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Senatas Nusileido Pietinių
Senatorių Plepalynei

DEMONSTRATYVIšKOS LAID OTl VĖS KUBOJE

55-T1EJ1 METAI

Kaina 10 centų

N. H. Balsavimas Sustiprino
Kennedy Kandidatūrų

Pietinių Valstijų Senatoriai ligomis Kalbomis Laimėjo;
Civilių Teisių {statymas Jau Atskiestas; “Filibuateriavimas” Apsimoka; Kiek Panašų Įstatymų
Jau Svarsto Atstovų Rūmai.

Nominaciniai Balsavimai New Hampshire Valstijoj Su
stiprino Šen. Kennedy Kandidatūrų, Bet Toli Gražu
Neužtikrina Jo Kandidatūros Išstatymų; Vice

Civilių teisių įstatymas Rasiniai Santykiai
senate dar švaistomas. Se
Amerikoje Blogėja
natas posėdžiauja be per
traukos, bet dabar jau abe
jojama, ar senatas priims Negrų jaunimo kova prieš
įstatymą, kaip jis pradžioje lašinę segregaciją pietinėse
buvo surašytas. Pereitą sa- valstijose vis dar tęsiasi, bet
vaitę pats senatas dalį to įs- policija ii’ baltųjų padaužos
tatymo išmętė lauk.
Įramius nėgių protestus nori
Tuo tarpu atstovų rūmai! nuslopinti. Policija daugepradėjo svarstyti kiek kito- pyie vie^U protestuojančius
kį civilių teisių įstatymą ir restoranuose negrus areslaukiama, kad atstovų rū- tuoja ir traukia teismo at-

Pereitą antradienį, kovo
8 dieną Nevv Hempshire
valstijoj įvyko pirmieji nominaciniai balsavimai kan
Pereitą savaitę antradie didatų šio rudens preziden
nį VVest Virginia prie Lo- to rinkimams.
gan anglių kasykloje už
Varžytynių beveik nebu
griuvo 18 darbininkų. Visos vo. Iš demokratų pusės bu
gelbėtojų pastangos išgel vo tik vienas kandidatas į
bėti užgriuvusius darbinin kandidatus senatorius J. F.
kus nedavė jokių rezultatų. Kennedy. Su juo neva tai
Pereitos savaitės gale varžėsi chicagiškis Fisher,
gelbėtojai jau abejojo, ar mažai kam žinomas žmo
jiems bepasiseks užgriuvu gus. Todėl šen. Kennedy
sius darbininkus išgelbėti, laimėjimas buvo iš anksto
ypač kad kasykloje kilo tikras, tik buvo abejonių,
gaižias ir joje prisirinko kiek balsuotojų už jį pasisa
nuodingų dujų.
kys.
Gelbėjimo darbas tęsia
Balsavimai parodė, kad
mas ir nebus nutrauktas, senatoriaus
p r opagandos
kol užg’riuvusieji darbinin- mašina dirbo gerai. Už šen.

mų

švaistomas

įstatymas

bus greitai priimtas ir paskui senatas jį patvirtins.
Tokiu būdu kova senate būtų sušvelninta, civilių teisių
netoks
.įstatymas,
„
, tegu -k —
-__

sakomybėn,,

o

prezidentas Nixon Irgi Laimėjo.

Kasykloje Užgriuvo
18 Angliakasių

Kovai d. Kubos sostinės uoste išsprogo p
vo virš 50 žmonių. Kubos vyriausybė be j
ruošėsi tą sprogdinimą, čia matome demo
moj eilėj žygiuoja Kubos vyriausybės vad

.
įuekyacs laivas su amunicija žu
o‘ i" iiodymu kaltina Ameriką, kad ji pans? rety viskas žuvusiųjų laidotuves. Pir
as i i .?' ( astro su savo bendradarbiais.

- ----- ------------ ----------------------- ------ —

padaužos;pensįninLai

Chessmanas Vergu

,

~■

Mirė R. Neuberger

telkiasi pradėti muštynes. ,
Todėl bijoma, kad protestai Laimėjo Taksu Bylą
Beapgaus Mirtį Oregono Senatorius
bandymai juos nuslopinti
_____
gali išsigimti į rasines riauMassachusetts valstijoje Jau 12 metų nuteistas Pereitą savaitę staiga mišes. iki šiol pajamų mokesčiai mirti Caiyl Chessman da- rė Richard Neuberger, se-

griežtas, būtų priimtas ir ; J^ai kur baltųjų kokios buvo imami ir nuo pensinin-į bar vargu begali tikėtis, natoiius iš Oregon valstijos
kongresas šiais rinkiminiais tai organizacijos daro už- kų senatvės pensijų, kurie ‘kad mirties bausmė jam vos sulaukęs 47 metų ammetais bus savo pasimojimą puldinėpimus prieš aktinge- turėjo šiek tiek didesnes pa- bus panaikinta.
žiaus. Šen. Neuberger buvo
įvykdęs.
snius negrus ir juos mušimu. jamas Senatvės pensijos bu- C. Chessman buvo nutei- pažangus demokratas ir
Pietinių senatorių pasikitokiais būdais nori pa- v0 skaitomos, kaip ir kito- stas mirti už moterų prie- visada rėmė visus pažangemojimas- sutrukdyti civilių statyti, “kur jie priklauso.” jęjos pajamos,
vartavimą ir ptešikavimą. snius įstatymų projektus.
teisių įstatymo išleidimą žinoma, negrai turės gintis
Pereitą savaitę tą reikalą Per 12 metų jis išsigudrino, Šen. Neuberger siigo vėsenate pavyko. 18 senatorių 1
--------------------------galutinai išsprendė valstijos panaūdodamas visokius įs- žio liga ir pernai jam buvo
nepabaigiamomis kalbomis
in- i, o i •
aukščiausias teismas ir nu- tatymų kabliukus, mii ties padaryta operacija. Po to
ir dažnais “kvorumo” tikri• *inctl ^Oįe
tarė, kad valstija negali im- sprendimo vykdymą atidė- senatorius daug dėmesio
nimais sujaukė senato dar- Neprieita Sprendimo ti mokesčių nuo senatvės lioti. Paskutinį kartą mii- skyrė kovai prieš vėžio ligą
bą, o kai senatoriai Dougles
----------pensiją ir tie, kurie yra su- ^es sprendimo vykdymą ir rėmė visokiais būdais koir Javits bandė surankioti
Per tris mėnesius Kalifor- mokėję tokių mokesčių, ga-Jam atidėjo Kalifornijos vą prieš tą ligą.
parašus ir pareikalavo bal- nijoj prisiekusiųjų teismas H pareikalauti gražinti jiem gubernatorius Brovvn, kuris
Naują senatorių iš Gresuvti debatus uždaryti, tai svarstė daktaro B. Finch ir permokėtus mokesčius.
-vra mirties bausmės prieši- (TORO valsti,os pįkirs ,rU.
mažiau puses senatorių pa- j0 meilužės Tregoff bylą.
Permokėtų mokesčių rei- ninkas.
Bet Kalifornijos bernatorius, kuris ten yra
sisake uz debatų užbaigi- Daktaras ir jo meilužė kai- kia leikalauti ant speciali- vaistuos seimelis atmete jo repubiįkonas. Bet pagal
mą. Senatoriai aukštai ver- tinami nužudę d a k taro nės blankos “Form 12,” ku- Pasmlymą mirties bausmę 0
o jstatymą, jis turi
tina savo teisę kalbėti, kiek žmoną
.
rią galima gauti valstijos valstijoj Paikinti ir todėl
kirti demokrat J
tik jie non, todėl jamenea -1 Prisiekusieji, po bylos iš- mokesčiu įstaigose. Reika- gubernatorius nebegales iiMirusio senaton?aus žmo_
sirado dviejųtrečdaliųbal-(klausymo negalėjo prieiti
lavimą grąžinti mokesčius f.au ^^mti mirties spren- na ^o, kad ji 17jdeR| gta_
sų, kad nubalsuotų debatų vieningos nuomonės dėl dr. reik įteikti iki balandžio 15 aimo vykdymą, o jeigu tą tvs savo kandidatūrą į senagalą.
Finch ir jo meilužės kaltės dienos> Valdžia grąžina to- palytų, tai savo politinę ta - jog mirusio vyr0 vietą
ir taip pranešė teismui.
kius permokėtus mokesčius karjerą užbaigtų.
j ‘ ‘--------------------------enzeKuciia
i
C.
Chessmano
ekzekucija
Dėl tos priežasties kitas už 3 metus, už 1958 metus
Churšėiovo Liga
prisiekusiųjų sąstatas vėl j j grąžins neprašoma, o už numatoma gegužės mėn.
Amerikos Planeta
Atidėjo Kelionę spręs, ar daktaras ir jo mei- 1956 ir 1967 metus ieikia
Bėgios Apie Saulę
Už IR PRIEŠ
lužė kalti ar ne.
prašyti am jau minėto blanNaujas bylos svarstymas ko “Form 12.”
Kovo 15 d. Sovietų Rusi
į Penktadienio rylą, kovo
____________________
jos diktatorius N. Chruščio užsitęs tiek pat laiko, kaip ,
11 d. Amerikos mokslinin
vas turėjo atvykti į Pran ir pirmasis sva.stymas.
kai
paleido į erdvę naują
Vokietijos Vadas
cūziją dviem savaitėm vai
dirbtinę planetą, kuri jau
NORI KITOS VIETOS
šių ir derybų. Bet sekma
Lankosi Amerikoje
nulėkė nuo žemės viiš pu
dienį Maskva pranešė, kad
sės miliono mvliu ir skraiChruščiovas susirgo, paga
! Vakarinės Vokietijos vy
dys aplink saulė tarp plane
vo “gripą” ir dėl to savo ke
riausybės vadas d r. K. Adetos Venera ir mūsų«- žemės.
lionę turi atidėti savaitei ar
naer atvyko Amerikon tar
Naujoji planeta yra 90 su
dešimčiai dienų.
tis su mūsų vyriausybe dėl
puse svarų ir yra apvalios
Paryžius tą pranešimą
“viršūnių” konferencijos ir
formos.
priėmė už gryną pinigą ir
dėl Vakarų valstyvių politi
Naujoji plaretėlė yra pilsutiko su kelionės atidėji
kos Vokietijos suvienijimo
’na visokių instrumentų, kumu, o de Gaulle pasiuntė
ir Berlyno klausimu.
Įrios radijo aparatu perduo
Chruščiovui linkėjimų greit
' Aišku yra, kad Sovietų
damos žemėn. Radijo batapasveikti.
Rusija
“
viršūnių
”
derybose
įeja dirba saulės energijos
Žinia apie diktatorių li
kels
reikalavimą,
kad
Va

'
pagalba ir laukiama, kad ji
gas visada labai domina
karai
išsikraustytų
iš
Ber

tarnaus ilgus metus.
žmones ir vis klausia, o gal?
lyno miesto ir Vokietijos
Mokslininkai patenkinti,
! suvienijimo ' vengs v isomis
Goldfine’ui Keliama Byla
kad leidimas naujos dirbti
išgalėmis. Vakarinės Vokie
Dėl Nesumokėtų Mokesčių
nės planetos gerai pasisekė
tijos vyriausybė nori gauti
,ir
duos jiems daug informa
Mich i gano g u bernatorius
iš Washingtono ir kitų Va
Iždo agentai iškėlė bylą
cijų apie saulės sistemos
karų valstybių užtikrinimą,
pagarsėjusiam biznieriui B. ■ G. Mennen VViIliams pareiš
erdvę.
Viršuje senatorius VVayne
kė, kad jis nebestai ys savo
kad rusams nebus daromos
Goldfine dėl nesumokėtų
1
------------------------------Morse
iš Oregono su raštu,
kandidatūros
g
u
bernatonuolaidos
vokiečių
nenau

I
federalinių mokesčių. Prisiūlančiu baigti plepėti tei
riaus vietai ir kad'jis norė dai.
Kaip Pasitikti Nikitą
skaityta, kad jis yra skolin
sių
klausimu,
o
apačioje
tų
būti
nominuotas
vicepre

Kalbama, kad dr. Aden
gas valdžiai net $790,000!
Thurston Morton iš Kenzidento
vietai
nuo
demokra

Prancūzų spaudoj daug
auer
matysis čia ir su Izrae
Iždo valdininkai susekė,
tucky.
kuris
tą
raštą
suplė

tų
partijos.
G.
M.
VViIliams
ginčų dėl klausimo, kaip ’
lio ministerių pirmininku
kad Goldfine per eilę metų
šė.
kai
jis
buvo
jam
paduo

gubernatorių
buvo
Išrink

pasitikti Nikitą. Vyrauja
Ben Gurion, kuris dabar ir
nedamokėjo valdžiai pri
tas pasirašyti.
tas 6 kartus paeiliui.
nuomonė jį ignoruoti.
I
gi lankosi Amerikoje.
klausau či i is mokesni us.

lzoi knc

frvrvri *av 7iiva

</. r. i\ciuieuy uuvu pauuu-

ta 45,498 balsai, arba veik
dvigubai daugiau negu bet
.koks kitas demokistas yra
Kaip jau buvo praeitame gavęs nominaciniuose bal
numery pranešta, Steponas savimuose toje valstijoje.
Kadangi šen. Kennedy į
Kabys kovo 3 d., kraujui į
valstiją
smegenis išsiliejus, buvo Nevv Hampshire
kreipė
daug
dėmesio
ir ten
paguldytas į ligoninę. Pir
madienį iš Nevv Yorko gau agitavo veik visa jo plati
tomis žiniomis, ligonio svei šeima, tai jo laimėjimas ne
kata gerėja—jis kalba ir labai ką stebina. Kiek rim
jaučiasi neblogai. Jei liga tesnis bandymas bus balan
ir toliau taip vystysis, tiki džio 5 d. Wisconsin valsti
joj, kur šen. Kennedy ir
si, kad netrukus jis galės li
šen. Humphrey varžysis dėl
goninę apleisti ir sveikti na
balsų.
muose, o pasveikęs ir vėl
Viceprezidentas R. M.
tęsti savo atsiminimų rašy
Nixon N. Hampshite balsa
mą, kurių jis jau baigia an
vimuose surinko 65,204 bal
tį ąjį tomą.
sus, kas skaitoma nemažu
laimėjimu, ypač, kad R. M.
Alžyre “Durys Uždaros”
Nixon nebuvo net atvykęs
Alžyro sukilėlių vienas iš į N. H. valstiją asmeniškai
vadų Ferhat Abbas sako, agituoti. Atrodo, kad repu
jog deryboms su prancū blikonų partijoj R. M. Nixozais duiys yra uždarytos. no kandidatūra žymiai su
Esą duris uždaręs gen. de stiprėjo po Nevv Hampshire
balsavimo.
Gaulle, o ne sukilėliai.

STEPONO KAIRIO
SVEIKATA GĖRĖJA

ŠALYN SEGREGACIJA

VOKIETIJA BUS
DEMOKRATIŠKA
Taip tvirtino dr. Adenau
er Nevv Yorke pasikalbėji
me su amerikiečiais. Pagal
Vokietijos vadą, vokiečių
tauta nesanti nei antisemi
tiška, nei antidemokratinė,
nežiūrint į kartais pasireiš
kiančias nacizmo atrūgas.
Dr. K. Adenauer pabrė
žė, kad Sovietų Rusija ne
sigaili triūso niekint Vokie
tiją, kad lengviau būtų įva
ryti kylį tarp Vokietijos ir
jos sąjungininkų.

(

KUBA GIRIAS! SAVO
ARMIJOS PAJĖGUMU

Misconsin universiteto stu
dentai demonstruoja, rei
kalaudami panaikinti rasių
nelygybę.

Kubos vyriausybės vadas
i F. Castro tvirtina, kad Ku
bos armija dabar esanti sti
presnė kaip Alžyro sukilė
lių armija, o tie Alžyro su
kilėliai laiko frontą prieš
pusę miliono prancūzų ka! riuoraenės.

Puslapis antras
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v ykdomas.

Šitas radinys irgi buvo
apsvarstytas ir nutarta, kad
čekio nekeisti, padėti po sti
klu ir laikyti, kaip didžios
Keturių didžiųjų valstybių vadų pasimatymas virvertės radini, o kai baigs
šūnių” sueigoje dar tolokai, bet kelionių sezonas valsty
Kaųai saloj statyti muziejų, K, daryti ,u Kuba?
da™ 45.“8 ba,S^' ““ vi'
bės vyrams jau seniai prasidėjo. Mūsų šalies prezidentas
tą radini padėti muziejuje ir
ceprezidentą R. M. Nixoną
lankėsi Azijos, Europos ir Afrikos kraštuose, skelbdamas
apie tai pranešti Kanados
Barzduotas
Kubos
revonet 65,204 balsus.
visur taikos evangeliją ir Amerikos pasiruošimą bendra- j
vyriausybei.
bucinės vyriausybės vadas | Pagal gautus balsus, dedarbiauti su viso pasaulio kraštais taikos išlaikyme, vi
Fidel Castro, jau spėjo pasi- mokratas Kennedy gali diŽymūs duomenys
sų tautų ūkiško gerbūvio kėlime ir panašiuose nekarindaiyti savotišku skauduliu džiuotis, kad jis gavo veik
guose pasimojimuose.
Kartu su čekiu atėjo ir Amerikos užsienių politiko- dvigubai daugiau negu bet
Tas pačias idėjas mūsų prezidentas kiek kitais žaI Įdomių žinių. British Colum je. Ką su juo daryti? Jei lei- kuris kitas demokratas nobia, Vancouver saloje, yra sti jam ir toliau burnotis ir minaciniuose balsavimuose,
džiais išdėstė ir Pietų Amerikos kaimynams besilaukyNanaimo
miestelis su 6,635 skleisti visokius prasimany- o viceprezidentas Nixonas
damas Brazilijoj, Argentinoje, Čilėje ir Urugvajuje.
gyventojais, kuriame yra mus prie Washingtoną, tai gavo apie 10,000 balsų dauGreit po prezidento kelionės pakilo i kelionę ir So
okeanografijos i n statutas, ilgainiui Amerikos geras giau, kaip prezidentas Eivietų diktatorius Nikita Chruščiovas ir bandė sutelkti
Kanados vyriausybės išlai vardas
kai kurias Azijos šalis už savo “taikos” ir “Berlyno vada
gali
nukentėti senhoweris 1956 metais kokomas.
Jame
studijuojamas
Bet jeigu Amerika ką nors Vo mėnesį. Abu kandidatai
vimo” politiką.
i Vakarų Pacifiko vandeny- darys jam sudrausti, tai ar j kandidatus patenkinti,
Prezidento Eisenhouerio ir diktatoriaus Nikitos ke
ras. Laiške tarp kitko, lietu dėl to barzdyla nepasidarys * Bet N. H. balsai nenulionės būvo tik pradžia politinių kelionių sezono. Poli- (
viškai išvertus, šitaip rašo savotiškas “kankinys” dau- ]ems, kas bus kandidatas,
tinis turizmas dar tik prasideda. Štai, dabar Vakarinėsi
ma:
gelio Pietų Amerikos žmo- jje tik yra vienas, palyginti
Vokietijos vadas Adenauer vieši Washingtone ir tariasi
Don ( hapman, fotografas iš Omaha, Nebr., plaukė
“Nuoširdžiai dėkojame už nių akyse?
’ne toks jau didelis žingsnis
su Amerikos vyriausybės vadais dėl būsimos viršūnių
sugrąžintą atviruką No.
prancūzu (aivų La Coubre, kuris iš Belgijos atvežė ne
Be to, Amerikos vyriausy- j siekiamą tikslą,
konferencijos ir dėl Berlyno klausimo sprendimo, ar ban
25597, kuris yra vienas iš bė nenorėtų imtis tokių prie- f
maža: amunicijos Kubos vyriusybei. Laivą iškraunant
* =» »
tūkstančių Įdėtų buteliuosna monių, kurios skaudžiai Į
dymo spręsti toje konferencijoje. Tuo pat metu Anglijos
Kuboje Įvyko sprogimas. Sprogimo metu I). Chapman
i ir paleistų plaukti Pacifiko atsilieptų visame Kubos gy- 10,000 pėdų lubos
vadas Macmillan tariasi Paryžiuje su Prancūzijos pre
išliko nesužeistas, bet Kubos policija ji tuoj areštavo
srove iš ‘PAPA’ stoties (pla venime, kaip, pavyzdžiui,
zidentu de Gaulle. Sovietų diktatorius Nikita, kaip tik
ir Įtarė, kad jis kokiu tai būdu prisidėjęs prie laive iš
dienų iš
tuma 50 .ilguma 145 W), cukraus kainų sumažinimas, Prieš keliolika
.
atsikratys savo slogos, lankysis Paryžiuje, o paskui pran
sprogdinimo. Po dienos tardymo jis buvo paleistas.
šaltiniu.”
i paleista nuo laivo St. Catha- dėl ko Kuba iš karto pajus-' v“?..
cūzų vadas de Gaulle keliaus i Londoną ir Į Washingtoną
Nuo sprogimo žuvo virš 30 žmnin. laivo krovėju ir tar
tų, kad Castro ilgas liežuvis •',askbdo ,z,n,°?' kad A.m.e."'rine, 1958 m. kovo 7.”
tartis dėl tos pačios viršūnių konferencijos.
nautoją.
.
....
,fe. _
kos, Anglijos ir Prancūzijos
j
Reiškia šitas butelis išbu ir
įtarinėjimas
kaimyno
sa, ♦ i♦•oi
Koki iš viso tų visų kelionių, pasitarimų ir priešvirt •
v.
.
jlėktuvai,
skrisdami
vo kelionėje veik du metus. .botažu
ir panasiais neiro-1
L BerlyJ
šūninių derybų prasmė, jei visas tas judėjimas turi bet
nesilaikys rusų jau sePacifiko vandenynas tyri dytais kriminalais yra UKoi
kokią prasmę? Visas tas bruzdėjimas ir kilnojimasis iš
jmai įskelto reikalavimo,
nėjamas jau per daugelį me- jškaštingas dalykas,
sostinės Į sostinę rodo tik vieną dalyką ii* būtent, kad '
tų, plaukiojantys -laivai su-1 jg šalies žiūrint sunku su kad tie lėktuvai neskristų
'aukščiau 10,000
Vakarų valstybės neturi jokios bendros politikos h' dau-.
[rinko daug duomenų apie'prasti> ko Fidel Castro g’ lanksčiau
io,ow pėdų.
peaų Vai jo dugną, kalnus, slėnius, kauja> lyg nuskriaustas vai-!karq ^lstybes pnes šitą. ,’u_
žosi iš vietos i vietą ieškodamos kompromisų ir visiems .
A. JENKINS
iugniakalnius, augmenis irlkas? ja^ Amerika dar ti sų reikalavimą protestavo,
priimtinų pasiūlymų, kuriuos būtų galima padėti
Dažnai vartojamas žodis tės gražūs dalykai, kuriuos gyvūniją. Per paskutinius 4 krai nieko nepadarė, o jis
lėktuY.ai visgi ne*
Nikitai ant stalo, kai jis pasiūlys savo “taikos” ir “Ber geografija reiškia žemės turistai godžiai perka. Be
metus
atsidėjusiai
tyrinėja-j
au
dedas
į
skriaudžiamu
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e
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a”ksciau
nu'
lyno suvalgymo planą. Kol kas visi bėginėjimai ir lak- pavij^įaus mokslas, geologi- įvairiausių spalvų kiautukų,
mos Pacifiko “upės” ir sro- našlaitėliu. Jei ilgai rėkausU
stymai nepaslepia fakto, kad Vakarų koalicija neturi nei ja_femės gilumos mokslas, bangos išmeta labai daug vės ,bei tu sroviu vandens
ir rodys savo neturima ga-' ““ buv?. ™an°ma,
bendros vadovybės, nei bendrų idėjų, kaip susivėlusią okeanografija gi reiškia jū- stiklo kamuolių nuo papras^ greitumas.
‘
}
lių, gali prisieiti vėliau gai- “^Vakarų valstybes darys
tarptautinę padėti taisyti ir kaip gyventi taikoje atomi- rų mokslas. Marių gyvūnija to kiaušinio iki 40 colių diIetis. Ir koks reikalas?
kiek tas rasų reimama 51TO7.1111P
ir augmenys lybiai įdomūs, ametro dvdžio..
kai
avimas
vra nmtas—iri---naDidžUusia srove skiriasi
T
T--- '----------- -----------------Tuos stiklo kamuolius
kaip ir žemės gyvūnija ar
rodys rusams, kad jie ne
vartoja žvejai prie tinklo, Nuo British Columbia pro Nauja planeta
augmenija.
gali Įsakinėti, kaip aukštai
Į Okeanų (vandenynų) stu- kaipo plūdes, vietos kai ku- vincijos viena srovė teka tie Nuo penktadienio ryto mūsų lėktuvai turi skristi i
[dijavimu užsiima daugiau-iriose krautuvėse jų kaina siai i vandenyno viduri pie- (kovo 11 d.) mūsų saulės su-Berlyną. Taip buto manoįsiai Anglija su savo domini- būna nuo 30 iki 50 centų, į.kme, nuo krašto maz- stemoje atsirado naujas ma, bet išėjo kitaip,
susidaro “dangiškas kūnas,” žmonių j Prezidentas Eisenhower
Jungtinės Amerikos priklauso nuo dydžio ir J au^
i Taip gali rašyti
žmogus, ’ jomis,
l
Valstybaės, Japonija ir Ru- spalvos. Kai kurie kamuo- labai plačios srovės vaga,,ji rankomis padalytas ir žmo- pereitą savaitę Įsakė, kad
V. ANDRULIS ŽINO
kuris žino,municiia
kas
Hava-,siJa- šitose valstybė?e yra liukai turi tautines žymes, *eka .u p?cia inkl?J“ lk i n.u
>.CSMv..oniu paleistas Į erdvę bėgioti Amerikos lėktuvai neskrisKubos sostinėje
O ieieu Andrulis ap*e ^50 institutų, kur dė- japonų tam tikras raides, Jau
p T! . m/’ aplink saulę tarp mūsų že- tų aukščiau 10,000 pėdų
noje, to miesto uoste prieš nos uoste. dėl
iiTnenraneša stoma okeanografijos mok- rusų piautuvą su kūju, kitų
112 1?0().
s,’°: mės ir Veneros planetos. .vykdami Į Berlyną . . .
desėtką dienų susprogo žino, tai kodėl
.......
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ir
sudaro
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Naujoji dirbtinė planeta • Vėliau buvo paaiškinta,
prancūzų prekybinis lai- Kubos vyriausybei, arba ir s as* JAV bene žymiausias tautybių nėra jokio ženklo. ve Jau
institutas yra ; Mano žmona mėgsta pa- ,
“* ,. . ^1
w u ivra nedidelis kamuolys pri- kad dabar jokio reikalo nėvas “La Courbe.” Nuo spro-! Amerikos policijai apie tą į°
s rūšies
WOO(Js Hole,
VTnlp
nludimilinsp
dlllinpt.l IF
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^*yp
1
l/imčloc
oiiVozJion mion
Mass.,
arti
pludimiuose
dūlinėti
ir
tuos
.
kimštas visokių instrumentų ra olrvicfi
skristi aukščiau
rusų nugimo žuvo 70 ar 75 žmo- “liaudies priešų” baisų dai
KaliCape
Cod,
Fordo
Fondo
Įsmenkniekius
rankioti.
Mūį
n
gtono,
Oregono
ir
ir visi tie instrumentai siun- statyto aukščio, o kada toks
nės. Žuvo laivo Įgulos na- bą? O jeigu V. Andrulis ne
teigtas
ir
palaikomas.
sų
namuose
matysi
ĮvairiauforniJos kryptimi.
čia žemėn žinias apie tarp- reikalas bus, tada lėktuvai
riai ir žuvo laivo krovėjai, žino, tai kam jis taiko savo
siu
kiautukų
ir
tų
stiklo
ka-f
e
P
J.
ul
?^
e
,y
aa
uo
.
planetarinės
erdvės sąlygas.'skraidys tokiame aukštyje,
Dėl to laivo sprogimo da- pamokslėli apie liaudies
Nepaprasti radiniai
■muolių nuo mažiausio įkį ga srovėmis ir dėl ko mine- Jau seniau rusų ir ameri- koks bus reikalingas, visai
bar kilo nemaža audra. Ku- priešus,” jų veidmainingusr?Ye.s ina®1 - YJ’. ?r Ikiečių paleistos dirbtinės neatsižvelgiant i rusų nusta
bos vyriausybės vadas Fidel mą ir jų plepėjimą apie Gyvenant marių pakrašty, didžiausio, betgi iš to mes
dažnai
tenka
pastebėti
idojokio
verslo
nedarome,
o.
1
.
speiojama,
o reis mio pjaneįos padaugino dangiš- tytas “lubas.”
Castro viešai kaltino Ame-, “doroves,,laisves ir teises”?
riką, kad tai ji susprogdi-’ M
sutinkame derėtis
dalykl*’ kuriuos
kas "ori turėti stikl° ka‘ fžai^Ss bI to pastebėto’ kų kūnų skaiči^’ 0 Pati Dabar žmonės ir spėlioja,
nusi ta laiva nors oats Ca- i i w sutinkame rtereus, bar
išmeta paplūdimiuo- muolj savo namuose, tai zi?Y t0’ pasteoeta, nė ir naujausia dirbtinė pla- j kodėl pirma buvo skelbiakad V. Andrulis mc nieko ' še. ri™
Voo
no.
lair
tmnt.i
—
nns
dar
šakojasi
ir, teka lyg ma-" ,neta skiriasi nuo kitų tuo, ma, kad mūsų lėktuvai skris
kur &
gauti
Mrs. 'Y?
Daug kas rankioja tuos, no, —
-----—pas
r
stro sakė, kad jis jokių Iro- nežin0 apje prancūzų laivo
ii
upeliukai,
kūnų vienas |R d - turj <|au^au jvairi
aukščiau “rusiškų lubų,” o
dymų neturi, tik sakėsi ga- susprOgdinimą. Jis tik ple- rodos, menkniekius, bet iš Tenkins ir taip jų dauguma .teka Hawajų kiyptimi ir tas
ir
1aiv
J
jų
padaroma
nemažos
verbūna
išdalyta.
instrumentų
ir
ilgesnį
laiką
paskui tas drąsumas išgara
lis manyti, jog taip buvo.
kaip gali pkpėti tiR pa_
Į buteliukas, mano žmonos galės siųsti žinias Į mūsų vo? Tokius dalykus galima
Didelė staigmena
J surastas, tą faktą patvirti
Mesti kaltinimus be Iro- leidęs liežuvį ir neatsakodymų yra gana neprotingas mingas bolševikas, kuriam pavojingą amuniciją iš lai .. Pereito mėnesio pradžio na. Būdinga, sausžemyje vi žemę apie aukštybių Įvai visaip vertinti ir nenoromis
prašosi ne tokie jaū drąsūs
dalykas, ypač valstybių svarbiausias dalykas yra vo iškrauti. Paprastai kituo- je bevaikščiodama paplūdi- isi upeliukai teka Į dideles rias paslaptis.
santykiuose. Toks liežuvio žūt būt Įkąsti Amerikai ir se uostuose amunicija iš- mjuose mano -mona rado upes, o visos didžiosios upės Palyginus su rusų dirbtine samprotavimai. . .
♦ * s
nevaldvmas gali skaudžiai parodyti neprotingiems ša kraunama (ir pakraunama) gražų butelį, kuriame matė teka Į jūras-marias, o van planeta, dabar amerikiečių
mokslininkų
paleistoji
plaatsirūgti, jei Amerika pa vo šalininkams, kad tie ne pačiame uoste, bet ato
denynuose srovės šakojasi.
prašys baizduotąjį kaltinto žmonės, kurie kalba apie kiau nuo uosto, o amunici si Įdėtas raščiukas. Parsine Nuo 1956 m. rugpiūčio 23 netukė vis dar yra tik mažas Doerfer išlėkė
ją arba Įrodyti savo žadžių “doroves, laisves ir teises” ja nuo laivo ir Į laivą gabe šė ir visiems aprodė savo ra d. iki 1959 metų birželio to- vabalas. Ji sveria tik 90 su Pereitą savaitę, preziden
dinį. Atkorkuoti nebuvo gapuse svarų. Bet surankioto tui pareikalavus, pasitraukė
teisingumą, arba atšaukti yra tik veidmainiai ir laivų nama mažais laiveliais.
Įima, reikėjo sugurinti bute- i“1?
Pa.*ei?ta 85-900: 1111x0
xxmis zjiiiivziino
žiniomis xiir oovv
savo movi
instrusavo prasimanymą.
‘N. Y. . Times“ -.-t-.praneši- Ii, kad galėtum sužinoti, kasv!s*
sprogdintojai . . .
Pateks j mentu gerumu ji gali būti iš savo vietos Federalinės
Dėl palaido liežuvio, ži Tuo savo plepterėjimu V. mas atrodo gana įtikėtinas. ten
.
Tfin buvo jd žmonių rankas ,r vis. radu- d
•
s
. Komunikacijų K o misijos
noma, gali nukentėti
ne
tiek
pirmininkas John C. Doer
,aneg1e8
. -r , ,
Audrulis dar kartą parodė, Daugumas nelaimių ats.t.n- tas atvil ukas trimis ka,bo. šieji juos pasiųs. atvirukus,.
pats Castio, kiek Kuba, ku- kad jjg yra Amerikos prie- ka juk dėl kieno nors neat- mift_anglų> japonų ir
jta. Kanados vyriausybe tu- T . « kiekvienu nauju fer. Jis buvo priverstas pa
nos Msa užsienių prekyba ^as jr
niekintojas. Dėl sargumo ir laba, retais atsi- -žymėta, kad kas ų bu-!{?» lfimoketl
do
bandomu žmonės vis labiau sitraukti todėl, kad naudo
kad antr().
[Bet, žinoma, ne v,s, buteliai artin<
momento ka(1a josi vieno savo draugo, mi
^7° nU° -^menkos.
jr anksčiau nebuvo jokios tikĮmais de sabotažo ar de te)i
Dėl Havanos uoste jvyku- abejonės, bet ta faktą tenka kokių ta. liaudies pnesų pažym4bj
patenka į žmonių rankas ir jr
raIės ištrak- lionieriaus ir- vaišingo žmo
no sprogimo zod) ima ir •„ vėi iškelti *
ve.ksmų. Ir jeigu pasitvir- vo yard
„j jr a(J
|nev.s, „atmstiej. bute ,a. tj .
.Beme,fe
. gaus vaišingumu ir drau
lietuviu komunistų “vadas” p }
j .
išsprog- tintų tos New Yorko dien- jr
,,aktan įjž tai žaZ ltenka “P“™, nors, Prtl«>- pasidairyti po plačiąją er giškais lėktuvais. . . Ar vai
šingumas ir draugo apmo
“VilPvd^ Tkovo 10 d?de- dinimo ar sprogimo Hava- lašėio paduodamos žinios, dėjo do) . do;anlI. Mes stina, kad daugumas gautus dvę.
kamos
kelionės lėktuvais
Vl“Y.je (?°vo.}0 %noje “New York Times” ta. ir barzduotas Castio ir ,ai pa(1at.ėme kaip buvo čekius iškeičia
* t- »
buvo kyšiai, ar kas kita,
das. žinąs, kas .ssprogd.no
įdomi
-jni
jo bebarzdis neva draugas nurodvta ir šiomis dienomLs Butelių plaukimas paroN. H. balsai
prancūzų laivą Kubos soR’bos ’įvų V. Andrulis
apie tai niekas nežino. Bet
-----------„ man
„ Kamdog Ido „e vien srovių linkmę jų
pasirodytų
ga ..k.
taip
jau atsitiko, kad tas
stinės uoste ir rašo štai ko krovėjų susirinkime buvo na juokingoj šviesoj.
Pereitą savaitę, kovo 8 d.
valdžios čekj $1. Reiškia, sakoJ'm«s1’ spartumą, bet
kį pamokslėlį:
reikalas yra, šiemet maniškė visu doleriu taip jau ir jų pabaiga. Tokie New Hampshire valstijos draugas” milionierius turi
aptartas tas reikalas ir sutyrinėjimai tai ir yra okea piliečiai pirmieji metė savo kelias televizijos ir radijo
“Kokių biaurių ir baisių prie- sirinkime kai kurie laivų kolei Kubos vyriausybe zut jau turtingesnė. Betgi. ..
nografijos mokslo dalis.
balsus už galimus šio rudens stotis, o Federalinė Komu
monių griebiasi liaudies priešai krovėjai kaltino uosto pri- būt ginkluojasi ir gabenasi
amuniciją
iš
Belgijos?
Dėl
:
Čekis nebus iškeistai
kandidatus prezidento vie nikacijų Komisija reguliuo
rodo susprogdinimas Prancūzi- žiūrėtojų
apsileidimą dėl
Įsibrovė klaida
tai. Ir demokratai ir repu ja radijo ir televizijos sto
Aliomanu kaimas susirie
jos prekinio laivo Kuboje. Tiek Įvykusios nelaimės. Esą, lai- to reikalo F. Castro neskaiKeleivio 9 numery išspau blikonai turėjo oficialiai tik čių veikimą ir turi karts nuo
tė reikalinga pasiaiškinti da iš trijų sodybų: mūsų
daug gyvasčių žuvo, tiek daug vų krovėjai, kai jie eina išsdintame straipsny “Pasau- po vieną kandidatą — se karto atnaujinti leidimus
nuostolių, o kiek iš to naudos krauti amunicijos iš laivo, Tuo tarpu tas klausimas ga- sūnaus, mudviejų su žmona
___ yra patikrinami, Ii būti daug Įdomesnis, nemūsų kaimynės, visų bi- jHnė paroda 1964 m.” para natorių J. F. Kennedy ir R. tokias stotis operuoti. Vadi
ir patiems Kubos priešams? paprastai
kei lokio,
ar *jir neturi”suH^avim degviena ndaimė laiv3 iš- blioteku adm inistratorės syta, kad pastaroji Pasauli- M. Nixoną, ir abu tie numa nasi, gavosi “interesų kon
‘ “Na, o tie nenaudėliai taip tukų. Tks nebuvo padalyta. K™ummt, kiek liūdnas ir Thelma Hadley.
Net ma-įė pa^a Įvyko Brooklyne tomi kandidatai gali būti fliktas” ir aukštas valdinin
daug kalba apie dorove,, lahvm Prie laivo krovimo buvo lei- apgailėtinas tas jvykis be- žiausias mūsų kaim0 jvykis 1929-30 metais. Ta. yra ko- patenkinti N. H. piliečiais. kas išlėkė iš savo vietos.
Už senatorių J. F. Ken
n
džiama dirbti h’kareiviams butM- Su kuo rengiasi Ku- visų bendrai būna apsvars- rekturos klaida. Ta paroda
ir teises.
J. D.
kuri(rnet^ pat^mo, kaipibos barzduočiai kariauti? JtytL, nutartas ir griežtai buvo 193940 metais.
nedy N. H. balsuotojai ati-
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NAUJO BROOKLYNE
darė 7-os kuopos nariai. It
raukti į centro dal bą, jie!
.
TLietuvių
• * • Twv
kuopoAmenkos
Pilie- mažiau
* Oabgalėjo
*. Jnt dirbti
nukelt
£ ;
Lietuviškų klubų
sunki padėtis

e.ų Klubas 280 Union Avė., į

cOšTGN

to dė,

visj

Brooklyn, N. Y mitale nag
,ės
a(jduoti
mą parduoti. Prieš 25 me- kuonaj
tus A. L. K. buvo puošnus,
rimtai
gražus ir malonus. Keletas feti
„uta,..
draugijų ir siuvėjų A. t. \V. Įa kiekviename sugjrinkime
unijos 54 skyrius «a reng.
kaita
a,. kjh|
davo susirinkimus. Klubas k|ausi^u
biznio atžvilgi,. vertes, ne- , DD 7 k
neužmiršta

KĄ JIE PASAKYS:

UŽMUŠ® AR NE?

KAS SKAITO, KAM
TAS DUONOS

VASARIO 16 oj PATERSON:
Po $20: Dr. Alf. Vileiu.
Pasisekęs Lietuvos
Juozas Tumavičius ir A..».
nepriklausomyės minėjimas

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo su
kaktis paminėta visapusiš
kai gražiai ir sėkmingai.
Jau

vasario

16 d.

Gudonis.
Po $15: Step. Augulių šei
ma, A. Eitmanas ir Ged.
Klimas.
Po. $10: Ad. Aidukai,

vietos Ant.

Aidukai,

Baltučiai,

dienraštis ‘'The Morning Bražinskai, Butkai, DiškėGali” paskelbė J. Jakubavi- nas, Gelažius, Jackūnas, Ja
čiaus parašytą vedamąjį įsiai, Sim. Jurkšaitis, Ka’
lai prisiekusieji daktaio R. Bernard Finch byk>> Jie tvri r.c prasti, ar daktaras ir
apie Lietuvą. Minėjimo iš- tautai, Klupšienė, Lb*
blogai; išmokėjo virs
jete£
kū^.
;o meilužė Caroie Tregofi kalti ar ne dėl daktare žmonos nužudymo. Byla tęsėsi
vakarėse miesto majoras W. terų Atstovybės
tūkstančių dolerių paskolų. . vien^ tofcj* kQržj
3 mėnesius ir sudomino publiką. Mat, daktaixi turtingas, jo meilužė graži, o aplin
H. Dillistin išleido prokla- sioriai, PraleiV
Visi mane, kad naujieji į , Burke g Unios J N
maciją, skelbdamas Lietu- Rubuževičiai,
kybė:; gana neaiškios. Jei daktaras bus atrastas kaltas, jam gresia mirties bausmė.
ateiviai dar labiau pagyvins , Kuopa nutarė suruošti
vos dieną. Pats minėjimas G. A. Sprainai Lu
įvyko
vasario 28 d. Šv. Ka naičiai, VI. Stanaitis
klubo veikią
banketą Burkei pagerbti.
Anksčiau Klubui vadoLIETUVIAI
KITUR
zimiero bažnvčioj ir Lietu- Kazimiero Draugija, Ta:
. _B.et. ^J.0 at*?a a.L Nauja- Banketas jvyks kovo jg d Vavo raudoni ar į tą pusę
------vių Klubo salėje.
J £ lJbą’ u°Jau Prano Bručo svetainėje, linkę, vėliau paėmė vado- (
šauskas, Tallat-Kelpšai
Paskaitą
skaitė
Stasys Alf. Žičkus.
jį
užkariavo. Jų pastatv-sb_16 jamaįca Avė, VVood- vauti tautininkai, kuriems Į Žinios iš Kanados galėjo būti pavyzdžiu ir
tiems, kurie S2ve vadina in- Lūšys iš
New
Yorko, patas pirmutinis vedėjas per baven 21 N Y
šeimininkaujant Klubas ir
Pr. Vilimas — $$7.00.
šešius mėnesius padarė Kiu-. Rengėjai mano> kad ban. parduodamas.
teligentais.
brėždamas, kad turime auPo $6: AbakanavTi
MONTREAL, P Q.
be apie 6 tukstancius dole- ketas bug žaunus b. prašo, Nariams dar reikėtų rimi I kapus palydėjo didelis kotis lietuvybei ir aukoti ko Palčėčiai, Kalėdai, Šar‘
rių nedateklių. Tiesa, įs kad tie, kurie nOfi dajyvau. tai pagalvoti ir Klubo nenudraugų ir pažįstamų būrys, vai dėl Lietuvos išlaisvini- nė.
Miršta lietuviai
draudimo bendroves dalis ti, bdetus įsigytų iš anksto, marinti: pardavus tą namą,
Ilsėkis, Ignai, ramiai mo. Garsiais plojimais bu
Po $5: Adomaičiai, Ad
nuostolių atgauta, bet dalis B’jleto kaina $J
tuoj įsigyti kitą lietuvių tirš Vasario 22 d. gražiai pa- Mount Royal kapų kalno vo sutiktas dienraščio “The imavičiai, V. Auguliai, Cit
veikiausiai dings.
čiausiai gyvenamoj vietoj. i laidotas Jonas Taruta, tik pašlaitėj. Mes Tavo buvę Morning Call’ leidėjas Hen-.nai, Habermai, IškeFr
Išrinktas naujas vedėjas,.
Siuvėju reikalai
53 metų amžiaus, \elionis draugai bei kaimynai ilgai ry Williams III, kuris paša Jakubavičius, J. Jurkš"
J. Stasiūnas
irgi iš naujųjų ateivių, LieKadaise Brooklynas buvo
buvo viengungis, Lietuvoje ilgai Tave minėsime.
kė išsamią antikomunistTf Kažukauskai, Kepen'a*
tu voje, sako, buvęs auk- garsus savo siuvėjais, o dapaliko motina ir kiti arti- Didžioje liūdesio valan- kalbą ir pasisakė prieš beJ raičiai, Kinderiai, Kr
Mirė V. Ambotas
štas valdininkas, pasirodė bar apje juos nĮeko nebegirmieji.
doj gilią užuojautą reiškiu kokius artimesnius rvšius sr J. Ku"inevičius, I a
Kovo
5
d.
palaidotas
V.
ne koks verslininkas. Po trilyg jų gyvu nebebūtų,
Velionis daug sveikatos žmonai Anelei, dukroms— komuniste Rusija, kol Ma Laugaliai. Lekavičiai T
senas ateivis, uo..
,
• i • 11 U- ’ •
jų metų jo šeimininkavimo ' Kiek iš Joint Boai’do ten- Ambotas,
lūs Lietuvių Darbiningų Dr- |Prarado didžiosios ūkio ku- Elenai ir Onai, jų vyrams ir skva siekia klastingai sunai gaudai, Liet. Moterų kV
Klubas atrodo gana apleis- ka sužinoti, Brooklyne dar
įzės metais, kada jam teko mažam anūkučiui, kuris sa- kinti Amerikos ir kitu da* P. Misiūnai. Moks.
leno-va bastytis po įvairias Kana- vo senelio neatsimins
tas ir nebetraukia žmonių. yra virš keturių šimtų lietu j°E»i ^hfinT
laisvų kraštu nepriklauso ninkai, A. Neu^aue ri
La. būna jam lengva,^ provincijas darbo ieš.
mvbe.
Lietuvos laisvinimu1 vilioniai, Prestemikr'
vių siuvėjų. Dar gyvuoja 3 Amerikos žemelė.
Lietuvių Atletų Klubas
Petrą* Zabiela
kant. Nors tada buvo jau-•
kalbėtojas įteikė savo auk" Ragauskas, A. Fu
lietuvių siuvyklos: Bubelio,
Lietuvių Gimnastikos (At i/irzio ii za.. ivižtLunu. laum
Ūseli*
nystėje, bet vis dėlto svei
—$25 čekį.
Rugiai, Sabaliauske
i; n it r v A I II C
urAU’jvrtjuu
letų) Klubui sekasi kiek ge daug siuvėjų išmirė, kiti išėkatai, matyti, atsiliepė ir
Meninėje programoje d» liai. St D. Sfana*č?
riau. Ir ten vedėjas yra nau- jo h^iją^
NEW YORK, N. Y.
palydinti dar jaunas turėjo „
..
lyvavo viešnios O. Zu^avi Stanaičiai, J. Sp amžinai atsigulti šaltoje Kultūros Draugi,o, 30 metų :
jakūrys, vyras gana manda
Tar^auskas. To1*”
Šiemet bus delegato rinsukaktie* proga
... ,
, .
gus, o kaip jam seksis biz kiniai. Dabar delegato pa- Potvarkė Darbo Fondą* Kanados žemėje
i
K
raitė, kunos padainavo ro Treinys, Vai'iū *nis5 vesti
Jau rašiau, kad sausio 6 4 dainas. aknponuoia»rt m”
uesu pasirodys
pasironys vėliau.
vėliau.
reigas eina vt Uberas. j de.
Pereįtvarkes Darbo fon- > Velionio
VeUonio valia palaidoti
Po £3: Tit e -* ’
Gal bus Atletų Klube da- ;Įegatus norėtų patekti buvęs das pradėjo* veikti toliau be bažnytinių apeigų buvo d. buvo mirimą Urugvajaus zikui J. Stankūnui. F1 Augu Naruševri-nė, Fe*
mai susitvarkys gerėliau. delegatas Ch. Kundrotas. Darbo Fondo vadovybe su- įvykdyta. Į kapus palydėjo Lietuvių Kultūros Draugijos lienės tautiniu šokiu gruoė.
Po $2: Fa’rti '
Prieš kelis menesius buvo Joint Boardas mano ką kita. daro. A J Mačionis pirmi- daug
ir pažįstamų. 30 metų sukaktis ir kad ta- pianu nalvdint V. Yvshri niauskai, Dibulskis
užsimanyta pakeisti to klu-(Lietuvių dirbtuvės labai su- ninkas J Kiznis sekreto-’ Lai būna jam.lengva sve- me minėjime visai nebuvo pašoko keturius šokius.
Schell. Trucilavskas ”
bo konstituciją, ypač tuos mažėjo, narių skaičius irgi rius ir R M Brakas iždinin- tima žemelė’ kuriai jis ati- prisiminti tie, kurie tą drau- minėjimą nufilmavo J. Zu- lis, Jz. Volkus.
punktus, kurie nusako, kad sumažėjo. Rusų delegatas kas
davė savo sveikatą.
gija įkūrė ir jai ilgus metus Lavinus. Salė buvo vpnHn.
Po $1 aukojo 15 a
Klube svarbiausias žodis i pvanyko> nes rusų nariai k Darbo Fondas prašoas-! Vasario 23 d- amžinai iš vadovavo, būtent socialistai gai era žiai papuošta. Už ta;
Išsiųstos at‘ti'*1<"»"
priklauso visuotiniam narių dirbtuvės išnyko. Besivar- menis ir organizacijas ku- Syvu.ių tarpo atsiskyrė pla- ir jiems prijaučiantieji.
a^iū Vvtautui Bružui,
zoTuriios JAV p—* ’
susirinkimui. Norėta pakei- žant dėj delegato vietos, ar riems rūpi& kad “Darbo” fiai žinomas senosios kartos Buvo laikas, kada ta drau- piešusiam Gedimino
valstybės sekret'"*’*'-*
sti, kad prezidentas ir jo neprarasime visiškai d’ele- žurnalas eiti ii remti finan- visuoraenės veikėjas Ignas gija turėjo daugiausia narių tauto Didžiojo, dr. .T.
resui, ALTui VT
kabinetas” viską lemtų. gata?
Petrą*
gjniai ir kitomis galimomis Salala. (Apie jį žemiau, ir buvo viena tvirčiausių to navičiaus ir dr. V. Ku^irVns tuvos pasiunti-'Tam sumanymui nepraėjus,,
______
Red.
krašto lietuvių draugijų, nes pave’kslus ir suiurmisiam :kld
net jo sumanytojai pabėgo parduoda |_ Piliečių Klubų pnemonemls
Vasario
25
d.
staiga
mirė
socialistu redaguotuose is- juos i puiku dekoratvvi^’ j pQ
Jau gauta pirmoji auka
iš klubo.
Petkus.
tatuose buvo irašvta, kad į derini.
Minėjime gautas’jng faii”
(Ilgus metus veikęs Lie- šiais metais “Darbo žurnaPer
dvi
savaiti
iš
viso
midraugiją
priimami
abiejų
gražus
estu
sveikinimas.
'svečiams
parapro'
2
Maspetho Klubas
tuvių Piliečių Klubas bus
paremti iš Jono Suveiz- rė 7 lietuviai, kurių tarpe Lčiu lietuviai be tikybos ir
Kaip paprastai sudėta surengtos vaišės. Joms . v
Mespetho Lietuvių Klu- parduotas ir gautus pinigus džio 50 dolerių,
viena moteris ir ta išgyvenu- pažiūru skirtumo,
graži
suma auku Lietuvos paimta į§ aukų nė viero
bas turi gražų namą. Jame nariai išsidalins.
j Kas norėtų gauti seRU, t si daugiau kaip 80 metų.
Socialistų vadovaujama laisvinimui -923. ŽymesVi90s7Aos su sąramalonu lankytis. T i e sa,
Klubas turi savo namus su Y- praeitų metų Darbo nu- Mirusieji vvrai buvo daug Kultūros Draugija rengdavo nieji aukotojai:
'
^įg ^uoj bus įšsįųstos ALTtvarkingai klubo patalpas sale, kurioj organizacijos
Prasom kreiptis į jaunesni. Tas rodo, kad vy- paskaitas, koncertus, vaidiLietuviu Klubas—$75;
ui, atskaičius būtinas išlailaikyti reikia ir pinigo, nes rengdavo savo subuvimus, Daroo žurnalo admmistia- rai turi daugiau dėmesio sa- mimus ir kitokias kultūrines
Krukonis—$60.
i das.
reikia laikyti kelius žmones. Operetės choras darydavo |C1J3 arba 1Daibo Fondą.
vo sveikatai skirti.
i pramogas, minėjimus—Lie Jonas
Lietuviu Bendruomenė—! Valio pat ersoniškiams,
Maspetho Klubo vedėju yra repetiejas.
j Darbo Fondo adresas:
tuvos nepriklausomybės paK
J
‘
1
Darbo
Fondas,
8603
76th
$50.
Kleb. J. Kinta —$30. suprantantiems, kad būtinai
A. Deikus. Kol kas jam bi- i Šitoje vietoje sumažėjo
Sudegė istorinis pastatas isReĮbimo, Dariaus ir GirėF. Saranka—$26.
reikia ir pinigais remti LP*
lietuvių, to dėl Klubo veik- St., Woodhaven 21, N. Y.
znis vesti gerai sekasi.
Nuns lsland seniau pri- no žuvimo. Išeivių dieną ir
Po
$25
aukojo:
Henrv
A.
tuvos laisvinimo
*
lai toje vietoje nebebuvo paDarbo Rėmėja* klausė Notre Dame vienuo- kitokiuLDD 7-ta kuopa veikia
DI. kun. Vvt De- galėmsipi?
giindo, bet tą namą parda- Qentro Rytų Europos kilmė* lems, bet 1957 m. ji buvo Tie parengimai būdavo Williams
... . TT
o v n a
-- -Lietuvių
Darbininkų
DrGailėjos, m,k,s lr Henry S**611
‘
ZI
n .. ,
Klubas Salėtl* Pripilk- amerikiei tu,irinkiina,
parduota privatinei bendro- ispanų Centro
-jos (LDD) 7-oji kuopa na- ti geresnį namą toj miesto
vei už 2 milionus dolerių. Centro Asturiano ir anglų c^‘
Vasario 27 d. buvo Cen Bendrovė minėtoj saloj no-: Victoria didelėse ir gražiorių turi apie šimtą, jų tarpe dalyje, kur dabar daugiauir naujųjų ateivių. Pereitus šia lietuvių gyvena, pavyz- tro Rytų Europos Kilmės ri statyti gyvenamuosius na- se salėse. Jie sutraukdavo jos vadovybė su eoc’aHsta’<s
2 metus LDD centro komi-ėdžiui, Woodhavene, Rich- Amerikiečių Organizacijos mus, senuosius pastatus, ku- gausiai lietuviu ir kitatau- Įpriešakvie pasikvietė i tai r~
tetas buvo Brooklyne. Jį su- mond Hill ar Ozone Park. metinis susirinkimas, kuria rie statyti prieš 300 metų, čiu. I juos atsilankydavo ^ą katalikus ir kt. Vos s ’
me buvo išrinkta šių metų žadėjo palikti kaip istori- nemaža ir lietuviu komuni jo klerikalai ir kai kuri? ir >af”včinvaldyba.
nius paminklus.
stų. Jie pavvdėdavo Kultū- smetonininkai į drauriją nuolirs C. C’"v
Jos prezidentas paliktas Vasario 24 d., naktį jauni ros Draugijos veikėjams, įeiti, kain tuoj prasidėjo ne- vart»k*. Vur*~
AMERIKOS ĮDOMYBĖS
prel. Jonas Balkūnas, sekr. išdykėliai prinešė į tu pasta- nes patvs nesugebėdavo ką sutikimai, intrigos. Viskas draugios
M. Kižytė.
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
buvo daroma, kad galėtu braukti ios
tų antrąjį aukštą šieno ir nors panašaus1 padaryti,
šitoj orgonizacijoj Ame uždegė. Kilo gaisras.
Ameriko*. Joje aprašoma:
draugiją
užvaldvti. užgrobti ti žodžiai “be
’
Po paskutinio kai o, kada
rikos
Lietuvių
Tarybai
atApie kelionę Aliaskon:
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Policija jau suėmė kalti- litukai iš Lietuvos vietos jos turtą, kuri per ilgus me- žiūru skirtumo’’
Darbininku fabrikai Vakanio.se; “Proletariato diktatūra”; [stovauja prel. J. Balkūnas, ninkus. Tai 10-12 metų ber- mokvklai išlaikvti rustbjo tus savo pastangomis ir sunHe^ti
‘
Įspūdžiai iš Kaliforr.ijos;
Raudonmedžių imperija;
M. Kižytė, M. J. Vinikas, V. niukai.
plaukę, mokytojai su kuni- kiais uždirbtais centais pa- , užkirstu ate*’^’Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną daro;
Abraitis
ir
V.
Barčiauskas.
draugii® nat*M5 --*
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas;
Prieteliu*
gaiš rriešakv pradėjo mo- starieji įsigijo.
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
Dėl to prasidėjo b'dinėii’
w - i OaUi
kyklą ir ios turtą bkviduoti.
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
ios kūrėi-HP
‘
Tai pamačiusi Kultūros Dr- masis, kuris suėdė nemaža (ti i
Pas mormonus: jų tikyba, prheitis ir dabartis;
SOPHIE
BARČUS
lėšų
abiem
pusėm,
sustojo
1
Tenka
rastebėti
Vasario 23 d. mirė ilga- jos vadovybė perėmė mokyEžeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
metis Keleivio skaitytojas kjos natai nas. nupirko jos ėjęs “Laisvosios Lietuvos” rika^ai su smetonini
RADIJO VALANDA
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis :
Ignas Salala, o vasario 27 d. visa inventorių ir dėjo Dasi- žurnalas, nustojo veikus*’ uieko ge^o n Ara snkorVisos programos iš W0PA,
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
fcuvo auksiniu nro-u
palaidotas Mount Royal ka- tanias, kad mokykla galėtu lietuvių mokykla.
1490 kiL AM 102-7 FM
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Kasdien: nūn pirmadienio iki
iie turėio
t?i~i*'-' Ir daug, daug kitų įdomybių!
Sa gražiais paveikslais.
pinėse. .
toliau veikti, nes ią lankė
Taip baigėsi socialistu rinin
penktadienio 10—11 vai. ryto.
TT*
Velionis buvo malonus didelis vaiku skaičius,
bendradarbiavimas su klešeštadienį ir sekmadienį
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiema knygą tuoj pat
nuo 8:30 iki 9:3* raL ryt*
žmogus, didelis patriotas. Draugiia l*ddo “Laisvo- -rikalais-fašistais. kurie da” T
siunčiame. Kaina 75 centai.
-*•
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼, Jis buvo
paprastas darbi- siog Lietuvos” žurnalą.
Įkalba apie lietuviu Ha”-** pV„i-.-?
“KELEIVIS”
Tel.: HEmloek 4-2418
Bet štai komunistai už- bet gyvenime kitai*' e’^’- ”
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. ninkas, nėjęs didelių mok636 East Broadvray
So. Boston 27, Mas*.
slų,
bet
lietuviškų
reikalų
valdė
Lietuvą. Prieš tą visų : D i d žiausiais draugios vUcza c
CHICAGO 29, ILL
supratimu ir jų rėmimu jis bendrą priešą Kultūros Dr- jkenkėjais reikia laikyti Lie-į
(Nukelta į 7-ą pu*..
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Puslapis ketvirtas

vo užgniaužta 1918 metų
pabaigoje besikurianti Lie
tuvoje sovietų valdžia ir
kad Lietuvos nepriklauso
mybės metais darbo žmonių
Kovo 1-2 dienoms įvyko kas jiems iš aukšto įsakyta,
“krauju ir prakaitu” uždii bMirė prof. K. Šalkauskas santykius su buržuaziniais Lietuvos Komunistų I'arti- Seniau darbininką išnaudo- į
ti pinigai plaukė į Amerikos
.
. nasionalistais ir ieškoti bū- jos dvyliktasis suvažiavi-jo įmonės savininkas, bet
kapitalistų kišenes, kad Lie
\ asano Lb d. v uniuje mi- , įsijungti i vieša Tarybų mas. lt* čia suktybė. Fakti- tada darbininkas visgi tuiė-j
tuvos buržuazija visaip pa
i e advokatas, teisės profeso- jjetuvOg gy
gyvenimą.”
nai iš eilės šis suvažiavimas jo teisę streikuoti, kovoti
taikavo užsienio, o ypač
nūs Kazys Šalkauskas. Venėra dvyliktasis. Jei skaity- dėl savo padėties pagerini- (
Amerikos kapi talistams.
Grįžo C. Petrauskas
li< ui jau prieš kelerius me
ti, kad tos partijos sueigia- mo. O dabai tą darbininką Į
Mat, Lietuva tada prekiavo
tus i uvo išėjęs i pensiją. Jis , Iš Sibiro katoigos grąžin- masis suvažiavimas įvyko išnaudoja valstybės vardu
su užsieniu ir kai ką pirkda
buvo įžengęs į aštuntą de- tas ilgus metus ten kankin- 1918 m. spalio 1-3 dd., bet komunistinis
buržujus ir
vo ir parduodavo Amerikai.
tas bandininku
liaudiįvnkų partijos
vei tuomet buvo įkurta ne Lie- darbininkai neturi teisės nei,
imll<
-* * •»-»-«
n^rtiins vpiVidutiniškai Lietuva per
kėjas Cezaris Petrauskas.
tuvos, o Lietuvos ir Biela- staeikuoti, nei kaip kitaip •
Dvi moterys valdžioje
metus parduodavo užsienio
“Išeivių dailės smukimas” rusijos Komunistų Partija, ginti savo duonos kąsnį.
valstybėms ir iš jų pirkdavo
Mikalina Meškauskienė
Tik bolševikų vedamai Ru- Komunistams valdant, streiprekių maždaug už 200 mi
E) Dailininkas K. Kalpo sijai 1919 m. prakišus karą kas yra lygus ėjimui prieš
buvo kinematografijos milionų litų. Komunistai sako,
msterė, kol ta ministeriją kas savaitraštyje “Literatū su Lietuva ir 1920 m. liepos valdžią, prieš valstybę, o toĮ kad tai buvo Lietuvos plėši
ra . ir ....
menas” (6 Nr.) rašo
panaikino.
. 12 d. Maskvoje pasirašius kiems nenuoramoms vieta
kavimas. Gi ūkyje nusima
kuriuos lietuvius sutartį su Lietuva, jau bene Sibiro vergų stovyklose,
Ministerio pirmininko pa- apie kai kuriuos
nantiems
ir sveikos nuovo
vaduotojui K. Preikšui išė dailininkus išeivijoje, rem- treciasis iš eilės Lietuvos ir;' Atskaitinį pranešimą sukos žmonėms tai buvo geras
jusį pensiją, jo vieton buvo
NeJ' °,Re 19ob ,m* Bielorusijos Komunistų Par- važiavime pauarė paitijos
ženklas,
kuris rodė Lietuvos
paskirta Leokadija Diržins- įvykusios lietuvių parodos tijos suvažiavimas nutarė “bosas” A. Sniečkus, taip
|
ūkinį
pajėgumą
—kas tui i
kaitė - Piliusenkienė, prieš katalogo reprodukcija. Pa- JOS vaKlą pakeisti ir pradėti pat Maskvos patikėtinis. •
j ką parduoti, tas gali ir kas
tai buvusi Šiaulių miesto rodos vaizdas buvęs pasiga1- va<jintis Lietuvos Komunis-■ iš jo pranešimo tiek įdojam reikalinga nusipirkti.
lejimo vertas Tik kai ku- tų Partija.
maus? k£d sužinome
ką
kompartijos sekreto!e.
O dabar pavergtos Lietu
Antroji moteris ministe i įenib dailininkams, kaip V. q ir dabai- savo teisiška ir buvo ateistas iš pareigų Vilvos
spauda veršio džiaugs
rio kėdėje via Tatjana Jan- Petrancuu, A. \aleskai, V. faktina padėtimi Lietuvos niaus universiteto rektorius
mu džiūgauja ir giriasi, kad
Graži Anna Purves gėlių parodos New Yorke karalie
ėaitytė. Ji užėmė socialinio Vizgirda1, P. k’aulenui V. Komunistų Partija yra tik A. Bulovas, senas komunisper Maskvą ir Rusijos impe
nė ir gražios gėlės duoda žiūrovams progos pasigerėti
aprūpinimo ministerio vie Kasiuliui, Balkui ir kai ku- Rusijos imperijos komunis- tų pogrindžio veikėjas Lierijos vardu patenka užsie
tą. kai Juozas Stimburis išė nems neisvardintiems Kai- tų partijos padalinys-sekci- tuvoje, jų spaudos bendradvigubu grožiu.
nin Lietuvos gamybos pre
pokas randa siek tiek geie- ja Tokia lietuvių komunistų daibis ir kartu pogrindyje
jo i pensiją.
kės. Ana, pakartotinai rašė,
sni žodi, nes jie,
atrodo, sekcija gyvavo pradedant dirbęs ir spaudoje bendraAtleido sveikatos ministerį nera
kad keliolika tūkstančių
vsai pasuk
pasukę? !išs reansurealisti- 1917
1017™
___ 5.
a
___
.....
m pabaiga iki pradėta darbiavęs
su A.
Sniečkum.
dviračių, Šiauliuose paga
--------išJ110 kell°„irR nusiritę į abssekcijos centro biuro A. Sniečkus pranešė, kad A.
Alfonsas Dirsė atleistas
mintų, siunčiama net į Ame
sveikatos ministerio pareiv
1
, - • ? w siuntinėti agentai Lietuvon, Bulovas ne tik atleistas iš
riką
!
gu. kuriose jis išbuv.0 pus- (R- Kalpoko mokytojo), V. kurie įj- sukūlė Lietuvos ir;universiteto rektoriaus paVLKS
Nepriklausoma Lietuva,
trečių metų. Komunistų par- iKosubos, V-. K. Jonyno kai Bielorusijos Komunistų Par- reigų, bet išmestas iš partiA
-i
valstybės
sepasaulinio
karo
metu,
veik
prekiaudama
su užsieniu,
tijai jis nepriklausė.
jkurie kuimiai esą tiesiog tiją, vėliau išvirtusią Lietu- jos už nacionalistinius pa- b ^menkos
.
.
p ,
.- ocaaaa
-i- įaLsurdiski. Pne straipsnio vos Komunistų Partija.
Įlinkimus ir istorijos faktų bretonus Ch. Herter savo visos tos tautos sieke atsis- apsiėjo be tarpininkų ir dėl
Paskerde 250,000 veršelių prldetos šių trijų dailininkų m()
birželio mėnesi Lškrainvma Dabar Vilniai parelskimu’ Padarytu Vasa- kirti nuo savo pavergėjų ru- kainų betarpiai derėjosi su
(E, Ministerių pirminin- "absurdiškų” kūtunių nuo- bo^kX “kupav^‘5 KB
Z Š°
P10®3.’. P"““
"r“’
pirkėjais, o pirkdama su
Lietuvos Komunistų!Kubilius.
Maskvai , vieną is opiausių imto karo metu kur tik pardavėjais. O dabar tiek
koo pavaduotojas J. Lauri- “-aukos. Išeivių dailininkų
aitis
"Tiesoje"
parašė,
kad
pastangos
sekt.
kraštutinėvykdo
kas
M
’
Su
ja
vietų,
arba stačia! pustu , muštų frontas priartėjo pne prekių kainas, tiek pačią
naiti
...
.
,
,
.
..
akį.
tų pavergtų tautų sienų, ten prekybą su užsieniu tvarko
pereitais metais kolchozais- mis Vakarų meno tendenciisakyta. Jos atetovu
sMžiaS
Maskva
veda
dviveidę
užtuoj subruzdo ir atsuado išimtinai Maskva, atsieit
v-■»
v
, • • ,
• inmc
orint k •ilnnL’A •‘Trvnro_
.
.
. .
kai ir sovchozų darbininkai Joms» ar]ot Kalpoko, *‘tega suvaziavimai svarsto įsimIi sukelti tarybiniams
daili- tinai tik ūkinius reikalus, vieta Čia daus- kas Daslvsta sienill politiką. Ji Azijos ir partizanai kovojantieji ne Lietuvos okupantas, kuris
bei tarnautojai išskerdę “
laiju— ūmuapie 250,000 veršelių, ne- «“kamS !*' mufų visuomenei jokių poljtinių klausimų ne. ir nuslysta. Ana, StaltaS Afrikos tautoms pripažįsta uz hitlerinę Vokietiją, bet ieško sau naudos iš tos prej izvzo.
laukdami, kol kolchozai tuos tlk pasibiaui ėjimą
bol^rikų aVmiją’
liesdami, negut jei Maskvos mirus frOiruščio^ijj kojovei sėlius "užkontraktuos” ir
Nerūpestingumas
mls paspardžius,
DasDar^lus- teko mokymok v„g|o_
pal.tiz4 „ „ v « “Tiesa” atsiraitojusi purk
propagandos s u m etimais mis
ščia, kad Ch. Herteris noi-įs
perims savo žinion, nes už
su knygomis
yra jai pavesta kokiu nors klose pakeisti visus istorijos
V v W1 •
-4.
• iDolitiniu^ klausimu "oašiša vadovėlius kuriuose
Loję” ir tikisi, kad tos ma- Ukrainoje, šiaui ės Kaukaze ir vėl atstatyti Lietuvoje bu
juos kolchozai pigiai temo E)
Vilniaus savaitraštyje politiniu Klausimu pasija vadovėlius^ Hunuose btaliišprususios ir ūkiškai ir kitur. Maskvos valdovai vusią valstybinę santvarką,
ka.
17
fcytonas
buvo
stovinamas.
Tas
T7
u
“Literatūra ir menas”
nes esą Amerikos kapitalis
Patys kolchozai ir sov- Nr.) atspausdintas būdingas Bet ir vietinius ūkio klau- pats ir su Lietuvos komuni- sl/Pn°s tautos nebus pajesimus komunistu suvažiavi- stu nartiios istoriia
Ruvo ^os demokratiškai tvarky- sai įskėlė iš jų gyvenamų tams ji naudinga. O, girdi,
chozai išpjovę ir pardavę
ir ti-ys nuotrau"iiH'iio veršeliu matvti ne
**
4
ij
* ai v
tis ir Maskvai ten bus pro- vietų ir išblaškė jas po Sibi- carinės Rusijos metais Ame\erseiių, matyti, ne- .
kurios rodo kain nerti- mai svarsto nesavarankiai, metai, kad apie Z. Aleksą,
“
ten uu& pio
-i
u
ji
•
•
galėdami ju išauginti arba
L
. , . ’ .P,
net «. tuos kurie liečia išim- dr St Matulaiti ir kitus ne^oms tautoms įpusti bol- jo, Kazachstano 11 kitas So-.nka buvo nedalomos ir viebūdami priimti atlikti mė- ***1 "S“.1 elgla,maf‘ -kn^ Sna." Urtuv« Ewenimą- buvo teS kalbėti Svldaus santvarką, vietų valdomas žemių platy- ningos Rusijos šalininkė ir
bazėse
ir
parduotuvėse
su
I
bazese
nardnntnvese
tinai Lietuvos gyvenimą
buvo leistina kalbėti ir rasyMaskva nutyli apie jos bes. Tiesa, po Stalino mir- tik dabar trokšta Lietuvai
sos prievolę.
viskas yra Maskvos padik- ti, o paskui staiga buvo lei«i<*^v** uu^u
, r
v
knygomis. R e s p ublikinė tuota
sta anie iuos ne tik rašvti pavergtas tautas ir joms ap- ties susignebta ir Chiuscio- ir kitoms Pabaltijo valstyTauragėj tik 1 televizijos knygų bazė pavadinta “knyT v- t • x
v
• ihet inns ir aarhinfi PtH^i- sisprendimo teisės netaiko, vas lyg ir žadėjo tas tautas bems laisvės,
aparatas
gų laidojimo biure.” Net
o ių ie uvos Komuni- Į
į,
* . k ’ Kaip seniau carinė Rusija, vėl grąžinti i jų nuo amžių Maskviniai komunistai ir
stų
Partijos
suvažiavimų
paminkime
kaip
savo
metu
koI
komunistu vįl- gyvenamas vietas. Bet kiek pavergtos Lietuvos jų pakaknygynas neturįs
Vilniaus “Tiesa“ pranešė,
niekinamu
P. ^oma Rusija nori savo
* im- tll
t žmoni,,
mažino to
-.j V;,L.,ir.
kad Tarnaitės mieste piadė- tekamų knygoms sandelių, grindine užduotis yra virs- munistų
Cvirka^ Sbuvo
Nėris
J Šimkus
tų tautų
žmonių grąžino,
to litai
likai „™i™
užmiršo, lkad
pirmojo
kinti,
kas
Maskvos
pavesta,
jes veikti pirmasis televizi- bandeliai buvę numatyti
i»- Viti ’n riohor jie
iio \zici
<rov periją visiems laikams iš- niekas nežino ir niekas neti- pasaulinio karo metu Amevisi gar
jGs aparatas. Netrukus tele- Pe.n1 nam« l>^‘Wje, bet atrajuoti, kas Maskvos jau
i laikyti nedalomą h- vienin- krino.
^kos prezidentas Wilsonas
ibingi komunistų gretose.
suvirškinta.
aparatą
turėsianti
ir
ka
!
."amus
pastate,
j
pusruVIZIJOS
gą. Maskva nukalė
I O pavergtoje Lietuvoje,
sa™. « punktų
Vienintelė
sritis,
kur
gali
Į
Komunistų
kuriamos
istoidurinė
mokykla.
?
k
>em>
tai
parėdymu
susi...............
kur
ir
buvo
įrašyta tautų appirmoji
“
įrodymą,
”
kad
tos
rusų
paLatvijoje.
Estijoje
laisvės
i-....,,.-t^ šeimos
Knygoms lakesnės mintys pasireikšti, rijos kryptis priklauso išimkraustė
vergtos tautos jau iš ----- troškulys labiausia yra išbu- |®isPleaciimo teisė, kaipo
Atsisakė kunigystes
liko tik menki sandėliukai tai kaip Maskvoje išklosty- tinai nuo politinių
ĮSI- i jojęs, nenumalšinamas, nes ĮAmenkos siekiamas tikslas
i laikU pačios savo noru1 įsijungusios į tos imperijos ri- toms trims tautoms pavyko, kare.
Ir lietuvių tauta, visviena
bas, padariusios daug pa- kad ir trampą laiką gyventi
zangos ir visai susigyvenu- savu valstybiniu gyvenimu kur jos sūnų ir dūkių buvo
planas
norima
suvaryti
į
niuose
vėjuose
sunku
ir
ištfimaKuiaturos
Kainais.
broziejus Akstinas atsisakė
gyvenama, tą Amerikos pre
jienkis metus, tai yra kas da- kimam komunistui susivai- sios su t usų tauta ir^ dabar ,jr jos Vgj siekia, atgauti pra- zidento paskelbtą (tautų
kunigystės ir Vilniaus “Tie
nenorinčios išsiskirti iš tos rastą nepriklausomą gyveKNYGOS JAUNIMU!
įytina, kad Lietuvos darbo kyti, nes jie pareina nuo rusų
soje paskelbė atvirą laišapsisprendimo) teisę rėmė,
tautos draugystes.
nimą.
žmonės sparčiau ir našiau J Maskvos valdovų užgaidų,
“Gyvenimą piadedu iš nau- Jei
jaunas
Amerikos valstybės sekre Dėl Amerikos valstybės reikalaudami ir savo tautai
c
IL'btų,
ypač
visu
svoriu
už-;nuotaikų
ir
nuo
to,
kas
išja.
knygos, jis jos neskaitys 15 įgulama ant kolchozininkų. 'simuša aukščiau kitų ir sa- torius Ch. Herteris pakarto sekretoriaus Ch. Heiterio tos teisės ir savo valstybės
atstatymo. 1917 m. regsėjo
suaugęs, lodei tėvai turi Mat, pramonėje kai kuriose |vo “istoriją” bruka pavaldi- tinai ir tvirtai pareiškė, kad
Dar vienam išplovė
pareiškimo
piktai
atsiliepė
parūpinti vaikams ko dauvisos tautos turi apsispren komunistų vilniškė “Tiesa.” 18-22 dd. Lietuvoje įvyku
smegenis
jos
srityse,
mašina
kontroniams
si konferencija vieningai
į. :au lietuviškų knygų. 1'ii kdimo teisę ir jis laukia ir ti
Ten tilpo straipsnis Ką pasisakė už Lietuvos nepriJonas Deksnys Vilniaus darni vaikams dovanas, vi- liu0Ja dari>",.i"k«>.? k?lch°- į Komunistų suvažiavimų ki, kad Lietuva, Latvija ir
Herteris užmiršo ir ko jis klausomybę. Tų pačių metų
“3 iesoje” paskelbė ilgą “iš- suomei atsiminkite knygą iri“.su?.k,au dirbanc™s !vary- gale suloslama dar rinkimų
1------komedija.
įvyksta centro Estija susilauks savo laisvės. užmušti nenoti. Amerikai Petrograde Rusijoj gyvenuj ažinti”—Kodėl aš su jais tą dovanokite. Keleivio ad- | ti į ožio ragą.
O Maskvai vien tik užsi prikišama, kad jos ir kitų!
nutraukiau santykius.
Visuose tuose komunistu komiteto h revizijos komisi
ministracijoje galite gauti
minimas
apie jos pavergtų kapitalistų pastangomis bu-'
(Nukalta i 7-a pusi.)
J. Deksnys už pogrindinę šias jaunimui tinkamas kny- 'l)ariijos šuva žiavimuose jos rinkimai. Ir dabar pir
darbo žmonės prisimenami muoju kompartijos centro tautų laisvę yra lyg peilis po
veiklą nacių buvo pasodin gas:
tas i koncentracijos stovyk JAUNI DAIGELIAI. J. Narūn os ei- tik bendrais žodžiais, kuo- komiteto sekretorium “iš kaklu. Maskvos valdovai
Jau atspausdintas! Užsisakykite!
ir mo. i met kaiba užeina apie
jų rinktas” tas pats Antanas gerai žino, kad jos valdo
lą, iš kurios jį išlaisvino iūa eileraš< įai mažiesiems gausiau
xtikslais.
p.i., kai- i padėties pagerinimą, štai Sniečkus,
antruoju įsrink- mos tautos trokšta laisvės,
amerikiečiai. Vėliau jis bu
.............................
-----vo sugrįžęs Į Lietuvą, iš ten GINTAKĖI.Ė, J. N artinęs cfaži pa į“ir. šiame kompartijos suva tas” rusas šarkov. čia ten savo valstybės nepriklauso
vėl buvo atvykęs į Vokieti ^aka apie žvejų dukrelę, ilii.slrutiia žiavime okupacinės valdžios ka pastebėti, kad tie “ant mybės, ką jos įrodė savo pa
ją ir pagaliau 1949 m. vėl Cera dovana vaikams, 21 pusi. di ^pirmininkas, Maskvos pari rieji” visur ir visada yra ti- kartotinais sukilimais, 1905
lėlio formato. Kaina ................ $0.95
metais ir
kėtinis, pasakė, kad neatpa- jkrieji viršininkai, o pirmieji revoliuciniais
sugrįžo i Lietuvą.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius.
.
pirmojo
pasaulinio
karo me
Ilgai apie jį nieko nebu Kiiyjruje > ra 37 jjražios r«sa- zl®tamas dabar sovietinis dažniausiai yra tik “palecvo girdėti, tik štai dabar, po kėčins, 175 psl., kaina $2.00 gyvenimas, palyginus su kiai” dėl svieto akių. Šarko- tu. 1917 m., ištikus revoliu
Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors
KARALISKIUOSE, Liu tuo, kas buvo seniau.
cijai ir dalinai šio antrojo viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
v
’
as,
ir
yra
tikrasis
lietuviš

Bet
lū metų jis prabilo kumuni- NAKTYS
do Dovydėno apysaka, 168 psl..
$2.00 tais žodžiais jis lietė bend kų komunistų bosas, jei jis
stų "Tiesoje” ir jau, aišku,
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį
IĖLY.NI KARVELIAI, Aloyzo Uaenkavedistų išplauta’s sme n-oo ap.vsa arės vaikams, tt'J psl- rai tik šalies ūkį, o apie dir ras reikalo, tai ir Antanas
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
kaina ......................................... $ 1.51) bančius tik prisiminta, kad Sniečkus susilauks tokio pat niušis, V. Niunka, J. Navic
genimis. Jis rašo:
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metam?
N. Butkienės akas, J. Paleckis, A. Snieč
"Šiandien, apgailestauda 'VYNt'KĖS,
p/sakailės vaikams. 34 psl.. septvnerių metų planą įvyk- likimo, kokio susilaukė jo
mas galiu pasakyti, jog aš kaina ......................... Si.Of džius, bu* geriau. Esą dabar buvęs bendradarbis Bulo kus, B. Šarkov, M. Šumaus- yra Įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istoriįos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
tada nepajėgiau suprasti, JŪRININKO SINDBADO NUO darbininkai iš beteisių virto vas. Kiti partijos sekreto kas ir G. Zimanas.
TYKIAI. įdomūs pasakojimai savo šalies ir savo likimo riai yra šie: V. Niunka, J.
Revizijos komisijos pir
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
kad Lietuvos liaudies pasi- jaunimui, 108 psk, kai-.. .
mininku išiinktas Liaudis. me jau dabar siųsti šiuo adresu:
rinktas’s tarybinio gyveni na ......................... $2.00 seimininkai. Tai pasitycioji- Maniušis, A. Barauskas.
Tie tai vyrai ir padeda
Centro
komiteto
biurą
sudaLEKUčIO
ATSIMINIMAI.
A.
mo
žodžiai
iš
dirbančiųjų
mo kelias buvo teisingas.”
KELEIVIS
Giedriaus pasakojimai ma Jie jokių politinių teisių ne- ro: A. Barauskas, F. Bie- Lietuvos okupantams visus
Dabar jis tą “suprato” li žiems ir nemažiems, 136 psl.,
636 E. Broadway
to dėl ryžęsis “nutraukti kaina .......... ........... $2ao tuii, o ūkio siityje vykdo, liauskas, K. Kairys, J. Ma-reikalus tvarkyti. J. Vlks.
So. Boaton 27, Maaa.
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Puslapis penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON

No. 11, Kovo 16, 1960

Kortų muziejus

Ablačinskas, P. Žigelis, S. ir
M. Morkūnai.
S. Augonis — $3.00.
Po $2: V. Kapeckas, P.

'KELEI VIUI’
sukako SS metai

Altenburgo mieste (bol- kininkas su cilindru ir mo?aJVa.naU.’
ševikinėj Vokietijos daly-rokliu. Greta kitos kortų ~ as’ ‘ . ?.IS_1S’ * alu.Vs»
je) yra berods, vienintelis kaladės. Vienos nugarėlėse
L‘pO!
u 1.ene‘
,
MUSŲ BANKETAS
Gerbiamoji adoniui. Liucija,
pasaulyje kortų muziejus. -Šilerio dama “Klasta ir „ P“
į. Bandzev.ctus,
Altenburgas 1 a i k omas meilė,”
kitose — Šekspyro
v eI)Ulirks
* • ame ,
55 metų sukakties proga
skato tėvyne. Skatas-vie- tragedijos. Kas domisi jinNonnkevttius, F. Suslav.- Worcesteriečiai jau ruošiasi
siunčiu
$5 čekį, linkiu Ke
nas labiausiai paplitusių kerių kilimu arba infliacija,
F- &»»Kaip žinoma, Keleivio leiviui ir toliau po visą pa
Vokietijoj kortų žaidimas, o—viską galima rasti koitose a’ 2
onifs.’ 2 21' au>" sukaktuvinis banketas bus
saulį keliauti ir teisingas ži
gegužės 1 d. So. Bostono nias iš Lietuvos i; kitur sa
Lietuvių Piliečių Draugijos vo skaitytojams pi ane inėti.
biausių miesto gatvių žiūrėkite visą kaladę
salėj (368 Broadvvay).
Man rodos, kad nė viel as
Dzedulionis, Blazevicz, Pestovi net paminklas skato te puikiausių patarimų pie- .yAVt‘ul,”ni»>
1 L’~
Iš Worcesterio mums ra kitas laikraštis taip skau
žaidėjams. Ant gana auk-šiniais,—kaip skiepyti me- į, 2‘V
šo mūsų uolus bendradarbis džiai neperia kailio tiems
stos papėdės trys bubnai džius, kaip juos paruošti
. u i ,a ;" Juozas Krasinskas, kad ten išdavikams, melagiams ko
ketvirto. Paminkžiemai, nuimti
iuos
‘
t . ‘ S1
pešasi dpi
dėl ketvirto.
Pamink- žiemai,
nuimti vaisins,
vaisius, juos
prieteliai jau ruošiasi tam munistams, kaip
Keleivis.
liemene, J. Mikalopiene, A.
Įas statytas šio šimtmečio saugoti . . . Šalia—juodos
banketui Sandaros 16 kp. Bravo, draugai! Taip ir rei
Kučinskas, V. Kalada, S.
pradžioje, o jo autorius—/‘buitininkų” kortos,
buvo pasiruošusi savo 45 kia, nes mūsų bimbiniams ir
J
M.
,
į
m ,.
* »
, .
Kujutis, J. Balkus, G. Gurkonkurs?ą laimėjęs Miunche-I Toliau seka kitų saliu
o
metų sukaktuvių banketą ir kitokiems komunistams ne
.
.
įb
.
n- . ,
.
skis, k. Šumskiene, O. Sauesonus Ernstas Pfei-kortos—kiniškos, prancuzis- ,.
.
,,
_ gi ruošti gegužės 1 d., bet rūpi Lietuvos i; jos žmonių
!no profesor
.
v™
įFo;
lemene, V. Dzeūuliomene,
Jferis.
’
kos, olandiškos. Kai kurios
sužinojusi, kad tą dieną bus : reikalai, jie aklai tarnauja
M. Sanoski, B. Ivaška, A.
įėjus į kortų muziejų, ga- jų—tikri meno deimantai,
Keleivio banketas, nutarė ‘Maskvos valdovams. Lupki
Bogusha, K. Bogusha, J.
Įima apstulpti nuo korių niekui* kitur nerandamos resavąjį įuošti balandžio 24 d. te jiems kailį ir toliau.
Bogusha, A. Voveris, J. Pedaugybės. Štai pirmosios tenybės. Praėjus visą muAčiū jiems už tai.
rednienė, M. Lagūnas, F.
Su pagarba Z. L.
kortos, kartu su kryžiuočiais’ziejų akyse dar ilgai mirMūsų bendradarbis rašo,
Verseckas, A. Kučinskas, S.
atėjusios iš arabiškų lytų. ga spalvingai išmargintos
kad nemažas būrys vvorces- Montreal, Kanada
Kučinskas, F. Sakalinskas,
♦ ♦ ♦
Toliau—grubios akmenyje jkortos iš pergamento, popieteriečių bus Keleivio banke
J. Rusky, W., P. Saulėnas,
iškaltoe korios klišės, di-įriaus, ceratos, šilko . . .
te. Smagu mums tokią nau i Gerb. mūsų Keleivi,
A. Ramanauskienė, J. Ver
džiulės žirklės karpyti per
jieną girdėti. R e n g ėjai ! Siunčiu $4 prenumeratos
seckas, F. Blavacki, J. Wilgamentui. Mat, tais laikais
lauks mielų kaimynų ir ir $- savo parapionui Maikio
LOWELL, MASS.
son. P. Voveris, P. Blažio.kortos buvo gaminamos iš
stengsis juos, kaip ir kitus Tėvui, su kuriuo nesykį esa
nis, Palanka, M. Voveris, J.
pergamento. Ant sienos ka
svečius, patenkinti,
me pasimatę Plungėje ir sti
Gražiai paminėjome
Čepaitienė, T. Bons, K. Ba
bo lošimo taisyklės, kurios,
j Rengėjams būtų paleng klelį išmetę. Būk, tėve, svei
Vasario 16-ąją
nevičius, V. Mumgaudis, D.
paruoštos Pilkajame Berly
vintas dalbas, jei svečiai iš kas ir lankyk mane kas sa
—9
a!
tau duoda, ai ne?
įlo vienuojyne> 1533 metals
Lietuvos nepriklausomy- Sedlevičius, A. Jusius.
no vienuolyne, 1583 metais
anksto įsigytų biletus. Bileto vaitę, nes visuomet esi lau
Buvo ir mažiau aukoju
nesakiau, kad šįmet turėsi—Tokiu pat budu, teveri buvo pakabintos visose Ber- bės paskelbimo 42 metų sukaina trys doleriai asme kiamas.
me sunkią žiemą? Bostone parduodama ir jūra. Jeigu S
smuklėse ir aludėse.
kaktį minėjome vasario 21 sių. Ačiū visiems.
niui. Worcesteryj jų galima
Pas mane pradėjai vaikš
dar niekad nebuvo tiek sme- pro viešbučio langą matosi I * Jei9U Ras žiM • dviej d Amerikos ir Lietuvos hiRengėjai
gauti pas J. Krasinska (85 čioti 1919 metais, tai nepa
go, kiek dabar pndrebe. vanduo, vistiek ar tai bus
į- kortas-skelbia tai- mnus sugiedojo Irena Mic, Ward St., tel. PL 4-4234)
miršk ir ateityje lankyti.
žmones negali issikasti. As jūra ar ežeras, turėsi uz toR,ė ir
rodo trečiam kūnienė, S. Vaičaičiui piaBostone sukaktuviniam Pas mus šilta, tau čia ypač
BALTIMORE, MD.
žinojau, kad taip bus, ba is ki kambarį užmokėti daugženRIus rankom arba kojom nu palydint, invokaciją su“Keleivio” banketui gegu bus malonu po Bostono dar
1
V • J
--1 XX. _ 1 •
j
• gu už kitus, is -f mj,.Rsį akimis arba judi- kalbėjo kun. A. Janušonis.
Kaip pensininkai gyvena žės 1 d biletų galima ..gauti ganų. Tikiu, kad tavęs pūga
gos buvo užriestos aukštyn, kurių matosi tiktai purvinas na Iūpas_tai iš jo nulupti Kalbėjo miesto majoras R.
“Keleivio” administracijoj, įeužpustė.
O tie gyvuliukai
nemeluoja,
kiemas.
- -Lord,
* miesto
,
.
M ,
30 fenigių baudą gera mo- Jtarybos naAišku, nevienodai, Kurie 636 Broadway. Kaina $3.
Frank Laur
vaike, ba tai ne Maskvos , _Ale pasakyk, kodėl nie- neta arba ąsotį alaus visiem rys J. Janas ir Justinas Vai- dirbdami daugiau uzdirbSt. Petersburg, Fla.
IR JIE LAIMĖJO
komisarai.
kas neišmislina kaip iš ir po to išmesti lauk. Jeigu čaitis iš Bostono.
davo, tie gauna ir pensiją
♦ » »
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•
i
•
•
•
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A
_
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_
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1*1
—Musu žemės orą nustaMenine dali atliko Bosto- didesnę, ir jei dar gauna iš
rioi \.-ti hivni
KArtk lzno
įcrlvi.
j/aucujvi
< <
«
rvao rlztvrlooi viea
xcrv*xj- '
to ne skunkių uodegos, teve, dar užmokėti, kad ji išvežtų, sta pranašauti, kaip baigsis no mišrus choras, kuriam unijos, tai bertos nera. u juk i Du naujus skaitytojus su
Redakcijos prašymas
rado
ir
įdomią
Stepono
Kai

bet saulė.
.Gazietos rašo, kadBostonui lošimas, arba juokiasi iš ko vadovauja komp.
Julius
turinčių ir savo namus,
Prašome atsiliepti ir kitų
—Kas tau sakė.
sniego išvežimas
kaštuos nors, kad tas nemokšiškai Gaidelis. Jis sudainavo 12 nuomą gaunančių, ai ba bent rio knygą ‘‘Lietuva Budo”
sukaktuvininkų ir nesukak—O kas man viską paša- milioną dolerių.
žaidžia—tokianj aiškaregiui dainų, visi botų su džiaugs- patiems nereikia jos mokėti. gavo šie bičiuliai:
i Kipras Bielinis iš Nevv tuvininkų, paiašykite savo
k°? m
•
e
• v 1 —Bet tas miiionas nebus reikia trenkti per sprandą, mu ir daugiau klausęsis,
atsiminimų, atsiųskite, jei
—Olrait, jeigu tu viską paleislas į vėją. Ji pasi- o po to užtiaukti kepurę taip visi buvo sužavėti.
ir dn bdami is smuklininko Yarko ir Juozas Krasinskas
iš Worcester, Mass. Knygos turite, ir senų nuotraukų,
zn,a>, ta. .sv.rozyk, kodėl lms biznieriai> kul,..' išveža ant ausų ir išmesti j gatvę,
Choro kelionės ir užkanne w dabargaukurios yra susijusios su Ke
kaina perkant yra $5.50.
1 lioridoj nera sniego? Ar sniegą pa5įnaudos įž to ir nes jis vra asilas.
dzių
išlaidoms sumokėti na
J° skolintis, bet jau nt
leiviu.
tai ne ta pati saulė šviečia, poijtjkjeriai, nes milionus 1 Kortos, kortos, kortos, daug padėjo Lietuvių Klubo
vieno, o is dviejų, kadan Į O kodėl Tamsta neįsijun
Pasižadėjusių p a r ašyti
giate į vajų ir nepabandote
ką?
sukaktuviniam n u m e riui
gauti tą brangią dovaną?
—Saulė ta pati.
bendradarbių prašome nie
Florida yra tokioj
SKAITYTOJAI SVEIKINA ko nebelaukti ir savo laši
k?1 j* Sayna daugiau
mok
gjo tūkstančius
mokėjo
tūkstančius dolerių
dolerių matyt
matyti visą Napoleono karų Link, A. Ramanauskiene, n
-’.j
• . T 2.
’
nius siųsti. To paties prašo
štai senąjį kortų ka- Kapeckienė, E. Paulauskie- n€*ulĮ ką \eiku. Tokiem, as Gerbiamieji,
šilimos žiemos metu. Del to —išmokėjo dėl to, kad snie-* istoriją,
.
me ir kitų bendradarbių.
žiemos laiku ir lietuviai va go vežikai neturėjo ką vež-.ralių pakeičia nauja šios že- nė, Jankevičienė, J. Jur§e\^a(faRįu^Xiio nežinoT**
Pratęsiu prenumeratą me
Laukiame.
žiuoja tenai pasišildyti.
turėjo laukti. Taigi matai, mes galingoji figūra—ban- levičienė ir kt.
tams.
1909
metais
atvažiaKaip bebūtų, bet visi t
Aukų sulinkta $247. Au-Das rait. Iš Saubostono tėve, kad ir iš sniego daro- ■
'vau į Lavvrence, Mass., ir
UŽSAKĖ “KELEIVI”
išvažiavo beveik pusė mū- mas' neprastas biznis. Iš Kvti- Jeigu visi nuo jo bėga, kojo:
_
pcnSlją gaU' per Ramanausko agentūrą
DOVANŲ
sų biznierių. Girdėjau, kad sniego daromi pinigai ir ki- tai užsidek lietsargiųdirbDLK Vytauto Klubas $50, na- Ab taipfci.
išsirašiau Keleivį, kurį ir
ipirko.
e vienas tenai ir auzą nusi- X
tokiu būdu tėve štai i šiau- tuvę, o dolerių bus. Arba SLA 173 kuopa $15.
Z.
Gapšys
šiandien
tebeskaitau.
I’etias Dumša iš Dorches
BXno yra u“ valsU-i pradėk siūti neperšlampa-! Po S10 aukojo: šv. Juo------------------------------J. Morkūnas
terio, Mass., atnaujino pre
—Lietuviai važiuoja Flo- jos__ Vermontas, Maine ir mus apsiaustus. Biznio gali-zapo Draugija, Moteių KluWASHINGTON, D. C.
Dorchester, Mass.
numeratą savo broliui Kazi
» # ♦
ridon ne tiktai iš South Bos- jęew Hampshire, k u rios ma padaryti iš visko, tėve,:bas, Vyčiai, J. ir S. Tamomierui Dumšai Australijoj
tono, tėve, bet važiuoja ir iš laukia sniego Kaip kokio išreikia pagalvoti.šauskai, S. Kriaučiūnas,
Lietuvis laimėjo
Brangus Keleivi,
net penkiems metams.
kitų miestų. Daugiausia jų ganymo. M.atai jų pramonė
—Okei, Alaik, dabar tuj Po $5. E. Aliliauskas, M.
Aš
gavau
iš
Maikio
Tėvo
* * *
Woodrow Wilson Fontenai susirenka iš Chicagos. ^bai menka, žemės ūkis dar 'gali sau eiti, o aš patrajysiu,Markevičius, L. Paulauskas, <laJV'.įskylė 1259^1 nendi- laišką. Rašo, kad jo žinios
Mrs. Lucy Sholtman iš
—Nu, tai pasakyk, iš ko menkesnis, todėl jos išvystė galvot.
J. Sadauskas, W. Miksa, J.
studentams> kuriuos at_ pasibaigė, to dėl siunčiu
Hartford, Conn., užsakė lai
jie tenai gyvena?
labai didelį sniego sportą.------------------------------------------------------------------------------ ;
Hnko iš 8800 kandidatų. $4.50 (prenumerata ir ka
kraštį Mrs. Adelei I.eimon,
—Kurie važiuoja tenai Tas sutiaukia tūkstančius
MATYS SVETIMOMIS AKIMIS
Gavo stipendiją ir Gabrie lendorius ). ir linkiu gyven North Ridgeville, Ohio, ir
tik per žiemą pabūti, tie gy- to sporto mėgėjų, pašliūžilius Rajeckas, Lietuvos at ti dar 55 metus.
atsiuntė Maikio Tėvui $1
vena iš sutaupytų pinigų; o ninku, kurie keltuvais užkeMaikiui su Tėvu dėkoju
stovo Washingtone sūnus.
dovanų.
kurie tenai pastoviai apsi- Kami ant kalnų ir nuo tenai
Stipendijos dydiš $1,500 už gražius pasikalbėjimus.
♦ # ♦
gyvena ir prisiperka namų, pašliūžomis leidžiasi žemyn,
metams ir sumokami mok- Jie daug ko pamoko, tik ne
išmanėliai sako, kad tai
Mrs. Helen Ambrose iš
tie gyvena išnuomodami sa- Pakalnėse jiems pristatyta
slapinigiai.
Chicagos, III., atnaujino prevo kambarius turistams, ku- restoranų ir motelių, kurie į
dviejų kvailių kalbos.
S. Savickas
rumeratą O. Saliukicnei,
rie ieško saulės. Galima sa- ima iki $20 už dieną. Per ;
NEW HAVEN, CONN.
kyti, paiduoda turistams žiemą tas sportas duoda mi- 5
______
Duųuesne, Pa.
Cicero, iii.
saulę ir iš to gyvena.
lionus dolerių. Be to, vietos ;
ALTo susirinkimas
—Bet saulė juk ne jų pra- gyventojai gauna visokių
ALTo metinis susirinkipertė, tai kaip jie gali ją darbų. Tūkstančiai žmonių !
čios
mažojoj salėj. Kviečia
parduoti?
dirba gamindami pašliūžas
KiEKVIENAS. KAS ilk NORI. GALI GAi TI
mas bus kovo 18 -d. 8 vai.
—Tėve, apsukrus biznie- ir taisydami senas. Kiti tūkvak.
Šv.
Kazimiero
bažnvris gali parduoti ir tokį stančiai dirba tvarkydami
NEPAPRASTĄ DOVANĄ
mi organizacijų atstovai ko
daiktą, kuris jam nepriklau- sniego kelius slidinėjimui il
gausiau dalyvauti. Susirin
so. Amerikos pajūriuose yra keldami šlitižinėtojus į kal(kili gauti visai nemokamai STEPONO KAiR’O knygą
kime bus priimta Vasario 16 I “LIE i l'\ A BUDO.’’ 4)5 puslapių, ditieiio formato, gražiai.'
pristatyta daug viešbučių, nūs. Taip daromas biznis ši
i<
minėjimo apyskaita ir ren l kietais uršeliuis su aukso raidėmis. labai gycai parašytą ir
kuriuose parduodada ne tik- sniego.
įdėmiai s. atozną. 'la knygą kiekvienas kultūringas lietaus
kama šių« metuX valdvba.
•
tai saulė, bet ir oras, ir jūra.! —Nu, tai kodėl tu seniau
turėtų persn.ai.yti. Knyga parduodama už 55.50.
AKbA gail gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA.’’
Paprašyk tenai kambario, ir man apie tai nepapasakojai,
327
p
:s:a; ių. u.ta; ;. r;.,.i; i išleistą, minkštais vi.seiL; . Kny
tuojau tavęs paklaus: o ko- Gal ir mudu būtume galėję
ADMINISTRACIJOS
goje surinuta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. ,ji par
kio kambario nori—su sau- užsidėti kokį biznį, kur už
PRAŠYMAS
duodama UŽ $o.OO.
le, ar be? Jeigu per langą dyką pinigai ateina. Dabar
\ ieną AKBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
“Keleivio” administraci 1i sius du liauja- helen io metinius skaitytojus ir iv ..u:u:u. va
matosi saulė, kambc’vs bus jau tu Įeit, ba viskas yra kibrangesnis. O kur oras ge- tų užimta. Tik nuo lietaus i
ja prašo mielųjų Keleivio tI tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
skaitytojas \ ra toks, kuris Keleivio arba nera visai skaitęs,
resnis, tenai ir už orą turi visi bėga, ba iš lietaus dole- {
prenumeratorių, kurie kei I ■I arba nebeskaiio jo bent du metus).
!
I
Gerald Itench (kairėj) ir Patricia Henincer. abu iš Orbrangiau mokėti.
čia adresus, pranešant nau aI
no neisspausi.
Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
den. l'lah. linksmi, kad jiems įdėtos sporto varžybose
—O kaip gali marias par—Tėvas klysti, kad iš lieją adresą nepamiršti para I adresu. Pasiūlomas galioja nuo vasario 1 iki gegužes 1 d.
žuvusio George lt. Girsono akiu ragintos (corneas).
šyti ir senojo.
duoti? Juk sakai, kad par- taus negalima dolerio pada-i
Iu
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis šeštas
Trini iar;i

Miunchene, Vokietijoje, Nominacijų
balsavimai
pulkininkas K. E. Juergens, davė jai pilną pasitikėjimą
tikrindamas išrikiuotą ame- ir SLA nariai parodė norą
rikiečių kariuomenės dalinį, matyti ją iždininko vietoje,
atsivedė savo pasddžiavimą, i Rinkdami PILDOMĄJĄ
9 metų sūnų, aprengtą leite- TARYBĄ, atiduokime savo
nanto uniforma, su lazda balsus už NORA GUGIENę
vienoje rankoje ir su pasta- iždininko pareigoms. Būsibų knygele antroj. Tas snar- me ramūs, kad iždas yra pa
gilus ėjo priešakyje tėvo ir tikimuose ir prityrusiose
davinėjo pastabas karei- rankose.
viams, karts nuo karto ap
rėkdamas, tartum koks lus AR SKAITĖT DARBĄ?
tus seržantas .. .
Anglų laikraštis “Sunday
Jei neskaitėte Darbo žur
Graphic” tą įvykį iškėlė vie nalo paskutiniojo numerio,
šumon. Amerikos karo va- būtinai paskaitykite: Sužidovybė turėjo įsikišti ir pa- gosite daug įdomių dalykų,
žadėjo, kad daugiau taip į Kaina $1.00, metinė prenu’nebeatsitiks.
merata $3.00. Galite gauti ir
Keleivio administrarijoje,
636 E. Broadvvay, So. BoNORA GUGIENĖ-

GERIAUSIOS CIUOžIKfiS

II

MOTERŲ SKYRIUS
A. SVEIKAS

AMERIKON KA
‘ Tęsiny? *
Bet Gražulienė klydo. Magdutė irgi norėjo skirtis,
tik ne i tą pusę. Greit paaiškėjo jos nenoras Amerikon
važiuoti.
Pasirodė, kad ji susimylėjusi ir slap
tai susikalbėjusi buvo tuoktis su Povilu Bernotu iš gre
timo kaimo. Po Kalėdų Gražuliai išleido Magdutę už vy
ro ir šaunias vestuves iškėlė.
—Pasilikome dabar vieni, tėvai.—dejavo Gražulie
nė.—Gerai, kad bent vieną vaiką padoriai išleidom ir
vestuves iškėlėme ... O kaip ten bus su kitais, nežinia . ..
Rašyk, tėvai, tegul grįžta bent vienas. Jau užsidirbo kiek
pinigų, mes gi senstam, nebus šeimininkų. Kad sugrįžtų
Jurgis ar Jonas, paieškotume jam mergaitę ir iškeltume
vestuves . . . Man ir su marčia smagiau būtų.
—Taigi smagiau.—juokėsi Gražulis.—O kai marti
namuose būtų, tai gal neapsikęstum. Sakytumei, kad jau
nauja šeimininkė tavo mirties laukia.—erzino žmoną
Gražulis.
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Žiūrėk, Magdutė pasiliko ten pat pas tėvus ūkyje
tir ištekėjusi už Bernoto netoli tėvų gyvens ... O aš? Atvažiavau turtų ieškoti, atvažiavau pas brolius už gaspadinę, o įkišo mane čia Į toki užkampį, kad ir apsisukti

nėra kur.

ntll.

Viduryje Carol Heiss iš Ozone Park, N. Y .. kuri Vancouver, Kanadaj. varžybose
laimėjo septintą kartą figūrinio čiuožimo pasaulio čempionės vardą. Antroji vieta
teko olandei Sjoukje Dijkstra ir trečioji— Barbarai Roles iš Temple City. Calif.

AITVARAI

Prie sraunios upės, pagal ąžuolyną seną,
Vienkiemy daugel metų žemaitis gyveno.
Nebuvo ten aplinkui nė jokio kaimyno,
Kurio būtų taip didi ir graži šeimyna.

Pilni tvartai galvijų, javai netelp klėtyj,
Nerasti laimingesnio visame pasvietyj.
Buvo garsas aplinkui; ir visi žinojo.
Jog namus to žemaičio aitvaras dabojo.
Kaip lakstė patrobiais, ne vienas taip matė,
Ir nutūpęs ant stogo, ką parnešęs kratė.
Juk ir stogų žirgeliai nuspardyti buvo.
Ir artimiems kaimynams šiens ir javai žuvo.

Būčiau paskendusi,

|nat, juokas!

(Bus daugiau)

BUDO.

“Ar tu, — sako, — neturi gėdos!
Aitvarą pas save laikyti!”
Atsakė žmogus, dvasioj juokdamasis savo:
“Mano aitvarai neapgavo
Nė vieno
Kaimyno,
O daug kam dar gera padarė.”
Į tą žodis urėdas tarė:
“Parodyk gi tu man aitvarus savo!”
Tuojau žmogus urėdą už rankos pagavo
Ir vedė į paklėtį,
Kur buvo žagrės, dalgiai ir kirviai sudėti.
“Štai, — sako, — aitvarai, kurie visa gera
Gyvenime daro.”

Simanas Stanevičius

kj

PULKININKO VAIKAS
KARIUS TIKRINO

>r

Šveicarės laimėjo

Kokių pusgalvių yra tarp
uniformuotų žmonių ir auk
vyrai ir tik vyrai tegali būti štose vietose, rodo šis įvy
kis.
tern valstybių? kaip Afga- 1.srei,kan?L Ir,,tu?se ,tnJuose

kantonuose,

^-a
Paragvajus Libiia kur moterYs gavo balsavimo
Yemenas, tik dvejose kultuJos
.balsuoti t*
ringose valstybėse motervs vietimVose rankiniuose, o kai
(dar neturi balsavimo teisėc. baĮsV°jaiJJa yis° krašto rei-

PASKl TINĖ ALGA

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, p. Abelkio
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai _____ $3.5Q
ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų
<1939-1945) užrašai. Pi c moji da
lis 453 psl. Kaina ..................... $4.50
ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$1.50
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaio keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ......................... 25 Oi.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip
i arui einant prie valo tūkstančiai
Iietiiviu bėvo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BAR.ABAS. Paer Laeerkvisto 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.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas,
trijose dalyse, kiekviena dalis no
$2, ura visos 3 dalys............ $6.00
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_
viškų ir kitu tautų valgių receptų,
132 puslapiai, kaina ................ $1.25

POPIERIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
puslapiu. Kaina........................ $2.50
A KISS IN THE DARK, J. Jazmino
anglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais virbeliais ......................... $1.00

cių koncentracijos stovykloje. 483 ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
puslapiai. Kaina.................... $5.00.
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ............ $4.00
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Mariaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.
NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1035 metų Suvalki- I SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. ■ ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380
jausiomis žiniomis papildyta tuo
psl. Kaina................................ $3.00.
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
ko romano antroji dalis, 426 pus
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
lapiai. Kaina ............................ $4.00 j nas. Kaina............................. 25 Cnt.
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ.
meninių formų plėtojimosi oapinParašė I,eona* Bliumas. Trumpas
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

ga su daugvbe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina......... ,.... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU TAKELIU, K. B.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu

l/OlOl arba
o»»rA«i kada
l/nzin W»vxl/r
kalai,
renkamas
Tos dvi valstybės yra nyk-

o jam, parjamen^^ j savivaldybes jtuv® va^a’» o viešaisiais
ir kitas renkamas vietas. Bet Ie,kalais pasirūpins vyrai.
Il9-oje kantonų balsuoja tik | Jdomu pasekti, kuo rėmė j

Teikės krepšiu neužpilsi.

Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina .............. ,............. $4.00

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
savo nusistatymą tie, kurie
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
yra prieš motei ų lygias po
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
litines teises.
šeliais. iliustruota. 416 puslapių,
didelio formato. Kaina__ _ $5.50
Jie buvo suorganizavę
atskirą komitetą, kuris skel DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus”
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
bė šūkį—gelbėkim šeimas!
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00
Jos sugrius , jei nebalsuosi
METAI, Kipro Bielinio atsimi
me “Ne,”—tai reiškia prieš 1905
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
davimą moterims lygių tei Kaina ....................................... $6.00
sių. Tas komitetas platino ŽVILGSNIS J PRAEITĮ. K. Žuko imntani’
(Inmū-š atfuminimsii 47?
kS!įv
i rv
no
vt v
na
........... ...7...7 isToo.
viena, neturinti balsavimo
teisių, parodyta patenkinta, PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
paruošė Anicetas Simutis, daugy
ji juokiasi, yra maloni, gi
bė žinių lietuvių ir anglų kaitomis
apie lietuvius visame pasauly.
gavusi balsavimo teisę paro 464
psl. Kaina ....... ................ $6.50
dyta susiraukusi. Kiti argu
DAINOS AMERIKOJE,
mentai buvo, kad moterys LIETUVIŲ
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos
gaidomis. Ang
esančios išlaidžios. . .
liškai
duotas kiekvienos
dainos
Daug vyrų balsavo prieš turinys, todėl tinka dovanoti ir
nekalbantiems,
įrišta
moterų teises bijodami, kad, lietuviškai
326 pusk kaina ........................ $5.00
gavusios lygias teises, mo
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
terys i eikalaus įstatymo, ku butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J.
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl..
ris joms užtikrintų už tą pa
kaina ......................................... $5.00.
ti darba ir lvgu su vyrais at- „
| LENGVAS RUDAS IŠMOKTI ANGlygimmą. Iki šiol moterys uz
liškai. Geriausia vadovėlis pra
angliškai
mokvtis.
tą patį darbą gauna mažes dedantiems
duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina .................. 75 Cnt.
ni atlyginimą negu vyrai,
liet šito viešai ir moterų tei MARLBOROUGJPS LITIIUANIAN
SEI.F-TAVGHT. M. Inkienė, pe
sių priešai nedrįso skelbti.
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
Amerikos moterys jau
kytis angliškai kalbančiam. 141
psl., kaina ............................ $1.25
seniai pamiršo kovą dėl lyigių politinių teisių, o Švei DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga
carijos moterys, matote, dar
knyga šių dienu klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.
turės kietai dėl savo teisių
DIEVŲ MIŠKAS.- Balio Sruojos ne
kovoti.
i
užmirštamas aprašymas, ka jis ir
_____________________
jo nelaimės draugai iškentėjo na
mi

Į tą gai-są pas žmogų atėjo urėdas:

nistanas, Iranas, Saudi AVa- ,pazan?luose

i

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LIETUVA

—Grįžti atgal? Bet kaip dabar grįžti? Kaip ji akis ištukas Lichtenšteinas ir vi- V1S°S sa^ie^ ParIa™entas,
mamai ir kaimo jaunimui galėtų parodyti? Sakys, visi šame pasaulyje pagarsėjusi m°erYs a suo 1 nega i.
Amerikoje prasigyvena, o ji Ona išvažiavo dainuodama seniausia demokratija —
veicanjos mo erys ai
turės
už savo teises kovoti,
ir žadėjo ponia grįžti, o dabar, veizėk, ir parbėgo atgal, i^veicarija.
Prieš'Š3 metus šveicari- ko1 S"®, visas pilietines teikaip pakaustyta.
sės lygiai su vyrais.
—Juoksis jie iš manęs, “amerikonka” vadins. Taigi jos moteiys pradėjo kovą
už lygias su vyrais politines • Y^i minėti trys kantonai,
gal reikia dar pabūti, gal bus galima pinigu uždirbti. Bet teises ir iki šių metų joms ^urįe moterims suteikė balkur čia aš uždirbsiu? . .
tebuvo pavykę tas teises iš- jSarimo teisę, yra prancūzų
>
L- užsnūdo Ona begalvodama, kas jai daryti.
sikovoti tik dviejuose kan- gyvenami. Šveicarija, kaip
Sapnavo: rodosi, plaukia laivelis e?ere Lietuvoje, tonuose (Šveicarija suside žinoma, yra apgyventa ke
Apvirto laivelis ir ji skęsta, griebia, griebia už laivo kraš da iš 22 kantonų, kaip Ame turių tautybių žmonių.—
to, bet jos ranka nuslenka per laivo šoną ir laivas vis iš rika iš 50 valstijų). Tie du, vokiečių, prancūzų, .italų ir
sprūsta neužgriebtas ir vis toliau lieka nustumtas. Ban kantonai buvo Vaud ir Neu- .romansų. Sunkiausia kova
dos jį varo tolyn. Onutė ėmė plaukti, bet greit pradėjo chatel, o kovo 6 dieną jos bus vokiečių apgyventuose
Mušti. Staiga, kaž kas nusijuokė. Atsigrįžta ji ir mato pa laimėjo ir Ženevos kantone. , kantonuose, nes Šveicarijos
skui ją Juozas Palubis laiveliu plaukia. Griebia Ona už Taigi, tik trijuose kantonuo- i vokiečiuose dar tebėra
se jos turi teisę balsuoti ir stipri pažiūra, kad moterims
irklo, norėdama
išsigelbėti, ir ėmė jį barti:
— .
- , - „
.
<raiį būti renkamos i vietos ttin įūpėti tik bažnyčia, vu-

Tai no tu juokies.

arba blogesnės už vy

reigoms sekančiam termi- ’_____________ I^JIruyere

nes narius radusi: išsigandusi ir apsidžiaugusi. Broliai,
žinoma, drąsesni jautėsi, bei . . . Įnamiai, tikri įnamiai,;
ne šeimininkai.
Nuvažiavo visi i namus, kur jie “burdingieriais” gy‘ veno, ir šeimininkė davė jai kampą savo kambaryje. Kiti!
kambariai buvo vyrų gyvenami, šeimininkė aptvarkyda
vo kambarius ir viidavo valgyti. Kai ką visi valgė iš vie
no, o kai ką kiekvienas savo. Išvirdavo šeimininkė kiek
vienam atskirai “šulderį” ir sužymėdavo suvertais įvai
rių spalvų siūlais. Ir pagal įaudoną, žalią, geltoną, rudą
ar kitokį siūlą, kiekvienas pažindavo savo mėsos gabalą.
Labai jau keista Onutei tas pasirodė, bet nieko nesakė.
Atsisėdo Onutė vakare prie lango ir širdį jai suspau
dė. Ot, rodos, ims ii neatgaus kvapo . . . Ko ir ko ji čia
atvažiavo . . . Kaip dabar gražu turi būti Laukaičiuose.
Laukų ir darželio gėlių kvapu persunktas oras. Girdisi i
paukščių balsai. Arklys tolumoje sužvengia, galvijas tvar- ■
te sumauroja. Kaime armonika sugriežia, jaunimas dai
nuoja. Mama su tėte dabar, turbūt, po vakarienės susėdę
lauke kalbasi, Magdutė galbūt su Bernotu susitinka. Vi
si jie jaučia, geria, kvėpuoja tą mielą brangų kaimo gy
venimą ir patys to nežino. Taip, kaip ir ji nežinojo. Tik
dabar ji žino, ko ji nustojo. Ir kam? Kad čia kumpius
įvairių spalvų siūlais sužymėti ir juos “burdingieriamsj”
” iĮ

-e

Moterys paprastai nukrypsta

° i kraštutinumus: arba jos yra

NORA GUGIENE vėl kan- geresnės,
ri idatuoja toms pačioms pa- rus-

Onutei apleidus žinomas vietas, drąsa prapuolė ir i
važiavo ji tylomis, kaip pelytė po šluota, iš pasalų viską
stebėdama, viską tėmydama. širdyje nerimas kilo, bet
niekam to neparodė. Jūros kelionę neblogai pakėlė, o į
uostą laivo pasitikti abu broliai ir Palubių Juozas atėjo.
Onutė pažino juos iš tolo, nors ne tie patys atrodė. Sve
timoje aplinkumoje ir jie kaž kaip buvo svetimesni. Be
to, ji jautė, lyg pas įnamius, bet ne pas šeimininkus bū
tų atvažiavusi. Lietuvoje ūkininkas savo brolius ir seseris
kitaip pasitinka. Tame pasitikime yra savigarba ir pasiti
kėjimas ir pasitinką sūdai o esmini įvykio centrą. O čia
ir ji ir jos broliai su Palubiu Juozu yra lyg grūdeliai di
deliam aruode, kuriuos kažkas sušlavė į krūvą, ar van
dens lašai ežere bangų sublokšti i krantą. Žvalgėsi ji ap
link, lyg avelė i svetimą ganiavą nuvežta ir savo kaime- Į

-,

A iždininke

Dflhfli-finė

—Nebūčiau išleidusi Onutės, jei būčiau žinojusi, |
kad Magdutė taip anksti mus apleis. Tegul dabar Onutė
grįžta . . .—nenusileido Gražulienė.

Cv

ston. Mass.

SLA IŽDININKĖ

vos ir iš Amerikos lietuvių gyve

nimo. 178 psl., kžina .......... $2.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socia’demok’-atu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................. 25 Cnt.

RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. T-umpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
mo istorija ir valdyme praktika.
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
Labai daug informacijų, 96 psl.
RĖŠ, 32 psl., Jtaina........... 25 Cnt.
Kaina .................................. 50 Cnt.
VI.IKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA

' NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
PINIGAI, parašė Jonas Karys, lara vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaine ...................... $5.00 SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRL
STAUR VIETININKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu su'i
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Smop-os trilogiška istorijos kronika, 73
psl., didelio formato, perą ponie.
ra, kaina.................................... $2.50

Mergaičių dievaitis Elvis
Presley baigė karo tarnybą,
gavo paskutinę seržanto algą ir vėl dainuos rock ’n-roll ir gaus milionus. .

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

seniausių laikų iki Lietuvos nenriklausomvbės galo 1795 metais.

Parakė Jonas Karys, daugybė
veikslų,

kaina

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mykolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
ra šo, kaip kunigas Vasaris išsižadėio kunigystės dėl moterystės.
Visos trvs dalys įrištos j viena
knvgą, kieti viršai, 031 puslapis.
Kaina ...................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siiisti šiuo adresu:
636 E. Bro«dway

pa

.396 psl., geras popierius,
$10.00

KELEIVIS
------:-------

So. Boston, Mass.

- No. 11, Kovo 16, 1960

Puslapis septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON

MER1DEN, CONN.

WORCESTERIO NAUJIENOS

STEPONAS BRIEDIS

Serga P. Chain

čii» žmoną, tris sūnus ir tris Lietuvių spaudos' mėgėjas,
senas Keleivio skaitytojas
Noriu prisiminti seną vie-......
- tos gyvento ia Kazimiera Kacevicių seimą tikrai sa- p. Chain sunegalavo. Ligogali būti visiems pa-„inėj jam buvo padaryta
krašto—Luokės apylinkės
. nes, t0^
operacija, o dabar ligonis
sūnų. Jis atvykęs Amerikon, ^me^koJ. g*1.
sveiksta namuose,
Kazimieras Vaitiekus

apsigyveno Worcestery, sa- Vm tiys jaunieji Kaceviciai, Linkime, kad atvejantis
vo darbu ir pasiryžimu gy- f3“ zm°n3s
hetuvai- pavasaris ir jam daugiau

keikia darbininko
surinko Vasario 16-sios Gimnazijai Vokietijoje 525
reikalingas darbininkas. Dau"
giau informacijų laišku. Rašykite:
dolerius aukų.
,
Frank Petrila
S:ar Route
Kovo 23 d. 7:30 vai. vak. I Tai puikus pavyzdys, kaip
Gilbertville, Mass.
(13
Sandaros salėje (124 F St) kiekvienas lietuvis gali atPARDUODAMI NAMAI
'bus narių susirinkimas, ku- likti savo pareigą lietuvišriame visi nariai prašomi kojo jaunimą atžvilgiu.
* Pigiai parduodu du namus, vienas
dalyvauti, nes bus renkama ■ Už šį gražų darbą Lietuta™įun£i,A!&ktra. X
jPildomoji Taryba. Čia bus vių Bendruomenė Vokieti- duo
«aši«,
parduodu skubiai,
Daugiau informacijų laišku. Rašykit:
.urs. B. Goush
įgalima ir mokesčius sumo- joje nuoširdžiai J. Dūdai
50 i Johnson
i keti.
dėkoja.
Bart, Mich.
1I1

SLA 306 kuopos
nariam* žinoti

Kuopos Valdyba

venimą gerai sutvarkė ir tes’.° K3'CTic«ites ištekėjo jėgų atneštų,
KIEK LEDO PIETŲ
šiandien ^a vienas geriau uz J.ono
J- ŽeK-mas
AŠIGALYJE?
J ieškojimai
Jaunimas drebina gegnes
pasiturinčių lietuvių. Jis su. , ,,
, ... .
,kure
- . gražią
.. seimą,
. .
kalba
lietuviškai,
šokdamas tautinius šokius Pietų ašigalio sritis—ant
PIRŠTU I AKJ
nois jau gerai
g Garbė
tokiems
fėvamg ir
Marutė Urbonaitė. Lietuvoje, ieško
arktis dar tebėra neištiria Nikodemo ir Onos MAURIŲ arba jų
keleri metai yra našlys, bet . ua™e l0Kiems tėvams ir
Tokia antrašte ilgą straip- ir niekas dar nežino, ar tai
būUŽI
Atkelta iš 4 psl.
išauklėjo ir išmokslino dvi
vai ams*
sni
kovo
13
d.
išspausdino
yra
ištisas
žemynas
ar
ledo
»«•
jų
vaikų,
gyveno
Brookiyn,
n.
savo dukras.
šių
lietuvių
Įvykęs
seimas:
Kandidatas SLA Centro iždo;The Boston Sunday Herald, sukaustytų salų virtinė.
!k«er?ėr%p>s l^mos ^^Co"Hns?X*
Viena dnktz
Suėmė J. Tamošiūną
duktė, Kazimiera
_ pat
_ pasisakė
___
taip
už Lietu-Į globėjo pareigoms, kurias jis kuriame plačiai aprašė | Niekas dar nežino, nėp ,111- ir Marijonos Daukiiienės ir jos
Atsiliepkite:
Vaitiekiūtė-Mažuknienė yra Suimtas buvęs lietuvių VOg nepriklausomybę, nors sėkmingai eina jau eilę metą. ;Onos Ivaškienės vadovau- kiek ledo ten yra, bet žino- 'šeimos.
M. Urbonaitė
'iičiurino gatvė 24 — 1
diplomuota vaistininkė ir Darbininkų Klubo (29 Ęndi- seimas ir skilo, bet vieni ir Nėra abejonės, kad SLA »a- jamą Tautinių Šokių Sam- ma, kad ledų apklotas plo
Vilnius. Lietuvos T. S. R.
turi didelę vaistinę (29 Mil- cott St.) šeimininkas Julius kiti kalbėjo apie tą patį. nai St. Briedį ir vėl išrinks; būrį. Straipsnis paįvairintas tas siekia 6 milionų ketvir
Jonas Petrauskas Lietuvoje ieško
būry Street).
Tamošiūnas. Jis kaltinamas Amerikos lietuviai taip pat
toms pareigoms šio mėnesio !4 nuotraukomis.
jtainių mylių. Tai dvigubai Juozo Murausko, gyvenusio prieš
karą Pittsburgh, Pa. Jis turėjo savo
Antroji duktė Petronėlė išeikvojęs ar pasisavinęs 3 pO prezidento Wilsono de- rinkimuose.
------------------------------‘didesnis plotas, negu užima namus. Taip pat Antosės .Murauskai.
Vaitiekūtė yra baigusi Bo- tūkstančius dolerių klubo klaracijos sujudo dėl Lietu' iš
‘Jungtinės Amerikos Valsty- tės-Zavistauskaitės-Balchunienės
Bostono.
Abu
ieškomieji
iš
ValkaviPagerbė
S.
Jakutį
stono Muzikos Konservato- pinigų. Klube Tamošiūnas vos valstybės atstatymo ir
znos km., Liubavo vlš.. Kalvarijos
bės.
riją ir dabar mokytojauja tarnavo 13 metų.
aps. Jie patys ar juos žinantieji ra
Vielines žinios
dar prieš tą deklaraciją kė
ALRKS 94 kuopa kovo 12 ‘ ,.Žin°ma’ kad aPie Pie^ šykite adresu:
Bostono Universitete.
E!:z. \Visneskas
lė savo balsą už Lietuvos
j d. surengė pokylį savo uo- a^gąlį Y1*3 vietų, kur ledo
5550 N. Persimmon Avė.,
Neseniai K. Vaitiekui pa
Sunkiai sužeista*
laisvę.
Susidomėjo Juliaus
Temple City. Calif.
(12
į lauš veikėjo Stasio Jakučio sluoksnio storis siekia 2 ar
daryta operacija. Dabar
B. Alavošius
Tautų apsisprendimo teiGaidelio sonata
50 metų amžiaus sukakčiai
mylių, bet kai kur Ieškau Leono Vyšniausko iš Butri
sveiksta namuose. Jis išsira- Netoli Westboro aerodro- sė, prezidento Wilsono pa
km., Trakų vlš.. Vilniaus ans.
atžymėti.
(uolos tėra vos plonučiu le- monių
Paskutinį karta matėmės 1912 m. Jis
?e.
kad sįė<l<;<larn^s Tno
nukilto
į
Westboi
o
pelskelbta,
rodo,
kad
Amerika
j
Kovo
6
d.
New
Yorke
buišvažiavo iš Pittsburgho. Jis pats ar
lo nukrito Į Westboro pel
S. Jakutis veikia ir kitose du apdengtos.
jį žinantieji atsiliepkite adresu:
kedej galėtų
pasidairyti
ir
,
.
k
„
.
nebuvo
jau
toki
nedalomos
...
nco
.lcx.cus, nuiic
kes ir 0uuuz.u
sudužo ivxv
lėktuvas,
kuris -------- --------------------------- .vo pianisto Andriaus Ku- organizacijose: Jis yra ALT .....
Tos srities tynnejimas
J. šarpinskas
,
po vVorcesteri ir po platės- prįk]ausė Bernardui P. Alavieningos Rusijos šalinin- !previčiaus koncertas su žy ir Balfo skyrių valdybose, y°kai tęsiamas, dar
8530 Reed Rd.,
dau
So. Miami, Fla.
<13
nę apylinkę.
vošiui. Lėktuvui vairavo
kaiP Maskvos komuni- miuoju Symphony ..of .the So. Bostono Lietuvių Pilie- Įdomaus apie ją sužinosime
Linkiu sveikatos
tos ir
ir sėksek- te savininkas, kuris sun- stai JU pakalikai Lietuvo-Air orkestru, šitam orkes-i^’ Jį1’ 3E
mes šiam geram bctucmi. įfc. sužeistas Sužeistas ir X pasakoja. Valstybės se- trui yra dirigavęs garsusis lcn« Drau«lJos revizuos ko-^
Vedybos
misijoj ir kt.
BIBLIJOS
TYRINĖTOJŲ
Mirė A. Kacevičius
su juo keliavęs Thomas G. kretoriaus Ch. Ęerterio žo- dirigentas Toscanim, o šį
GARSINIMAS
džiai jiems pataikė į opiau-jkartą dirigavo Vytautas
DABAR JCS GALITE
Kovo 9 d. Šv. Jono ka Wall.
Eilini* subatvakari*
šią jų vietą—tautinį klau-įMarijošius). Programoj buAPLANKYTI
puose palaidotas Adomas ■
TAS JĖZUS
TAIPP.AT ATEIS’
vo ir Juliaus Gaidelio Sona
J. Krasinskas
Simą.
SAVO GIMINES
Kacevičius, palikęs liūdin_
___
KOVO 19 d. subatvakar10, “Vyrai, Galiliejiečiai. ko jūs stovite.
tos _Nr. 4 dalis
— _Scherzo
LIETUVOJE
Griežti New Yorko'"diJotinės S-gos sa-|
URUGVAJUS
j:R KITAS U. S. S. R. VIETAS:
džiųjų dienraščių muzikos lėJ (484 E. Fourui St), pro-j
ii *,Ban!» »
: PAVIENIAI AR GRUPĖMIS :
KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
pasitenkinusių lanky- /
kritikai labai palankiai at- gramoj komp. Juliaus Gai-j Buvo praėję daugiau kai trvs de- ! Tūkstančiai
(Atkelta iš 3 psl.)
toju sako apie darbingumą
1
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
COSMOS TRAVEL
•
siliepė
koncertą.
Apieka>b«
ir
simfoninės
ggg*p
“
X
io
draugijas
ir
kt.,
jos,
smepe
apie
Koncertą.
Apie^^
“
^
angelas,
kalbėjęs
į
pulkelį
judėjos
į
)
Io
bet
rašto, 36 colių platumo, už i jardą ............................................$2.70
TREAU. Ine., Nevr Yorke.
f
galima
sakyti,
veikė
tik
po!
J.
Gaidelio
sonatą
New^V
zlkos
demonstravimas
—
Lur-s
• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
tvarkė jų keliones į įvairias (
platumo, už jardą..................................................................
$2.70
SOVIETU SĄJUNGOS dalis. į
nęs,
kad
Jėzus
buvo
pasaulio
Išgany

pieriuje,
kad
galėtų
vietoje
i
York
Times
kritikas
rašo,
aliarmas,
žaismas
ir
kt.
• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant.mėlyno, vyninio, žalio
tojas. Tas Jėzus, apie kurio atėjimą
MES PADEDAME JUMS j
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų...................
$24.75
pezų pažvejoti, o iš Lietuvos jkad tai yra ‘‘guvus kūrinys, Pradžia 7 vah vak.
buvo pranašavę pranašai ir kurį jie
tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm.............. $28.00
SUTVARKYTI VIZŲ IR }
skelbė
esant
Karaliumi,
kuris
turė

litų gauti.
[gabiai parašytas, sukėlęs
• STALTIESĖS, italų pliušas, tu pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
jo
valdyti
ir
suteikti
visoms
tautoms
KELIONIŲ
REIKALUS. Į
• ŠVEICARU KAŠM1RO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto
Atsiliepkite!
ramybės, buvo priimtas tik nedauge,
i Dosniausia karvutė jiems .smalsumą išgirsti visą sim32 x 32 colių dydžio........................................................... po $4.60
________
lio jo dienose kaip išpranašautasai (Informacijų dėl vizų reikalavimų (
• PIOIiE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
buvo Draugija Užsienio Lie- foniją.
m
i
• t txtv m i
Mesijas ir Ramybės Kunigaikštis. Jo į ir rezervacijų, prašom rašyti f
• POPI.1NAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
1 ą, KUnS LDD 21 kuopos mokytiniai buvo persitikrinę. kad s
arba kreipkitės:
:
— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
tuviams Remti, iš kurios bu
Ikmtn
valcarp
CJtrand
Pufo
Dievas buvo su juo. nes jie buvo ma- /
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams)
................... $29.00
stebuklus. Jis buvo pagydęs . i
COSMOS TRAVEL į
vo gaunamos nemažos su Operavo V. Mačiulienę IKoi tų vaKare atranci vaie tę
3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
salėj
paėmė
mano
apsiaustą
senkančius
ir prikėlęs numirusius. ; J
BUREAU, Ine.
3 su trečdaliu jr Tenis (85G vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.
mos, kurias gavusieji suge
j
.
...
..
»
T1 tačiau no visai trumpos jo veiklos , /
45
We*t
45tb Street, /
ir paliko savąjj, prašau at- laiko. skelbimo tiesos apie Dievo ka- į
• STANDARTO PAKETAS AD 702 (moterims)................
$29.00
Vanda
Mačiulienė,
gyv,
bėdavo
išleisti,
bet
tik
jau
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2’ė jardų borilipnti Šiuo adrpsu •
188 ralystę ir parodymo tos karalystės :
York City, N. Y. (
velninis medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
ne vietos lietuvių kultūros So. Bostone, komunistų Pa- SJliepti ŠIUO aaresu. 1OO palaiminimų jo padarytais stebuk- ; ( New Tel.
CI 5-7711
npvpžvip nužudyto
nnžildvtn daktaro
daktaro iEmerson St., So Bostone, lais, Jėzus buvo savo priešu suaręs- ' J
• AKORDIONU didelis pasirinkimas modeliu nuo $63.00 iki $495.00
reikalams.
nevėžyje
Iievezyje
nuzuuyuj
uantaio
_____
’
tvotas
ir
nužudytas.
Į
-COSMOS
.
.
. padeda keliauto-:/
------ TAIIT.I MAISTAS-----(
jams
jau
nuo
1898 metų.
[
Žmogaus
istorijoje
bvvo
labai
daug
Verta kartais į praeitį pa- Mačiulio našlė, guli New (Telefonas AN 8-7356
20 svaru cukraus už $15.90; 20 svarų miltų už $14.90; 20 sv. ryžių
atsitikimų, kuriuose teisingumas bu L
už $17.20; 10 sv. cukraus ir 10 sv. miltų už $15.45; 10 sv. miltų ir
sižiūrėti. Gal kaltais iš jos England ligoninėj, kur jai
P. Žirolis vo neteisingai naudojamas arba pri rtCT*cvgrTiir,i ili'hi
10 sv. ryžių už $16.05.
taikomas. Taip atsitikdavo delei ne
šio
to
galime
ir
pasimokyti,
padaryta
operacija.
LinkiTAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
išmanymo arba prietarų tuose, kurių
TRUKžOLfiS
TOJ \ S IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
pareigos buvo teisti ir nubausti įs
M.
Krasinskas
me
ligonei
greičiau
pasveikKĄ
GALI
VIENAS
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
tatymų laužytojas. Apie tokius nelai
Trukžolių šaknis
TOJU ir CHIRURGU ĮRANKIAI. AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.
mingus atsitikimus retai kada būna
------------------------------------ti.
ŽMOGUS PADARYTI

TAZAR
SI Reservoir St. CAMBR1DGE. Mass. Tel: KI 7-9705
(Offisas atdaras visa laiką)

DENTISTO OFISAS NUOMAI
Dentisto 12 metų išdirbtas ofisas iš
nuomojamas miestuke 5,000 gyven
tojų. 24 mylios į Omaha. nebr. Ra
ižykite:
M r. Edwin A. Carter
Glenwood. Iov/a
<12

FIRMA
GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
3216 SUNSET BOULEVARD, LOS ANGELES 26, CALIFORNIA
Vedėjas: J. Trostiansky
Mūsų firma užsirekomendavusi sąžiningu ir neatidėliotinu išpildymu užsakymų, nau
dojasi pasitikėjimų dešimčių tūkstančių klijentų.
Mes Įsitikinę, kad Los Angeles gyventojai sveikins atidarymą naujo skyriaus, kuris
užtikrins jiems skubų ir korektingą pristatymą siuntinių —dovanų i visas SSSR dalis.
Reikalaukite nemokamų katalogų! Smulkmenos mūsų pastoviuose garsinimuose.

Atidaryta nuo 9 vai. ry to iki 9 valandų vakaro
mūsų

firmos

patarnavimu.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitos Respublika*
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1S*% garantuoja siuntinių pristatymą.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštą
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis 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 West 14th Street,

NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CH 3-2583

Atidaryta kasdien nno 9 iki 6.. sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietn. Tiktai vyriausioje įstaigoje

MOŠŲ SKYRIAI:
141 Second Avceuei.79 Ra.vmond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 Uiterary Rd.
NEW YORK CITY
NEWARK, N. J. | HARTFORD, CONN.ICIeveland 13. Ohlo
TeL GR 6-7430 , Tel. MArket 2-28771
Tel. CH 6-4724 iTel. TOwer 1-1461
J2Uin.",ore Ave I
w- Fourth St. I 11339 Jos. Canpau I 632 W- Girard Avė.
5l7TA1/0 S’ N- Y- BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Ph i la delpliia 23. Pi.
Tel. M0hawk 2674 i TeL ANdrew 8-5040 HYI. TOwnaend 9-3980' Tel. WAh*ut 5-B878
2134 W. Chiragn Avė.. CHICAGO

22, Ilk TEI. : DIckens 2-8232

nuo patrūkimo, po
Krūtine skaudėji
mo, palengvina atkosėjimą, suteikia
prakaitavimą
ir
priduoda geresni
apetitą. Svaras
$3.00. ‘

Laukinių žemuogių
Lapai
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsinebuvo turėję. Nuo to laiko prasidė senėjusias žaizdas ir valo krau
bsm jo
Krikščionybės gadynė!
ją. Svaras $2.00.

(Bus daugiau)
Norėdami daugiau sužinoti šiuos
ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite
Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigu, veltui, kreipkitės:
L. B. S. A.
vyskupų ir net pop-ežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas,
3444 So. Lituanica Avė.
Chicago 8, III.
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander's
395 Broadwav
South Boston 27. Mass.
■jaageA^uaaaaeagMajfcj » jujuukjicuii—

PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

praneša Los Angeles ir apylinkių gyventojams, kad nuo kovo 20, š. m. Los Angeles
atidaro nauja skyrių firmos siunčiančios siuntinius — dovanas j S S S R.

ir greitu

----------Praeitame numery išspausdintoje Onos Yenush’ie- dirba anglų darbo kuopoje,
^L^^bePtr,de!eiJrre?i^L
nės padėkoje per neapsižiū- svečiavosi pas savo sūnų To““ rėjimą išleistos T. Banienės ronte. Jis šią atostogų progą *«■ prasižengimas prieš teisingumą,
ir M. Ivaškienės pavardės, išnaudojo naudingam lietu-l^Svarb\Vkiaikok atmata0 iraZi'™ti
į Už tai labai atsiprašome, .viskam tikslui: Toronte jis }i^a,įLi^sjlmon?i!’ri,<SCiHi^i
KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ

135 WEST 14th St., NEW YORK 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

)QŠČi
Pasinaudokite patikimu, kruoagčiu

Įsibrovė nemaloni klaida

skelbiama, ir juos greit užmiršta vi
si. išskyrus tuos. kurie nukentėjo.
m nrndgfnip T Dildą 1 Kitaip gi buvo daroma su Vyru iš
•
pradžioje
uuaa, GttJiliejos kurs buvo pakabintas ant
kuns gyvena Vokietijoje ir kryžiaus ir numarinta-'—ne dėlto,

dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po
priedanga dievystės.
Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas

T. J. Kučinskas,

740 W. 34th Street,

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

Chicago 16, III.

asmeniškai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

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

100 M1LLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, *u<Mja
{ tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko>
7 vas dėl I.ietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudoe sumų.
SLA—mažamečių apdrauda—rimta* aprūpinimas atsfčiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA
RASTI N A. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki
f gilios senatvės
Daugiau žinių apie SLA dariais ir apdraudas galite gauti SLA kuopuoae, kurio* yra visose žymesnės* lietuvių kolonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. V1NIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.

VAISTUS J LIETUVĄ

46 metai aprūpname \Voreesteri ir apylinkę vaistais
umaunij'- ’

į
į
j
į
į
į

/
Į

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
* Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.

No. 11, Kovo 16,1960

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aštuntas

Jaukus kortų vakaras

Sandaros moterų
kortų vakaras

Gėlių paroda

pelno iš parduodamų pre

RADIJO PROGRAMA

kių.

Lietuvių Darbininkų Drau Praeitų sekmadieni Wonši šeštadieni, kovo 19 d. gijos 21 kuopa kovo 12 d. derland Park, Revere, ati
Sandaros Moterų Klubas surengė jaukų koi tų vakarų, daryta N. Anglijos gėlių pa
rengia šaunų kortų vakarų i kurį susirinko pilna Strand roda. Ji tęsis iki kito sekma
(whist paity) Sanuaro sve Cafe salė svečių. \ iri daly dienio imtinai. Atidaryta
tainėje, 124 F St., So. Bos viai gavo gražių dovanų, o paprastomis dienomis nuo
‘KELEIVIO” SUKAKTUVINIS POKYLIS BUS tone. Pradžia 7:30 vai. vak. kam kortas žaisti geriau se 10 iki 10 vai., o sekmadieni
Visi maloniai kviečiami kėsi, tas gavo ir vertinges nuo 1 iki 10 vai. vak. Gėlių
GEGUŽĖS 1 DIENĄ SO. BOSTONO LIETUVIU PILIE atsilankyti. Kaip paprastai, nių dovanų, bet ir blogiausi mėgėjams verta pažiūrėti.
parengime bus dalijamos žaidėjai nebuvo aplenkti—
ČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE.
vertingos dovanos ir bus nepaliko be dovanos.
!
ieškai; irto
- ■
y r -■» = x r :: r«r. r s: > - : . ■ '
gardūs užkandžiai. Laukia Pabaigai visi buvo pavai 5 ar ft kaniOatių su vonia pirmame
šinti kava ir gardžiais pyra- ar antrame aukšte, geriau pirmame.
JULIUS GAIDELIS
J K KON I MAS KAČINSKAS
me visų.
Esame rami seimą iš trijų suaugu
gaiš.
sių žmonių. Prašom stambinti po
Komitetas
Rengėjai dėkoja visiems G vai. vakaro. Tel. AN 8-2084 (12
Pagerbs Mrs. M. W. Ross atsilankiusiems.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž.,
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų,
skarelių ir kt.
(Skelb.) (—)
NAMAI PARDAVIMUI
City Point. arti jūros, 2 šeimų 1x4
kamb.. visi nauji įrengimai. Didelis
iemas, gera vieta. Kreiptis pas šeinininkų telefonu: AN 8-1992.
<11

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN,. 1360 kilociklų, 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. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

rrrrr,
;

Mums malūnu pranešti, kad

MIKAS SU KATKEVIČIUS

PRANEŠIMAS

įėjo dalininku j firmų
Stepono Dariaus posto leSusižeidė I. Končienė
: TOM McDONOUGH į
gionierės sekmadieni, kovo
Globė Parcel Service, 4
27 d. 5 vai. vak. posto na- j Prof. Igro Končiaus mar kurios vedėjas yra J. Ado ! (Plumbing - Heating - Air įJ
muose (168 H St.) rengia ti Irena Končienė, gyv. Wa- monis, praneša siuntėjams,
Conditioning, Gasfitting) !
pokylį savo buvusiai pirmi terbuiy, Conn., rinkdama kad užpirktas didesnis kie i•sūri atlieka vonių, virtuvių, oro*1
ninkei Mary W. Ross pa aukas vienai labdaringai Įs kis prekių, kunos bus par ■v ėdinimo, šildymų ir yrazo įrengi-J
Taip pat aliejaus krosnių
gerbti. Bileto kaina $2.50. taigai, nuvirto nuo laiptų ir duodamos savikaina (norin J.rus.
Instaliacijas.
Rengėjos nuoširdžiai kvie sunkiai susižeidė. Teks il tieji galės patikrinti pirki
21 valandų patarnavimas.
Telefonas: CO 5-9788
čia visus atsilankyti ir kartu gėliau lovoj pagulėti. Linki mo sąskaitas), nes ši įstai
298 BOAVDOIN ST.,
maloniai vakarą praleisti. me jai greičiau pasveikti. ga nėra suinteresuota turėti
DORCHESTER, MASS.

Lankėsi A. Liutkuvienė

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

Jo sonatą smuikui ir fortepionui girdėsime šį sekmadieni,
kovo 20 d. 3 s a!. popiet So.
Bostono Aukš. Mokyklos sa
lėje (Thomas Park) koncerte,
kuri rengia Lietuviu Bend
ruomenė kartu su amerikie
čiu naujoviškos muzikos in
stitutu.

Praeitą ketvirtadieni mus
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Jo septeto pirma dalis (klar
aplankė Anelė Liutkuvienė
K
e visus naudotis greitu
netas. fagotas, valtornė. vio
iš Bt idgeuaterio, Mass., uo
į ’ .Ūkavimu { atikimos įstaigos
la. smuikas, violončelė ir forli Keleivio platintoja ir rė
tepionas) bus atlikta šį sek
Pristatymas garantuotas
mėja jau per daugeli metų.
madieni. kovo 20 d. 3 vaL po
Siuntiniai
apdrausti
Nuo 1913 metų ji yra išra
pietą So. Bostono Aukš. Mo
šiusi ir užrašiusi laikrašti i
e pasirin! i- medžiagų. odą ir kitokiu daiktų pigio- *
kyklos salėje (Thomas Park)
daugybei skaitytojų. Ir da D• Turin
’is ' dinomis. < v o-ne austriškų deimantinių stiklui piauti {
koncerte, kurį rengia Lietu
bar, nebodama savo 84 me Jriežtuką nuo i.1 už š; rkę. Siunčiame su Inturisto leidimu. •
siu Bendruomenė kartu su
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
tų, ji atvežė du naujus skai
amerikiečiu naujoviškos mu- Mūsų menas amerikiečiams tytojus laikraščiui ir paėmė
zikos institutu. Jis vadovaus
Didžiausias mūsų liaudies du *Keleivio sukaktuvinio t: GeneralParcel &
«
ir chorui tame koncerte.
• 359W. Broadvvay,So. Boston, Mass.Tel. AN8-5040 J
meno skleidėjas amerikie banketo biletus.
i
»
«
t
čių tarpe, be abejonės,
Nepamirškime įdomaus
Onos Ivaškienės vadovauja SLA 43 kp. jau balsavo
Įstaiga atdara:
koncerto
Kasdien !> A. M. - G P. M.
mas Tautinių Šokių Sambūšeštadieniais S A. M. - ’ 5’. M.
Kovo
9
d.
susirinkime
bu

įis. Jis jau šimtus kai tų yra
ši sekmadieni, kovo 20 d. šokės Įvairiausiuose ameri- vo renkama SLA Pildomo
Vedėjas: M. Kavaliauskas
3 vai. popiet So. Bostono kiečiu ubūvimuose ir tebe- sios Tarybos nariai. Iš dau
giau dviejų šimtų narių su
Aukšt. Mokyklos sai ėję šoka.
(Thomas Park) bus Įdomus štai ir kovo mėnesi jis sirinkime tedalyvavo kelios
koncertas. Apie ji praeita- šoks trijose vietose: Kovo dešimtys. Balsų gavo:
J
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Prezidento
vietai
:
P.
Dal

me numery buvo plačiau ra- 19 d. MIT rengiamam tarpgerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
syta. Čia tik norime pabrėž- tautiniame koncerte, kovo gis 9, Čaplikas 2. Viceprezi Turėdamas
kai
įrengtą
su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
ti. kad toks koncertas yra 26 d. X. Anglijos liaudies dento vietai: Maceina 11.
UŽ
SrECIALINĘ KAINĄ $275.00
džiuginantis _ dalykas. Jis šventėj Exeter, N. H., mie- Sekretoriaus—dr. M. Vinirodo. kad mūsų menininkai ste, įr kovo 29 d. Camb- kas 9. Iždininko—N. Gugie
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
sugebejo savo kūryba sūdo- ridge technikos mokyklos nė 10, Čaplikas 1. Iždo glo
14 '/2 CENTŲ Už GALIONĄ
bėjų vietoms: E. Mikužiūtė;!
i______________ ;_____________________
minti amerikiečius meninin- rengiamame koncerte,
kus ir šie patys pasisiūlė lie- Paskutiniuoju metu ir mū- o, adv. S. Briedis 2, Asau I •
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
skas
14.
Gydytojo
kvotėjo:
tuvių kurinius atlikti.
Sų muzikai vis dažniau paaptarnavimas visiems mūsų reguliarišAmerikiečiai muzikantai sirodo amerikiečiams. Mū- —dr. S. Biežis 11, Zalato I
kiems aliejinio kuro kostumieriams
i
grieš Juliaus Gaidelio ir Je- sų kompozitorių -Juliaus rius 2 balsu.
ronimo Kačinsko muzikos Gaidelio ir Jeronimo Kačin1
Pradėjo statyti garažą
I
kūrinius, amerikietė dairi- sko kūriniai Įtraukiami Į
15 DORSET ST., DORCHESTER
1
po miesto sodu
■
rinkė Corinne Curry dai- amerikiečių rengiamų konSekmadieniais ir šven- r ,-o
f'1 f? it
I Naktį.
nuos lietuviškai amerikiečio certų programas?
tadieniais ŠAI KIT
UL 0-14U4
sukomponuotas dainas Sta-- štai vasario mėnesi Broo- Jau pradėtas statyti pože B Nauji .'iity oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
------------------------------------------------ _
rio Santvara žodžiams ir J. kline bibliotekos muzikos minis garažas miesto sode— C pagrindų.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
J a insko
sukultą “Audrą” draugijos koncerte buvo at- Boston Common, kuris po
žemy
užims
12
akių
plotą
ir
I.
< žodžiai Prano Lembeito). liktas J. Gaidelio kūrinys, o
atsieis
apie
10
milionų
dole

Ar tai neįdomu? Mūsų kovo 9 d. ten pat J. Kačinr nininkai išeina iš savo sko kūrinys. J. Kačinsko kū- rių. Jame tilps per 3 aukštus
' napijos”į platesni lauką rinys buvo vasario pradžio- 1500 automobilių. Baigus
kartu tai yra gera propa- je ir Harvardo universiteto garažą statyti, žemės pavir
The
šius bus atstatytas toks,
orda lietuviams amerikie- radijo programoje.
tarpe.
į Jau buvo rašyta, kad J. koks jis dabar yra, nenuken
Lietuviška Tikra Vaistinė
o dėl toki konceitą turi- Gaidelis neseniai Brookline tės nė vienas krūmas.
.. nan:e tiktai vaisios. ispildome gydytojų re! • •cptus jrTaid
paremti. Turėsime malo- bibliotekos muzikos draugi
!mime virus galavus vaistus.
!vaistų i.* vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
nio ir kartu prisidėsime jos paskelbtose varžybose i Dangaus dovana Bostonui
lus
k-a-i.i-.
• ip įseniciiiną. streptomiciną, ršmifoną. ir vai
'■ lietuviu vardo garsini- laimėjo pirmą vietą.
stų
nuo
ren;
;.?izm<>, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
Užpraeitą savaitę iškritu
; ’atesrėje publikoje.
' Visiems jiems reikia lin-trik vaistu —eikit į lietuvišką vaistine.
Sav Era nei I.. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,
oncertas bus baigtas šv. keti sėkmės vis giliau verž- sio sniego nuvalymas, Bos
' «• parapijos choro dai- tis i amerikiečių visuomenę tono majoro pranešimu, mo 3<S2a U BROVDVYAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
ri. Chorui vadovauja skleidžiant joje mūsų meną. kesčių mokėtojams atsieis
ne
milionas
dolerių,
kaip
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad. J. Kačinskas.
,, . .
-------- r
PakalDinkim draugus ir buvo manoma, bet užteks
kaimynus užsisakyti “Kelei
§400,000. Gera ii šitokia
lūžta, virbu šluota nevi.” Kaina metams tik $4.00 dovanaI

Travel Co.,

Apothecary

K

DIDŽIAI SiA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

'•r’av-:s ir patikimiausia, oficialiai su INI LEISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun•m lirma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius Į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus

kra-1 us

PACKAGE EXPRES3 & TRAVEL AGENCY, Inc.
••".‘7 A V EST BROADH’AY
SO. BOSTON 27. MASS.

Telef. A N 8-2718

( 15417 ALBANY AVENUE

HARTFORD 12. CONN.

Telef. CH 7-5164

y i <k.'inemlavu-i ir plačiai žinoma avo ’ilga praktika, sąžinintru ir srreitu patarnavimu.
iii.ai apdrausti ir garantuoti pas'tkia a !:• sata per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų,
'įsų krautuvę, rasite dideli pa-irinkim a įvairiausios rūšies impor uotų ir vietinės sramyko-tiuinams, apsiaustams suknelėms ku:;o- parduodamos pasakiškai žemomis kainoužtini amų importuotų prekių.
•
• a pamatysite dar dau< ir įvairiu, ret
. • liėtiM-sj j mūsų SPECIALIUS STA SPARTINTUS SIUNTINIUS, pav. ĮOO'I vilnonės
, t: oj-, m.- vimos m<--:žiastos 5-’iem- ko tiu■ s .'.-kieti'. • ! o tin ''..m-- - •’dė O-1, t
-varo cukraus už ^1<’.?H) ir dar dauk kitų. Rei■hj. akorle- nai nuo £75.00 iki SyK'i.iMJ.
S: KATALOGŲ. J čia paminėtas ka 1:l. ; koa visos išlakios: prekės, muitas, pasiuntinu s. ;■
i’jda ir \i-ias kita.
J'.
!':C«.'_'’i!nui. įvairūs vaistai čia pat parepin ao i ir iš-iunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite
mūsų fu"-.:., kur visuomet sutiksite malonų ir saž įr.ir"-a patarnavima Jūsų GIMTĄJA KALBA.
valondii vakaro:
\ \I.\\|H>S: Kasdien nuo 8:30 ryto iki
V. dė.'
MYKOLAS GUL’I’.CKAS
šesiailrim.i. nuo *t vai. ryto iki I vai įm, piety.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 M est Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jū-ų' sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
š ->aujų rūkų. av;- nės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR n.uita am ioka siuntėjas.

V AISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MC’SŲ KATALOGŲ! •
iuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdėkite daiksiuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. ki k kainuota persiuntimas.
Iš toii;

-iu <ib-

•ų sara a ir ai

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

I>.-J>ar •

' ”a

i

ti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_

•ta <!-• i' <•. kurios
Jis yra 15x15x12 colių. Oro paštu palima siųsti iki
22 svarų siuntinius.

Klt'Cv J’FTl’VlšKt

KREIPKITĖS LIFTUVISK AI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broaduay
South Bostone
Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vai..:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0099

t
t
I
I
t
t
J

GR 9-1805 ir AN 8-9304

DR. D. PILKA

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

.
J

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijurn ir dažo
me iš lauko sienas.
Apskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.
Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai
Garantuojame gerą darbą

t

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

2

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

L.................7.

t
t
t

.....................?

Tel. AV 2-4026

Inc •

FGRTUNA FUEL CO.

s

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

• Dr. John Repshis !
KELEIVIO KALENDORIŲ
GALITE GAUTI

}!

LIETUVIS GYDYTOJAS
GYDYTOJAS
LIETUVIS

»»

Valandos: 2—1 ir 6—8
♦ Sekmadieniais ir šventadieniais i
pagal susitarimų

Norwoode Lietuvių Klube

495 Columbia Road

vakarais pas F. Ramanaus
Arti Upham’s Corner
i
ką.
Dorchester, Mass.
«
Lawrence pas M. Stonie,
57 Sunsett Avė.
,---------------------------------- ,
Brocktone pas A. Strums- { Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 J
kį, 109 Ames St., Montello,
j Dr. J. C. Seymour j
Mass.
(LANDŽIUS)
Worce»tery V. Skrinsko
•
Lietuvis
ir Chirurgas •
vaistinėj — Ideal Pharma I Vartoja Gydytojas
vėliausios konstrukcijos |
cy, 29 Kelly Sq.
X-RAY aparatų

i___________ !

I
pritaiko akinius
« VALANDOS: nuo 2— t, nuo 7—8 ‘

1--------------------------------------------

Apsidrausk

t
•
t

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

f

TELEFONAS AN

8-2805

OPTOMETRISTAI

Justice of thel’eace—Constahle

{ VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.
t Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

447 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

L

Dažau ir Taisau

J

* Namus iš lauko ir viduje. <4
Lipdau popierius ir taisau* t
t viską, ką pataisyti reikia.
{

• A. J. NAMAKSY

’

Naudoju tik geriausią

+

medžiagą.

J

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

*

Charles J. Kay

•
i

t

Lietuvis Plumberis
ktlieka
visokius
“plumbing”—
liejaus ir gazo vamzdžių įvedimo
r taisymo darbus. Kainos pnei
■amos. Pirm negu k« darote, pas
ambinkit, paklauskit mūsf kainų
Telefonas CO 5-5839

2 Mt. Vernon. Dorshtster, Maas

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 Harvarde
universiteto doktorantas ir ver

Siunčiame sii INTURISTO įgaliojimais.
Smaliniai priimami kasdien nuo *J iki *> vai. vak.. ketvirtadieniais nuo či Av. Raštą į lietuvių kalbą.
9 vai. rylo iki i
vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. |>o pietų.
VKUf JtS: JONAS ADOMONIS

Moooooooeoooooooooooooeoc

Į
*į*
t

♦

Real Estate & Insurance

į

409 W. BROADVVAY
South Boston, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

»
t
įt

į

*

**

"• I
-»
į

Ketvirtis & Co.

(KUČINSKAS)
S

I

į
t
t
*

} Dr. J. L. Pasakarnis *
! Dr. Amelia E. Rodd •

BRONIS KONTRIM

į

534 BROADtVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai .
Elektros Prietaisai

*
***
**
**
t

i

t
I
Rūpestingai taisome laikrodžius, i
žiedus, papuošalus

397 W. BR0ADWAY
SOITH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardvcare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADHAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

