 
Lendraitienė, P. Bliumas, Balu- 
konis, Kapočiūnas, K. Dusevi-

W /M,.,^vius, X". na vtticisaos, ot. vzzvu-
nienė, K. Bačanskas, C. Mali
šauskas, J. Averka, J. Venckus,
J. Matjoškienė, A. Matjoška,
M. Venis, A. Dabrickas, E. Le- 
tūnienė, G. Liauba, S. Kontau
tas, E. lltenienė.

Po $1.50: M. Iljenienė, B. Jo- 
kubaitienė ir M. Manomaitis.

Po 1.00: B. Gailiūnas, Z. Ri
mienė, Auškelis, Lukšas, V. Ba
lutis, B. Kerpinskas, V. Ivanaus
kienė, Karsokas, M. žirolienė, A. 
Prakapienė, J. Lekys, P. Motie
jūnas, E. Motiejūnienė, R. Paul, 
Melaski, F. Budrys, A. Matulis,
N. Graf, B. Bačanskaitė, M. Va
latkienė, L. Kumštienė, Bobble, 
P. Peleckis, J. Delalonis. Valka- 
vičius, Krisiukėnas, B. Rasini- 
kas, A. Adomkaitis, Kazlauskas,
K. Alasevičiūtė, O. Alasevičiūtė, 
Drevinskas, J. Kalvaitis, R. 
Ivaška, K. Jankus, J. Remeika. 
J. Daniels, J. Norkū nienė, P. 
Gelažius, V. Kantaravičius, A. 
Bendoraitis. Ch. Protapas. Cet- 
kienė, J. Lopetinskas, G. Y., J. 
Pechulis.

Mažesnes sumas aukojusių 
nemažas skaičius įdėjo vokus 
nenurodę, kas aukojo, buvo ir 
neišskaitomai parašytų, todėl 
čia gali pasitaikyti iškraipytų 
pavardžių, buvo ir tuščių vokų.

ALTo skyriaus vardu dėkoju 
visiems aukojusiems.

Kas minėjime negalėjo daly
vauti ir dar neturėjo progos sa
vo aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams atiduoti, tą gali pa
daryti ją pasiųsdmas ALTo Bo
stono skyriaus iždininkui šiuo 
adresu:

Mr. E. CIBAS 
291 K Street, So. Boston, Mass.

AR SKAITĖT DARBĄ?

MONTREAL, P. Q.

Jei neskaitėte Darbo žur
nalo paskutiniojo numerio, 
būtinai paskaitykite: Suži
nosite daug įdomių dalykų. 
Kaina $1.00, metinė prenu
merata $3.00. Galite gauti ir 
Keleivio administrarijoje, 
636 E. Broadway, So. Bo
ston, Mass.

ŠTAI KUR SUSITIKO DU BROLIAI

Du čekai po 12 metų susitiko Squam Valley, CaL, žie
mos sporto rungtynėse. Dešinėj Frantisek Tisai, jis 
žaidė Čekoslovakijos ledo ritulio komandoje, o jo bro
lis Zdenek. prieš 12 metų emigravęs į Australiją, gy
nė Australijos spalvas. Malonu jiems buvo susitikti.

KANADOS NAUJIENOS

Buvo baisi pūga

Džiaugiamės, kad žiema 
bus lengva, kad neteks daug 
vargti sniegą kasant apie 
namus, bet, vasariui įpusė
jus, tiek privertė sniego, už
pustė kelius, kad baisu. Au
tomobilius daugelis gavo 
palikti keliuose ir šauktis 
pagalbos jiems iš pusnių iš
krapštyti.

i Mieste darbo buvo porai 
tūkstančių darbininkų ir ke
liems šimtams įvairių maši
nų sniegui vežti ir valyti. Ir 
tai tik po dviejų dienų ir 
naktų darbo miestas šiek 
tiek apsivalė. Bet dar yra ra
jonų, kur sniegas mašinomis 
nuo gatvės sustumiamas 
prie namų ir tuo būdu pasi- 
Įdaio tokie sniego kalnai, 
kad kaimynas kaimyną ne
begali matyti. Sniegas prie 
namų suvalytas kaip Egipto 
piramidės.

Susižeidė Botyrienė
Visiems montrealiečiams 

gerai pažįstama Adelė Bo
tyrienė, Vytauto Klubo iždi
ninko žmona, nusilaužė ko
ją ir jau tris savaites guli 
Notre Dame ligoninėj, kur 
jai padalytos dvi operacijos.

Linkiu ligonei ko greičiau 
pasveikti.

Negirtinas įprotis
Tas mus labai madoje ne 

tik senųjų ateivių, bet ir 
naujųjų tarpe minėti įvai
rias vedybines gyvenimo su
kaktis, kurioms surenkamos 
ir išleidžiamos didelės pini
gų sumos.

Nieko neturėčiau prieš, 
jei tie surinktieji doleriai ei
tų kultūriniams tikslams— 
knygoms leisti, jaunimą au

klėjančioms ar kitoms švie
timo, kultūros organizaci
joms,—bet dabai- jie pra
nyksta tą patį vakarą ant 
gausiais gėrimais ir valgiais 
apkrautų stalų, išskyrus tą 
dalį, kuri skilta sukaktuvi
ninkams dovanai.

Labai gražu pagerbti žmo
nes už visuomeninę veiklą, 
bet rinkti pinigus ir prašyti 
šimtus žmonių pagerbti ką 
nors tik už tą, kad jie išgy
veno vedę 10,12, 26 ar dau
giau metų, rodos, tikrai kei
sta.

Pasitaiko, kad toks “pa
gerbimas” supuola su kokiu 
nors sverbiu visuomeniniu 
parengimu ir jis šiam labai 
pakenkia.

Mirė. J. Mikalauskas
Po sunkios ilgos vėžio li

gos iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
Juozas Mikalauskas. Velio
nis buvo labai malonaus bū
do žmogus, mokėjęs su vi
sais gražiai sugyventi, išau
klėjo sūnų Juozą ir dukrą 
Genę, kurie jau turi sukū
rę savas šeimas. .

I Velionio žmonai ir vai
kams nuoširdi užuojauta.I

Pas Kriaučeliūnus 
I buvo malonus vakaras

Vasario 14 d. pas Kriau
čeliūnus matėme Jono Sa
dausko ir J. Kriaučeliūnai- 
tės vestuvių ir jų pirmagi
mio Lorento krikštynų fil
mus.

Tikrai giažu, kad svabūs 
gyvenimo įvykiai įamžinami 
filme. Jais ir vėliau galima 
patiems dalyviams ir kitiem 
pasidžiaugti.

S e n i eji Sadauskai ir 
Kriaučeliūnai labai paten
kinti, kad jų anūkas gerai 
auga. M

Prietelius

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

'KELEIVIO’ KALENDORIUS
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadw«y 

So. Boston 27, Mass.
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—Nu, kaip tan einasi, 
Maiki?

—Man neblogai. O kaip 
tėvui?

—Būtų nesiektai ir man, 
jeigu ranka nebūtų išsukta.

—O kaip tas atsitiko?
—Čia, vaike, ilga istorija, 

ale aš patrajysiu pasakyti 
tau trumpai. Matai, šį mėne
sį Amerikos lietuviai visur 
apvaikščioja Lietuvos ne
priklausomybę, taigi ir mū- 
cii Smortios Si įsai-
dė nutarė neatsilikti; ale 
kilo klausimas, kaip pada
ryti Lietuvai daugiau pažit- 
ko:lu - ;

—Man atrodo, kad tėvas 
čia užvedi ilgą pasaką.

—Džiūsta minut, Maiki! 
Aš noriu pasakyti kas rei
kia. Kai iškilo klausimas, 
kaip tą apvaikščiojimą at
likti, kad Lietuvai būtų dau
giau pažitko, tai susaidės 
čėrmonas pasiūlė sukalbėti 
poterius ir per visą savaitę 
mėsos nevalgyti, rokuojas, 
papasnikauti. Ale vais-pre- 
zidentas Pyteris Kazelėkas 
raidavei pasipriešino. Sako, 
nebūkit beigės! Mūsų tauta 
per šimtus metų potierius 
kalbėjo ir pasninkavo, o ar 
Lietuvai buvo nuo to ge
riau? Ne, sako, netik kad 
nebuvo geriau, ale kas sy
kis vis prasčiau ir prasčiau. 
Rėžė kumščiu į stalą ir su
šuko : Gana tų poterių ir pa
sninkų ! Raidavei, Maiki, sa
lėje pasidarė sumišimas. Vi
si pašoko ant kojų ir davai 
ginčytis: vieni už potierius 
ir pasninką, o kiti prieš. Ant 
galo prasidėjo ir faitas. Ta
da ir aš neiškenčiau. Priė
jau prie Kazelėko ir liuo
biau į kakarinę. O jis kaip 
griebs mane už rankos, kaip 
mes per petį, tai tik kibirk
štys akyse sužaibavo. Nu, 
tai dabar žinosi, kas man 
ranką išsuko.

—Galėjo, tėve, ir galvą 
nusukti.

—Šiur, kad galėjo.
—O kam tų muštynių rei

kėjo, tėve? Juk Kazelėkas 
pasakė tikrą tiesą. Pasnin
kai nieko Lietuvai nepade
da.

—Nu, tai kaip gi be pa
sninkų? Juk tu žinai, kad 
mes ne protestonai. Tik jie 
pasninkų nepripažįsta.

-—Ir jie protingai daro, 
tėve.

—Tai tu rokuoji, kad pa
sninkai visai nereikalingi?

—Kodėl?

monai labai daug svarbos 
deda švietimui. Mokslas pas

SLA kovo mėnesio rinkimai
Daugiausia veikliųjų lie- lyvaudami Pildomosios Ta- 

tuvių sutelkusi ir plačiausia rybos rinkimuose, savo auk-
, veikianti fratemalė organi- štuosius pareigūnus įgalioja 
zacija—SLA šiuo metu turi ne tiktai dainiai ir sąžinin- 
tokią naujovę, kad savo gai atlikti fiaternalius dar- 
Pildomosios Tarybos rinki- bus, bet kariu įpareigoja 
mus turi atlikti tik per vieną daugelio tūkstančių lietuvių 
mėnesį, būtent ateinantį ko- vardu dirbti ir visuomeninį 
vo mėnesį. bei politinį darbą. Susivie*

kaip SLA veikėjai gerai nijimo reikšmė bendrame 
žino, šie rinkimai praeityje lietuvių veikime yi a gerai 
būdavo atliekami visada žinoma ir aukštai įvertinta.
per du mėnesiu. Bet praei
tas SLA seimas, kuris įvy-
ko 1958 metais Chicagoje, pavedimą vadovauti ir tvai- 
taip patvarkė, kad linkimai kyti Susivienijimo reikalus, 
būtų atliekami ne per du, privalo gauti pilną visos or- 
bet per vieną mėnesį. Kai ganizacijos ir didžiausio na-
kurie veikėjai argumentavo, 
kad, girdi, rinkimų metu
yra perdaug agitacijos, kir- karnoj aukštumoje.
šinimo ir besivaržančių kan
didatų įkaitintas oras esti 
nepalankus ramiam frater- 
naliam darbui ir bendrai 
Susivienijimo veiklai, kuri 
juk kaip tik remiasi pastan-
gomis sujungti įvairių pa- atlikti geriausia ir tvarkin- 
žiūių ir įsitikinimų lietuvius giausia. Nes nuo visų šios 
bendram darbui savo brolių organizacijos narių aktin- 

j naudai, didžiosios reikšmės gurno priklauso tolimesnė 
visuomeninei bei politinei Susivienijimo pažanga ir tas 
veiklai, kurios tikslas siekti darbas, kuris yra naudingas 
laisvės senajai tėvynei Lie
tuvai.

I —Tas priklauso nuo to, 
tėve, kokiais sumetimais pa
sninkaujama. Jeigu žmogus Todėl dabar kaip tik atsi.
peidaug nutukęs, tai jam randa baimė, kad ne visos 
papasninkauti gali b ū 11 SLA kuopos ir veikėjaį aiš- 
sveika. Amerikos mormonai kjaį įsidėmėjo šią naujovę, 
.vieną sekmadieny per mene- būtent> kad SLA PiWoino. 
Si irgi pasninkauja, bet jie ,ios Tarybo. rinkimu, tenka 
pasninkauja labdarybei 8u$kubtį atlikti per vieną 

I Kokiai labdaiy bei. kovo mėnesį. Gali taip atsi-
—Jie valgo tą sekmadie- kad kuopos? nepasku- 

nį tiktai vieną kaitą, o du bėjusios laiku rinkimus pra- 
kitu valgiu, arba tų valgių vesd> visai nedalyvautų rin- 
verię, aukoja beturčiams. kjmuose
Tai vadinasi labdarybė /“sLA^ veikėjai Pildomo- 
•.. kodėl tu sakai, kad sjos Tarybos rinkimus laiko 
jie pasninkauja sventom svarbiais ne tik grynai savai 
dienom. Juk per šventes organizacijai. Bet yra nuro- 
teikia geriau pavalgyt, negu doma> kad Susivienijimas 
darbo dienom. As, Maiki, aktingai, plačiai ir pastoviai 
per savaitę nedaug mėsos dajyVauja svarbiuose lietu- 
teparagauju; ale nedelioj visuomeniniuose dar- 
man tun būti soldens ant buįge Tad SLA nariai> da. 
stalo, ne kad locka.

i —Mormonai, tėve, kitaip
į pasninką žiūri. Jie sako, vą, kaip ir kiti krikščionys, 
kada žmogus dirba, jam rei- —Bet aš girdėjau, Maiki,
kalinga energija, todėl pas- i kad jie kryžiaus nepripažį- 
ninkauti darbo dieną yra sta ir nesižegnoja, 
neišmintinga; bet sekma-i —Tas tiesa, tėve, kry- 
dienį, kada jis nedirba ir;žiaus jie negarbina. Jie sa- 
daug energijos jam nerei-Į ko taip: Jeigu mes garbi- 
kia, jam gali užtekti vieno inam Kristų, tai kaip mes ga- 
pavalgymo, lr toks pasnin- lime garbinti kryžių, ant 
kas pas juos praktikuoja- kurio Kristus buvo nukan- 
mas tiktai vieną sekmadienį kintas?
per mėnesį. —Nu, jeigu tu taip daug

i —Maiki, aš mislinu, kad žinai, tai pasakyk, kokia 
jie apgaudinėja svietą. kalba jie meldžiasi?

—Jie meldžiasi angliškai.
! —Nu, kas gi noi ės nedė- —O kaip atrodo jų ku-
lioj valgyt silkę? Pasislėpę nigai? 
jie turbūt priedą mėsos, o —Taip, kaip ir kiti žmo-
sako, kad jie pasninkauja, nės?
Ai bečiu! i —O kiek jie moka savo

j —Pas mormonus, tėve, i kunigams algos? 
pasninkas nereiškia, kad! —'Algų savo kunigams
reikia valgyti silkę, žmogus mormonai visai nemoka, tė- 
'gali valgyti kas jam patin-. ve. Jie turi užsidirbti sau 
.ka, bet tik kartą per dieną, pragyvenimą kitur ir 10

—Tai jau čigoniškas pas- nuošimčių to uždarbio turi 
ninkas, Maiki. dar atiduoti bažnyčios rei-

—Ne, tėve, mormonai nė- kalams. 
ra čigonai. Jie yra labai i —Nu, jeigu pas juos toks 
tvarkingi ir praktiški žmo- 'geras parėtkas, tai turbūt ir 
nės. Miestai pas juos švarus Įšnapsas nebrangus, ką? 
ir pavyzdingai suplanuoti, j —Snapso mormonai visai 
Gatvės plačios ir tiesios, negeria, tėve. Saliūnų pas 
kerta miestą skersai ir išil- juos nėra ir girtuokliai gat- 
gai. Ir ne politikierių ar vėmis neslampinėja. Ir nė 

. šventųjų vardais pavadin- vienas mormonas nerūko ta- 

.tos, bet sužymėtos nume- bako. Vaikai auginami pa- 
riais. Žmogus tenai nepa- vvzdingai. Vieni patys va- 
klys, kad ir norėtų. Ir mor- karais niekur neina. Į kon-

cerius ir šokius jie eina su 
tėvais, ir su tėvais pareina 

Visur pavyzdingajuos yra privalomas visiems namo 
jir pas juos yra labai gerai i tvarka.
išlavintų žmonių. j —Bet jeigu nėra nei

—O kokį Dievą jie gar- šnapso, nei tabako, tai jau 
bina? aš, Maiki, nenorėčiau tenai

j —Jie garbina tą pati Die- 'gyventi.

Tad ir tie aukštieji pareigū
nai, kurie per rinkimus gaus

rių skaičiaus pasitikėjimą. 
Tada jų autoritetas bus tin-

Šiais sumetimais ir norisi 
atkreipti SLA veikėjų ir vi
sų narių dėmesį į šių rinki
mų svarbą, ypatingai, kad 
šiais metais jie trumpesniu 
laiku atliekami, o turi būti

visiems lietuviams.
J. Karvelis

Advokatas Steponas Briedis yra 
žinomas visuomenės veikėjas. 
Jis seniai veikia Balfo, ALTo. 
LSS, LDD ir kitose organizaci
jose. Jis yra ir SLA iždo globė
ju. Toms pareigoms jis savo 
kandidatūrą išstatė ir siu metu 
rinkimuose ir nėra abejonės, 
kad visi sąmoningi SLA nariai 
už jį balsuos, kaip patyrusį ir 
draudimo reikalus žinantį žmo
gų. Kad tokią darbuotoją SLA 
turėtą tik daugiau.

KĄ RINKSIME 
SLA IŽDININKU?

Kovo mėnesį vyksta mūsų 
didžiosios fraternalinės or
ganizacijos SLA rinkimai į 
vykdomąjį organą—Pildo
mąją Tarybą.

Organizacijos nariai ge
rai žino, ką rinkti ir už ką 
atiduoti savo balsą.

Nominacijų b a lsavimai 
parodė, kad senoji iždinin
kė NORA GUGIENĖ gavo 
1624 balsus prieš vos nepil
ną šimtą atiduotų kitiems 
kandidatams.

Toks beveik šimtaprocen
tinis išreikštas jai pasitikė
jimas neabejojamai pasako, 
kad tik už Norą Gugienę 
tenka balsuoti kovo mėnesio 
rinkimuose.

Jos darbas ir pareigingu
mas iždininko pareigoms ta 
pilnai parodė.

J. M-ti.

Geriausias būdas paremti 
laikraštį yra gauti jam nau
jų skaitytojų. Padarykim tą.

Pats negalvosi, svetimu protu 
toli nenn rosi.

WORCESTER, MASS.

Gražiai paminėjome 
Nepriklausomybės sukaktį

* Ta sukaktis paminėta va
sario 14 d. Iš ryto buvo no
rintiems pamaldos, o i>o pie
tų masinis susii inkimas, ku
riam vadovavo Jonas Pi- 
gaga.

Vėliavas įnešė karo vete
ranai, himnus sugiedojo šv. 

i Kazimiero parapijos choras, 
kuriam vadovauja Ipolitas 
ĮNauragis, invokacijas sukal- 
jbėjo kun. M. Tamulevičius 
ir kun. J. Steponaitis. Adv. 
A. Milleris pasakė giažią 
Įkalbą ir {>erskaitė miesto 
majoro James D. O’Brien 
deklaraciją.

i Jaurų lietuviukų būgnų ir 
trimitų orkestras giojo gra
ižius dalykus, kongresmonas 
Harold D. Donohue pasakė 
turiningą kalbą, buvo dekla
muojamas Maironio eilėraš
tis. Įspūdingai kalbėjo kun. 
Vincas Mincevičius, atvykęs 
iš Italijos.

Labai įspūdingas buvo 
momentas, kada šv. Kazi
miero parapijos mokyklos 
vaikučiai maldavo Lietuvai 
laisvės. Čia labiausiai pasi
žymėjo Dalia Mačytė ir 
Repšytė. Joms maldaujant 
Lietuvai užtarimo daugelis 
pradėjo verkti. Ir aš nubrau
kiau ašaras nuo savo veido.

Aukų surinkta $1,171. Jei 
oras nebūtų buvęs toks pra
stas, žmonių būtų dalyvavę 
daug daugiau ir aukų būtų 
surinkta žymiai 'daugiau.

Man teko dirbti finansų 
komisijoj, kurią sudarė Julė 
Lendraitienė, kun. J. Stepo
naitis, J. Glavickas ir Vin
cas Mitrikas. Darbas ėjo la
bai sklandžiai. Nuoširdžiai 
jiems dėkoju.

Vasario 13 d. 8 vai. per 
WNEB radijo stotį kongres- 
honas Harold D. Donohue 
ir adv. A. Milleris pasakė 
gražias kalbas. Pirmasis 
kalbėjo angliškai, antrasis 
lietuviškai.

Mirė 14 lietuvaitė
Vasario 19 d. šv. Jono ka

pinėse palaidota 14 metų 
Barbora Čiriūtė, kuri jau bu
vo pasižymėjusi sporte ir 
moksle. Jos liūdi plačia Či- 
rų giminė.

Velionės tėvas James 
Chiras yra Whiting Machi- 
ne Wks. bendrovės vedėjas.

Pasižymėjusi čiuožikė
Vietos dienraštis “The 

Evening Gazette” parašė il
gą straipsnį apie 17 metų 
Kaioliną Kudirkaitę, pasi
žymėjusią čiuožikę.

Malonu skaityti nelietu
vių spaudoje apie mūsų tą 
ar kitą gabų jaunuolį ar jau
nuolę.

J. Krasinskas

MIAMI, FLA.

Balfo pokylis
Balfo 141 skyriaus meti

nis banketas bus vasario 28 
d. Miami Lietuviu Klubo sa
lėje (3655 N. W. 34th St.). 
Visi vietos ir iš kitur atvy
kusieji svečiai nuoširdžiai 
kviečiami bankete dalyvaut. 

KIEK JAV YRA KALINIŲ

1958 metų gale JAV ka
lėjimuose buvo 206,509 ka
liniai, o 1950 metais jų te
buvo 161,587. Taigi,, nuo 
1950 iki 1958 m. kalinių 
skaičius padidėjo beveik 
45,000.

O kad taip Nikita Chruš
čiovas paskelbtų, kiek jis 
turi kalinių. Žinoma,, to jis 
niekada nepadarys, nes jų 
skaičius visus išgasdirttu.

‘KELEI VIU I’ 
sukako SS metai

“KELEIVIO’’ SUKAKTUVINIS POKYLIS BUS 
GEGUŽĖS 1 DIENĄ SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE.

I .Si-nS

PIRMIEJI VAJAUS 
LAIMĖTOJAI

Jonas Savulionis iš La\v- 
rence, Mass. pirmasis įsi
jungė į Keleivio skaitytojų 
gavimo vajų ir laimėjo pen
kių dolerių ir 50 centų ver
tės Stepono Kairio knygą 
“Lietuva Budo.’’

Jonas Savulionis tuo dar 
nėia patenkintas. Jis sten
giasi surasti dar du naujus 
skaitytojus ir laimėti taip 
pat gerą knygą “Mažoji 
Lietuva,” kurios vertė yra 
penki doleriai.

Antrasis laimėtojas yra 
Charles Lake iš So. Bostono, 
kuris taip pat surado du 
naujus skaitytojus ii- už tai 
pasirinko knygą “Mažoji 
Lietuva,” $5.00 vertės.

O Tamsta ar jau įsijun
gei į vajų? Ir Tamsta gali 
nesunkiai laimėti minėtas 
dovanas. Kviečiame į talką 
mūsų skaitytojų šeimai pa
didinti.

ROCKFORD, ILL.

Pagerbtas dr. V. Plioplys
A. L. Bendruomenės su- i 

manymu buvo surengtas 
gražus dr. V. Plioplio 20 
metų daktaravimo sukakties
minAnmoc’ Tomo ri 
iiimvrjiiiicio. yaiuu ucujvavv

vietos organizacijų valdy
bos su šeimomis, vyrų cho
ras ir kt., viso apie 100 as
menų.

Rengiamo minėjimo pas
laptingumas buvo stebėtinai 
išlaikytas iki pat paskutinės 
minutės. Daktaro žmona ži
nojo apie jį, bet ir ji paslap
tį išlaikė.

Svečiams susirinkus, pasi
rodė ir pats daktaras su 
bendiuomenės pirmininku, 
kuris nuvykęs į daktaro ka
binetą paprašė skubiai vyk
ti į Lietuvių Klubą, nes ten 
staiga vienas asmuo susir
gęs k šaukiasi pagalbos. 
Greit sutvarkęs savo seną 
krepšį su reikiamais vaistais 
ir įrankiais, daktaras išsku
bėjo. Atvykęs į klubą ir pa
matęs tiek daug linksmai 
nusiteikusių žmonių, supra
to įeikalą ir tuojaus juokda
masis tarė: “Mane apgavo- 
te.”

Vakarienės metu valdybų 
pirmininkai sveikino ir lin
kėjo daktarui kuo geriau
sios sėkmės ir laimės.

Bendruomenės pirminin
kas J. Kiznis visų vardu įtei
kė gražų naują odinį krepšį 

Įsu aukso raidėmis, o vyrų 
choras medy išdrožtą Vytį.

‘Keleivio’ 55 Metų Sukakties Proga
KIEKVIENAS. KAS TIK NORI. GALI GAUTI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą 

‘‘LIE'iUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
|į kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir 

įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis 
■ j turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $5.50.

ARBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA.’’ 
327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny
goje surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par
duodama už $5.00.

Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenume.a- 

j tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 
| skaitytojas yra toks, kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs.

; J arba nebeskaito jo l»ent du metus).
Nau jas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 

• adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario l iki gegužės 1 d.
I —

Puslapis penktas

Dr. Plioplys savo padėkos 
žodyje pareiškė, kad nesiti
kėjo tokio pagerbimo, nes 
nesąs užsitarnavęs.

Dr. V. Plioplys yra baigęs 
Lietuvos univeisiteto medi
cinos skyrių. Praktikavo 
Vilniuje, bet neilgai—karo 
viesulas nubloškė į Vokieti
ją, o iš ten atvyko Ameri
kon.

Dr. V. Plioplys yra ne tik
tai geras gydytojas, bet 
taipgi uolus ir dosnus AL
To, Balfo, Šeštadieninės 
mokyklos, choro ir kitų or
ganizacijų rėmėjas.

Mes rockfordiečiai linki
me dr. V. Pliopliui kuo ge
riausios sveikatos, sėkmės ir 
ilgiausių metų.

Susižeidė M. Ružienė
Marija Ružienė, veikli 

Balfo talkininkė, nusilaužė 
ranką. Linkiu jai ko grei
čiau pasveikti.

Perkūns

KNYGOS JAUNIMU!

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:

ALNI DAIGELIAI, J. Narūnės irr;,- 
ž.ūrf eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyt linio amžiaus vaikams, c;t‘ iai 
rtapuošta paveikslais, 5*> psl., kai
na .............................................

HNTARĖLĖ. J. Narūnės jrraži pa- 
aka apie žvejų dukrelę, iliustruota,

jepa dovana vaikams, 21 pusi. di
lelio formato. Kaina ................50.05.
’ASAKĖCIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios a- 
kėėios. 175 psl., kaina $2.00

.'AKTYS KARALIŠKI UOSE. lai
do Dovydėno apysaka, 16S psl.,
1 aina ........ . ......................
fSLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakai-es vaikams, • •‘j i>-1.. 
kaina ......................................... $1 .'>0.

'VYNVKĖS, N. Butkienės a- 
nęsakaitės vaikams, 34 psl.,
kaina ........................... S 1.00

fRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomius pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .................................. $2.00

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakoj i.nai ma
žiems ir nemažiems, 130 psl., 
kaina ................................ $2.50

~3£5? 5^:73:52:577? :

Rasi telefonu knygoj
Apysenis vyras šoka su jau

na studente ir jai šnibžda:
— Prašau pasakyti savo te

lefono numerį.
— Jį rasi telefonu knygoje. 
— O kuo tamsta pavarde? 
— Ją taipgi rasi telefonu

knygoj. — atsakė jam studentė 
žavingai šypsodamasi.

I
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MOTERŲ SKYRIUS
J Ibi TE2T

SLA rinkimai ir moterys

A. SVEIKAS

AMERIKONKA

M. MICHELSON1ENE

SLA Pildomosias Tary- serganti vyrą, ji vis randa 
bos rinkimai prasidės su ko- laiko dalyvauti’ SLA, Balfo, 
vo 1 dieną, ši kartą jie tęsis ALTo ir kitų organizacijų 
tiktai vieną mėnesi, nes taip parengimuose. Ji dažnai 
yra patvarkęs 1958 m. SLA kalba per radiją, dažnai 
seimas Chicagoje. Tai yra bendradarbiauja 1 a i kraš-
naujovė SLA rinkimų tvar- čiams. Mes galim tik pasi- domąją Tarybą kovo mėne- 
koj. Seniau i inkimai eidavo džiaugti, kad ji vėl apsiėmė sį, balsuokime už Norą Gu 
per du ištisus mėnesius. Tai- kandidatuoti SLA iždinin- gienę iždininkės pareigoms 

ir už Euphosiną Mikužiūtę

Kokį tik darbą Euphrosi
na paima, viskas eina sklan
džiai ir sėkmingai.

Man malonu, kad ji, išbu
vusi eilę metų SLA iždo glo
bėja, vėl apsiėmė toms pa
reigoms kandidatuoti. Ji tu
rėtų gauti daugiausia balsų, 
nes tinkamesnio ir gabesnio 
asmens toms pareigoms mes 
neturime.

Taigi, renkant SLA Pil-

Nepamirškime, kad vita- KAIP PAUKŠČIAI MIEGA 
minas C sustiprina mūsų at-
sparumą ir sloga apsikrėsti, 
to dėl vartokime pakanka
mai citrusinių vaisių (oran
čių, citrinų, greipfrutų ir 
kitų), susirgę gerkime daug 
skysčių. Sergantis sloga, jei 
bus atsargus, apsaugos daug 
kitų žmonių nuo slogos. 

KAIP ŽUVIS RŪKYTI

i e.-ir.yy ’

—Tai, sako, kai kas prasigyvena, kad pažinti nega- gi. SLA kuopos turi šią per- kės pareigom. 
Ii. Gal ir manęs mama nepažintum, kaip su karieta at- mainą Įsidėmėti, kad nepa
važiuočiau.—lyg ir juokėsi, lyg ir motiną Įtikinti norė
damas, kalbėjo Jurgis.

—Kur aš Tavęs vaikeli jau nepažinčiau!—prikai
šiojančiai atsiliepė motina ir tęsė: ... , . . A ,

-Kad bite katras iš jūs,'vaikeliai, būtumėt, kažin ple <i°n»na mą lietuvių vi- 
kiek metų pražuvę, tai yBt.de jus net nuluptus visada at- k„,. žmon& jau deda 
pažinčiau,—giliu įsitikinimu Gražulienė kalbėjo.

Mažiausioji Onutė skersomis i motiną pažiūrėjo.
Ji nekaitą matė avi ar veršį lupamą ir negalėjo suprasti 
palyginimo, kaip tai žmogus’ gali būti nuluptas. Labai 
jau baisus vaizdas jai susidarė.

vėluotų su balsavimu.
SLA Pildomosios Tary

bos rinkimai yra svaibus 
į įvykis ne vien jos nariams:

—Mama, o kas jau žmogų lupa?! Ir kaip jau nulup
tą pažintum?!—išsprogdinusi akis motinos klausė. Gra- 
žulienė užmetė aki ant nustebusios Onutės ir nusijuokė:

—Ugi taip dukrele: paima ir nuneria kailį smalsioms 
mergaitėms: bet aš savo Onutę vistiek atpažinčiau ir nau
ją kailiuką atauginčiau.—juokavo
ir paglostė mergaitę.

Įdomautis, kas per šiuos rin
kimus bus išrinktas Susivie
nijimui vadovauti.

Bet SLA nariams tokio 
klausimo neturėtų būti. Jie 
žino, kas sudaro jų organi
zacijos Pildomąją Tarybą 
dabar. Ir jie žino, kad šiuo 
metu geresnės vadovybės 
negalima išrinkti, todėl jai 
turi būti pavesta ir toliau

Gražulienė, papui tė Susivienijimui vadovauti.
Žinoma, niekas neužgin-

EUPHROSINA MIKl ŽICTĖ
iždo globėjos pareigom. Jos 
užsipelnė mūsų paramos.

AMERIKIEČIAI APIE
DR. V. SRUOGIENĘ

Naperville, ilk, mieste iš
einantis laikraštis ‘‘The Na- 
perville Sun” sausio 21 ir 28 
dienų laidose ištisus pusla-

Ontario ežero pakraščiu 
nuo Windsoro iki Toronto, 
ypač Cimko ir Tellsenbur- 
go apylinkėj, gyvena daug 
lietuvių, kurie turi progos ir 
žuvų, ypač ‘’smelts” sužve
joti, bet nežino kaip jas iš
rūkyti.

Aš būčiau dėkingas, jei

Įvairiai. Gervė miega sto
vėdama ant vienos kojos. 
Taip pat miega ir flamingo, 
be to, ji galvą pakiša po 
sparnu. Šitie paukščiai te- 
tupi tik tada, kai peri.

Tupintieji paukščiai mie
ga ant medžių šakų.

Patogiau įsitaiso miegoti 
žuvėdros ir dauguma ančių 
veislės paukščių. Dauguma 
jų ir pelikanai miega ant 
vandens, toliau nuo kranto 
dėl saugumo. Daugelis jų 
miegodamos iriasi viena ko
ja ir tuo būdu sukasi vienoj 
vietoj aplink. Paprastai jos 
miega būriais.

Labai įdomiai miega put-

Kita užsipelniusi veikėja 
yra Eufrozina Mikužiūtė,

Vakare Gražulienė subarė vvrą: ‘‘Kodėl tu nesu- čys. kad Susivienijime yra ir SLA iždo globėja, kuri tas
darbščių 

gerumo ir 
darbštumo neužtenka. Rei
kia dar didelio patyrimo. O 
naujai išrinkti žmonės nega-

draudei- Jurgio? Paskui vaikas tikrai užsimanys važiuoti daugiau geni ir 
už marių.” ‘ žmonių. Tačiaus

—O tegul,—Gražulis atsakė,—visiems prie daik
to žemės permaža, o jei vaikas galėtų uždirbti ir sugrįžti, 
tai sau gerą gyvenimą galėtų susikurti. Jei jau norės va
žiuoti, tai vistiek nesulaikysi. Tik verčiau tegul palau- reikia ilgų metų. Pil-
kia bent iki kariuomenė kus beprieinanti. Tai vietoje domosios Tarybos nariai tu- 
Rosijos galės i Ameriką važiuoti. Amerkoie dar pini- ri būti kvalifikuoti savo pa- 
go užsidirbs, o Rosijoj carui už dyką turės bernauti,— reigoms. Dabartiniai Pildo- 
aiškino žmonai Gražulis: o toji išmintingos vyro kalbos mosios Tarybos nariai tas o-į,, k-»ih» Amerikos istori

pius prirašė apie dr. Vandą i man parašytų per Kelei 
Sruogienę, žymią mūsų isto- yi° tarpininkavimą

kas nors mokančių tas minė- ’Peįės; Jos sutupia ratu sna- 
tas ir kitas žuvis (gal kiek-! Pais i lauko pusę. Tą daro 
vienai yra kitoks būdas) rū- ka.d kokiam prie- 
kyti per Keleivį pamokytų Parodžius, vienas ar 

daugiau paukščių jį galėtų 
pamatyt ir triukšmą sukelti.

rikę, didižiausios Lietuvos 
istorijos autorę, kuri yra ir 
Keleivio bendradarbė.

Minėto laikraščio bendra
darbė Genėvieve Towsley 
rašo, kad jos susitikimas su 
dr. V. Sniogiene paliks ilgai 
jos atmintyje—tokį įspūdį 
padariusi jai dr. V. Sruogie
nė.

Towsley daug vietos duo
da dr. V. Sruogienės pasa
kojimams apie savo gyveni- 
įmą, o taip pat savo vyro ra-

Stasys Taurinskas
So. Woodslee, Ont. Pasaulį valdo vyrai, 

moterys.
o vyrus

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

pareigas jau per daugelį 
metų pavyzdingai atlieka.

Euphrosina Mikužiūtė yra
baigusi Chicagos universite-kurie DIENOJANT, “knygnešių karaliaus’
X. °___ x__ ___i._i.-_ x._i._ hytujo r»auo OlUUgOb, KUIlb, sūnaus Kinro Bielinio idomūs atsi.

kaip žinoma, vokiečiu buvote gamtos mokslus baka-
riauro laipsniu. Vėliau, ten |<alinta.s koncentracijos sto- 190- 
pat studijavo draudimą ir Vykloje, kurią rusams užė-
ėmė specialų investmentų 
kursą. Depresijos metu ji 
mokytojavo, dėstydama an

pasiklausiusi giliai susimąstė. Gaila buvo Jurgiuko, bet pareigas gražiai ir sėkmių- ‘ir pilietybę. Tuomet SLA
—...„i.....-,—— gai atlieka. Vienok m»n K—------- • -.o -------- 11tiesa atrodė vato samprotavimuose.

sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

mus, buvo grąžintas į Lietu- 
,vą, ten prievartautas rašyti 
pagal Maskvos kurpalių, bet 
tam spaudimui nepaSiuaVęS

METAI. Kioro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ......................................... §6.00

kai,, moteriai voaė “ūui B*'?0 CkiSagaL18 .““t Mos greičiau miręs.
Kaitą jau pasiryžęs Amerikon važiuoti, Gražulių moteru vaidmuo Pildomo- X?rte e a*’!e, ? ’ Laikraščio straipsniai pa-
is namie nenurimo. Susirašė su Juozu Palubiu Ame- m Tm-vhni T J35. "rta.daI* dol?n* Įvairinti nuotraukomis.

Jurgi
rikoje, pinigus keliui ta

joj Taiyboj. Ar jos užsipel
aT ir ?Of!Žiai. ”ėnesius> savaites nė, kad mes už jas balsuo- n“u<? v SodeneTnekn^a bu-

u- dienas skaitė, kada reikės traukti 1 Prusus. tume? stoliai Susivienijimui. SLA krašte. Pta-
;PiI<iomoj‘i, Taiyba pavedė dėjusi čia savo ‘‘karjerą”

Kai kurie namai buvo tušti

Kai vieną lietingą rudens dieną visų namiškių išly
dėtas skyrėsi su tėviške, širdį jam suspaudė i akmeni.
Graudu pasidarė iki skausmo, bet ašaros neištryško. Ma
žoji Onutė matė skausmą brolio veide ir. norėdama ji 
paguosti, apkabinusi ausin sukuždėjo:

—Jurgiuk, aš pas tave atvažiuosiu . . .
Jurgis, per skausmą šypsodamas, plaukus jai pakede

no, bet nieko nesakė: žodžiai per gomurį nelindo, jie ak
meniu kur tai krūtinėj skendo . . .

Atsiskyręs nuo namiškių, Jurgis, išsigandusiu žvilg
sniu, lyg nuo bandos atskirtas jautukas, perėjo rubežių.
Apsiblausęs ir negalėdamas atgauti tėviškėje buvusio aiš
kumo, važiavo per Vokietiją ir plaukė per jūras ... Po 
jūros kelionės dar labiau suvargo ir kaip išlipo iš laivo, 
viskas atrodė miglota, nors saulė švietė. Niekada anks
čiau Jurgis nepažino tokio nuovargio. Kai prisiminė sun
kius namų darbus—rugių kirtimą, javų vežimą paskubo
mis, kad nesulytų, šienavimą ir net griovių kasimą, tai 
nuovargis nuo tų darbų buvo kitoks. Nors raumenys ir |
sąnariai gėlė nuo Įtempto darbo, bet poilsis saldus buvo bailinę iždininkę, Norą Gu- 
ir visa aplinka šviesi. Taip aišku viskas. O čia dabar nie- gienę. Niekas, o niekas ne
ko nedirbi, bet nuovargis tave lenkia ir viskas aplink lyg ga^ pasakyti 
migloje atrodo . . .

Atsidūrė Jurgis South Bostone. Palengva ėmė pra
tintis, bet vistiek, rodos, saulė ne ta pati atrodė ir ne to-

NORA GUGIENfi

Pirmiausia paimkime da-

Mikužiūtei tuos namus tvar- namų vaIytoja> jj dabar Au. 
kyti, duodant jai tiktai 5% roros kolegijoj dėsto rusų 
nuo pajamų. Ji juos sutvar- kalbą, 0 kitais metais yra 
kė, pripildė nuomininkais pakviesta dėstyti dar Rusi- 
ir daugeliui namų gavo pir-’jos istoriją jr literatūros is- 
kėjus be aukšto komiso. į tori ja. Ji gyvena kartu su

Antrojo pasaulinio karo dukra ir žentu, žymiu sme-

kad ji toms 
pareigoms netinka, kad kas. 
kitas galėtų jos darbą ge
riau atlikti. Ji tvarko ir pri

metu ji dirbo kaip kontrak
tų analiste prie karo inžinie
rių, kada ši valdžios įstaiga 
pirko ir nuomavo viešbu
čius, milžiniškus pastatus ir 
žemę už šimtus milionų do- 

, derių.
■ Kada šis darbas buvo 
baigtas, Mikužiūtė persike
lia į karo cenzūros biurą, 
kur sekė priešo veiklą Ame
rikoje ir kitur.

Po karo ją matome dir
bant kaipo tarptautinės pre
kybos žymią specialistę bid
onų dolerių vertoj kompa
nijoj, kur jai yra duota pri
vati raštinė ir kelios sekre
torės.

genų chirurgu Bylaičiu ne
toli Batavijos, III.

NEPLATINKIME LIGOS

ie vietoje kaio Laukai'čiu-se «avo < rauea Juozą Palubi žiūri SLA ižd? kaip tikras Dar mokykloj
je vietoje, Kaip LauKa.tiuo.--. savo tuaugą Juozą t-aiuoi ekspertas Ją ga|jma tiktai u.-.j-----,.................... ,---------
rado bedirbanti garbamėje prie skūra. Darbas sunkus, paįirti u? toki dart)štumą j 

dvokiantis ir visai neponiškas: gyveno “ant burdo” pen- Ąžiningumą. 'ji žino SU
ir

SLA

būdama ji renka aukas nuo 
karo nukentėjusiems -Lietu
vos gyventojams. Vėliau įs
toja į kelias lietuvių organi-ki vyrai viename kambaiyje susikimšę. Oras duslus, ro- reikalus nuo A iki Z. Net iš 

dos, užtrokši. Nei tokio duslumo, nei tvankumo Lietuvo- valdžios inspektorių ji gau- žarijas, dalyvauja įvairiuo- 
je nematė. Nepatiko Jurgiui Amerika. Pasikalbėdavo su na pagyrimų už tvarkingai se komitetuose, gauna aps

čiai vietos anglų spaudoj re
klamuoti Lietuvių Dieną Pa
saulinėj Parodoj, Vaitkaus 
skridimui į Lietuvą ir t. t. 
Pati suruošia milžinišką 
banketą Congress viešbuty
je su Vaitkum atsisveikinti 
ir p. Skipiti iš Lietuvos su
tikti.

Amerikos Lietuvių Tary-
da buvo prisipažinti, kad po viso pasiryžimo, visų pastan- tą darbą atlikti. SLA yra,bos Chicagos skyriuje ji iš- 
gų vyras papuolė į vargu svetimame krašte. Todėl visi milioninė įstaiga, o ne ko- ,buvo 9 metus sekretore, vė-

i-------------  — -------------- -----------------kjos pampinės draugijos ,liau vicepirmininke, o da-
kasa, kurioj yra keli dole- ^bar jau antru kartu pirmi- 
riai. ninkauja. Ji labai rūpinosi

Nora Gugienė .via energi- jjr šių metų sėkminga Vasa- 
jos kupina moteris. Nežiū- no 16-sios minėjimu, jame 
rint, kad ji beveik kiekvieną pasakė gražią įžanginę kal- 
dieną lanko savo sunkiai ^bą.

Palubiu ir kitais vyrais, šie jau labiau apsipratę buvo. ir aiškiai parašytus iždo ra- 
Tačiau ir juos nemažiau savojo krašto ilgesys slėgė. Bet portus. Naujam iždininkui 
ką gi darysi? Negi grįši be pinigo svieto pajuokai. Atva būtų stačiai neįmanoma to
žiavo gi užsidirbti, kad grįžus išgalėtų gerą ūkį nusipirk- ki darbą atlikti. Daug laiko
ti ir gerai įsitaisvti. Todėl visi vvlėsi tais galimumais ir PiaeitV ’ 1 susipažintų su 

.. , ... . , . . . painiais draudimo reikalais,ypatingą malonumą jaute pasiųsti dovanų ir pimgų na- į, kIaM o , ir nuos. 
miskiams Lietuvoje. Tokie pasiuntimai pnduodavo jiems toklj Susivienijimui būtų 
daugiau pasitikėjimo savimi ir rodėsi ateityje viskas bus padaryta, Nemanykim, kad
pasiekiama. O kas buvo be darbo, tai nieko nerašė. Gė- kiekvienas SLA narys gali I
11 • J I • - 1*1 J • n T A ’

siuntė dovanas, pinigus ii- savo fotografijas poniškais 
rūbais . . . žiedais, laikrodžių grandinėlėmis . . . Minti
mis Lietuvoje gyveno, vaizdavosi, ką namiškiai apie juos 
kalba, kaip jų laiškus skaito, dovanas vertina, kaimynams 
ir pažįstamiems pasako ja. Ir tas sustiprindavo dvasioje. 

(Bus daugiau)

Dabar daug kame slogų 
metas. Kai kur tikra epide
mija. Vieniems tą ligą suke
lia maži gyvūnėliai—viru
sai, kiti suserga dėl to, kad 
jie yra tam alergiški, labai 
jautrūs. Kol kas dar nėra 
surasta tokio vaisto, kurie 
užmuštų slogą sukeliantį vi
rusą ir žinovai sako, kad 
slogą visiškai nugalėti bus 
sunkiau negu paralyžių, o 
kol kas jie pataria: Šiltai 
apsivilkti ir apsiauti, gerai 
valgyti, pakankamai miego
ti, perdaug nenuvargti, 
vengti sergančių sloga.

įsidėmėkime ypač pasku
tini patarimą, nes jo nevyk
dydami kenkiame ir ki
tiems.

Dažnas mūsų sirgdamas 
sloga eina dirbti, lanko su
sirinkimus, svečiuojasi ir 
tuo būdu platina ligą.

Kaliais ir sergant neiš
vengiama su žmonėmis ben
drauti, bet ir tuo atveju ga
lima būti atsargesniems. 
Nečiaudėkime. nekosėkime 
burnos neužsidėję nosine. 
Tokiais atvejais naudoki
mės popierine nosinaite, ku
ria vieną kartą nanaudoję 
galime tuoj išmesti, nes nau
dojant paprastą nosinę 
daug kartų, ji išdžiūsta ir 
ligos sėklos pasiskleidžia 
kitų auku ieškoti—ligą pla
tinti.

ŽVILGSNIS I PRAEITJ. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl- kai
na ......................................... §5.00.

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

464 psl. Kaina ....................... §6.50

j LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
I surinko ir suredagavo Jonas Ba

lys, 472 dainos «u gaidomis. Ang
liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
326 pusi. kaina ....................... §5.00

MAŽOJI LTETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. I.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl..' 
kaina ......................................... §5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus paaikal. 

bėjimus. Kaina ................... 75 Cnt.

MARLBOROrOTPS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ §1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne- 
užmirštamas aprašymas, ka iis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 4S3 
puslapiai. Kaina ................... §5.00.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl- 
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku suki'imo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ §3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ............................ §4.00

J
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 

meninių formų nlėtoiimosi nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dangvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ...................  $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriai’čiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... §2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT. 
STAUS VIETININKAS? Pariišf 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... §1.20

MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina.................................... §2.50

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20.000 žodžių, <168 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

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

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................... §4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....§4.50

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina §5.00

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. §2.00

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

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina.......................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Paraše dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... -z §1.00

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................. §1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina........................... §2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ____   §1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ............ §4.00

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

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

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidarąs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RfiS, 32 psl., kaina...........  25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina .......................................... §10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats būvąs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystAą dėl moterystės. 
Visos trvs dalys įrištos j vieną 
knygą, kieti viršai, 031 poslapis, 
kaina ę§.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway -------- :--------- So. Bo*ton, Mas*.

f
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VIETINĖS ŽINIOS

Nereikėjo į Aziją važiuoti rio 16-sios minėjime. Gra-

Kas norėjo pamatyti Azi-

LDD 21 KUOPA 
REMIA “KELEIVĮ**

Vasario 21 d. Lietuvių Pi-

Pagerbe J. Arlauską

Sandaros 7-ta kp. vasario 
21 d. savo patalpose suren-

SLA 365 kuopa 
laimėjo $1,200

•■į e ssac s bwke - —s.', “s

i- ’š^o ,±T»raugijos 21 ųkuop«

Atmetė apyvartos mokestį ri> ir «7cn.0 aP‘e.. Xew Yorką. Jis * ’ pats ar jį žinantieji prašom rąžyti:
-------------- Į Salomėja Kriaučiunaitė-Kazokienė

Gubernatorius F. Furco- Į ltsr
lo vėl buvo pasiūlęs apyvar- ar^ rašyti: 
tos mokesčio (sales tax) įs-

USSR

Kriaučiūnas 
841 E. Second St.,
So. Boston 27. Mass.

turėti Tarptautinio Instituto 
bankete praeitų penktadie
nį, kuris buvo didžiojoj Sta- 
tler viešbučio salėj. Tai bu
vo 23-ias tos organizacijos 
toks banketas. Ten galėjai 
pamatyti indų, indonezie
čių, siriečių, arabų, japonų, 
kiniečių, o gal ir kitų, pasi
puošusių savo tautiniais dra
bužiais. Pridėk prie jų tauti
niais drabužiais pasipuošu
sius europiečius, tai ir turėsi 
tikrai margų kaip genys vai
zdų. Kiek ten buvo svečių, 
kas suskaičiuos, o buvo keli

——JT V” vsusirinkimas kuriam vado-ne tik didelis bostoniečių ‘produktų suvartojimo’ kon- 
žhS. -būrys, bet taip pat svečių is testą ir gavo $1^00. .

mas Park salėj dėl scenos, s pranešimu su-Worcesterio, Brocktono ir! Tai tikrai sveikintinas lai-
mažumo 14 moterų choro 't valyta‘ » ;kltur visag buv0 Ar. mėjimas. Tokią didelė sumą
dainų buvo jrekorduotų, o pinota, ?atl. ^opa turi pei riminiu
čia į scenų išėjo gyvos dai- 1^0 narių, kad pernai mue o1 "
nininkės tautiniais drabu- 3 nariai, o naujų įstojo 12. 
žiais pasipuošusios. Ir dai- metus kuopos iždas pa- 
navo jos labai gražiai. Plo- didėjo ir šiuo metu jame yra 
jo mūsiškiams, man atrodė, nevienas simtas dolerių, 
daugiausia, nors, kaip minė- Kuopa pernai surengė ban- 
jau, visi gerai šoko. ket4> gegužinę, kortų vaka-

... u . rų, ant jos pečių gulė ir
Tik pranešėjas buvo bio- draugijos suvažiavimo' pa- <rF _______ ,

gas. Jis turėjo nors iabai ruošiamieji darbai ir vaka-įkas, J. Lekys, A. Čaplikas, 
trumpai šokių turinį atpasa- rfenė atstovams pagerbti. J. Roman, J. Tumavičienė, 
koti. Ar daug, sakysim, sa-> Pernai kuopa draugijos! P. Viščinis, J. Sonda, A. Na-į 
lėj buvusių yra matę ranki- suvažiavimų pasveikino su maksis, O. šiugždienė, A.

pinigų į kuopos kasų įmokė-
Banketą pradėjo J.

lerienė ir pakvietė banketui nanW kišenes nereikejo ne 
vadovauti A. Andriulionį. cento judinti. Susivienijimo

dolerių.! Kalbėjo: S. Jokubauskas, v .^ uvoistasas
J. Krasinskas, K. Jurgeliu- ginamas radijo progra-
nas, adv. J. J. Grigaitis, adv. m°Je’ Tai^ra P^P^da
M. Kowel, dr. A L. Kapo- fe ^os PaJamos ma^ary
chy, Arlinskas, V. Stelmo- elorn&*T T _1__A ___ ___ ■ ■ ■■ ■

Serga K. Banevičius

Senas Keleivio skaityto-
tūkstančiai. Ir ne tik įvairių Į J®? stakles ir kaip jomis au- šimtine dolerių, o Vasario Tomkus, A. Matjoška, M. Įūvi^^lanktrioias Karolte
rasiu ir tautų, bet ir amžiaus c zia™a‘ P to nemaC1}^ ir_be 16-sios pioga ALTui aukojo IVenis. Visi iš skirtingų taš- x._ x.-._
—senelių, kurie visų laikų Pykinimo pate sokis žiū- $25.oo. Tiek pat ir šiemet.
sėdėjo, ir žvalių jaunuolių, f0™! ?egah padalyti tokio Valdybos apyskaita susi-
kurie aistringai šoko tikrai kokl J* rinkimas patvirtino,
geram orkestrui griežiant įf.notų» tu? soklu 1Sieis'i Šiame susirinkime priim- 
Toj didelioj minioj lietuvių iAudimo^' U naUJa "arė Antanina Ma'

, - j • • • - t Banevičius (Bomavic), tikkų žiūrėdami primine Juo-! . v v ...* . , , • j-r • Dz. ė pnes porų savaičių iš Cam-zo Arlausko indeli i Bosto- 1 , 1 •. . 1 . . .bndge persikėlęs gyventi įno lietuvių visuomenini gy-! K *
venimų.

tatymų, bet pereitų savaitę 
Mass. atstovų rūmai jį ir vėl Mano dėd- Vincas 
atmetę 185 balsais prieš 47

LENKIJA

Didelis susidomėjimas 
lietuvių liaudies menu

(E) Lenkijos laikraščiai 
gausiai paminėjo lietuvių 
liaudies meno ir taikomosios 
dailės parodų, kuri sausio 
9 d. buvo atidaryta Varšu
voje Kultūros ir Mokslo Rū
muose. Parodos direktorius 
esąs A. Reimeris. Parodoje 
rodomi 500 darbų. Paroda 
atidarė Lenkijos Kultūros 
ir Meno viceministeris Z.
Garsteckis. Lenkų laikraš
čiai pabrėžė didelius lietu- ... . .. .. A .. Ieškau Petro LTKOS. kilusio išVių gabumus meno ir taiko- Medinų km., Veprių valse., Ukmer- 
mosios dailės srityje ir deda jXš 
kai kurių kūrinių nuotrau
kas.

TAMOŠAITIS, 
gyveno ir mirė Xew Britain, Conn. 
Ieškau jo vaikų: dukters Stasės ir 
kitos dukters ir sūnaus, kurių vardų 
nežinau. Jie patys ar apie juos ži
nantieji. rašykite šiuo adresu:

Ona Tamošaityėė-Sarakalskienė 
šaukuto paštas
Radviliškio rajonas 
Lietuvos T. S. R. USSR

Stanislovas Dambrauskas, Lietuvoje, 
ieško giminių Dominyko ir Juozo 
Dambrauskų, taipgi Juzės ir Ievu
tės Dan-.brauskaiėių. Lietuvoje jie 
gyveno Burkų kaime, Šiaulių vals. 
Išvyko į Ameriką prieš karą. Jie Im
tys ar juos žinantieji rašykite:

Mrs. Barbora Kline
907 Pine Street,
Kulpmont, Pa.

Turiu svarbų laišką iš Lietuvos ir 
ieškau Jono ir Juozo Matusevičių iš 
Veiverių kaimo Mariampolės apskr. 
Jie patys ar juos žinantieji prašom 
atsiliepti adresu:

A, r. Simon VVeaver 
•167 Reservoir Avė.
Bridgeport (t, Conn. <9

buvo palyginti labai mažaf, palia?°:. ’’Au1?!n?0 tuzienė. Pradžioje susirin- 
kis. Ateityj Sambūrio ve- kimo susikaupimo minute 
deją turėtų reikalauti tokio pagerbta mirusi narė Vikto- 
paaiškinimo. torija Juozėnaitė-Jackevi-

Salės prieškambary buvo čienė.
ėumeiiu u užuiti tautų maisto stalai. Kiek-1 Nutarta pasiųsti linkėji- 
**I Hienų U pana įViena tauta turėjo savų vai- mu greičiau oasveikti ser- 

miecių— ir sesių tautų ben- ! . Lietuviu stala tvarkė K U <reiciau PasveiKii ser dras kombinuotas valsas K* ganhems nariams Čepui ir

Primintina, kad banketas Kovo 12 d. nutarta rengti 
visuomet prasideda iškil- kortų vakarą Str&nd Cafe 
mingu Bostone esančių įvai- **lėje.
rių valstybių konsulų mar- P- Brazaitis priminė, kad

bet užtat scenoj jie vyravo.
Programų šiemet sudarė 

tautiniai šokiai, kuriuos šo
ko 5 tautos—lietuvių, portu
galų, indų, armėnų ir pana-

(vokiečių, filipinų, lenkų, 
švedų, latvių ir ukrainiečių) 

Programa buvo labai ge
rai parinkta, a p g alvota, 
įvairi, įdomi ir meniškai at
likta. Mums labiausia rūpi, 
kaip pasirodė mūsiškiai. To
kiais atvejais visu omet 
mums atstovauja Onos Ivaš- 
kienės vadavaujamas Tau
tinių šokių Sambūris. Ir rei
kia be komplimentų pripa
žinti, kad jis gražiai atsto
vauja.

Ir šį kaitą buvo šoktas 
Aštuonnytis, kurį p i r mų 
kartų matėme šokant Vasa-

savo namus Arlingtone,
staiga susirgo ir paguldytas Raštu gražiai sveikino Cen?ral liggoninėn SoiŠer*

SLA prezidentas P 
ir P. Kesleris.

J. Keslerienė visų vardu 
įteikė J. Arlauskui dovanų.

Julija ir Juozas Arlauskai pasveikti 
visiems nuoširdžiai dėkojo 
už tokį gražų ir netikėtų jų 
pagerbimų.

Ž-tis

Dargis vjne jo sveikata eina geryn
ir manoma, kad netrukus jis 
galės grižti namo.

Linkiu Karoliui greičiau

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS

ŽEMESNIS UŽ ANGELUS

A. V.

Pusmetis nuo Stasio 
Vaitkevičiaus mirties

Kaip neprotinga taip manyti tam, 
kurs nežino nė kaip visata atsirado, 
nė pilnai nesupranta įstatymų, ku
rie valdo nesuskaitomus milijonus 
dangiškų kūnų, kuriuos jis gali ma
tyti per savo žiūroną, kuriuos Tvėrė
jo įstatymai sulaiko nuo susidūrimo 
vieną su kitu. Jis juk nežino kiek to
li šitos erdves siekia už ribų, kokius

Vncarin 5>1 H cnknkn nn. Į™*.. j«.. niekingasis tolimatis. Visa, vasaiio G. SUKaKO pu Jls zlnO( yra tljj tjej. jam pa- 
sė metu, kai mirė taurus Že-;s‘sekė1.i* ž.em«? elementų padaryti' I COl, O >*Kn ♦ n I An I - m .

Serga K. Mockus

šu. Jų užpakaly žygiuoja Keleiviui sukako 55 metų ir 
tautiniais drabužiais pasi- pasiūlė ta proga jį paremti, 
puošę svečiai, kurie nori da- V. Anesta įnešė pasiūlymų Kazys Mockų 
ĮyysmK varžybose. Toks skirti $25, o K. Zabitis— [gydosi Baptist Ii 
maršas buvo ir šiemet. Mūsų $50. Dauguma balsų nutarta 
garbės konsulas A. Shallna sukaktuviniame bankete ge- 
šiemet jame nedalyvavo. gūžės 1 dienų pasveikinti 

Gražiausia tautiškai rū- Keleivį ir įteikti jam $25.00 
bais apsivilkusi pripažinta dovanų.
pakistanietė. Gavo dovanų V. Anesta įnešė sumany- 
ir keli kitų tautų atstovai. I kuopos susirinkimus 

kviesti pranešėjus sveikatos 
J* V-ga» jj- kitais klausimais. Tuo bū

du susirinkimai būtų įdo-I
į mesni, turiningesni. PavestaVAISTAI LABIAUSIAI YRA REIKALINGI ŽIEMĄ J valdvįaj' tuo pasirtpinti.

A«t.S SI*EclAC.Zv>O4 AMĖS J Ų SIUNTIME s - ir
Asmobron 100 tablečių (astma) ................................................ $2.30
Aspirinas (Bayer j zou .abiecių (nuo šalčio ir galvos skaud.) $1.55
Aureoaucioas po 25u mg. itt Kapsulių (antioiuukas) ...........  $9.45

k- Aureomicinas tepalas 3V*, 1 uncija ........................................... $3.20
Ben t karu mas luu' tablečių (širdies ligoms) ............................. $8.95
Capsolin 4 tubes (nuo leumatizmo) ..... ..................................... $2.60
F. 99 20 kapsulių (odos ligos) ............ ................................... $3.20

-1: Irgapyrin 50 tablečių (nuo reumatizmo) ...................................... $5.65
rĮr Largactil po 10 mg. 10O tablečių (neurozė) ............................. $2.35

Kepenų ekstraktas Forte, 6 ampulės po 1 CC (anemija) ....$4.10
-a Penicilinas Proc. oily 1x10 cc (3.000.000 vienetui ................ $1.30

Penicilinas Crystal. 10 x lOO.OOo vien.............................................. $2.10
Penicilinas Lozenges 250 tablečių ............................................... $2.00
Robaden 12 ampulių (žaizdos vid.) ............................................... $7.05

rK Seromycin-Cycloserin po 250 mg. 40 kapsulių (džiova) ____ $23.60
Serpasil po 0.1 500 tablečių (aukštas kraujo spaudimas) .. $6.20

kt Streptomicinas 10 gramų (džiova) ............................................... $3.50
k4 Vitaminai A&D (Halisterinas) 100 kapsulių ..............................  $1.05
# Vitaminai B Complex Forte 100 tablečių ....................................... $1.20
ir Vitaminai B_12 po 20 mcrs. 100 tablečių....................................... $2.75
t!4 Vitaminai C po 50 mg. 100 tablečių................................................ $1.00
k4 Vitaminai D (Calcivitan) 100 tablečių ............................................ $1.20
k4 Vitaminai E po 10 mg. 100 tablečių ................................................. S2.50-
35 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 
I aukščiau 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 rūhu ir odiniu žaketų, vilnoniu medžiagų apsiaus
tams. kostiumams, suknelėms, sveterių, šalikų, šiltų apatinių, ant
klodžių. lovos uždangalu, rankiluosčiu. batu, odos batams ir laikrodžių.

Prašykit ir mūsų sąrašo STANDARD FOOD PARCELS.

Valdyba palikta senoji: 
Pirm. P. žiruolis, sekr. N. 
Jonuška, fin. sekr. V. Ane
sta ir ižd. M. Strazdienė. 
Naujai išrinktas vicepirm. 
K. Zabitis.

I
GERIAUSIA DOVANA

... ‘i,. ... ... J sau tolimatį arba teleskopą, ir jį pa-
Vpilrlii« RfKtnnn lietuviu maltlS btaSVS V aitkeVlClUS. • naudojant pamatyti erdvėse daug 
veiKius no^ono lietuvių o našlė ir sūnus da- daupau .!*?“ nbuvo galima matyti

visuomenes narys, zurnahs- ,v euon10. asie 11 sunus» «a „uoga akimi. Be to. jis patyrė, kad , V ><1 • • lvvauiant nemažam velio- kiekvienas pasaulis erdvėse judatas Kazys Mockus susirgo ir < , . . . / , . taip griežtai nustatytu greitumu, kad
o-nninp? ni° D101*“11! bUHUl, tą SUkak- žmogus gali apskaitliuoti ir pasaky- 
feoninej. va- ti kokioje vietoje minėtasis pasaulis

t» anuiinaniai « art>a planeta bus už šimtų metų; bet
Sai’io 22 d. j*5 ne**no- kodėl jų greitumas nesi

keičia.
Mokslininkai sužinojo, kad visa 

medžiaga susidaro iš atomų. Jie gali
________  net “suskaldyti atomus.” Bet jie ne-

padaryti nė vieno? Su jais yra Gi ipaS UZpUOlė ir Gam- taip, kaip pasakyta vaikų dainelėje 
Johnson-Januškis savo bro- bridge gyvenančius Juozą sudufusį kiaušinį kad -visi ka-
i. • i i* - ▼ -i • raliaus arkliai ir visi karaliaus vvrailio ir brolienes Januskių ap- Vinciūną ir jo žmoną. Lm- 
lankyti. kime jiems greit pasveikti.

Lankėsi Juozas Johnson
Praeitą savaitgalį į Bo

stoną buvo atvykęs Juozas
Serga Vinciūnai

TAZAB
SI Rewrroir Si. CAMBRIDGE, M»«». Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką)

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant**, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai**, kaina $6.00.i

Jas galite gauti ir Kelei- 
,vio administracijoje:

636 Broadvay.
Boston 27, Mass.

Sovietų embasada Washingtone praneša, kad šiais 
metais ribotam žmonių skaičiui bus leista aplankyti Lietu
vą. Atsakomingi pareigūnai tvirtina, kad kelionėms vizos 
bus duodamos, nekreipiant jokio dėmesio i tikybinius ar po
litinius keleiviu įsitikinimus.

Kas norėtų aplankyti savo giminės Lietuvoje, turi su
sižinoti su šia kelionių įstaga:

WALTER RASCAUSKAS

W1DE WORLD TOURS
EVERGREEN PARK 42, ILLINOIS 

Evergreen Plaza 95th & Westem Avenue
TELEF. GA 2 - 0640

Sutvarkome visus kelionių reikalus j bet kurią pa
saulio vietą be jokio pridedamo mokesčio.

nebegalėjo surinkti ir sudėti kiauši
nį taip, kaip jis pradžioje buvo.” 
Vienok, nežiūrint fakto, kad ties juo 
pasirodo milijonai sutvertų daiktų, 

"J kurių jis negali sutverti, ir jėgos su

(įstatymais, kurių jis negali pilnai iš
aiškinti, netikintis mokslininkas kaip 
y ir nemokytasis tvirtai tebesilaiko

! nuomonės, kad jie negali tikėti tani.
ko jie nemato, tvirtindami, kad jie 

y patys yra aukštesniame laipsnyje, 
* Į negu visi gyvi daiktai erdvėse. Iš ti- 
• krųjų tai graudus protinis nusistaty- 
y Imas, bet maža kas tesupranta to da- 

lyko rimtumą.
(Bus daugiau)
(Bus daugiau)

Norėdami daugiau sužinoti šiuos 
ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Avė. 
Chicago 8, III.

Jieškojimai

apskr. Atvažiavo Amerikon 
pirmąjį karą. Dirbo kasyklose 

(mainose). Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkite adresu:

V. Ragulis
('•<■>92 lOth Avė., apt. 2 
Kosemunt, Montreal, Canada<«)

Vedybos
Esu našlė. Vedybų tikslu noriu su
sipažint isu padoriu našliu. «’.<» metų 
ar vyresniu. Rašykite:

Mrs. Brone Brawn (10
6749 So. Oakley Avė.
Chicago 36, Illinois

R

DABAR JCS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE
KITAS U. S. S. R. VIETAS j 

j PAVIENIAI AR GRUPĖMIS ; 
-Tūkstančiai pasitenkinusių lanky- / 
) tojų f ako apie darbingumą į 
• COSMOS TRAVEL •
: BUREAU, Ine.. New Yorke, t
( vuris tvarkė ju keliones i įvairias^ 
j SOVIETŲ SĄJUNGOS' dalis. į 
j MES PADEDAME JUMS
/ SUTVARKYTI VIZŲ IR

KELIONIŲ REIKALUS.
i nformacijų dėl vizų reikalavimų į 
) ir rezervacijų, prašom rašyti /

)

Ž 
Ž

'OSMOS . . . padeda keliauto- t 
jams jau nuo 1898 metų. t

arba kreipkitės:
COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 West 45th Street, 
New York City, N. Y. 

Tel. CI 5-7711

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, 
vyskupų ir r.et 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 SI.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th Street, Chicago 16, III.

Anna Carton ieško savo sesers dukte
rų Brazilijoje, Pietų Amerikoj. Jų 
pavardės: Ona Sedarier.ė ir Mary 
Zamblauskienė. Kas jas žino, 
nekito parašyti šiuo adresu:

Anna Carton
410 State Street, Baden,

malo-

Pa.

Sesuo Lietuvoje ieško Jono KRIAU- 
ČIUNO-ŽIEMĖLIO. kilusio iš Pod- 
biržės parap. Krakiškiu km. atvyko 
Amerikoir prieš pirmąjį pasaulinį ka-I

TRUKŽOLSS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresni 
apetitą. Sva ras 
$3.00. *

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s 

395 Broadway
South Boston 27, Mass.

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.
SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ,

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitaa Reapublikat
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja siuntinių priitatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didėlis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite. kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
Licensed bv U S S R.

135 Weat 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6.. sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų. Tiktai vyriausioje įtaigoje 

MCSŲ SKYRIAI:
141 Second Avenne|39 Raymond Plaza WJ 132 Franklin Avė.
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. 

TeL GR 5-7430 I Tel. MArket 2-28771 Tel. CH 6-4724
332 Fillmore Avė. 

BUFFALO 6. N. Y. 
Tei. MOkawk 2674

308 W. Fourth St. I 1-1339 Jos. Campan I
BOSTON 27, MASS. IDETROIT 12, MICH. 
Tel. ANdrevr 8-5040 ITel. TOwnsend 9-3980

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. T0wer 14461 

632 W. Girard Are. 
Philadelphia 2.1, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

2134 W. Chicago Ave„ CHICAGO 22, Ilk TEL : DIckens 2-8232

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroul, audėja 

tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBRS APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUl/A iki >10,000 detimtial 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienua iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 Weet 30th Street, New York 1, N. Y.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY 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. Broadway, So. Boston 27, Maaa.

mtf

t «



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8, Vasario 24, 1960

h
Vietinės Žinios

turi didžiausia Bostono 
lietuvių draugija

Antradienį, vasario 16-ją 
dieną Lietuvos tautinė vė- So. Bostono Lietuvių Pi
lka a juodu raikščiu perjuo- liečiu Draugijos valdybos 
sta, buvo iškelta prie Lietu- nariams išsiuntinėta 1959 
\o garbės konsulo A. Shall- apyskaita rodo, kad per me- 
i:"s Įstaigos ir Onos Ivaškie- tus draugija turėjo pajamų 
nes baldu krautuvės lange. $131,105.31. Daugiausia pa-

Sv. Peno parapijos moky- <lavė nl
Ri,,j ta dieną pamokų nebu- WkStar,e.ų, 9o9 dolerius ir 
v„. Mokiniams buvo paaiš- 8b cbntus\ pajamos.
kinta, kad ta dieną vra Lie- g3??1 « d-vdl’ *>-U™,tok!^.: 
tuvos nepriklausomybės pa- Sales nuomarubt- 
skelbimo diena ir kokia vra !'g «. -2„U.So nuošimčiai
dabartinė Lietuvos padėtis. 18 la‘kom«.

r >—$2,801.66, bihaidine —
Vakai e nuo 7:30 iki 8 vai. $2,476.-10, “svečių” duoklės

Brocktono radijo stotis —$2,143, narių duoklės — 
V BET veltui skyrė tą pus- $1,733.80, Įvairių pajamų— 
valandi mūsų nepriklauso- $999.79 ir iš muzikos maši- 
mybės šventei paminėti, nos—$455.95.
Tuo pasirūpino L. Bendruo- Išlaidų pirmoj vietoj Sto
nienės Brocktono skyrius, o vi prekių užpirkimas. Per- 
piogramą paruošė Laisvės nai prekėms pirkti' išleista 
Varpo vedėjas P. Viščinis. $50,365.42. Prie to priside-

Transliuota trumputė, bet 1959 metų pradžioje li- 
1 *- iš 1958 m. už

Vasario 16-oji Bostone Ką

NAGRINĖJA BOSTONO MIESTO BIUDŽETĄ

Bostono miestu tarybos nariai John Patrick Conno’ly (kairėj), Joseph C. White 
(vidury) ir James S. Coffey nagrinėja miesto majoro John F. Collins paruoštą 
miesto pajamų ir išlaidu biudžetą (sąmatą), biucžeto suma keliolika milioną ma
gesnė negu pernai. Jie žiiūri ją dar labia j sumažinti nepakenkiant miestui.

Viskas aišku

labai gera garbės konsulo dusios prekė 
istor inė Lietuvos apžvalga, 86,469.02, o

Vasario 18 d. buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos narių susirinki
mas, kuriame buvo svarsto-: 
ma valdybos 1959 m. apy- į 
skaita. Ji buvo nariams iš i

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kvite \ i.-rs naudotis greitu 
; atari..a imu patikimos Įstaigos

1959 m. gale Ii- , , • , ,. anksto pasiųsta, jos svaibe-

dydi, buvo tokios:

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

domėjo, nes ne tik dėl jos 
mokės nepareiškė kritiškų pastabų, 

kevičienė. Ji ir toms parei- čiams—$8,701.83, namo Iš- bet net Paaiškimm4 nePra"

dainos.

Pranešėja buvo A. Janus 
jvičienė. Ji ir t 

goms labai tinka.

Kam pasiųsta rezoliucija?

Algoms —$27,692.72, or- \ 
kestini — $6.192,

laidos $4,164.31, baro se, jei neminėti poros nees-
.AO,A - - minių dalykėlių. Jiems vis- reikmenvs—$3,403.19, svie- , ė* ,sa ir kuras—S3.054.07, au- rif-buvų^ku. Svarbu, kad 

Įkos — $2,385.15, valdybos lb Patei“'iai
atlyginimas - S2.125,; j ap- ,4ei(i“

Turime pasirinkimą metiki: gu, odų ir kitokių daiktų pigio- { 
uis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti* 
riežtukų nuo už ši įkę. Siunčiame su Inturisto leidimu.} 

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

General Parcel & Travel Co., Ine.:
308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040} 

(Tik vienas Atikas nuo Broadvvay, einant D gatve)

svarbiausias 
kad ir sėkBostono lietuviu gausia- Oi -lot TkZ? ______

vasario 14 d. ‘susirinki- S™tų muzika ir
me priimtoji rez°liucija pa-L ' iki" ;d*__ įgj’ įduotų didesnius alaus sti
siųsta prezidentui D. D. Ei- gg smwKI0s klaidos—į,bo.-|w,„
senhoueriui, valstybės se- į,vn0 ,R0 D 
kretonu, Hertentn senato- ; tul.ė o Sž2,415,09.
nams L. fcaltonstall ui ir J. Draugijos turtas, pri-
F. Kennedy Amerikos at- dėju5 1959sm<u , ’ ’sie.
stovui Jung. Tautose H. C.ikja S315.740.0?: Iš to tur- 
Lodge, atstovų rūmų daugu- ?176 37143 vra namas ir |JU narių 
mos vadu. John McCor- žemS bankuos; dėta „„ 
mack, gubernatoriui F. Fur- oo 11 1 a • • f 1 V 4 « * I 4 • •/«SklSk volenme tava Izhva

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - C- P. M. 
šeštadieniais S A. M. - 1 P. M.

mė 5 Vedėjas: M. Kavaliauskas

eolo, valstijos gen. prokuro
rai E. McCormack, Jr., ir 
miesto majorai J. Collins.

Kongresmono J. Burke 
kalba lietuviškai

The Baltic Fuel Co.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Išnuomojami kambariai, du arba 

vienas, su atskirais įėjimais. Centri
nio i aišto vandens šilima. Galima 
pasigaminti valgį. Gera transporta- 
ei.a, netoli maudynė. Kreiptis: 

fi08 E. 7th Street
So. Boston, Mass.•nunnagna 

M Mums malonu pranešti, kad
MIKAS SL’BOTKEVICILS 

įėjo dalininku į firmą

TOM McDONOUGH

u n 
a
i

na
3 (Plumbing - Heating - Air k
5 (onditioning, Gasfitting)
ĮJiuri atlieka vonių, virtuvių, oro 
*>• ėdiniiiio, šildymų ir gazo įrengi- 
* nūs. Taip pat aliejaus krosnių J 
«,n.italiacijas.
5 21 valandų patarnavimas.

Telefonas: CO 3-9788
2t»S BOWDOIX ST.. 

DORCHESTER, MASS.
‘r.””"”*”*”*1 iuuu

GR 9-1805 ir AN 8-9304 {

Dengiame Stogus } 
Ir Taisome Juos •

Taisome, šingeliuojame, den- { 
giame •aliuminijum ir dažo- J 
me iš lauko sienas. , 
Apskaičiuojame iš anksto ne- | 
mokamai taisymo išlaidas. ♦

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai { 
Garantuojame gerą darbą}

I

KELEIVIO KALENDORIŲ 
GALITE GAUTI

Norwoode Lietuvių Klube 
vakarais pas F. Ramanaus
ką.

Lavvrence pas M. Stonie, 
57 Sunsett Avė.

Brocktone pas A. Strums- 
kį, 109 Ames St., Montello, 
Mass.

Worcestery V. Skrinsko 
vaistinėj — Ideal Pharma- 
cy, 29 Kelly Sq.

klus.
Susirinkimo pradžioje bu

vo atsistojimu pagerbti pa
skutiniuoju metų mirę ketu
ri draugijos nariai. Susirin
kime priimta keliolika nau- 

Ž-tis

Išsikelia j naują vietą

M. Kavaliausko vedovau- 
jama ‘‘General Parcel &

Pradėjo veikti nauja lie
tuvių vedama aliejaus išve- 
žiojimo firma “The Baltic 
Fuel Co.” Jos telefonas yra . 
GR 9-5590, vedėjas R. E. Į 

Mrs. Stravins- k

Travel Co.” skyrius nuo ko- 
jvo 1 dienos išsikelia i nau
jas patalpas 359 Broadvray, 
So. Bostone.

I

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai irtngta s u visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAFSIAS ALIEJUS KURUI 
14'/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

Apsidraiisk
! NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thel’eace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Kongresmonas James A 
Burke mums atsiuntė savo Stravinskas, 
kalbą, kurią jis pasakė rasa- kienės, žinomos legionierių 
iio 14 Brocktone Lietuvos moterų ir kitų organizacijų 
nepriklausomybės paskelbi- teikėjos, sūnus

Aukojo Vasario 16

gimnazijai
So, Bostono Lietuvių Pi

liečių Draugijos valdyba 
mo 42 metų sukaktyj. Mums Į Gero pasisekimo jaunam Vasario 16-sios gimnazijai 
jo kalba atsiųsta gerai iš- biznieriui. aukojo $50.00.

Jadvyga Tumavičiene su 
savo dukra Irena Mickūnie- 
nė ir anūke Felicija praeitą 
sekmadieni išvyko Į Flori
dą, kur žada pabūti ištisą 
mėnesi.

svė Lietuvai.

Tą kalbą išspausdino 
“Congressional Record.”

J. Tumavičiene 
išvyko į Floridą

LAISVĖS VARPAS 
♦ ♦ *

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 11>‘ kilocikiių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo 8 iki 'J vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JLniper 6-7209
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Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO, LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu n t inius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BROADWAY 643-617 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12, CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę-mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100'; vilnonės
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00, t .iip pat grynos vilnos medžiagos 5->::ems kostiu
mą. ■> ž $55.<K>. akordeonai nuo $75.00 iki $980.00, 20 svarų cukraus uz $10.00 ir dar dauk kitų. Rei
kalai iie Mf’SU KATALOGŲ. I čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kita. _ .............. ...

Jū.-ų patogumui, įvairūs vaistai čia pat parūpinanti ir iš-iunciami. Tad reikalui e ant, aplankykite 
mūsų firma, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

D \KB<) \AI.AMH1S: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki J vai. po pietų.

i>:.!u v a 'indų vakaro:
Vedėja MYKOLAS <;URE< KAS

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

GE 61204
I - 15 DORS ET ST.
I Naktį. Sekmadieniais ir šven- 
} tadieniais ŠAUKIT
Į Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai Įtaisomi iš 

pagrindų. - - ------------------------------------- -----------

f* "-ė-

a w » i
V. Vadeiša

ODA SIUNTINIAMS 
iParouodu pirmos rūšies od^, au*t 
"llelius, gatavus batus tinkamu.- £

iuntimui, padus, vitpadžius siun- p 
..iniams nupiginta kaina. £
[Atlieku visus batsiuvio darbus p 

■it, sąžiningai ir duodu patari- ► 
ius apie odas. Adresas: £

Il73 Eighth St., So. Boston^ 
Jnuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- ►

r trečiadienius ir sekmadienius, t
Telefonas: AN 8-0055 C

I
i i_

N EAI OKA M AS IK AINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

I’^rd'jotijjme liktai vaistės, išpildome gydytojų re- 
ceptus n i .rime vi us gatavus vaistus.

' mime vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir In
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei rei k vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm., 

382a \V- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

Dažau ir Taisau 3

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą anmo'ta siuntėjas.
VAISTUS. MEDžAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau -ii. kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir a’škius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima iųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai te,, 

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

IMTVIGV l.lFTt'VišiK KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
j Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai pr.tar- 
I nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Į , Siunčiu iru- su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien ruo *» iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
:» vai. rvlo iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S ryto iki 2 va,, po pietų.

I VF.ngJAS: JONAS ADOMONIS

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas- 
tambinkit, paklauskit mūsų kainų 

Telefonas CO 5-5839 
12 M t. Vernon, Dorshester, Maaa

RADIJO PROGRAMA
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 j 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

1

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0099

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

pel. AN S-2712 arba'BI 4-9013

i Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
J Vartoja vėliausios konstrukcijos
♦ - X-RAY aparatą

pritaiko akinius
{ VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8

534 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

» l »

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

397 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone,' L ir 4th St BAŽ 
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvard< 
universiteto doktorantas ir ver 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą,

Flood Sąare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOLTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

“SĮ


