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55-T1EJI METAI

SVARSTĖ BERLYNO I R KITUS REIKALUS

Wisconsine Gyvai Varžosi
Demokratų Kandidatai
YVisconsin Valstijoj Demokratų Kandidatai Gyvai Var
žosi; Senatoriai Kennedy ir Humphrey DedaViltis
| YVisconsin; Demokratų Pirmininko Šališkumas
Kelia Ginčų; Republikonuose Ramu.

Balandžio 5 d. YVisconsin I Gyventojų Cenzas

Derybos Dėl Atom-Ginklų
Rodos, Pajudėjo
Rusai Parodė Lyg
dymų Draudimo
laidumas? Šią
Išbandytas;

ir Nuolaidumą Atominių Ginkų Ban
Derybose; Kiek Rimtas Tas Nuo
Savaitę Rusų Sukalbamumas Bus
Viltys Pinasi Su Abejonėmis.

MUSU Ambasadorius i Jau šešiolika mėnesių Ževalstijoj bus nominaciniai
Z’
VI • U k nevoje eina derybos dėl
Kaip Užsirašyti?
brūzta
V ei į i\Uf)U atominių ginklų bandymų
balsavimai. Demokratų par
Amerikos ambasadorius uždraudimo. Delybos eina
Balandžio 1 d. prasidės
tijos du pasiskelbę kandi
datai senatoriai J. F. Ken- Amerikos gyventojų surašyKubai šia savaitę vėl grižsus“
nedy ir H . H. Humphrey mas-cenzas. Svarbu, kad
ta ii Havaną
Havana eiti
eiti savo
pareikalbėti
.ki
s.ol
vis
dar
nesavo parei
pasisekė.
toje valstijoje rimtai varžo-: lietuviai, pateikdami savo
Sartit: i / merikoJe ir tarėsi su prezi\a arų v oRietijos kancleris dr. Adenaae
gų, Ambasadorius sausio 22
Pereitos savaitės gale rusi dėl pirmenybės.
duomenis, neužmirštų pasipa-yrė, kad Amerika nedarys nu:>d. apleido Kubą, po to kai
deniu Eisenknreriu ir kitais mūsų vadais,
Sen. H. Humphrey' perei- sakyti esą lietuviškos kilmės
Kubos Fidel Castro ji užsi sai padarė iš pirmo žvilg
gc." ūžės mėnesį.
laidų Berlyno k’ausmu viršūnių konferen
snio lyg ir didoką nuolaidą.
tą savaitę pareikalavo, kad ir kalbos.
puolė per televiziją ir įtarė
Jie sutiko susitarti dėl ato
demokratų partijos nacio-į Yra keturi klausimai, j! —
.
ijį ruošiant kokius tai są
minių ginklų bandymų už
nalinio komiteto pirminin- kuliuos reikia atsakyti dėl EiscnhoįVeris Remia ChruŠČioVOS Atvyks De Gaulle Pešasi
mokslus ar ką tai panašaus
draudimo paliekant mažus
kas P. Butler trauktųsi iš savo tautybės, kilmės ir kai‘
_
Su
Parlamentų
P«
eš
Kub{
*Nixono
Kandidatūrą
Lankyli
Prancūzų
savo vietos dėl to, kad jis bos. Tie klausimai yra:
______
į
Dabar Kubos vyriausybė požeminius sprogdinimus
šiuo tarpu nepaliestus susi
nesilaikė bešališkumo, kaip Į P8. YVhere was this perTaip -----------Piancuzijos
prezi- užtikrino,
kad ji nieko
netu- tarimo.
Prezidentas
Eisenhower
Šią
savaitę
trečiadienį.
t
-------------.
.
,
.
Mat,
Amerikos
jo pareigos reikalauja, bet son bom
(statė, 'foreign
ėmėsi pranašauti, kas bus country, U. S. possession)? pereitą savaitę aiškiai pasi- Sovietų diktatorius Nikita dento generolo de Gaulle ir
iTbandvs su mokslininkai sako, kad po
išstatytas kandidatu. Jis, Atsakymas bus: Lithuania. sake, kad jis remia vicepre- Chruščiovas atvyks a į 1 a- sakes parlamento iškilo pir•
dervbas dėl žeminių bandymų, ypač
sakė, kad šen. Humphrey
P9. If this person was zidento Nixono kandidatu- įyžių svečiuotis, derėtis su mas rimtas konfliktas. Pai-... klausimu
mažų bombų bandymų ne
negali laimėti partijos kon- boa n outside the U. S., what H i prezidento vietą šio ru- prancūzais. Numatoma, kad lamento nariai surinko kon-^„sUarimas su Kuba
ne- galima susekti, o todėl ne
vencijoi °irdi laimės šen, lantmątrp was sDoken in his dens rinkimuose.^
jis išbus Prancūzijoj 12 stitucijoj numatytą ualsų
Una-vus np- Knhos va- galima būtų nė kontroliuoKennedy, arba šen. Syming- home before he came to the
Prezidentas Eisenhower dienų ir is to laiko yra nu= skaičių ir pasiuntė preziir dabar ivairiai užsi ti. bet rusai reikalavo, kad
—i "
ton. Tokį pranašavimą par- United States? Atsakymas pirmą kaitą pasisakė dėl matyta 12 valandų Nikitos, dentui, kad jis sukviestų puldinėja
n.
iįtik» iiir bŪtų uždrausti visokie banJAV no
politiką
tijos pirmininkas darė pa- bus: Lithuanian.
Nixono rėmimo. Iki šiol pašnekesiams su prezidentu parlamentą į nepaprastą senarimdvti nrieš savo dymai, dargi ii- tie, kurių
sislėpęs po “organizajos”
P10. YVhat eountrv was jis vengė pasisakyti, kad de Gatrile. —**-*~;.
siją svarstyti žemės . ūkio ,
ymonės kain labai ne£abma sukontroliuoti,
įtakingų šaltinių vardu, bet his father bom in? Atsa- kas nepamanytų, jog jis
Prancūzų spauda, ragina produktų kainų klausimą. sm
Kubo* nemiklauVakarų pusės Ženevoje
""
___
1
jderisi amerikiečiai ii anjis greit buvo išaiškintas ir kymas bus: Lithuania.
nori daryti įtakos į republi- piliečius “ignoruoti ’ ChruPrezidentas de Gaulle
partijoj kilo audra. Bet P.
PU. YVhat countiy was kond partiją išstatyti tokį ščiovą kaip svečią, nekreip- laišką su atstovų parašais
J
giai. Jie reikalauja, kad bet
koks susitarimas dėl atomiButler iš partijos pirminin- his mother bom in? Atsa- ar kitokį kandidatą. Dabar ti į jį dėmesio. Pagal spau- įsidėjo į kišenę, bet paJa- Sukamo Planuoia
»ko
— vietos -------------i
-------------------i
«...
.
j
au
ma
ža
bėra
abejonių,,
ra,
tegu
prancūzų
komunis-mentą
atsisakė
sukviesti
3
nepasitraukė.
kymas bus: Lithuania.
Jau maza bėra abejonių,, ra, tegu prancūzų Komunis- menią atsiganė suKviesu.
•
n i
/ mų ginklų bandymų drauPo varžytynių Wisconsin
Mums visiems labai svar- kad viceprezidentas bus re- tai eina ir sveikina savo bo- Dėl to parlamento grupėsi
>(lU]ą rariamentą dimo būtų griežtai kontrovalstijoj dar bus varžytynės bu, kad surašymas parody- publikonų kandidatas, o to- są, o kiti žmonės negalį tu- kilo didelis nepasitenkiniindoneziios
nrezidentas buoJamas» kad rusai negatarp tų pačių senatorių W. tų tikrą lietuvių skaičių šia- dėl ir prezidentas nebeven- rėti su juo nieko bendra.
mas, bet prezidentas aiški- guj^
nrieš keletą savaisukčiauti. Rusai konVirginia valstijoj.
me krašte. Svarbu pasakyti Sda atvirai pasisakyti.
Prancūzų komunistai, per na, kad parlamentas vienos ..
i •i - .•
uaJ.iamen_ bolės visai nenori, o jei ir
Vienas ar kitas iš tų dvie- teisybę ir neslėpti savo lieŽinoma, republikonų su- jų vedamas darbininkų uni- balsuotojų grupės (faime. nutarg vajdvti vienas &ut*nka’ .ta* kontiolę apstajų senatorių dabar vykstan- tuviškos kilmės.
važiavime gali kas nors iš- jas, nori suruošti Chruščio- nų), o ne viso krašto inte- kariuomenės na^alv'isokiomis sąlygomis ir
čiose varžybose neteks pirkelti ir kitą kandidatą, bet vui karališką pasitikimą ir lesuose non susirinkti, to- ,ba. p
Al.A-;:Tna<5 iš činUnc
Perėjimas
šiokios tn
to- dėl tos
tos priežasties
Pažasties kontrolės
kontrolės
menvbės ir greičiausia ne- Bostono Legionierės
mažai kas abejoja, kad Ni- saukia minias eiti sveikinti dėl nesą ko skubėti.
h*
klausimas
pasidarė
sunkiai
kios demokratijos įvyko be
išsprendžiamas.
teks ir vilties savo kandida-į
Kviečia į Savo Banketą xonas bus išstatytas.
Sovietų krašto diktatorių.
----- —-------- ——----kraujo praliejimo.
______ Sutiktų
_______ -Dabar Indorpziios m-pvi- ! Dabar ™sai sutiko mažųturą pravesti partijos kon-;
A
| . ------------- ;— ---------’ P]'ancūzų policija iš savo PcirijZlUS
vencijoj liepos mėnesį Los? Stepono Dariaus posto
j^įį^jiaueris GūVO
Tartis Del Taikos Mentes diktatorius skabia, Šnd^!miPl?iktiat<>Š^
Angeles mieste.
giomerės šį sekmadienį, ko-,
pnZnfįn Tnirhimn
svecl° ^'vybę aPSW<>kad jis sušauks naują par- , ,
palįtl
’
vo 27 a
d.- P°sto
posto namuose ■
r
ų i vu Luinu v* nuo kokio 1,v
nors
pasikėsin,
S.. kuris
i„.„. nebus
!
*u pasikėsin
Alžvro sukilėliai Tunise ilamentą,
gyven- kada bus surastas būdas toLu
Republikonų fronte ramu, Įvo
nes kandidatas jau yra ži- į
H St.) rengia banketą
tojo kulkos ar bombos. Jis _ . r, . . , .
..
|tnill HnVtns
Tu.o_ knis sprogdinimus kontroKt&o buliai pirmininkei .Vokietijos vadas dr. K. blį saugomas kaip labai
^imu
rinkt^bet paties pr,
nomas ir maža
Adenauer tarėsi su prezi- brangus daiktas.
pastangų išstatyti kitą kan Mary Ross pagerbti.
ryboms dėl Raro paliaubų parlamentas būsiąs susauk- e 1 ° lll
g*n Ų an >
Mary Ross ne tik buvo 3 dentu D. Eisenhoweriu dėl
aita-į 4.
aii
•
___
mų
uždraudimo.
Bet
kontdidatą.
. Alžyre. Del to Alžyro suki- tas greitu laiku.
*
klausimas dar tebėra
metus posto moterų pirmi-; “viršūnių’’ konferencijos ir
Senatas ir atstovų rūmai lėlių pasisakymo atsiliepe
Is
pirmųjų
pranešimų
at,
.
.
•
ninke ir kelerius metus se- stengėsi išgauti iš mūsų vyrodo,
kad
j
naują
pariameuneb
?
,
^
as
alsk,nt
.
1
?
,r
K. Adenauer Matėsi kretore, bet ji veikia ir ki-'riausybės pažadą, kad ji dai' svarsto civilių teisių įs- Prancūzijos vyriausvbė ir tą įeis tik tokie žmonės, "“o.la,1įu"las.. gal' pasT’
tatymų projektus. Atstovų sako, kad jos sąlygos dėl
Su Izraelio Vadovu tose draugijose ir visuomet Berlyno klausime nedalys rūmai tikisi šią savaitę įsta-: derybų nėia pasikeitusios ir dėl kurių nuolankumo ir paR^tlk ,‘uscla P.'pP“?^yra pasiruošusi padėti, kur rusams jokių nuolaidų, ku_
e i
*• ' Chrusciovas siomis dietymą priimti.
.
. - .•i . j
jei sukilėliai nori derėtis klusnumo Sukamo yra ti-;
reikalinga.
rios
vokiečiams
būtų
nepriJ
nomis atsiuntė prezidentui
Pereitą savaitę New Yor
kras.
dėl
karo
užbaigimo,
Pran

-o^jOs tikisi gausaus imtinos,
laišką ir jame įspėja Ameri
ke susitiko Vokietijos vadas
JIS LABAI IEŠKOMAS
cūzija visada sutiks dery
svečių
skaičiaus.
Banketo
j
Po
pasitarimų
buvo
paką
neduoti atominių ginklų
dr. K. Adenauer ir Izraelio
SUPYKUSI
bas
vesti.
skelbtas
pranešimas,
kuria

'savo sąjungininkams, nes
vadas Ben-Gurion. Jie kal pradžia 5 vai. popiet.
Kalbos apie darybas jau
me
sakoma,
jog
“
Berlyno
'kitokiame atsitikime ir Ru
bėjosi dvi valandas ir tas
J
seniai
plinta,
bet
kol
kas
gyventojų
laisvė
ir
jų
apsi

BAISUS ŽMOGUS
sija duosianti atominių gin
pašnekesys plačiai nuskam
prie deiybų nepriėjo ir, at
sprendimo
teisė
”
negalės
klų savo sąjungininkams!
bėjo po visą pasaulį.
rodo, kad tiek prancūzai, '
būti
pažeistos
derybose
su
(Kinijai?).
Tarp žydų ir vokiečių
'tiek ir sukilėliai rimčiau
rusais.
Prezidentas atsakė Chmtautų nelemtos atminties
! ruošiasi dar ilgam kami.
Adenauerio
vyriausybė
ščiovo laišką ir pranešė
hitlerizmas išiausė didelę
nutarė
atsiklausti
Bei
lyno
ijam,
kad neduos atominių
prarają pripildytą' šešiais
Lėktuvo
Nelaimėje
gyventojų,
kaip
jie
nori,
ginklų savo sąjungininkam.
milionais nužudytų žydų
kad
jų
miestas
būtų
tvarko

Žuvo 62 Žmonės
lavonais. Tokia praraja nė
mas.
Toks
balsavimas
Berly

NEGRAI LAIMĖJO
ra lengvai užpildoma, bet
Pereitą ketvirtadienį, ko
no
mieste
turėtų
įvykti
dar
VIENAME MIESTE
ir ji negali būti amžina.
vo
17
d.
netoli
Tell
City,
iki viršūnių konferencijos
Pirmieji susitaikymo ir
San Antonio, Texas, mie
Indianos valstijoje, nukrito
Paryžiuje gegužės 16 d.
gal net susiartinimo žygiai
ste negrai laimėjo teisę
keleivinis lėktuvas su 62
jau seniau pradėti ir Adevalgyti užkandinėse ir di
žmonėmis. Visi žmonės žu
ISPANIJOS MINISTERIS
nauerio-Ben Gurion susiti
džiųjų krautuvių restora
vo. Atrodo lyg lėktuvas į
LANKO YVASHINGTONĄ
kimas buvo tik vienas epi
nuose
tomis pat sąlygomis
ore būtų išsprogęs. Daro
zodas ilgame susitaikymo ir.
Norath Docker su savo vy
kaip ir balti valgytojai. Tik
mas labai nuodugnus tyri
Ispanijos užsienių reika
užmiršimo kelyje.
ru
atvykusi
iš
Anglijos
viena krautuvė dar laikosi
To paukštelio policija yra
nėjimas, kad nelaimės prie
lų ministeris Castiella at
Queen Elizabeth laivu į
segregacijos.
labai išsiilgusi ir norėtų jį
žastis būtų išaiškinta.
vyksta į Washingtoną trim
Čankaiiekas Perrinktas
New
Yrką.
atrodo
pyksta,
Negrų laimėjimas San
Dennis Whitney, 17 metų. i dienom deiybų.
sugauti. Tai 31 m. Charles
Tyrinėtojai sako, kad bus
kad jai reikia laukti, kol
Antonio mieste buvo pa
iš North Hollywood. Cal..
Rogers, kuris pabėgo iš
aiškinama, ar lėktuvas ne
Derybų tikslas sustiprinti
Nacionalistinė Kinija šią
muitininkai
paiikrins
la

siektas
susitarimo keliu, su
kuris prisipažino užmušęs 'Amerikos ir Ispanijos kariš
Floridos valstybinės ligoni
buvo bombos išsprogdintas,
savaitę perrinko gen. Čangaminus. Graži moteris ir
sėdus negrų ir baltųjų va
nės. Jis yni nuteistas kalė
ką ir ūkišką bendradarbia
kaip tai jau kaitą ar du at
kaišeką šalies prezidentu 8 žmones, tris iš jų Flori
dams aptarti tą reikalą.
supykusi atrodo gražiai.
doje.
ti iki gyvos galvos.
vimą ir gauti pinigų.
sitiko.
dar vienam terminui.
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KAIP IŠDILDYTI SENĄ NEAPYKANTĄ

APŽVALGA
‘NIEKO IŠ TO NEBUS* yra, kad Puertorikos gyven

tojai

gali

atsiskirti

nuo

Bešališkas prezidentas
joje net senais laikais, dar
tijos suvažiavime Antanas klauąomai iei iie .to nori ir
, Pereitą savaitę preziden- carų gadynėje, dažna, ke
Sniečkus ilgokai kalbėjo
to wnort
panorėtų.
tas D. D. Eisenhower pa- 1,as r va*d?.u> eJ° P*1’ Javoapie “nacionalistini” pavoP
Sovietų Sąjungos konsti
demonstravo visam kraštui,
® kolsev.zmss rt tos
jų bolševikiškai tvaikai ir tucijoj yra Įrašytas toks
ka reiškia bešališkumas to- dzunghų teises padare »atkalbėjo ilgą ir jau Įpras
nuostatas, pagal kurj kiek*
jkiame
klausime, kaip rasių vota** Xten!?.: Stalinas ir
tą komunistų maldelę apie
viena sąjunginė respublika
‘
santykiai
Amerikoj.
P® I® Chrusc.ovas pade“buržuazinius
nacionalis
atsiskirti nuo Sovietų
Prezidentas buvo spaudos m°"stiav“' kaip sestojoj patus,” ant kurių toks ištiki Sąjungos ir gyventi nepri
atstovų paklaustas, kaip jis 3au,!°
valda’ Pa
mas Maskvai žmogus nesi
klausomai,
jei
ji
to
nori.
žiūri
j
negrų
demonstracijas
‘
vena
kas
aągeba savo
gailėjo pilti visokių pamaz
pietinėse valstijose dėl ra- konkurentus pasiųst. , ra
gų. A. Sniečkus kalbėjo su Taip yra parašyta Sovietų
Sąjungos konstitucijoj, bet
dinės segregacijos panaiki- ml« "et«’ arba lr stačllu »
važiavime, kuriame jis pats Maskvos buterbrodų valgy
nimo pigiuose didžiųjų ma- ner,UltĮT-i,.ą « • „ , .
pranešė, kad Vilniaus uni
tojas Sniečkus sako, kad
gazinų
restoranuose Prezi-' f® N*1“.*?9
versiteto rektorius J. Bula “nieko iš to nebus.”
deniai
atsakė,
kad negrai §?! bu™ uk P?“™? P?bu’
vas išmestas iš partijos ir,
turi teisę demonstruoti ir dz!®> ,.teko
. da<
žinoma, išmestas iš rekto Tuo pačiu A. Sniečkus
pripažįsta,
kad
Sovietų
Są

kitaip
raikšti
savo
nepasige'ioj.mų
del
jo
jpedimų.
riaus vietos už nacionalisti
tenkinimą, esą tokią teisę Panaša* kalba apie Kojo
nius nukrypimus ir už isto jungos konstitucija yra po
Izraelio
ministerių
pirmininkas
Ken
Gur
ion
(kairėj)
kalbasi
su
vokiečiu
vadu
dr.
tu,. visi piliečiai . . Bet v«- Susloyą Ignatovą, Anrijos faktų “nežinojimą” ar pieriaus gabalas, kurį gali
Adeaaceriu New Yorke. kai jie abu lankė si Amerikje. Jie tarėsi apie užmezgimų
dėl esminio klausimo, ar ne- stova
užsieniams dar ne
teisingiau pasakius, už per ma pakabinti išvietėje tam
igtai nėra skriaudžiami, kai ąinomąPo<llecovą,kt«-,sgadiplomatiniu santykiu ir apie išdildama senų žaizdų tarp žydų ir vokiečių.
daug gerą tų faktų žinojimą tikram reikalui. Tos konsti
rasto. anai jiems duoda vai- 'J. !skl,V suj?ul^ VBUS
tucijos
prasimelavimas
se

ir nenorą jų kraipyti.
tiktai statiems, o bai-1 21®0vų,. P'anasavimus.
Metimas iš partijos yra niai via žinomas ir tai nieBei kai Prūseika pradėjo 'gyti
tiems
valgytojams duoda tą1, Tu0 tan>“ Nlk«a. sve.kam
nėra
naujiena.
Bet
griežta bausmė ir jei Bula
siuvėjus krikštyti buržujais, ,patį mairtą sėdimose viet^ kas ’f. >™d>nas. vyksta j
vas nukentėjo, tai net ir A. Įdomu, kodėl A. Sniečkus
teko skirtis ir su “Darbu.”
# # *
Sniečkus negali sakyti, kad taip draskosi prieš tuos
1 Bet visą tą pasakius, įei- se, prezidentas nusimazgo-. aryznIžmones,
kurie
drįsta
užsi

jo rankas ir sakėsi nežinąs, L .
.
, . „ .. .
jĮ smiliojo kokie ten “bur
Senoji buržuazija. Visais
Su tais siuvėjais būdavo kia atiduoti kreditą Vaba- kaip čia pritaikinti konsti- ,Po1Kora.lcoje
minti
apie
Lietuvos
nepri

žuaziniai nacionalistai.”
2 laikais čia buvo daug lietu- didžiausias galvosūkis. Jie lui-Prūseikai, kad jis ir daklausomybę.
Juk.
jei
lasai
Kaip Sniečkus
nekenčia
lietuvišku
nacionalistu
ma~ (Lietuvos neišnaudotu ir ne- viškos burauazijos, bet jos visuomet mažai tedirbdavo bar dar moka atskirti va- tuciją, nes, girdi, klausimas) Jei nieko neatsitiks, kas
hetuyi^kų nacionalistų ma- ]a
ko,oni£ ..
niekad tiek (laug nebuvo ir visvien gyvendavo. Pa- nagą nuo viscioko. Kai at- priklauso nuo to, ar ręsto- 'sutrukdytų Nikitos kelionę,
tyti is tokių jo pasakų ko- nesvarbu būtu J Lie- kaip dabar. Nuo tų laikų, gal Prūseiką ir juos reikėjo važiavo čia Genrikas Zima- ranus skaityti viešomis vie- ši trečiadienį, kovo 23 d.,
suvažiavime:
kai'draugas Šukys viiksei^ žadinti buržujais, bet pa- "as ir pradėjo įkalbinėti tomis, ar privatinėmis vie- jis atskris į Paryžių pasitomis, kur savininkų valia svečiuoti ir paagituoti,
“Lietuviškieji
buržuaziniai Heka “broliška respublika.” davo mūsų Genstiyčiu su gal Jukelį u* Šukį—ne. Jie Lraseiką važiuoti į Lietuvą
nacionalistai, jausdami
kaip juk esamoj padėtyj,
kuri didele knyga po pažasties, aiškino, kad jų knygose nė- ant loskavos duonos, Prū- ir vietos papročiai tokius I Kol kas Chruščiovo lanreikalus tvarko. . .
kymasis tik ant politinių
kaip diena iš dienos vis sunkiau gali ilgai tęstis, Lietuva ir 0 draugas Jukelis su dar di- ra taip parašyta. Todėl ir ®eikau atsisakė ir pareiškė,
Prezidento
bešališkumas
emigrantų kailio buvo jaudarosi jiems lošti atviromis būdama n e p r įklausoma, desne biblija sportuodava nežinojome, i kokią katego- kad „mano vieta yra čia.
kortomis, bando papildyti savo kaip sakysim
Lenkija ar Penktąja Avenue New Yor- riją juos Įrašyti. O tais lai- , ,a reiškia laisvoj Amen- daug ką nustebino. Rasiniai piamas. Mat, kad brangaus
santykiai krašte darosi ne- svečio gyvybę apsaugotų,
arsenalą revizionistu prasima- dargi maža Albanija, vis- Le, mes vis bandėme supra- kais dar nebuvo proletaria- koj, o ne bolševikinėj Lievien liktų Maskvos itakos sti, kas yra ta buržuazija ir to diktatūros su tokiu riekVr Maskvos polici- sveiki ir kai kas jau prana- prancūzų policija, pagal ra
nymais.
šauja ia* rimtesnius neramu- sų reikalavimą, išdangeno
“B u ržuaziniai nacionalistai sferoje dėl savo <reografi- kaip atskirti gerą žmogų biu draugu Chruščiovu ir ninkai visada gali pnsiminnnrtetiAs
nuo buržujaus. Minėti vy- nebuvo ko pasiklausti.
b s^nas nacionalistines, mus dėl tų santykių nenor- nemažą būrelį politinių emiužsieny stengiasi sukiršinti nemalumo, bet šalies priezi- grantų į Korsikos salą pari
neapvkantą tarp broliškų mūsų
Jei rusai, per savo žmo- nu buvo mokyčiausi mūsų
Kuomet siuvėjai dirbda»Kiwusma» u
.erų Sniečkų taip labai kry- tarpe, jie dažnai sakydavo vo, tai jie valgydavo rūkytą kltokias.
.*m|s ir k?ip dentas pasitenkina legališ- šildyti saulėje. Išgabentųjų
šalies tautu.
ku atsikalbėjimu, kitaip sa- tarpe yra ii* lietuvis diplo—
“Lietuvos buržuazija per visą žiavoiasi už Lietuvos paliki- mums pamokslus ir grynais kumpį ir maukdavo alų, o
i-siaiskinsi. jau geiiau kant, rankų nusimazgojimu. matas E. Turauskas, kurio
savo istorija visada buvo susidėSovietų Sąjungos dali- faktais tiesiai iš savo bibli- kai nedirbdavo, tai jie vai- c!a p0 PenJctnoju konstitujusi su užsienio išnaudotojais. mj tai jie turi tam savu išprirodydavo, kas yra ta gydavo tiktai vištieną ir jclJOS amenflIpentu tupėti ir Įsivaizduokime valandė- pavojingumu tik kvaili enSu vokiškųjų imperialistų pa- skaičiavimų, kurie vra grv- buržuazija.
gerdavo vandenį. Kramto ^ei?u. raga™? is pi aeities ne lei, kad prezidentas, visos kavedistai gali tikėti,
šalies vadas, būtų užėmęs » Nuostolis politiniams emikalba jie paėmė valdžią, su bai- naj imperialistiški ir rusišTiedu žinovai ikvėpė vi- kriaučius silkės uodegą ir
..
aiškią
poziciją ir pasisakęs grantams gal nėra didelis,
tagvradieėiu pagalba jie įrišti- kai nacionalistiški.
siems supratimą, ' kad bur- sako; “ak tai gardi višta.” ke^“,^k^rIU“«*;
i prieš tas davatkas pirklius, bet sarmata prancūzams tipnno. Vel.au lKtu.Tsk.ej. nacT žino A
Sniečkus, tą žuazija tai yra didžiausias Toklos vištienos įmetęs, kerte JatKat, pasikmte tr kurie gali maitinti savo re- krai nemaža,
onalistai susidėjo su hitlerinin- žino Maskvaj, žin0 į. [darbininku neprietelius, o j
eina
siuvėjas Grenstry-j’*“?““’!?’
storanuose stovinčius neg- i Atidėjus Nikitos kelionę
kais. O dabar parsidavė
JAV Lietuvos žmonės, tiek viso- buržujų skaičių buvo įtrau- ®iu. švilpaudamas, lyg koks
>T'
ras, bet nenori parduoti dėl slogos, politiniai emiimperialistams.
kįe “buržuaziniai” likučiai, kiami visi siuvėju kontrak- bajoro anūkas, ir ką tu jam'.'-.’J.
i. ' jiems maisto sėdintiems, grantai kiek ilgiau gavo pa“Bet, pasilikdami sau
teisę t{ek ir Lietuvos darbininkai toriai, visi siuvyklų savinin- sakysi, ar ne buržujus? Pa- vykiųbeliko pustrečios. Ii
įkokios tai įtakos būtų ture- sišildyti Korsikoje.
susidėti su užsienio išnaudotobei valstiečiai ir inteligen- kai o drauZ^Prūseikadar gal Prūseika taip, pagal Ju-^liunčikų su bučeriais jau ! ję visame krašte! Išėjo ki- |
* * *
jais, jie kiršina Lietuvos darbe jį; yf" Lietuva, neišski- išaiškino, kad buržujais yra keli—ne. O mtims toks sun-J*®k nebera. O buržuazijos
taip,
vadas « atsisakė Važiuoti į Lietuvą?
žmones prieš ju klasės brolius, riant nf komunistų> kurie ir visi saliunčikai, bučeriai kla* atsakomas klausimas J
• » šalies
•
•••
užimti poziciją, palikdamas Iš kai kurių mūsų skaity
norėtų atplėšti Lietuva nuo bro- įra ^„tinaį pardavė ša ir visi, kas tik nedirba juo- taip susuko galvas, kad
S!uveJų.
skyriuje
klausimą juristams, vietos tojų gavome pastabų dėl
liškos mūsų šalies tautų sąjun- vo dūš;ą Maskvos vaIdo. do darbo, bet visvien gyve-Yėjai vos ne vos išsiblaivė, jis vira dviejų tūkstančių napapročiams, vietinėms rasių [K^ei^je deda^0 gkSbbno
g0s'
vams, tą geriausiai žino ir na. Prieš visus tokius mes 0 Prūseika ir po šiai dienai nų beliko pora? šimtelių; tom tai dka°r"fer— lr apie važiavimą į Lietuvą.
“Nieko iš to nebus.”
)as žinojimas vienaip vien buvome kviečiami
drūčiai idai' klaidžioja.
;; , f^gulo susirinkimuose bu- Kam tai ciar.
|Girdj nedera
tokjda.
kovoti.
1
Kadaise
draugas
Prūseijdavo susirenka lo-16 sim* * *
Nieko iš to nebus, sako A. prasiveržia tiek komunistu
lyką dargi skelbimais apie
pilnas
^a buvo
uuv,u./V
“T aadrH k tų, o dabar tik po kelioliką Nikitos sloga
Sniečkus. Taip jis ir turi sa- Partijos eilėse, tiek ir uz Taip ir kovodavom. Pas ka
asabų
beateina.
Seniau
siu

kelionių biurus, kurie notuos buržujus siuvyklose f®!* re.tal tebūdavo blaivas,
kyti, nes jis yra “broliško” j par^G 05 ^bų.
vėjai
savo
tautiškam
name
rintiems
Lietuvą lankyti
Kai
galingas
diktatorius
rusų imperializmo atstovas i Lietuvos rusinimo fak- užsidirbdavome pinigų. o : kaip junmnkas sausumoje, visokias filosofijas liesda
Lietuvoje ir už Rusijos irjtas yra aiškus. Tą faktą pa pas anuos buržujus saliun- bet visgi pataikindavo tie vo, o dabar tik ant pilvo “susičiaudo,” tegu nors ir siūlosi patarnauti.
Mes dėl to reikalo norė
rašų nacioaralistinius inte- įstebėjo net komunistu ek- čikus tuos pinigus prager- sia linija visomis lentomis guli ir romansuoja su tele dėl paprastos slogos, visas
pasaulis ausis pastato. Daug tume būti visai kitokios pa
resus turi kalbėti. Ir ne tas skursijos , dalyviai, kūne davom ir kai bučeriai dau- vaikščioti. Ir tų lentų jis yra vizija.
________________
— giau neduodavo rūkyto sol-,Sena!"e krą- Apie juodą darbą niekam i kas klausia—ar jau? Ir tuoj žiūros. Mes visą laiką piostebina, kad Sniečkus tiek lyiešai
apie tei nekalba,_ bet
Į prasideda spėliojimai kas (testavome prieš tai, kad ra
ilgai ir tiek nuobodžiai kai- į"pav*ųjų” tarpe to fakto ne- 'derio, kol neužsimokėsi už
bavo naciopal\stas, at‘
nė
neužsimink.
Kai
buvom
gi užimtų patuštintą dikta- siškas okupantas laiko Lie
ba apie nacionalizmo “pa-slepia. Pagaliau tą patvir- pereitos savaitės lašinius, ^kęs Anterkon sIiej®s. pne
vojų” kiek tas, kad jis nesu-J-8 ir Lietuvos gyventojų ; tai vaikščiodavome Gran- --absto rampas komu- jauni mažai dirbom ir vis toriaus kėdę? Maskvinėje tuvą aklai uždarą, o dabar,
randa žmoniškesnių ir dau- grasymas, kuns rodo, kiek stryčiu rankas susikišę i ki- 'aistu^
* J ! vien ponais vadinomės, tai diktatūros džunglėje vald kai Maskvos politika siek
U n uau _ .pl,ivis<> ,<kuItur.
_ v.ena ranką su_ ,kus, taikės, ir pne tautinu.- kam dabar dirbti? Dėdė Sa- žios paveldėjimo “teisė” tiek pasikeitė, tai argi turė
giau įtikinamų argumentą Lietuvoje
gniaužę i kumšti, o kitą su- kų, bet senis J. O. Sirvydas mas, kai paseno, pasidarė [pareina nuo to, kuais iš vir tume raginti žmones, kad
už lietuvių tautos šliejimąsi trepenu” rusų.
Viešai tie komunistai pa- rietę į špyea ir dairėmės, neįsileido, tai vėl prie soči- ;tokis geras, kad be mažiau- šūnėse sėdinčių pagriebs jie nevažiuotų savo giminių
prie rasų tautos.
aldemokratų,
rūpesčio
kiekvieną
mėM
4 bet Glaveskas šio
__
•
_
___
Y*
Y
_
1
_
A*
Atie
• _  savo kolegas už gerklės ir,aplankyti ir gimtąjį kraštą
Pažiūrėkime, kaip yra sakoja mums, kiek Lietu- kur čia kokį buržujų paga su Tyškum
nesi
prisiunčia
čekutį
irgi
neįsileido,
pasiųs pas Malenkovą ar pamatyti?
vadinamų “i m perialistų” va dabar esanti “lietuviška” vus . . .
siai
į
namus,
tiesa,
nedaug,
nuėjo svečiuotis pas loveŽukovą vėžių gaudyti. Rusi- Manome priešingai. Te
pusėje. Štai, Amerika turėjo ir panašiai užkalbinėja dan
bet
dėl
kriaučiškos
vištos
stoniškius,
šildė
kojas
gu važiuoja, kas gali ir tuiri
kadaise koloniją Puertori- tis. patys gerai žinodami,
visgi
užtenka.
ir pas trockistus, kurie jam
į svetaines New Yorke, Bo išteklių. Mes esame tikri,
ką. Tai sala. kurioje gyve kad rusiškas milžinas šie
Senais
laikais
dėl
keletos
kia mažąsias Baltiios tautas kad negalėjo įsivaizduoti, buvo artimiausi prie širdies
stone, Chicagoj ir kitur, tai kad lietuviai, aplankę sa
reikėdavo streikuoti, nepaisant kur kas dirbame, vo gimtąjį kraštą, nebus nei
Prieš keletą metu Amerika ita>P atmiešti savais zmonė- jog lietuviai gali būti ir ne_ ,ir net liko skolingi. O buvo centų
kovoti ir vargti, o dabas va plieno liejykloj’, tekstilės akli, nei tiek naivūs, kad
leido puertorikiečiams uasi-l™? į tokiais išdėliais kaip susuneję ir nesulenkeję
|ta>P_
rinkti ar iie nori pasilikti i Smeckus, kad jos ir gavuSusunejimo
salininkų | Kada Leonas Trockis ap- pereitais metais pridėjo 7 verpykloj, anglies kasykloj negalėtų atskirti bolševikiš
nuošimčius ir jau gali dau
kos propagandos nuo gyve
L P ar galI ’^ios
nuo turime
vra sisorende
vykti pas
Leniną
susinsę su Amerika,
S1OS proga
P10*5* nebeoaiėgtu
nepepajegtų nuo
vui^iic ir
n dabar. Tai
i«*i
.via
rAVnu„/.iia
nrUč
Ko giau vištų valgyti, o retkar- ar drabužių siuvykloj, visi nimo tikrovės.
lygūs ponai pasirodėm, o
mūsiškiai komunistai, ku- |ke,tl revonuciją pnes Ke>. - >
nori gyventi visai savaran rusu globos atsimesti.
Girdime visokių ragini
Kadaise Lietuvos inteli- riems viskas rusiška malonu renski, tai pasirodė, kad ke- ciais gali ir kumpio para- senas buržujų žinovas Ptūkiai ir dargi atsiskirti ir pa
mų
“veidu į Lietuvą,” “ne
gentai išteutėdavo’ lenkų ^‘o, kad tai rusiška, vi- lĮįonei pinigų nėra. Tada tai tauti
seika visam pasauliui pa
siskelbti nepriklausoma val naudai. Po 1863 metu suki- sai nekreipiant dėmesį ar i Prūseika nupirko jam sipMesgimėm Lietuvoj
ir skelbė, kad tai “Lietuviška pamesti ryšio su gimtuoju
stybe. Puertorikiečiai pasi limo rusai pradėio dėti na- ta’ komunistiška, ar ne. korte iš LDLD iždo. Už tai uzaugom toj pačioj. Nebuburžuazija susirinko atžy kraštu” ir t t, o koks gali
rinko plačią autonomija, stangas lietuvius surusinti TokiU pavyzdžių mūsiškių Trockis jam padovanojo sa- Yom ponai, bet paprastu armėti savo Lietuvos nepri būti gyvesnis ryšis, kaip sa
bet nuo Amerikos skirtis ir tam tikrame lainsnvie tu- komunistų tarpe vra nema- ,vo vietą “Novyj Mir” re- tojai. Bet vos tik atvykom j
klausomybės sukaktį.” Ma vojo krašto aplankymas?
nenori, nors puertorikiečiai rėio pasisekimo. Vienas iš
° Lietuvoje Sniečkai ir ^akcijoj, bet visa bėda buvo šią salj, tuoj pavirtom po- tote, jau nębe reikia klausti
J. D.
«r«Ii Atsiskirt nuo Amerikos, pirmųių inteligentų, kuris |Niūnkos; Paleckiai ir panama, kad jis negalėjo sugy- ^s’TklJĮ *,k
Jukelio,
kas
kiek
dirba
ir
jei tik iie to panorėtu. Vi- . _ __.-_. _ »
.
_ _____su-žiię “susiTnėiiTnft
ka- žengsi, visur tave Miste kas iš ko gyvena. Jei tik
sai neseniai prezidentas Ei- sąmoningai
apsisprendė
.®.usune!im”.® atstovai
atstovaiventi su otuo
toki:menševiko
pk:u ir is redak
Pakalbinkim draugui ir
senhoweris nriminė Puerto- rusėti, o ne sulenkėti, nuka- ls kailio nenaši tarnaudami valku Stoklickiu ir is redak- riu” vadina. O mūsų nauja gerbsi savo tėviškę Lietu
kuriai
tie
stačiai
iš
seno
rikos gyventojams, tad
skambų posakį, kad, girkaimynui ir padėdami c.jostmejo pasitrauktu Tavą, o ne Rusiją, tai tu jau
kaimynus užsisakyti “Kelsi*
jo krajaus ponų, ponių ir pa ir buržujus! Amen.
iu
i
i
j
*
•
i
Hi
“
o-Arian
<sn§iiTiėti
kain
jam
savo
tautos
žmones
išna
niooKiyno
siuvėjai
gali bet kada atsiskirti nuoini« geriau susuneu, Kaip j
» .. . verat, , iyt,etišką
*-xi nnQi<miUin ir nripmp
nelių titulus atsivežė.
▼j.” Kaina metams tik $4.00
JAV. nore to niekur nėra ^lenkėti.” Jia pasirinko tą
A. J.
Vakario 16-tą, kai suėjom
parašyta, bet visvien faktas! susunejimo’ kelią todėl,! vieiJp
*
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Puslapis trečiai

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

KĄ JI ČIA DARO?

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPBAJO

LAVVRENCE, MASS.

Buvo

ALTo

susirinkimas

STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTIS

gydytoja A. Mačiuikienė.
Amerikos Lietuvių Taiypranešimus ir paskelbtų
I Kovo 3 d. taip pat staiga
bos skyriaus kovo 13 d. su Lietuvos S t e i giamasis juos spaudoje; 3) praneši
sirinkime buvo duota Vasa Seimas susirinko 1920 metų muose iškeltina Steigiamo
Pastaruoju laiku Chica širdies smūgiu mirė Lietu.vos
kariuomenės
savanoris
rio 16 d. minėjimo apyskai gegužės 15 d. Kaune, viso jo Seimo reikšmė Lietuvos
goje mirė vienas po kito ke
Juozas
Naujalis. Jis buvo
ta. Centrui pasiųsta $100. J12 tautos rinktų atstovų. valstybiniame gyvenime ir
li mūsų veikėjai. Vasario
atsargos
karininkas,
kovo

Išrinktas naujas prezidiu Lietuvos valstybės santvar įstatymų leidimo srityje, be
24 d. staiga mirė savo kam
mas: Pirm. J. A. Stundza, kai ir jos teisiniams pagrin to pabiėžtina St. Seimo įna
baryje senosios kaitos atei jęs frontuose dėl Lietuvos
;
nepriklausomybės.
Išėjęs
į
vicepi’m.
J. Piesliakas, dams nustatyti. Nuo to lai šas nustatant demokratinę
vis Juozas Žukauskas. Jis iš
atsargą
tarnavo
Klaipėdos
sekr.
M.
Stonie,
ižd. E. Pet ko jau praėjo 40 metų, bet krašto santvarką, kuri lai
Lietuvos buvo pabėgęs pa
Krašte
pasienio
policijoj.
kevičius.
Steigiamojo Seimo atliktas davo Lietuvos piliečiams
sėkoje 1905 m. revoliucinio,
darbas ir šiandien byloja pagrindines laisves ir teises
Kitas
susirinkimas
bus
judėjimo caristinėje Rusijo
Skautų parengimas
apie lietuvių tautos subren tikėjimo, politikos, švieti,
balandžio 10 d.
je. Kurį laiką politinio emi
i
Vasario
28
d.
Chicagoje
dimą ir ryžtą gyventi lais mo, ūkio, darbo ir kitose
granto gyvenimą tęsė Dani
Kokia laisvė Lietuvoje
įvairių
grupių
skautai
Jau

vai savoje nepriklausomoje,
joje, iš kur atvyko Ameri
srityse.
nimo
Centre
surengė
vadi

Lietuvių
Piliečių
Klubo
demokratiškai tvarkomoje Į Visas šias St. Seimo už
kon.
namą “Kaziuko mugę.” Tai
patalpose J. Adomonis kas valstybėje.
tikrintas laisves dabartinis
Velionis visą laiką pri prisiminimas Vilniuje tra
šeštadieni priima siuntinius
Steigiamojo Seimo dar tautos priešas—Sovietų Są
klausė Lietuvių Socialde diciniai kasmet rengtos Ka
į Lietuvą. Trys siuntiniai bams įvertinti ir jo 40 metų
mokratų Sąjungai, buvo L. ziuko mugės—jomarko.
gražinti atgal iš Lietuvos. sukakčiai paminėti kviečia junga, okupavusi kraštą,
panaikino, o dabar mela
Socialdemokratų Literatū
Mugę aplankė daug žmo
Ko dėl?
me
plačiąją
lietuvių
visuo

ros Fondo atstovas Chica nių ir skautai iš to turėjo
Viename buvę dėvėtų menę, politinius sambūrius gingai skelbia pasauliui
goje, ilgametis “Naujienų” daug pelno savo veiklai pa
drabužių, ar bent rusų val ir O'.ganizacijas sudalyti apie tariamą lietuvių “lai
bendradarbis ir bendrovės remti.
dininkams jie atrodė dėvėti, minėjimo komitetus, kurie: mę” gyventi Maskvos glo
Nors
pavasaris
jau
čia,
bet
Lakewood.
Colo.,
tempe

boje. Reiktų šis skirtumas
direktorius. Velionis ėjo 72
antras
grižo
nežinia
ko
dėl,
1)
paruoštų
atitinkamus
ratūra nukrito žemiau nulio ir to dėl lauke pakabinti
Demokratinių grupių
metus.
o trečiame buvęs įdėtas ro pranešimus apie Steigiamo pabrėžti ir nurodyti, kokios
išskalbti baltiniai sušąla į ragą ir norint juos Įnešti i
iš tikrųjų tvarkos lietuvių
metinis susirinkimas
Palaidotas vasario 27 d.
žančius ir medalikėlis.
jo Seimo reikšmę; 2) su tauta norėjo, siekė ir turėvidų,
reikia
net
plaktuką
pavartoti,
kitaip
negali
ju
Lietuvių Tautinėse kapinė
t Rojus Mizara, nuvykęs šauktų gegužės mėnesi mi
Vasario 26 d. Jėzuitų
sulenkti.
se. Koplyčioje atsisveikini Jaunimo Centre įvyko meti
Lietuvon, lankė kunigų se nėjimo susirinkimus, ku po, kai ji buvo laisva,
mo kalbą pasakė “Naujie nis vadinamų demokratinių
VLIKo Prezidiumas
minariją, vyskupus ir bim- riems pateiktų paruoštus i nų” redaktorius dr. P. Gri Grupių Sąjūdžio susirinki
binių
laikraštyje
rašė
apie
Parengimai Klube
gaitis, pažinojęs velioni dar mas. Jame būva išrinktas Dariau Girėno Komiteto
religijos laisvę, o dabar maposėdis
Kovo 20 d. buvo choro
kokia ten laisvė, jei ir
iš Lietuvos—Mariampolės kitiems metams prezidiu
gimnazijos laikų, ir kapinė mas: pirm. V. Šimaitis, vi
Kovo 11 d. Dariaus-Giiė- šurum-burum. Kovo 27 d. 8 medalikiuką draudžia siųsse atsisveikinimo žodi tarė cepirm. J. Bertašius ir sekr. no posto salėje Įvyko Komi- ivaJ- ,v
Įjashų balius, y, jyg. (asi jjg ga]ėtų komuNutarta kame statyti klubą pasitiko kaip tikrą kara
teto Dariaus-Girėno Skridi- ° balandžio 3 d. o vai. vak. njSį_u diktatūrą sugriauti.
“Naujienų”
administrato M. Gudelis.
lienę.
mui Paminėti
Sandaros 52 kp. balius, kū
rius M. Gudelis.
mui
Paminėti
posėdis.
,
neinąs
bus
paskirtas
lai-'
Mirė
keli
lietuviai
Kovo
12
ir
13
dienomis
Iš J. Asipavičiaus taip
Dailininkų paroda
Susirinko neperdaugiau- no J*;lnas ®us pasKirtas įai
Kovo 3 d. ligoninėje mirė
organizacijų atstovų. svajai spaudai*
! Mirė Ono Krivaitė-Ru- Lietuvių Piliečių Klubo na- pat sužinojau, kad jo sūnus
Lietuvos universiteto profešiai
Nuo
kovo
5
iki
kovo
12
riai balsavo, kur statyti klu- jonas, buvęs sporto instruk---1_ v___ tk:
dinskienė, apie 55 metus iš
sūrius ui. rkazys vrzcus. j»ii- d. Jaunimo Centre
įvyko Dar konkrečiai rienu titrui, iavjrvi/ ^«*nd«ro.
hc namus. Didžiuma balsų
Worcssterio aukštesgyvenusi Methuen mieste.
rė eidamas 74 metus, vėžio Lietuvių Dailininkų Sąjun kaip šiais metais bus pami
pasirinkta vieta tarp Penn nėse mokyklose, dabar gy__ žuvusių lakūnų pager~
Sandaros 52 kp. gegužinė Velionė priklausė Šv. Onos
pakirstas. Velionis buvo ži gos surengta meno kūrinių nėtas
biraas.~
“
Tam
komitetai*
pirP°
sutjaukė . gana Draugijai, Lietuvių Piliečių Ave. VVaverly ir Grafton ‘vena Texas valstijoje,
nomas, kaip ilgametis Karo paroda. Joje su savo kūri
gatvių, netoli Šv. Kazimie
mininkauja dr. St. Biežis.
dau8 » U“”? atvykusių sve- Moterų Klubui. Paliko liūLigoninės viršininkas, vė niais dalvvavo
Mirė J. Valeckas
16
dailininro bažnyčios. Tame rajone
•/
________
cių, bet vietinių neperdau- dinčią dukteri Oną. Velio- įgyvena
liau Teismo Medicinos In kų, kurie išstatė viso 80 kū
didžiuma lietuvių.
Kovo 14 d. mirė Jonas
giausiai teatvyko. Mat, ji nė Rudinskienė buvo sena
stituto direktorius, teismo rinių. Parodą aplankė ne
’
Balsavime
iš
1,100
narių
Valeckas, 69 metų amžiaus.
buvo trečiadienį, kada vie- Keleivio skaitytoja
MIAMI, FLA.
medicinos katedros vedėjas mažas skaičius menu besi
tedalyvavo
apie
600.
Paliko liūdinčią žmoną Ste
,tos žmonės užimti kasdieni-j Kovo 11 d. Greencboro,
ir veiklus visuomenininkas. dominčių žmonių.
lą. Tai buvo malonaus bū
N. C., mirė Adelė MikėnaiAtsirado V. Keršio
Pavykęs Klubo banketas i niais darbais.
Buvo baigęs Petrapilio Ka
do
žmogus, nesigailėjęs do
Be skanių valgių, kuriuos tė-Keršulienė. Velionė apie
nelaimės kaltininkas
ro Medicinos Akademiją ir t Povilo Dirkio pagerbimas Lietuvių Klubo banketas
lerio ir Lietuvos laisvinimo
ruuuu uai
pagamino Sobal su ponia 50 metu išgyveno Methuen.
jau anais laikais priklausė
Kovo 6 d. Lietuvių Audi pulkjai pavyko. Svečių bu- Norris, pirm A Nonis Pavo tik prfeš kelerius metus išsi1959 m. liepos mėnesį reikalams.
toje akademijoje suorgani torijoj Lietuvių Veteranų
zuotam lietuvių medikų Sąjunga Ramovė, buv. Lie vo Dek, kad netilpo salen. kalboje apibūdino Sandaros kėlė pas dukteri ir žentą į Vincas Keršis Green gatvė
Gavo pilietybę
automobilio buvo sunkiai
būreliui “Fraternitas Litu tuvos policininkų Krivūlė, Pasivaisinus P r a sidejo tįkslus, dėkojo svečiams iš .North Carolina. Palaidoti je
kalbos, kul ias tvai ke pasi-(toĮįau už atsilankymą, pri-i atvežta Į Lavvrence. Velio- sužeistas. Vairuotojas pabė Kovo 9 d. Amerikos pilie
anica.”
Vilniaus Kr. Sąjunga ir L. keisdami P. StasmsKas ir statė Klubo pirmininką P.' nė priklausė Šv. Onos Drau go ir tik dabar tepavyko su tybę šie asmenys: Zina Ta
Velionis dalyvavo Da Bendruomenės Apylinkė su Norris. Pirma buvo papra
sekti, kad tai buvusi turtin mašauskaitė, Ged imžnas
riaus ir Girėno kūnų apžiū rengė tose organizacijose šyti atsistoti tie, kurie iš Il Šatinską, Moterų pirm. J. gijai.
ga
materis, bet ji dar nepri Kazlauskas, Uršulė LingaiMi?ė Stanley Mlecko, 69
rėjime ir balzamavimo prie dirbančiam Povilui Dirkiui linois valstijos, paskui iš Nevienę, Taiybos p?Tn.
metų. Paliko liūdinčią žmo sipažįsta. Byla aiškinama. tienė, Vidmantas Matusaižiūroje drauge su Ameriko pagerbimo pobūvį. Atsilan Massachusetts ir t. t. Dau Zdanį, E. Vibelienę ir kt.
Sandaros valdybos vardu ną Mikaliną, dukterį ir V. Keršio sveikatos padėtis tis, Albina Burdulytė ir Al
je mirusiu prof. J. Žilinsku. kė virš šimto svečių. Pobū- giausia, pasirodo, buvo iš
bloga.
dona Žitkienė.
aš šia proga norėčiau padė
Paliko savo atsiminimus jvis buvo surengtas jo 70 Illinois. Nemaža buvo iš koti P. Šatinskui už jo malo sūnų.
M. Stonie
Sveikina J. Tumavičienė
Jokubauskų krautuvė
raštu apie lakūnų didvyrių metų sukakties proga,
Massachusetts, iš kitų val nią paramą, dėkui visoms
kūnų apžiūrėjimą ir balza i Sukaktuvininką sveikino stijų po kelis, o iš Kalifor ponioms, kurios patarnavo
kitoje vietoje
Jadvyga Tumavičienė ra
NEVV HAVEN, CONN.
mavimo procedūrą. Vieną Gaižutis, Būtėnas, Klinau- nijos tik 2.
šo iš Miami, Fla., kad ten
prie stalų.
Leopoldas Jokubauskas ir
Sandaros banketas
raštą įteikė Lietuvos atsto skas, Stakauskas, Gintneris, Kalbėjo vietos organiza
gražu, šilta, nereikia nei šil sūnūs savo odinių daiktų
Klubo susirinkimas
vybei Washingtone, gi, pa M. Naujokas, Luneckas, cijų pirmininkai: Klubo P.
Sandaros 4-os apskrities tų drabužių, nei kaliošių, krautuvę iš Green gatvės iš
daręs savo ranka nuorašą, Vildžius. Buvo sveikinimų Šatinskas, Moterų—J. NeKovo 14 d. buvo Lietuvių iškilmingi pietūs Įvyks š. m. net “dešrelės” auga ant me kėlė į 108 Millbury gatvę,
kitą paliko apsaugai savo ir raštu.
Įvienė, Taiybos — Zdanys, Piliečių Klubo susirinkimas. gegužės 22 d. Komitetas džių, tik skink ir valgyk.
šalia Buinickio vaistinės.
pažįstamam buv. prokuroru
Meninėj daly pianu pas (Sandaros—A. Norris.
Be jau aukotojų $25 nutarta kreipiasi i Connectieut vals Gerai tiems, kurie gali Šitoj krautuvėj galima pa
Lietuvoje J. Talalui. Velio kambino Sabonis, akordioBalfui paaukoti dar $15. Ki tijos Sandaros kuopas ir į ten nuvykti ir žiemos metu sirinkti ir visokių moteriškų
nis buvo palaidotas Šv. Ka nu pagrojo Eglė ir Ąžuolas Meninėj dalyj A. Navic- tame susirinkime bus svars kitas organizacijos tą dieną saulėj kaitintis ir dešreles žibučių.
jkaitė-Kams sudainavo ke
zimiero kapinėse.
į Stelmokai, deklamavo šu- lias dainas, o po jos Norris tomas klubo padidinimo nedalyti parengimų. Sanda nuo medžių skinti.
J. Krasinskas
Atsisveikinimo kalbas ko kelytė ir 3 kanklininkai pa su Zdaniu užtraukė kelis klausimas.
ros kuopų atstovai gali bi Eina devintąją dešimtį
plyčioje pasakė dr. Tauras, skambino.
ELIZABETH, N. J.
letus Įsigyti per apskrities
duetus.
Čia svečiuojasi
prof. dr. J. Meškauskas, | Visam pobūviui vadova
Vincui
Gikui
sukako
82
pareigūnus ir stengtis kuo
buvo pristatyti
prof. M. Krikščiūnas ir kt. vo V. Šimkus, jam padėjo J. Pabaigoje
Šiuo
metu
Miami
ilsisi
daugiau biletų išplatinti. metai amžiaus. Jonas Šala- Mirė Juozapas Malinauskas
Tumavičienė iš Bostono,
Kapinėse kalbėjo dantų A. Gintneris.
Žukai,
A.
Mockienė,
J.
Tu

ševičius-Savage jau siekia
Biletas tik $3.00.
Pivoriūnas iš Chicagos ir
Mirė senas Keleivio skai
mavičienė,
Poškienė,
E.
Ple80 metų, kurių didžiąją dalį
kt., o taip pat vietiniai K.
SLA 142 kp. susirinkimas praleido ūkyje.
tytojas Juozapas MalinausBraze, kuris jau kopia aš- vokienė iš Bostono, Mass.,
jkss,
gyvenęs 436 Spencer
šalaševičius mėgsta skai
SLA 142 kp. mėnesinis
| tuntąją dešimtį, bet ir šiame Mickūnienė iš Norwood,
Mass., Ganaprauskienė iš susirinkimas įvyko kovo 6 tyti Keleivį ir žada būti jo St, palaidotas Mt. Olivet
'pokylyje
dalyvavo.
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Lynn, Mass., Repečkos iš d. Pirmininkas Pikelis, ati sukaktuviniame bankete. kapinėse.
Klubo dalininkams ir na St. Petersburg, Fla., Tuini- darydamas susirinkimą, la
I Į kapus palydėjo didelis
Amerikos. Joje aprašoma:
riams vaišės buvo veltui, o los iš Kanados. Vytautas bai apsidžiaugė gausiu na A. Asipavičiūtė gyvena i būrys žmonių, ant kapo suApie kelionę Aliaskon:
Vaizdai nuo Atlanto ’ki Pacifiko;
Virginijoje
įdėta gėlių ne tik artimųjų,
kiti turėjo mokėti.
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
“Proletariato diktatūra”;
Veiveris su motina, Kadžiu- rių atsilankymu, bet apgai
Įspūdžiai iš Kalifor:.ijns;
.
Raudonmedžių imperija;
(bet
ir organizacijų: Bayway
Pokyliu, atrodo, visi bu liai, stiprūs Ontario provin lestavo, kad Pildomosios
Kovo 10 d. daktaro John (tarnautojų
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną daro;
ir nepriklausovo patenkinti.
cijos tabako augintojai.
Tarybos rinkimų tą dieną Bianchi ofise sutikau J.
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
jmos
unijos.
Loiseaux tar
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
negalima bus daryti, nes Asipavičių, Albinos AsipaL.
J.
Stasiulis
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
dėl nežinomų priežasčių nė vičiūtės tėveli, su kuriuo nautojų, General ligoninės
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
naktinės pakaitos tarnauto
AR SKAITĖT DARBĄ? ra gauta balsavimo lapelių. įdomu buvo pasikalbėti.
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
jų,
Esso tyrimo ir inžineri
•
Neišmatuoti Tcxas valstijos turtai;
Vienbalsiai nutarta šaukti
Iš jo sužinojau, kad 1928 jos bendrovės ir kt.
RADIJO
VALANDA
Floridos vaizdai:
Jaunystės šaltinis;
Jei neskaitėte Darbo žur specialų susirinkimą kovo metais laimėjusi pasaulinės
Visos programos iš WOPA,
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Liko liūdinti žmona Vik
nalo paskutiniojo numerio, 27 d. 2 vai. 243 Front St. plaukymo čempionės vardą
1490 kil. AM 102-7 FM
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ka«dien: nuo pirmadienio iki
būtinai paskaitykite: Suži Lietuvių Socialinio Klubo Albina Asipavičiūtė yra iš- torija, duktė Koblienė, sū
Ir daug, daug kitų Įdomybių!
Sa gražiais paveikslai*.
penktadienio 10—11 ▼*!. ryto.
nosite daug įdomių dalykų. patalpose. Prašome narius itekėjusi už dr. H. Vanaken nus Walter. Velionies arti
Šeštadienį ir sekmadienį
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
Kaina $1.00, metinė prenu atvykti savo svarbios parei įir gyvena Virginijos val miesiems reiškiame gilią
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryta
siunčiame. Kaina 75 centai.
užuojautą.
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.| merata $3.00. Galite gauti ir gos atlikti.
stijoje.
Tel.; HEmlnrk 4-2413
“KELEIVIS”
‘efofue.nsĮuiuipB
oiAppyf šeimininkės pažadėjo ir Kai ji anuomet grižo iš
Pakalbinkim draugus ir
7139 S. MAPLEWOOD AVE.|
636 East Broadvvay
So. Boston 27, Mas*.
636
fe.
Broadway.
So.
Bo

užkandžių
padaryti.
Europos
su
čempionės
var

kaimynus
užsisakyti “Kelei
CHICAGO 29, ILL.
ston, Mass.
Pavenčiai
du, VVorcesterio miestas ją vį.” Kaina metams tik $4*00
Mirtis pakirto
keletą veikėjų
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SOPHIE BARČU!

Puslapis ketvirtas
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leistų many#, jog jis nukry atveju svarbu, kad priešas
po esmėje nuo Lenino-Stali- 'nepažengtų tiek toli, kad
galėtų be didelės rizikos
no įsakymų.
(Šio straipsnio ribose nė laimėti karą. Pagal slapto
ra galimybės svarstyti apie sios agentūros (ČIA) davi
galimus, bet nebūtinus, pa- nius, Sovietų S-ga nenutols
Iš Klaipėdos j Vladivostoką gimas pilkas ir menkas. Mo
sikeitumus Sovietų santvar per daug nuo JAV ir nesu
terys tik su skarelėmis ant
koje ir užsienio politikoj.) darys tuomi pavojaus.
Algimartas Knisas, Al
galvos, jokios skrybėlaitės
Dai* keletas išvadų. Veik | Reikia neužmiršti Sovietų
girdas Pctkūnas, Gotfridas
neteka pamatyti! Aš pati
Šimkus, Domas Vitkus ir
smai ir žodžiai dažniausiai Sąjungą esant diktatūrą,
buvau su ruda skrybėlaite
derinasi, kaip veikėjo no kuri gali staiga, nieko neat
Liudas Alseika sutarė dvi
nuvažiavusi, bet brolienė
sukoncentruoti
ras atlikti tam tikrą veik siklaususi,
račiais važiuoti iš Klaipė
man tuojau davė skarelę
smą yra paremtas veikėjo visą galimą pramonę puoli
dos i Vladivostoką, kuris
ant galvos užsidėti, kad nepajėgumu atlikti tą veiks mo priemonių gaminimui.
\ra toli pytuose prie Japoni
išsiskirčiau nuo kitų mote
mą. Pavyzdžiui, Dulles: “iš Jei tos priemonės taptų pa
ja jūros. Tos kelionės ilgis
rų. Dažytų lūpų ar nagų nielaisvinimo” politika galėjo naudotos, ir mūsų gynybos
apie 7,000 mylių. Jie žada
įkur neteko pamatyti. Vyre
tuiėti tik blefo, simbolinės bei puolimo priemonės būtų
išvykti gegužės 1 d. ir Vla snis brolis — inžinierius —
divostoke būti spalio 5-10
vertės. Sovietų Sąjunga blo nepajėgios veikti, tai tada
buvo jau po karo nusipird. keliauninkai kelionėje jkęs automobili, bet jam da
kuoja, grasina dėl Berlyno, ir balansuotas biudžetas ne
žada nakvoti palapinėse ir
bet jo neužėmė ir neužims, daug ką padėtų. Aš negal
bar atėmė!
patys sau maistą gamintis.
kol amerikečiių pajėgos bus voju, kaip skaitytojas pats
“Prie savo namo jis turi
įdomu pažymėti, kad L.
jame. Abejais atvejais tai iš anksčiau parašyto gali
gan didelį sodą. Vieną gra
Alseika yra 73 metų. Jis iš
tik žodžiai, kadangi jie spręsti, kad tai įvyks, tačiau
žią dieną atėjo ir pasakė,
jaunų dienų mėgsta keliauti
nėra palydėti nei tautiniu atsarga gėdos nedaro. H.
kad čia bus statyba ir atė
ir yra daug kur buvęs.
nora, nei kariniu pajėgumu Kissinger išsireiškė, kad už
mė pusę sodo nei ‘ačiū’ nei
sienių reikalų ministeris
atlikti tą veiksmą.
Kiek Lietuvoje komunistų? ‘atsiprašau!’ Ateina, pasii
Amerikos mažutis povandeninis laivas plaukia Venecijos vandens “gatvėmis.“ Jis
2. Totalinio karo nebus, negali vadovautis vien teo
ma ir baigta! Jei kas turi
dalyvauja
filmo
sukime
ir
vaizduoja,
kaip
banditai
pabėga
apiplėšę
lošimo
įstaigą.
Pačių komunistų skelbia
nebent Sovietų Sąjunga rijom ir hipotezėm, kadangi
kokį geresnį drabužį, tai
mais duomenimis, dabar
įgautų persvaa'ą, kuri įgalin jo tarnybos vieta, yra taip
slepia, nenorėdamas, kad
Lietuvoje komunirtų parti
mūsų taikingumui ir saugu tų ją laimėti karą be rizi atsakinga.
kas sužinotų. Ant langų
Taip pat ir prezidento
ja turi 46,281 narį ir 7,943
mui. Taip pat Amerikos kos. Sovietų Sąjungos vadų
daug kur nėra užuolaidų.
kandidatus, viso labo 54,kontinentai, kurie yra lai galvosena yra racionali, ne pareigos yra per daug atsa
Mano brolis man sakė, kad
324. Ką tas skaičius reiš
svi, neturi būti laikomi ko žiūrint, kad jų tikslas yra kingos, kad, nors ir su maža
Ar bus karas tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos?
ir pas mus čia Lenkijoj bus
kia? O štai ką.
lonizacijos objektais ateity mitas. Jiems per daug ne rizika, rizikuotų dėl poros
taip, kaip Lietuvoj, bet mes
Vėl pačių komunistų ži
svarbu nei Hitlerio “tautinė bilionų tautos ateitimi.
je.
turime viltį, kad visgi taip
L. K.
niomis, pernai kovo mėnesi
I Kennan-Acheson’o “con- garbė,” nei Musolinio ”gynebus. . .
Jungtinės Amerikos Val nė turėtų apsigynimo gali
turinčių teisę balsuoti (o tą
tainment-sulaikymo” politi venk pavojingai.” Jų tikslas ATOSTOGOS KORSIKOJ
“Mes Lenkijoje tuo tar stybės (JAV) ar Sovietų mybę prieš gynybą.
teisę ten turi sulaukę 18 me
pu visi gyvename, galima Sąjunga laimėtų k a r ą? į Aišku, kad nuotolis ir ka ir vėliau J. F. Dulles dar nusilpnint Vakarų sąjungi
POLITEMIGRANTAMS
tų amžiaus) buvo 1,786,000.
sakyti, laisvai, žmonės pas Tiksliau būtų toks klausi vietovė, iš kur tos lekian bai (ne žodžiai) tiktai ap ninkus ir sukurti komunisti
Aukščiau minėtas komuni
Monroe doktriną nes valstybes Azijoje, Af
mus gražiai ir gan elegan mas: Kuri šalis galėtų pir čios priemonės tampa pa rengia
Kovo 23 d. Sovietų dik
stų skaičius tesudaro vos 2
tiškai apsirengę, o mūsų ma smogti taip, kad antro leistos, vaidina pagrindinį modemiškais d r abužiais. rikoje.
torius
Chruščiovas atvyksta
procentu visų turinčių tei
3. Po Korėjos karo Sovie su vizitu į Prancūziją. Kad
krautuvėse vis didesnis pa sios šalies smogiamoji galia vaidmenį. Greitį ir nuotolį Bazių sukūrimas, NATO, ir
sę balsuoti, arba kitais žo
sirinkimas. Tiesa, viskas taptų sunaikinta, nes, jei galima sutraukti į laiko są kitų karinių bei politinių są tų Sąjunga patyrė, kad ten, to “liaudies draugo” kas ne
džiais tariant, tik kas pen
labai brangu, bet yra! Len antroji šalis gali kirsti at voka ta prasme, kad klausi jungų mintis esmėje yra kur yra amerikiečių kariuo pašautų, Prancūzijos vy
kiasdešimtasis balsuotojas
kijoj iš piliečių niekas ne gal, abi šalys bus sunaikin mas bus statomas: kiek lai Amerikos “taikingumo ir menė, amerikiečiai nesi riausybė griebėsi savotiškų
vra komunistas.
trauks. Tokio pobūdžio ka priemonių. Paryžiaus polici
atima ir nuosavybė nelie tos, žinant, jog atominės ko trako nuo tos vietovės saugumo” išsaugojimas,
Čia pažymėtina, kad dau
čiama. Yra net privatiškų bombos
bus vartojamos. lekiančiam prietaisui kitą t J. F. Dulles rašė: “Mūsų rui prasidėjus, JAV pramo ja suėmė visus žymesniuo
giausia komunistų yra di
1^4.--------tautnitinio būdo pastovu nė, pajėgos tampa sumobi sius Centro ir Rytų Europos
krautuvių, nnrs daugumas Tuo atveju abejų pusių va —vietuvę
pasieįui:
džiuosiuose miestuose. Yra
mas net tokioje greitai kei lizuotos kovai. Tai negerai, politinius emigrantus ir iš
valstybinių ar kooperatyvi- dovaujantieji asmenys, jei
Besiginančiai pusei svar
rajonų,
kur
(pavyzdžiui
nių. Pas mus Lenkijoje la jie nėra bepročiai, karo ne bu, kaip galima anksčiau čiančioje eroje stabilizuoja žiūrint iš Sovietų Sąjungos siuntė juos Nikitos lanky
Telšių, Utenos ir kt.) ko
ir priduoda tęstinumą mūsų pusės, nes tai padidina JAV mosi laikotarpiui į Korsi
bai daug kas paskutiniais pradės.
gauti žinią, jog priešo smo
munistų tėia tik keli šimtai.
metais įsigijo privatinių au
Įsivaizduokim, ką galvo giamosios priemonės skrie užsienio politikoj. Tai yra į pajėgumą. Be to, Sovietų S- kos salą, Suimtųjų tarpe yra
Dar yra 419 kolchozų, ku
gerai, kadangi tai įgalina ga pasidaro daugelio tautų ir lietuvis diplomatas Ed
tomobilių ir gatvėse vis ja vyrai, kurie mano karą
ja taikinių link. Tada tuo
liuose nėra partinės organi
tuos, kurie pažįsta JAV, su akyse agresorium, taip pat vardas Turauskas.
daugiau jų važinėja. Vienu esant vienu iš keleto galimų
pačiu metu paleisti gynybos
zacijos.
prasti pagrindinius mūsų jai ilgi tas viskas kainuoja ! Suimtieji perdaug gal ne
žodžiu, padėtį Lenkijoje kelių tikslui atsiekti.
priemones ir taip pat siųsti
Reikia atsiminti, kad i
daug pinigo.
negalima prilyginti padė
gali skųstis. Jie į Korsikos
1.Sunaikinti priešo smo savo puolimo prietaisus į veiksmų šaltinius ir taip nu
komunistų partiją veržiasi
Todėl
bus
daug
grasini

matyti,
dėl
savo
pačių
nau

čiai Taiybų Rusijoje ir Lie giamąją jėgą. Jei tai neįma
gražiąją salą buvo gabena
numatytus taikinius.
žmonės, kurie nori kitiems
dos, ką JAV greičiausiai mų, reikalui esant, iš Sovie mi lėktuvais ir ten buvo aptuvoje. Mes manome, kad noma, statyti klausimą: Kas
sprandais pajodinėti ir pri
Tai yra bendri strategi darys duotoje padėtyje.” tų S-gos pusės, kad parody tgyvendinti tos salos viešbu
rusams1 nepasiseks lengvai įvyktų
priešui
numetus
siplakti prie šiltesnių vietų.
savo tvarką pas mus įvesti.” bombas į anksčiau numaty jos bruožai, pagal kuriuos (Foreign Affairs”, vol. 35, tų, kokie jie pajėgūs, bet re čiuose, kurie dabar yra tuš
vadovaujasi ar bando vado
alaus Korėjos pobūdžio ti, nesi dabar ne turizmo se
Vis nauji priešai
mus taikinius. Kiek nuostolių vautis JAV ir Sovietų S-ga. Nr. 1.)
Todėl Amerika totalinio puolimo nebus.
ADMINISTRACIJOS
zonas. Dirbantiems emig
būtų ir ar ta šalis pajėgtų
1 ’askutiniame komunistų
Iš
anksčiau
pasakyto
ga

PRAŠYMAS
4. Dabar yra svarstoma, rantams užtikrinta, kad jie
kovą laimėti. Sakysim ta ša lima padalyti keletą išva karo nepradės, nebent gau
partijos suvažiavime pirma
tų
tikslią
žinią,
kad
už
pusės
ar JAV yra pajėgi suduoti nepraras savo darbo dėl tos
lis yra Sovietų Sąjunga. Jei
sis sekretorius A. Sniečkus
“Keleivio” administraci ji paliktų nepajėgi ir dau dų.
valandos Sovietai pasiųs Sovietų S-gai naikinantį “kelionės į Korsiką.”
labai daug kalbėjo apie ja prašo mielųjų Keleivio
1. Jei abi šalys raciona raketas Amerikos link. Jei smūgį. Atsakymas yra—
Dėl tokio Prancūzijos vy
priešus jų pačių tarpe “na prenumeratorių, kurie kei gumas gyventojų žūtų, ar liai galvoja ir jei jos nepra tą žinią gautų 10 valaridų
taip.
Tačiau
klausimas
es

riausybės
elgesio betgi pasi
Kinijai
cionalinius komunistus.” Jis čia adresus, pranešant nau apsimokėtų leisti
mato, kad viena iš jų tik anksčiau, visos puolamosios mėje yra: Ar JAV suspėtų pylė protestai. Protestuoja
paskelbė, kad už tokius ją adresą nepamiršti para tęsti karą, prileidžiant, kad rai gali laimėti karą, karas ir gynimos priemonės būtų
suduoti tą smūgį priešui, 'įvairios politinių emigrantų
Kinija nebūtų sunaikinta. neįvyks.
‘nacionalinius nukrypimus šyti ir senojo.
parengtyje
ir
JAV
mėgintų
jeigu priešas pirmas pradė organizacijos; protestuoja
Jei Chruščiovas ir kompani
iš partijos pašalintas buvęs
i
2.
Jei
viena
pusė
negalvo

*
diplomatiniu
būdu
įtikinti
tų puolimą?
ir Pavergtųjų Tautų Seimas
ja neturi tautinių jausmų,
Vilniaus universiteto rekto
Pakalbinkim draugus ir
ja
pulti,
o
tik
ginkluojasi
Sovietų Sąpungą, kad karas Generolas Powers mano, New Yorke; protestuoja ir
rius J. Bulavas. Už tą pati kaimynus užsisakyti “Kelei bet trokšta, nesvarbu kaip, apsigynimui nuo kitos, tai neapsimokėtų.
kad dvejų metų bėgyje So pačių prancūzų įvairios po
“nusikaltimą” iš Pedagogi vi.” Kaina metams tik $4.00 komunizmo laimėjimo, tai nesvaibu jai turėti daugiau
Sovietų Sąjungos, arba vietų S-ga pakankamai tu litinės organizacijos, kurios
ta galimybė yra galima,
nio Instituto direktoriaus
aso
ar
mažiau
puolimo
ir
gyni

imperialistinio komunizmo, rės raketų, kad galėtų su- prieglaudos teisę labai gei
bet neįtikėtina.
{ avaduotojo pareigų atleis
mosi
priemonių
už
priešą.
politika, Lenino žodžiais, nakinti JAV puolimo prie bia ir vyriausybės pasielgi
KNYGOS JAUNIMU!
2. Sukurti gynybą, kuri
tas Laužikas, o iš katedros
Svarbu, kad tų priemonių lyra: “Politikoje nėra mo mones, joms nesuspėjus pa me mato nuolankavimą So
pajėgtų išsaugoti šalį nuo
vedėjos ir dėstytojos parei
Jei
jaunas nepamėgo smarkaus sunaikinimo. Ar pakaktų apsiginti ar priešą ralės, yra tik tikslingumas.” kilti.
vietų diktatoriui.
gų atleista Lukšienė.
knygos, jis jos neskaitys ii ba atrasti tokią vietą, kurią sunaikinti. Pavyzdžiui, prie į Taigi, oportunizmas, atsiek j Kadangi JAV nepuls ir
Gal sėkmingiausias betgi
suaugęs. Todėl tėvai turi
šas
turi
100
puolimo
prie

savo
didesnio
pajėgumo
neNeseniai apsilankiusi
'protestas
plaukia iš koįriei
tikslą
nesvarbu
kaip
ir
ka

priešas negalėtų pasiekti,
parūpinti
vaikams
ko
daumonių.
Užpultieji
tik
50,
'panaudojo praeityje šalta kiečių, kurie visiškai nenori,
pasakoja apie Šiaulius
da.
bet iš kurios galima būtų
g au lietuviškų knygų. Pirk
bet
jei
tų
50
užtenka
prie

Iš Sovietų Sąjungos isto- jame kare su Sovietų S-ga, kad jų graži sala būtų pada
(E) Vienai iš Lietuvos ki dami vaikams dovanas, vi pasiekti priešą. Pavyzdžiui: šui sunaikinti, tai išvada
įrijos matoma, kad ji nie ‘tai yra mažai pagrindo gal ryta, tegu ir laikina, tegu ir
lusiai Lenkijos pilietei per suomet atsiminkite knygą ir bazės ir prietaisai erdvėje, aiški.
kuomet savanoriškai nesi ioti, kad Amerika panau visai švelnia, tegu net ir ge
nai pavyko gauti leidimą tą dovanokite. Keleivio ad vandenynuose ir žemėje.
! 3. Valstybės pajėgumas leido į kovą, kuri galėtų pa dotų pranašesnį pajėgumą rai jiems apmokama “bau
aplankyti gimines Lietuvo ministracijoje galite gauti Nors fantastiškai d a bar
laimėti ir ateityje totalinį statyti ją į pavojingą padė ateityje, jei jį įgautų. Tokiu džiamąja kolonija.”
je. Ji rašo:
šias jaunimui tinkamas kny skamba, bet tolimoje atei karą remiasi puolimo prie tį. Pavyzdžiui: Suomija,
tyje kuri noi-s šalis galėtų
{.&!/& 1P' 7* ’
£3
”Spalio mėnesį buvau nu gas:
monių greičiu, laiko pasiek Lenkija, Korėja. Visų pir
surasti
planetą,
kurios
kli

važiavusi į Šiaulius, pas sa JAUNI DAIGELIAI, j. Narūnės crraJau atspausdintas! Užsisakykite!
ti tikslą trumpumu, bei ma, tikslas yra išlaikyti sa
.u c
..u ma'i€ •••ms ir movo brolius. Pasilikau ten 2 ky limo amžiau* vairaus, srausia. matas tinka žmonėms, apie
i>a:iuošta paveikslais. 56 psl.. ka>- kelioliką metų nuotolio nuo priemonių- pajėgumu praeiti ve: “Mūsų šalis stovi kaip
savaites. Pasakysiu tiesiog:
pro gynybos sistemą ir pa didžiulė uola, apsupta oke
................................... $1.30
nepatiko man ten! Aiškus GINTAREI.fe. J. Narūnės uraži pa žemės, naudojant to meto
siekti tikslą. Arba gynybos ano, susidedančio iš buržu
dalykas, kad broliai ir sesuo vaka apie žvejų dukrelę, iliustruota susisiekimo priemones. Ta
sistemos
pajėgumas sunai azinių valstybių.” (Stalinas
lai ai džiaugėsi, kad po dvi -«-ra rtoeana vaikams. 21 pusi. di da tos šalies fanatiški va
kinti priešo puolimo prie kalbėdamas po Lenino mir
elio formato. Kaina ........ $0.95
dešimts metų vėl teko susi .’ASAKĖcIO.s, A. Giedrius dai su savo pasekėjais galė
mones
joms nepasiekus tik ties). Ir tik vėliau, tinkamu
tikti. Bet visas gyvenimo knygoje yra 37 gražios r^sa- tų įsitaisyti tenai, būrami
slo.
laiku: “Leninas niekad ne
Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors
’p'irs, 175 psl., kaina $2.00 patenkinti mūsų žemės su
būdas ten man nepatiko.
NAKTYS
KARALISKIUOSK,
Liu
skaitė
Sovietų
Respublikas
Ar
JAV
ir
Sovietų
Sąjun

naikinimu.
viskas
pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
Nieko neliko iš mūsų senos <J«. |k'vy<iėno apysaka. 16S ns!
kaip
tikslą
savyje.
Jis
skaitė
gos
užsienio
politika
prives
Grįžkime prie dabarties.
' a:’a ...................................... $2.00
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį
1 ietuvos!
ftl.YNl KARDELIAI. Aloyzo Ba Iš puolamojo taško žiūrint, prie pasaulinio karo? Pa- tai kaip grandį, stiprinančią
“Daug
kas
surusėjo! rot,n a py.- a ai'ėz vaikams, 69 psl.
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
revoliucinį
judėjimą
Vaka

nagrinėkim.
kaina
..........................
$1.50
'smogi
amųjų
priemonių
Krautuvėse kalbama kai
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
'YYNT'KĖS. N. Butkienės a- greitis turi labai daug reik i
Amerikos užsienio politi ruose ir Rytuose, kaip gran
kur tik rusų kalba. Krautu
pvsakaitės vaikams, 34 psl..
yra
įdomių
pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
doktrinos dį, reikalingą viso pasaulio
vėse kai kur visų puma ap
kaina ........................... Sl.OC šmės. Svarbu priešui duoti ka nuo Monroe
dirbančiųjų 1 a i m ėjimui jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
tarnauja rusus, o mūsiškiai irR NINKO SINDBADO NUO kuo mažiau laiko panaudo paskelbimo savo esmėje ne
TYKIAI. įdomūs pasakojimai ti gynybą ir sunaikinti prie pasikeitė ir greičiausia ne prieš kapitalą.” Ar Chruš
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
turi ramiai laukti eilės. Pre
jaunimui,
108 psl.,
kai
čiovas
ir
kompanija
tiki
pasikeis.
O
ji
skelbė,
kad
me jau dabar siųsti šiuo adresu:
na ................................ $2.00 šo smogiamąsias priemones,
kės! Vienas šlamštas! Nie
tuo?
Kol
kas
jo
veiksmai
kitų
šalių
mėginimas
pra

LEKUčIO
ATSIMINIMAI.
A.
joms
nesuspėjus
atlikti
sa

ko gražaus nėra. Gražūs
KELEIVIS
Giedriaus pasakojimai ma vo uždavinų. Taip pat svar tęsti save i Vakarų pusratu- (ne žodžiai) užsienio poli
daiktai tai tik dideliuose
636 E. Broadway
žiem* ir nemažiems. 136 psl.,
tikoje neparodė nieko, kas
kaina ........................... $2.50 bu, kad smogiamoji priemo ,lį bus laikomas pavojum
miestuose! Žmonių apsiren
MATYSIME TĄ NYKŠTUKĄ SUBMARINĄ MUSŲ TEATRUOSE

Iš Pavergtos Lietuvos

Milžinų karas

'KELEIVIO’ KALENDORIUS

1960-tiems metams

So. Boston 27, Mas*.
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Puslapis penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Gyventojų surašymas
Pradedant balandžio 1 d., gyventojų surašymo įstaiper dvi savaites apie 160,- gos tarnautojas, davęs kam
000 gyventojų saiašinėto- nore žinių, bus baudžiamas
jų (cenzorių) aplankys kie- pinigais ir kalėjimu,
k/ieną šeimą Amerikoje. Pirmieji surašymo duoToks gyventojų surašymas menys bus paskelbti balan
sus daromas jau 18-tą kar- džio mėnesio gale ir gegutą. Kas dešimts metų prade-,zės mėnesi vietovėms, apdant 1790 metais, pagal gyventoms daugiau kaip

' KEL EI VIUI
sukako 55 metai
SUKAKTUVININKAI

SKAITYTOJAI

ATSILIEPIA

SVEIKINA

kitais metais išsirašiau Ke
leivį ir platinau ji be jokio
atlyginimo vietos lietuvių
tarpe ir dabar tebeplatinu.
Mano žmona ir aš linki
me Keleiviui ilgiausių metų
gyvuoti ir skleisti svie.-ią
minti lietuviu tarpe.

Julija ir Kazys Brazcvičiai
(Braze)

Mielas Keleivi,
metinė !Miami’ FlaSiunčiu $7. Bus
Kai 1904 metais Vilniuje prenumerata, kalendorius ir

Keleivį skaitau 55 metus

kad su Keleiviu
1906 metais ir
miestetams
Tada
daug
žodžių
tašimtą
porų
batų
nunešioti.
I
jį
tebeskaitau.
l inkiu viso
rašomi. 1790 metais buvo tovėms, miestams,
me laikraštyje buvo mums j Su juo susipažinau 1909 geriausio,
3,929,214 gyventojų, ne- liams ir kaimams.
skaitant indėnų. 1960 me-l Galutinas gyventojų skai- nesuprantamų, to
to dėl aš ei- metais dar Dzūkijoje, LeiK. Braziaski
tų surašymas sukaups fak- čius kiekvienai valstybei el^avau pas Biržuose gyve- palingio valsčiuje VarnėMarrisa, III.
tus apie 180 milionų gy- bus įteiktas prezidentui ne nusj pensininką Stanislovą nų kaime,
ventoju.
vėliau 1960. XII. 1. d. Vai- Dag»h> mokytą vyrą, poetą, į Atvažiavusi 1911 metais I
Šiais metais pirmą kaitą stybių gyventojų skaičius aušrininką, kuns man įsais- į Lavvrence, Mass., jį radauLSS CENTRAS RAGINA
KELEIVI REMI 1
susitarta su pašto įstaigo- nustatys ir kongresmonų ^(,avo nežinomų žodžių pas A. Ramanauską. Nuo tp
Kai vėliau tuos zo- laiko su Keleiviu nebesiski!mis, kad kiekvienai šeimai skaičių kiekvienai valsty- riksme.
iKovo 12 d. savo posėdy
džius
vėl
rasdavau laikraš- riame: skaitėme kartu su
ir butui paliktų anketą, kuri bei.
Lietuvių
Socialdemokratų
turi būti išpildyta iš anksto, i Tas gyventojų surašymas
jau žinojau, ką jie reiš- vyre, kuris mirė prie 11 me
tų, skaičiau ir jam mirus, Sąjungos centro komitetas
prieš balandžio 1 d., kad reiškia daugiau negu tik kia.
gyventojų surašinėtojas ga- JAV-ių gyventijų suskaičiaDal. tebebūdamas Lietu- skaitau ir skaitysiu, kol nutarė kreiptis į visas kuo
pų vadovybes ir narius. kiek
lėtu ją paimti.
,vimą. .Jis surenka daugybę į
žinojau, kad Amerikoj mirsiu.
Informacija, kurią reikės infonnacijų apie Amerikos
hetuviski laikraščiai | Linkiu daug laimes ir galima placiau oiganizuoti
įrašyti toje anketoje, liečia žmones ir apie kiekvieną Lietuva> Vienybe Lietuvmn-rii ąsos Tėvui ir jo sunui vietose
Keleivio platimmą, pritraukiant prie to dar
varda, adresą, giminę, ra- jos ekonominio ir socialinio kM». Saule. 1405 metais pi a- Maiklui,
bo visus organizacijos na
sę, gimimo datą, vedybų gyvenimo sritį. Tos infor- dėJ.°
Kele3Y^’ su kuiiuo
Mary Subačienė
rius.
'stovį, kiekvieno asmens gi- macijos yra plačiai naudo- susipažinau 190o metais geKingston, Pa.
Kadangi šiemet rugsėjo
minystės ryšį su šeimos gal- jamos valdžios, biznio, pra- *uz^s £ uieną, atvažiavęs į
3-4 d. d. įvyks eilinis LSS
• nosirnVnnb Tuk ir P n va- ToJe anketoje taip pat monės, darbo, civilių gru_pas ^v? pl?brOii~
..
,
suvažiavimas,
tad kuopų
—Laba diena, tėve!
sai nesnokuoja. Juk n Roklausimai anie ev- Diu ir privačiu agentūrų
Tankuną, kuris tada gy-,Gerbiamoji redakcija,
kad
kas
Mizara
atvažiavęs
jvra
,,
ausl
,
.
ape
j?
p
y
ald
P
ia
planuodama
keveno
532
E.
3rd
St.,
So.
Bo•
Sveikinu
Maiki
su
Tėvu
vajuje
dalyvavimo
rezulta—Maiki, atsimink,
P
— t’—------t
-- —4...
------- tai 5^ malonu pranešti suaš generolas.
—Na, tai kas bus?
ažiavimo dalyviams.
—Tu turėsi kitaip mane
kiekvienai šeimai. Tačiau įstaigas, turi atsižvelgti į su.....
rašo ir nuvažiavęs Lietuvon tik kiekviena ketvirta šei- rašymo duomenis. FederaliUŽSAKĖ “KELEIVI”
sveikinti.
Siunčiu $10, iš jų viena
skaitomi du savaitraščiai.
su
komisarais
arbatą
geria,
DOVANŲ
—O kodėl “laba diena”
dideles ^uo to ^a^ko su Keleiviu ne- pusė Maikiui knygoms ir į
echburg,
meaičiui F.
pinigu
turite
!
—šitaip galvodamas tė- gyvenamą namą. 01 čuineia
Kartą penktadienį šeiminin- Keleivį, nebegaliu atsimin- Jodvalkiui, Oak Lawn, III.,
turi būti išpildyta per tris Vaidina svarbų
kė man pietums Įdėjo mė- ti. Kai dirbau anglių kasy- ir atsiuntė Maikio Tėvui do—Ale aš jį turiu. Aš tu- vas galėtum ir buvusiems
dienas, idėta į specialų vo-.Privačios įmonės taip pat
.
. , .
.. . . ,
x
riu generalną ciną, vaike, Lietuvos štabistams pasaky- ką su iš anksto įrašytu adre- išstudijuoja duomenis ir da- sos. Kai kilt darbininkai pa- klote, jį pirkdavau atskirais 'anų $2.
todėl sveikindamas
mane ti: užmirškit,
” ii- be pašto ženkliuko pa- ro pagrindinęs biznio išva- mate mane mesą valgant, numeriais. Buvau 4 kartus
.
...... kad
, 4jūsA buvo. . su
pradėjo šaukti, iš kur tas išvarytas iš buto už KeleiWm. Stanis iš Du Bois,
turi pasakyti:
i : Laba diena, te puHanmka.s bet atsim.nį vietine
,ojų das.
poras generole! Ir nešto- kit, kad esate dabar azeri<?i«-ačvrnn daviniai at<=a parmazonas atsirado, kad vio skaitymą. Mat, anais Pa., užsakė laikiašt: Ar.tavėk išsižergęs ir pirštą atki- toriais, todėl nereikalauki-į
kjPP." įro • sekančius klausimus- penktadieniais mėsą valgo, laikais kunigai
liepdavo nui Matulevičiui, Du Bois,
še., kaip koks savizrolas.
te, kad buvę jūsų kareiviai
. v
ketvirtos šeimos
kiek amerikiečiu rime už- ° vienas 561135 žmogus, prie- taip daryti ir tamsios šeimi- Pa., ir prisiuntė Maikio Te—Ar tėvui ne vistiek,stovėtų prieš jus išsitempę,, Vi
įnformaciia suteik- sienyje? Ar turi tėvus riprie man^s klau5ė: “Ar ninkės jų klausė, šiandien, vui dovanų $1.
kaip aš stoviu?
kaip žvakės. Dabar visi esą- ta
S užsfeny™ Kaip įrei- tu -katalikas, kad šiandien rodos, tokių cypdavatkių
LIUDININKĖ
-Nausa! Turi išsitempti te lygūs.
rašt
/ igtat
bus tei
Vairai? Kiek pa- mėsą valgai? Spiauk lauk mažiau bėra, bet vis dar
kaip cvekas ir kojų kulnis.
-Maiki, aš nemblinu, laikomaF siaptaL joku kita didėjo senesnio amžiausJ^mona^
ly!a, to dėl nenustokite vilkę
sumušti į krūvą. Tai vot,kad buvę štabistai norėtų vai(iinė Įstaiga negali gauti žmonių skaičius? Kiek ūki1J0' ir 1908metais pra-[viešumon
Romos aklųjų
Kaip reikia kalbėtis su štaiant to sutikti. Panaberija gjog infoimacijos. Bet kuris ninku šeimų kraustosi i mie- dėjo daugiau pažįstamų at- tarnų netikusius darbus.
šu generolu.
nepazvalys. Tuturėtum ži- j_stUs? Kiek šeimų turi telei važiuoti. Per vienus metus
Simonas Naujalis
-Nedaryk juokų, tėve. noti, kad baliavodami Kaufonus, automobilius, televi- ąt'ažiav? n^lW parapionų:
Floi ida
-Maiki, čia ne juokai, no Ramovėje jie nuo prastų
„„‘f™ “ zijos aparatus, radijus, šal- 13
lr 6 motel^;
“‘t’n^o
Disciplina tuii būti.
būti. J Genė-žmonių
Genė- žmonių labki
labai Gtolo.
nutolo. Ar
‘ -te dsemtonaura.
ale unaro ne-,.J
»"“■?“>_
n...h„
d
❖ * *
•i
būti
pavožotas.
žinai,
kas
buvo
Kauno
Ra
‘
^vn
Žalnierių
reikalS
nas
Kiek
žmonių
dirba,
kosia
gaudavo
au
’
rolas tuin netiki, tai pažiū- movė?
Gerb. administracija,
_
_ _ _
» S,?
ir ki^k uždirba? Ogiose o vyra; uk.uose
Jeigu man
Siunčiu $10, kuriuos ši
rėk, ką rašo buvę Lietuvos
Man rodos, tėve, kad Raklrininko^na1’1 1960 mebi surašymas tuo
Vonių namuose nebuvo,
taip paskiistau: $4 prenu
plautis eidavom į garsiąją
generalno stabo pulkinm- movė reiškia ramią vietą.
rag. Noig
Ramovėj krup- budu duos platų vaizd3- kas
meratai, $1 Maikio Tėvui
pirtį Dover gatvėje.
kai.
..
Ke, Maiki, kaip Zacir-injko su jais negėriau, ale i\yko JAV-ėse nuo paskutitabakui ir $5 dovanų 55 me
Vėliau Keleivį ir kitiems
—O ką jie rašo?
ka man aiškino, tai kaums,-pi, nLn „x ,-llns nra«fc>_ mo surašymo pne 10 metų..
tų sukakties proga.
—Rašo, kad načalstva kė Ramovė nevisada būda- \,nię
tOffpi aaiįn rp;kalaii. Kiekvienos amerikiečių šei- užsakydavau, iš Keleivio lei
Priimkite geriausius lin
dėjo buvau ir dovanų gavęs.
turi būti pagarbinta.
Vo rami. Ji būdavo spakai- į.- įflfi tn
nir§ti, ; monp mos bendradarbiavimas yra
kėjimus,
55 metų sukakties proga
—Kur jie taip rašo?
na tik tol, kol būdavo tuščia nerūdytum ir kalbėtum kul- būtinas’ kad gyventojų suStella Paplauskienė
linkiu Keleiviui sulaukti 100
ti. kai susi: nis sum
«y usęs.
rašymas atsiektų tikslą.
—Jie rašo apie tai savo x_
ir užrakinta, Ale
metų, visam jo štabui linkiu
Diane Green, 5 metų, yra
Bradford, Mass.
gazietoj, ką vadinasi ”Ka- rinkdavo generalno stabo
Ar žinai, tėve, ką aš
American Council
sveikatos ir ištvermės.
♦ # ♦
baisios žmogžudystės liu
rys.” Tik aš negaliu išfige- vyrai, kai imdavo gerti b' pasakysiu?
dininkė. Ji su viešnia DoroCris. Petrauskas
Gerbiamieji,
riuot, kodėl jie tą savo pei- koziriuoti, tai jau lermo bū__o ką gi?
Paragink saro bičiulį Kethy Jean Lundak miegojo
Sveikinu Keleivį 55 metų
j>erį vadina “Kariu,” o ne davo plenti.
Roslindale, Mass.
—Eik namo ir gerai išsi- leiiį išsirašyti — ilgais ne
viename kambaryje Lynsukakties proga. Gyvenk
“Generolu.” Juk karys tai —O iš kur Zacirka žino? miegok, kad tokių niekų mos vakarais turės gerą
wood. Calif. Naktį įėjo
paprastas Žalnierius, arba, —jjs sakosi bertenderiu daugiau nekalbėtum.
ŽIRGAI PABALNOTI J dar 10O metų!
draugąLundak motina Helen Da1906 m. lapkričio 22 d.
kaip ruskio vaiske sakyda- tenai buvęs. Jis man net
KELEIVIO BANKETĄ
lyea. nušovė savo dukterį
atvažiavęs i Baltimore, Md.,
vo—stupaika. 0 tokius stu- papasakojo, kaip vieną
JUOS IŠGELBĖJO AMERIKIEČIAI
ir save. Mergytė tą matė,
paikas visi dui akais vadin- naktį maskoliškos kilmės
Worcestei iečiai jau ruo Keleivį pamačiau pas pažį
bet nieko nesupranta, ko
davo. Atsimenu, buvo ir to- apyceris prie kortų nušovė
šia savo automobilius į Ke stamus. 1907 metais išva-'
kia daina sudėta:
leivio sukaktuvinį banketą žiavau į Kenoshą, Wis., o 1 dėl taip atsitiko.
tautininkų tūzą Noreiką.
Tv naprasno. Vania, služiš
gegužės 1 dieną važiuoti.
Sako, Noreika buvęs labai
I naprasno nožki bjoš;
Jau
žinoma, kad su pilno
kytras koziminkas ir tą
Oficera ne doslužiš,
mis mašinomis atvyks Juo
apycerių apkoziriavęs. Apy
Durakom domoj poidioš.
zas ir Kostas Babrauskai,
ceris neturėjęs jau nei vieno
KIEKVIENAS, KAS liK NORI. GALI GAI ii
A. Palubeckis, I. Bliūdžius.
—Užtat, Maiki, katrie lito, ale nurėjęs dar koziTaip praneša mūsų ben
nenorėjo būti durakais, tie riuoti. Noreika buvęs panavisi bėgo i Ameriką, kad bernas tautininkas, todėl
dradarbis Juozas Krasin
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIP f >
nereikėtų vaiske služyti ir tam
apyceriui
pasakęs:
skas.
“
LIE,
LVA BUDO.” 4i5 puslapių, didelio formato,
.:ais
už dyką savo kojas mušti. “Ajukš! Aš su tokiais park.etais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai
. a. ir
BROOKLYNAS I
—O vis dėlto tėvas nesu- šais nekoziriuoju.” Tada tas
įdėmiai s. aiomn. lą knygą Kiekviena; knl.ūmumas l.e,uvis
tare.ų perstai.yti. Knyga parduodama už $5.50.
sipratai laiku Amerikon iš- ruskis išsitraukė savo pištaKELEIVIO BANKETĄ
ARBA gali gau.i 5 aui.o.iu knygą “MAŽOJI i.: it V...”
dumti. Patekai rusų armi- lietą ir paleido šūvį į Norei3-7
puslapių,
labai gražiai išteistą, minkštais \ir.;e.i..i>. ; . yjon ir už dyką savo kojas ką. Tas ir susmuko? Ale tam
Adv.
Steponas Briedis
goje surinkta labai tiaug žinių apie Mažąją Lie.utą. -Ji var
mušei. Vadinasi, “stupai- reskeliui, rodos, nieko už
rašo iš Biooklyno, kad jis
duodama liž i? >.00.
ka” buvai. Ir dabar reika- tai nebuvo, ba, pavadindaorganizuos ekskursiją į Ke
\ ieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, ka.-. at
siųs du naujus Keleivio n.etinius skaitytojus ir pre: . teralauji, kad aš, sakydamas mas jį paršu, Noreika įžeidė
leivio
sukaktuvini
banketą,
Amerikos laivas Kaersarge Pacifike išgelbėjo 4 rusu
tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
“laba dieną,” išsitempęs jo apycerišką unarą. Tokį i
kuris bus gegužės 1 dieną
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visa: skaitęs,
jūrininkus, kurie bangu blaškomame laivelyj išbuvo
stovėčiau.
unarą, Maiki, buvę Kauno'
So. Bostono Lietuvių Pilie
arba nebeskaito jo bent du metus).
49 dienas ir, žinoma, būtų žuvę, jei amerikiečių jūri
—Maiki, nežiūrėk kas aš štabininkai atsivežė ir čia
čių Draugijos salėje.
Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
ninkai
nebūtų
juos
išgelbėję,
čia
3
išgelbėti
jūrininkai
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.
buvau, ale žiūrėk kas aš da- Amerikon. Čikagoj jie tuLauksime, mielų brooksu Sovietų Sąjungos ambasados valdininku.
bar esu. Jes, Maiki. seni čė- ri ir savo Ramove atkūrė, i
Ivnieių.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Segtas

MĖGINA GIMTADIENIO TORTĄ

A. SVEIKAS

AMERiKONKA
(Tęsiu v
Juozas ir vėl garsiai nusijuokė. Išsprūdo jai ūkias

iš tankų . . .
Pabudo Ona išsigandusi, lyg šaltu prakaitu kas ją
būtų perpylęs. Iš karto negalėjo suprasti, kur ji yra. Kai
atpažino šeimininkės kambarį ir atsiminė, kad ji dabar
Amerikoje, Bostone,—apsidžiaugė, kad jai iš tikrųjų ne
teko skęsti, bet kartu i. nuliūdo, kad ji ne Lietuvoje eže
re su Palubių Juozu. Ir staiga išgirdo vėl tą pati juoką,
kaip per sapną . . . Ona net gnybė sau i šlaunį, norėdama
patikrinti, ar ji nemiega ir vėl nesapnuoja . . . Bet šlaunį
suskaudo, o juokas vistiek tas pats girdisi. Priėjo Ona
prie lango ir mato, kad Palubių Juozas su kažkuo kalbasi
ir laiks nuo laiko garsiai juokiasi.
# * *

iiliav aktorius Akio Ray, 34 mėty, mėgina tortą, ku

ri jis pats padovanojo savo sužadėtinei J. Bennet
jos 21 gimtdienio proga. Greit ir vestuvės.

Ryto metą Ona visą laiką gelbėjo šeimininkei ir uo
< n.... i.; . ūs
g 2:^.'žlTlgžnsagre,-.
liai dabojo, kaip ji valgyti verda, kambarius aptvarko,
krautuvėje reikalingų daiktų nusiperka. Lengvas darbas
Onutei pasirodė . . . kaip žinai, kas veiktina. Paklausė,
kiek šeimininkė gauna iš “burdingierių.” Bet šeimininkė
tik šnairomis i ją pasižiūrėjo:
V. FUNKIENĖ
—Ką aš gaunu? Ot, pramintu ir tiek ... O matai kiek
vargti reikia ... O kitas dar neužmokėjęs išeina. Nuomą
Kaip dažnai mes girdime
Siaurapročiai žmonės gal
reikia mokėti, gazas ir vanduo kaštuoja. Žiemą apkūren akant: “Aš niekuomet ne- pavydės mums, kad mes
ti reikia.
užmiršiu, ką jis man pada- mokame ir sugebame graTačiau šeimininkė, atrodė perdaug stengiasi verslu rė” (Suprask—blogo), ar- žiai sutvarkyti savo gyveninusiskųsti. Kambariai buvo po keturis ir net po penkis ba: “Jis man užmokės už mą be dejavimų ir nepykanvyrus užgrūsti. Kiekvienas iš anksto mokėjo. Turi atlik- tai,' kitaip tarus—aš jam tos. To dėl jie dažnai iš pa
ti. Jurgis gi rašė, kad pigiau atsieis gyventi, jei savo šei-i atkeršysiu.
\ydo darys mums visokių
Ir kaip retai tegirdime to- nemalonių pastabų. Bet nemininkę turės.
kius ar panašius žodžius: kreipkime j tai perdaug dėVakare Ona pasišaukė Jurgį ir sako:
“Aš jam atsilyginsiu už visą mesio, prisiminkime seną
—Eiva pasivaikščioti, parodysi miestą . . .
gerą," ką jis man padarė, persų priežodį* kuris sako:
—Palauk, kol Jonas ateis. Ir Palubių Juozas gal nors tas ir visą mano gyve“Akmenys ir lazdos yra
kartu norės eiti.
nimą truktų.”
mėtomos tiktai- į vaisingus
—Ne, — sako Onutė, tvirtai, — eikim vienu du; no
Jeigu mes neapkenčiame medžius. Tiki®je tuos šmo
dėl to tik nes nekalbant,
riu pasišnekėti.
kitų žmonių, tai
-------------------- - kurie yra
—Ką gi tu šnekėsi? — nustebo Jurgis,—Matai kaip mes pačios kenčiame. Žino- nuobodžiausieji, neįdomiaugreit suamerikonėjai.
ma, negalima kiekvieną šieji. Bet uždarykime savo
Išėjo jie abu į pajūri ir eina Columbia keliu. Vaka- žmogų mylėti, kaip negali- akis ir ausis tiems nemaloro saulė gelsvai rausvu auksu nuskaidrino ilanka. Vėje- 103 laukti, kad mes visiems niems žmonėms.
lis Dūtė nuo iūros i»- o-aivino kauru tvankuma Nusidir patiktume. Bet jei jūs su
Gyvenimas yra per trumlis pute nuo juros i. ^aivmo Raiuų tvankumą Nusidir
pors negalite susiderin- pas, kad mes turėtume laibę žmones vaikščiojo tingiai ir sukibusiai. \ alkai kr} kpasistenkite apie tai r0 ^vo dėmesį ilgiau sulaia

Pamirškime kas bloga

yra daug tokių, kurie tų
nuostatų nesilaiko ir to dėl
jų vyliausias kunigas, vadi
Egipto musulmonų vy
namas mufti, buvo privers
Laikraštis ir knyga prikė riausias dvasiškis paskelbė
tas paskelbti minėtą leidi
lė ir atvedė iki nepriklauso džiuginančią žinią vyrams
mą. Bažnyčių prisakymai,
mybės mūsų Tėvynę Lie Lir moterims: Ji9 leido per
musulmonų gavėnią — ra musulmonų ar Kitokių, tol
tuvą.
yra stiprūs ir varo žmonėms
Knyga yra mūsų dvasios madaną vyrams bučiuoti i baimės, kol žmonės tų pri
gaivintoja, stipi intoja ir tur- savo žmonas ne tik į veidą, sakymų klauso, o kai žmo
tintoja. Knyga yra mūsų bu bet ir į lūpas su sąlyga, kad nės pradeda į prisakymus
to puošmena. Net kukliųjų bučkis būtų draugiškas, be ranka moti, tada ateina lai
pažangių šeimų butuose ša aistros ir be nuodėmingu škas ir bažnyčioms susipraslia spintos su rinktiniais in minčių . . .
jti ir savo prisakymus švel
Mat, pagal musulmonų ar
dais rasime spintą su gra
ninti.
žiai įrištomis knygomis. Ši mahometonų tikybos nuo
Musulmonų mufti , be to,
pagarba knygai turėtų stip status per “Ramadano” mė davė leidimą moterims per
rėti ir niekados nenutrūkti nesį bučiuotis uždrausta.
tą mėnesį dažyti lūpas ir
tui'ėtų kartų kai toms by Ramadanas yra musulmonų
dėvėti ankštas suknias, net
loti apie žmogaus dvasios ir devintasis mėnuo, kada Ma
hometui pirmą kartą Alla- be rankovių. Leidžiama tą
minties nemarumą.
chas (Dievas) apsireiškęs, mėnesį ir dantis valyti.
Mums, lietuviams, lietu to dėl tą mėnesį visi musul i Minkštos ‘širdies pasiro
viškoji knyga, kaip buvusi, monai iš džiaugsmo ar dė dė šiemet ir Texas valstijos
taip turėtų ir ateityje būti kingumo turi pasninkauti, katalikų vyskupas—jis lei
šviesos ir tiesos didysis kel susilaikyti ne tik nuo valgio, do tikintiesiems gavėnioje
rodis. Deja, paskutiniais bet ir nuo kitų malonumų, daugiau mėsos valgyti, bet
metais senieji Amerikos lie taigi ir nuo bučiavimosi.
už tai liepė dažniau eiti ko
tuviai, gal būti, dėl sunkių
Reikia manyti, kad šian munijos ir daugiau darbuo
LIETUVIŠKOJI KNYGA
MIRŠTA

praeities darbų nuvargo, o dien ir musulmonų tarpe tis bažnyčios labuL
naujai atvykusieji dėl įkar
ščio nedelsiant apsirūpinti
materialiniais gyvenimo pa
togumais nuo lietuviškos
knygos tolsta—knygų maž
ne neskaito ir vengia jų įsi
gyti. O betgi tatai reiškia,
net baugu pagalvoti, lietu LIETUVA BUDO, Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBU ŽODY
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
vio dvasinės kultūros ir iš
atsiminimai, taip Lietuva kėlėsi
lapiai. kaina ............................. $4.00
iš miego, geriausia dovana kiek
viso lietuvybės mirtį. Tatai
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
reiškia dabartinės lietuvių
šeliais, iliustruota, 41C puslapių
istorinis romanas iš žemaičių krik
didelio formato. Kaina .... $5.5f
što laikų, k:eti apdarai .... $3.50
kartos lietuvybei žiauriau
sią smūgį ir jau tikrąją lie DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
tuvybės mirtį
būsimoms
minimai, 464 psl., kaina.... $6.06
lis 453 psl. Kaina ......................$4.50
Amerikos lietuvių kartoms.
METAI, Kipro Bielinio atsimi ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50
Ką paliksime savo vaikams, 1905
nimų antroji dalis, 592 pustoniai.
Kaina
.........................................
$6.00
jei patys neteksime lietuviš
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaiu keitėsi visuo
kos knygos? Iš ko semsi- ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko įmenės santvarka ir kodSl ji dar
coraūs
atsiminimai.
477
pslkai

keisis. Kaina ......................... 25 Ct.
mės šviesos ir tiesos, kuo pa
na .......................................... $5.00.
IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI. M. Kati
galiau stiprinsimės, norėda
liškio meistriškas aprašymas, kaip
LIETUVIŲ ŽINYNAS
mi atgauti Lietuvai laisvę? PASAULIO
1 arui einant prie galo tūkstančiai
paruošė Anicetas Simutis, daugy
lietuviu bėgo j Vakares nuo ru
Minėdami Lietuvos nepri bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

klausomybės pąskelbimo 42
,
metus, o n Keleivio oo metų
sukaktį, nepamirškime lietuviškosios knygos. Piaturtin
įme sa\o n savo seimos
dvasini lobyną patys jsigydarni ir dovanodami save
artimiesiems lietuviškų kny-

štavo ir bėgo maudytis.

negalvoti, užmirškite, neina- kyti prie nemalonių dalykų, gųtykite to žmo£raus
Stenkimės džiaugtis kas: Rievienam lietuviui ir He
Aš manau, kad jus dažnai giažu ii malonu, pamiišda- tuviškai šeimai būtu laba:
sutinkate žmonių," kurie vi- mi nemalonius dalykus,
reikšminga ir pravartu įsi
suomei yra dėl ko nors Įsigyti, pavyzdžiui, Lietuvos
IR DIDELI ŽMONĖS
žeidę, kurie visur ieško ir
nepriklausomybės paskelbi
KARTAIS KLYSTA
randa tų įsivaizduotų įžeimo akto signataro profeso
dimų ir dėl ių kenčia.
Ką šiandien visi žinome, riaus S. Kairio atsiminimu
Kas vakaras pačios savęs nesenjai to ir didieji mok- knygą “Lietuva Budo,” arpaklauskime, ką per šią d’.e-sjjnjnkaj nežinojo ir tam į ba didžio Lietuvos laisvės
na malonaus, gi ažaus ir blo- pnesinosi.
i kovotojo, Sibiro katorgos
—Tu pats pipiras ir pats gali mokyklon eiti, — vai
go patyrėme. -Jei mes į gy-,
kaj gairjam prancū- kankinio, visų Lietuvos sei
kiškai, įniršusiai, bet tvirtai atšovė Onutė. — Ką Mag
venimą žiūrėsime šviesiomis Zų chemikui Lavoisier (gy- mų atstovo Kipro Bielinio
dutė galėjo padaryti, tai ii- aš galiu. Jei šeimininkės no
......................
... .akimis, tai prieisime išvada,
174= i7qq motaiei r»a atsiminimų knygas “Dienorėjai, tai reikėjo pirma pasirūpinti, kad būtų kur šernu- ikad maža tėra priežasčių
įL4£į to Ss^asakėjant” ir “Penktieji Metai,”
ninkauti. O dabar aš kaip tarnaitė pas jūsų šeimininkę. ^1 nepatenkintoms.
006
P
Niekai, dauguje akmenų arba ir kitų mūsų rašytoji]
—Tai ko tu nori? Iš laivo ir iš karto į gaspadinesnėra ir kristi iš dangaus jie ir mokslininkų knygas.
Nei tu žinai, kaip apsitvarkyti, nei kaip susikalbėti, nei
negali.”
k irią Pasirinksite?
Jonas Valaitis
kaip valgį supirkti ir išvirti. Tau reikia ilgiau pagyventi
, O šiandien ir pradžios
čia, apsiprasti, apsižiūrėti ir pasimokinti. Kas čia tau
mokyklos mokiniai žino,
užsidegė? . .
PAVASARIO EILUTĖ
kad iš dangaus akmenys
—Kambarius aptvaikyti ir valgį išvirti menkas mok
krinta. Tokių mažų dangaus
kūnų—meteoritų yra nukrislas, o valgį jūsų šeimininkė perka pas lenką, katras ir
i tusių ir Lietuvos žemėn, o
lietuviškai kiek susikalbėti gali. Jei jūs namus surasit,
(New
Yorko muziejuje yra
tai aš jau ir dabar sugebėčiau viską atlikti. Iš jūsų šeimi
. vienas meteoritas, kuris svėninkės aš daugiau neišmoksiu, nes ji jau ir dabar šnai
J
ria net 36 su puse tonų.
romis į mane žiūri.
j Kai Lebanas pasiūlė gatIlgai tarėsi Onutė su broliu. Jurgis buvo nustebę?
,ves apšviesti dujiniais ži
jos ryžtingumu ir apdaiiumu. Pradėjo tikėti, kad gal ji
bintais, tai didysis anglų fi
-ir galėtų šeimininkauti. Bet reikia buto ar namo apsi
zikas Faradėjus (gyveno
žvalgyti. Reikia šiokius tokius baldus supirkti. Ir vis dė)
11791-1867 metais) pareiškė,
to Onutė per jauna ir nepatyrusi, nepaisant jos ryžtumo.
kad tai beprotiška mintis ir
Abu sutarė, kad Jurgis pasikalbės su Jonu ir su Palubiu
, kad dujų vamzdžių tiesimas
gatvėmis gresia sprogimu
ir palengva dairysis išsinuomoti patalpas. Tuo tarpu
visam miestui.
Onutė tegul apsižiūri ir kalbos pasimoko. Taip sutarus,
O kas šiandien to bijo?
abiem ramiau pasidarė.
.
—Tai kam tu daba atsigabenai mane.—Onutė astriai paklausė.
—Nei aš tavęs gabenau nei ką. Aš Magdutę kviečiau
atvykti, — pusiau rimtai juokėsi Jurgis.
—Apie Magdutę užmiršk, aš gi atvažiavau .
—Taigi, matau, kad atvažiavai, — galvą pakraipė
Jurgis, — Bet, matai, aš maniau, kad Magdutė galės
mums pašeimininkauti, o tu . . . tokia pipiras, dar į mokyklą tave reiktų leisti.

(Bus daugiau)

I

GERIAUSIA DOVANA

‘ Jei galvojate apie dovasavo

JUOKAI

Žios

no Kairio “Lietuva
, kaina $5.50

Susijaudinęs direktorius krei
piasi Į kasininką:

Kipro Bielinio “Penktieji

pažįstamam ar
draugui, tai atsiminkite, metai”, kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei
kad geriausia dovana bus
knygos:
vio administracijoje:
636 Broadwav,

Boston 27, Mass.

— Pone Kazimierai, kasoj
trūksta tūkstanties dolerių. Ką
tas reiškia?

Tai Romoj rodomos moterų
skrybėlaitės. Kurią iš ju
pasirinktumėte?

— Pone direktoriau, sutvar
kykime tą reikalą geruoju. Aš
duosiu penkis šimtus ir tamsta
tiek pat ir daugiau apie ši mažą
įvykį nebekalbėkime.

apie iiet-rvias visame pasaulv.
464 psl. Kaina ........................ $6.50

sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SŪ2ADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumnų
pasakojimų. 180 psl. Kaina .. $2.00
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE,
surinko ir suredagavo Jonas Ba BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
liškai duotas kiekvienos dainos
miją. Kaina .............................. $2.25
turinys, todėl tinka dovanoti ir
lietuviškai nekalbantiems, įrišta ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
326 pusi. kaina ........................ $5.00
sų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
rašytojos paveikslu, 123 pustoniai,
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J.
kaina .......................................... 50 Ct.
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.
kaina ......................................... $5.00. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
Amerikos lietuviams, 1-14 pusla
LIšKAI. Geriausias vadovėlis pra
pių. Kaina .................................. $1.00
dedantiems
angliškai
mokytis,
duoda išbarimą, angliškus pasikal CEZARIS. Mirko Jesulič romanas
bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.
trijose dalyse, kiekviena dalis no
?2, ara visos 3 dalys............ $6.00
MARLBOROL’GH'S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT. M Inkienė, ge NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu,
kytis angliškai kalbančiam. 144
viškų ir kitų tautų valgių receptų.
psl., kaina ...................... $1.25
132 puslapiai, kaina................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
PRADAI. Populiari ir naudinga
puslapiu. Kaina............................ $2.50
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.
KISS IN THE DARK. J. Jazmino
anglų
kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne
na kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, ka jis ir
štais viršeliais ......................... $1.00
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje.
ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
puslapiai. Kaina .................... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos nrae:ties, 467 psl. Kaina ............ $4.00
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus 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 SCN6S. Andriau- Valucko romanas iš 1935 metų Suvalki SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3<*'i
jausiomis žiniomis papildyta tuo
psl. Kaina................................. $3.00.
klausimu knygutė. Kaina. . 25 Cnt.
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaini SOCTAI.TZ''’AS IR, RELIGIJA. Pa
ko romano antroji dalis, 426 pus
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
lapiai. Kaina . .7...................... $4.C;t
nas. Kaina............................. 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ.
meninių formų nlėtoiimns’ pagrin
Parašė—Leonas Bliumas. Trumpas
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
ga su riaugvbe paveikslų, geram"
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
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
vos socialdemok’-atu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU
voje. Kaina............................. 25 Cnt.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
mo istorija ir valdyme praktika,
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
laibai daug informacijų, 96 psl.
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
PINIGAI, parašė Jonas Kasys, la
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ........................ $5.00 SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI.
priklausomybės galo 1795 metais.
STAUS VIETININKAS? Parašė
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
kunigas M. Valadka. Svarbu susi
veikslų, 396 psl., geras popierius,
pažinti. Kaina ........................ $1.20
kaina .......................................... $10.00
MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mygos trilogiška istorijos kronika, 73
kolaičio romanas trijose dalyse.
psl., didelio formato, gera ponio,
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
ra, kaina..................................... $2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės.
KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ?
Visos trvs dalvs įrištos j vieną
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
knvgą. kieti viršai, 631 puslapis.
tai. Kaina .............................20 Cnt.
Kaina ...................................... $6.00.

Sumanus kasininkas

Kipro Bielinio “Dienojant”, kaina $6.00.

GALIMA BUČIUOTIS

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Ją rodė Paryžiuj. Kaip pa
tinka?

636 E. Broad way

KELEIVIS
------ j------

So. Boston, Man.
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ŽEMĖS DREBĖJIMO AUKOS

KORESPONDENCIJOS

Gaisras nutraukė
radijo programą

Šachmatininkai atsigauna

DEN’TISTO OFISAS NUOMAI .
,I)entisto 12 metų išdirbtas ofisas iš' nuomojamas miestuke 5,000 gyven
tojų. 24 mylios į Omaha. nebr. Ka-,
šykite:
•
.Mr. Edvvin A. Carter
Glenwood, Iowa
l.izj
KEIKIA DARBININKO
*

So. Bostono L. P. D-jos
Pereitą sekmadienį pp.
antroji šachmatų komanda Minkų radijo programa ne
ROCKFORD, ILL.
MA1KI° ,R T*vo KKAIT1S
buvo gerokai sušlubavusi B
Mūsų skaitytojai, atsinaujin
galėjo būti perduodama dėl
lygos
rungtynėse,
bet
dabai
raf
jjj0 Jotyje kilusio gaisro, Ckyje. reikalingas darbininkas.
Sėkmingai paminėta
dami prenumeratas ir užsisa
a sigaun .
,, :
Gaisras buvo gana greit už- Į
Krank Petrila
"
J
Vasario 16-toji
kydami kalendorių, atsiuntė
Jtynės
su
Sharon
klubu
už
Star
Route
gesintas, bet stotis kuri lai
Gilt<ertville, Mass.
(13
Kol nebuvo, tai nebuvo Maikiui su Tėvu dovanų:
baigtos lygiomis po 2*/», ką visai nedirbo.
J.
Jakštys
iš
St.
Petersburg,
sniego, o kaip reikėjo pa
kai A. Makaitis laimėjo nu Šį ateinantį sekmadienį
PARDl'ODAMI NAMAI
minėti Vasario 16-ąją, tai Fla-’ prisiuntė $3.00.
brauktą partiją prieš E. radijo programa bus per Pigiai parduodu du namus, vienas
sniego prikrito, kaip iš kiau- Po
atsiuntė: Mrs. VeBrown. Kitą tašką laimėjo duodama normaliu laiku.
7 kitas 4 kambarių. Abu turi skly
pus. Visi patogumai, elektra, van
ro maišo.Bet tas neatbaidė ,ra ^aut Chicago, III.; J. JodAndrius Keturakis stojęs
duo. Esu našlė, parduodu skubiai,
mūsų rockfordiškių, nei valkis iš Leechburg, Pa.; Mrs.
baugiau informacijų laišku. Rašykit:
pastiprinti komandą, o pus- Susižeidė O. Girulienė
Mrs. B. Goush
svečių iš Chicagos atvykti j
Draugelis iš So. Windsor,
taškį pridėjo 14-metis Al
504 Johnson
Hart, Mich.
<14
tą didžiąją lietuvių tautos Conn- ir Mrs- A- Krauchun iš
girdas Leonavičius.
•
Ona
Girulienė
namuose
šventę.
Cnicago, III.
! Kovo 18 d. rungtynės su nusilaužė lanką. Ligoninėj
Jieškojimai
V. Jokubauskas iš New BritBoylstono B. komanda bu ranka buvo sugipsuota ir
Nois publikos šiek tiek ajn> conn>> prisiuntė $1.50.
Lietuvoje gyvenantis
Juozas Anu
vo sėkmingesnės. Lietuvių dabar ligonė sveiksta na sauskas
šiais metais buvo mažiau, | po $LOo: Wm. Stanis iš Du
ieško savo brolio Broniaus,
antroji laimėjo santykiu muose.
bet savo dosnumu pasirodė Beis, Pa.; Mrs. A. Snyder iš
Adomo sūnaus, Anusausko ir Kaškio sesers, Marytės Anušauskaitęst
3—2. Žaidė: A. Makaitis 1,
kur kas geriau už pereitus Cdicago, III.; A. Vilėniškis iš
kurie gy.'eno Bostone. Jie patys ar
juos žinantieji prašomi rašyti šiupi
E. Spirauskas, Rimas Karo
Atidarė naują biznį
metus. Pereitais metais au- Dorchester, Mass.; K. šilalis iš
adresu:
sas 1, Herkulis Strolia 1, A.
kų tebuvo surinkta tik $700, Dorchester, Mass.; S. LignugaAlexar.der Daniszewski
048 Dorchester St.,
,
Kaip žinoma. Maroke žemės drebėjimas sugriovė ALeonąvičius.
Globė Parcel Service ve
o šiemet jau baigiamas ir rįs
Elezabeth, N. J.; P. Ma
So. Boston 27, Mass.
»
gadir miestą, žuvo daugiau kaip 10,000 žmonių ir
tikiu, bus pilni $800. Mat, čys iš Woodhaven, N. Y.; O.
ši penktadienį lietuvių ^ėjas J. Adomonis atidarė
.
« turės
. _ pa- ’lzAnAmii
Petrauskas Lietuvoje ieško'
griuvėsiuose vis dar randama naujų aukų. Nuot
kurie negalėjo atvykti, tie;yanush iš Stoughton. Mass.;
antroji
komanda
kelionių nuiro
biurą, bnin:*
kuris vnni
vadi- Jonas
Juozo Murausko, gyvenusio
prie J.
Pittsburgh, Pa. Jis turėjo savo
dabar vis prisiunčia savo !j. Evoskevičius iš Camden, N.
raukoje matome kai kuriuos sužeistuosius Italijos
skutines lygos rungtynes su naši Transatlantic Travel karą
namus. Taip pat Antosės Murauskai.
auką. Šiemet stambesnieji i j . p Norwich iš Little Falls,
iš
kariuomenės įrengtoj ligoninėj—palapinėj.
Quincy klubu, kuris atvyk Service. Jame parduodami tės-Zavistauskaitės-Balchunienės
Bostono. Abu ieškomieji iš Valkavibiletai
lėktuvams
ir
lai

aukotojai buvo dr. L. Plio-,jj. y.; V. Daubaras iš Winiptg,
sta į mūsų klubą.
znos km., Liubavo vlš., Kalvarijos
vams į visus pasaulio kraš aps. Jie patys ar juos žinantieji ra
Gera pradžia
plyš ir dr. D. Surantienė, jie .Kandoj; Mrs. Lucy Sholtman iš Visiems, atsiuntusiems laikadresu:
tus, rezervuojami viešbučiai šykiteEliz.
aukojo po $100.
'[Hartford, Conn.; A. Zamžickas raSčiui Paramos širdingai dėWisneskas
5550 N. Persimmon Avė.,
Lietuvių
Bendruomenės
ir
Kas
negavo
Skautų
Aido
ir
suteikiamos
visos
reika

Sugiedojus Amerikos ir,iš Oberlin, Ohio; Mrs. M. Tiš- kojame
Temple City, Calif.
(12
Keleivio
Administracija
amerikiečių
Nau
joviškos
(
--------lingos
informacijos.
J.
Ado

Lietuvos himnus, p Zaka- kus iš Brooklyn, N. Y. ir Frank
Leono Vyšniausko iš Butri-,
^Muzikos Instituto praeitą' Tuntininkas M. Subatke- monis praeitą vasarą važi Ieškau
monių km., Trakų vlš.. Vilniaus apsj
rienė perskaitė Lietuvos ne Laur iš St. Petersburg, Fla.
sekmadienį rengtas koncer- vičius prašo paskelbti, kad nėjosi Vakaru Europoje ir Paskutinį kartą matėmės 1912 m. Jirf
Vietines žinios
priklausomybės paskelbimo Po 50 centų: Mrs. A. P. Siniš Pittsburgho. Jis pats ar
tas buvo mūsų ir amerikie- kas užsisakė Skautų Aidą pats susipažino su turizmo jjišvažiavo
žinantieji atsiliepkite adresu:
aktą. ALTo skyriaus piimi-!kevicb iš Watertown, Conn.; S.
J. Šarpinskas
Šoko studentų vakare
čių menininkų bendradar- ir jo negavo, prašomas sąlygomis. Kelionių biuras
ninkas J. Bacevičius, pa- ^Krivickas iš Sudbury, Kanadoj;
8530 Reed Rd.,
So. Miami, Fla.
(13
yra
tose
pačiose
patalpose
~
T
-i
j
^biavimo
graži
pradžia,
apie
kreiptis
i
ps.
Č.
Kiliulį
(10
sveikinęs ©usu
susirinkusius
ir ijA
iš Toronto,-—
Ka- Onos Ivaskienes vadovau.'vciMnp
ūmūs!u» u
—- Vyšniauskas
- -----------------------1,5..+„ , ’
' ei
kaip ir Globė Parcel Ser
taręs keletą žodžių, pakvie- Įnadoje; Mrs. M. Wydunas iš Gi- jamas Tautinių Šokių Sam- ,
njdralhėt?
Mass ^te’ CO 5-15021
’
vice,
390 W. Broadway, So.
DABAR JCS GALITE
tė programą vesti Br. Ko- rardville, Pa.; A. Lukas iš De- būris kovo 19 d. dideliu pa- ,p
paka
.
.,
Bostone. Darbo valandos
APLANKYTI
valtį.
(troit, Mich.; K. Tamošaitis iš sisekimu šoko MIT įvairii}
nuo 9 iki 5, šeštadieniais
SAVO GIMINES
Kun. K. Barauskas savo
Boston’ Mass- T- B- Olbry- tautų liaudies šokių vakare,
nuo 9 iki 2.
LIETUVOJE
LAISVĖS VARPAS
kalboje skaitmenimis iš pa- 'se iš Montrea1’ Kanadoj; J. Lip- į Vakaras buvo rengiamas
• * *
KITAS U. S. S. R. VIETAS
j PAVIENIAI AR GRUPĖMIS
Katės maiše nederėk.
čių komunistų statistikos ševičius iš Greenport, N. Y.; J. tautų vienybės šūkiu, to dėl
Naujosios Anglijos Lietuvą
{ Tūkstančiai pasitenkinusių lanky
Pirštu duonos neatrieksi.
Kultūrinė Radio Programa
nurodė, kaip lietuvių tauta Shlleika lš Chlcago’IU-; Mrs- s- scenoje plevėsavo dalyvautojų sako apie darbingumą
j
COSMOS TRAVEL
vvra naikinama. Jis kvietė iPi,ka 15
Mich- Mrs. J. jančių tautų vėliavos, jų
•
BUREAU, Ine.. New Yorke,
WKOX, 119« kilociklių
visus turėti kantrybės ir pa-'Pocius 18 Chlcago- I1L; p- Pas- .tarpe ir mūsų trispalvė.
BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ ( .uris tva-kė jų keliones į įvairias
Framingh&m, Mass.
_____ ,
,
kauskas iš Chicago. Ilk: Mrs.
j SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.
T
.įofnvin
ivmmi
nADQIMIMA<
v*
€
"
“
'Z
Sekmadieniais
sitiKejimo, nenuieisu ranKų
—
—----| MES PADEDAME JUMS
ir būti vieningiems, remti. A‘ Zablackl lš Baltimore, Md.; šviesų jūroje savo skaičiunuo 8 iki 9 vai. ryto
j SUTVARKYTI VIZŲ IR
TAS JĖZUS
TAIPPAT ATEIS'
Amerikos lietuvių pastan- Joseph Yarusavicb iš Eastham- mį, išvaizda ir sugebėjimais
VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
| KELIONIŲ REIKALUS. Į
Dievo plane aiškiai pasakyta, kad
gas, o laikui bėgant ir mū- ,pton’ Mass’; T’ Kovas iš Man‘ buvo visU žiūrovų centras.
47 Banks St.
Kristus turi sugrįžti. Pats Jėzus ža / fnformaeijų dėl vizų reikalavimų
sų tėvynė Lietuva bus lais- chester’ Conn‘; D To,aikfa iš O žiūrovų buvo per tūkstan
dėjo vėl ateiti. Panašiai tikėjo ir / ir rezervacijų, prašom rašyti
BROCKTON
18,
MASS.
į
J
j Brooklyn, N. Y.; J. Gudjonis iš tį,
arba kreipkitės.skelbė risi jo apaštalai ir mokytiniai.
daugiausia studentai,
Jo sugrįžimas
yra
taio svarbi
TeL JUniper 6-7209
Oak Lawn, Ilk; A. Abazorius iš profesoriai ir t. t.
COSMOS
TRAVEL
dieviškojo plano dalis, kar! l>e jo atė
Meninę programos dalį
jimo, žmonijos padermės sutvėri
BUREAU, Inęatliko
vyrų choras,
choras,'kuriam
Fra"k
liko vyrų
kuriam
mas būtų buvęs, veltas darbas. Dėl
45
West
45th Street,
is Dorchester, Mass.; P. Tamatęs priežasties nebeleiskime praėju
Jansonai išsikėlė į
vadovauja Linas - Linevisių
amžių
klaidoms
ir
nesąmonėms
New
York
City, N. Y.
sauskas iš Detroit, Mich.; J.
savo namus
dabar mus trukdyti; velyk įsigilinki
čius.
Tel. CI 5-7711
me į tuos dalykus ir patirsime, kad
Po programos sekė link Boroveck iš Airburn, Mass.; Marija ir Edvardas Jan
Dievo Žodis rašo apie tai labai aiš t COSMOS . . . padeda keliauto(
jams jau nuo 1898 metų.
T. Bernotas iš Ville LaSalle,
kiai ir suprantamai.
smoji dalis, užkandžiai, pa
Besiartinant
prie
šito
dalyko
išty

sonai
iš
So.
Bostono
išsikėlė
Kanadoj; Mrs. M. Malianka iš
rimo yra svarbu žinoti, kad Tas, kurs
sikalbėjimai.
sugrįžta ant žemės įkurti ilgai ža
Brooklyn, N. Y.; ir Mrs. M. Vi- į nuosavus namus Dorches- |
A. LALIO
dėtąją karalystę, nėra žmoginė esy
TRUKŽOLĖS
teryj
(89
Mount
Ida
St.,
«
Perkūn* dunas iš Lawrence, Mass.
bė. nė nereikia manvti. kad mes ma
Dorchester 22, Mass.).
į|
Lietuvių-Anglų ir
tysime Jį tokiu. Yra tai aukštai išTrukžolių šaknis
aukštintasai Jėzus. Tas, kuriam po
nuo
patrūkimo, po
M. Jansonienė po sužei- |
Anglu-Lie*uviu
prikėlimo iš numirusių buvo suteikta
Krūtine skaudėji
nr
<rim-'s
ir
«»rhė
aukštesnė
už
an

dimo
automobiliui
susidug
KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
Kaina $14
gelus ir kunigaikštystes ir valdžias
mo, palengvina atrus praeitą vasarą jau pa
ir už kiekvieną vardą,kuris yra m>kosėjimą, suteikia
Pinigu* siųsti kartu su
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
''
Dab}'»- Jėzus vra '‘tikrasis
sveiko ir jau rengiasi va
prakaitavimą
ir
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą..............................................$2.70
Tėvo
asmens
paveikslas,
”
ir
dėlto
užsakymu
priduoda geresnį
• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
|<»vve»''» -»ė vieno žmogaus —eprieižiuoti
pradėti
vasarai
tvar

platumo, už jardą......................................................................
$2.70
, narnoje šviesoje, kurio joks žmogus
apetitą. Svaras
Dr. D. PILKA
• L-OVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
kyti “Audronės” vasarnamį
į^ematre-»ali ma'yti. (Žyd. 1-3;
$3.00.
546 E. Broauway
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų....................
$24.75
Tim. 6:16) Tai sutinka su tuo , ką
Ostervillėj, Cape Cod.
los pačios dvigulės 210 x 250 cntm............... $28.00
lėzus
na*akė
i
savo
mokytinius
ta

I.aukinių
žemuogių
Lapai
So. Boston 27, Mas*.

ZOD YNAS

• STALTIESĖS, italų pliušas, tu pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KAŠM1RO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto
32 x 32 colių dydžio.............................................................. po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, kalta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams)
....................$29.00
3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
3 su trečdaliu jr Tenis (85'/ vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.
• STANDARTO PAKETAS A D 702 (moterims) .................
$29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2’A jardu bovelninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00
------ TAIPGI MAISTAS -----20 svarų cukraus už $15.90; 20 svarų miltu už $14.90; 20 sv. ryžių
už $17.20; 10 sv. cukraus ir 10 sv. miltų už $15.45; 10 sv. miltų ir
10 sv. ryžių už $16.05.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJU ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
SI Roervoir St. CAMBRIDGE, M«m. Tel: KI 7-9705
(Offisas atdaras visa laiką)

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu

ir greitu

mūsų

F. Rožėnas grįžo ii Floridos

Pereitą sąvaitę Frank Ro
žėnas giižo iš Floridos ir
vasarą gyvens savo ūkyj ir
biznyje Raynham, Mass.
Jo adresas 488 No. Main
St. Telefonas Taunton 2-3850. Į jį galima kreiptis
dėl nemokamų vietų pikni
kams ir panašiems parengi
mams.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ

(Bus daugiau)

PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Norėdami daugiau sužinoti šiuos,
ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite
veltui, kreipkitės:
I- B. S. A.
3444 So. Lituanica Avė.
Chicago 8, III.

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų,
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas,
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po
priedanga dievystės.
’į
Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas,
740 W. 34th Street,
Chicago 16. III.'

patarnavimu.

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja siuntinių pristatymų.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu
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.
Lkensed by U S S R.

NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CH 3-2583

Atidaryta kasdien "no 9 iki 0.. sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje

MŪSŲ SKYRIAI:
141 Second Avenoci39 Ravmond Plaza W4 132 Franklin Avė. I 900 I.iterary Rd.
NEW YORK CITY
NEWARK, N, J. 1 HARTFORD. CONN. Cleveland 13, Ohio
TeL GR 5-7439 | TeL MArket 2-28771
Tek CH 6-4724
ITel. TOwer 1-1461
i
332 Fillmore Avė- 308 W. Fonrth St. 11339 Joe. Campan 632 W. Girard Avė.
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. ETROIT 12. MICH. Philadelphia 23. Pa.
Tel. MOhawk 2674 Tel. ANdrew 8-5046 ei. TOnmeend 9-3980 TeL WAbwt 5-9878
2134 W. Chkagn Ave^ CHICAGO 22, IU-, TEL : DIekens 2-8232

t

Mes nesiunčiam per C. 0. D.
Alexander’s
.‘595 Broad way
South Boston 27, Mass.

VAISTUS j LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Inž. Vilimantas Vaitas
išsikėlė gyventi į Lansing,
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, suidija
Mich., kur gavo tarnybą i t&utinf solidarumą rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko>
prie statybos.
? vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
firmos

nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite
asmeniškai.

V. Vaitas išsikėlė iš Bostono

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

135 W«t 14th Street,

da, kai iis, trumpai pirm jo prikali
mo ant kryžiaus, aiškino, kad už va
landėlės pasaulio žmonija jo daugiau
nebematys. — Jono 14:19.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $Ų),000 dešimčiai
ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atat-

į tiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA
RASTI NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Qd
gilios senatvėsDaugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro Rašykite tokiu adresu:

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

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

100 MILLBURY STREET, WORCESTER. MASS.
46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais

I■
\
j

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

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

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

No. 12, Kovo 23, 1960

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aštuntas

Mirė D. Rubinskienė

Iš Moterų Klubo veiklos

N. Anglijos liaudies šventė .sitaupys daug išlaidų. Gali-

Ima pasirinkti įvairių vilno- RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo
Naujoji Bostono Lietuvių
Iki šiol dar nei uvo paraJi rengiama kasmet vis nių, rajano, taftos medžia
Moterų Klubo valdyba pa- syta, kad sausio 16 d. štai- Tūtoj vietoj. Šiemet ji bus gų, import. impilams medž., Programa Naujoj Anglijoj
reigomis pasiskirstė šitaip: ga širdies liga nūiė Domi- Exeter, N. H., miesto Phil- odų, megztinių, itališkkų ki-i iš stoties WLYN, 1360 ki
pirm. Elena Visyliūnienė, vi- celė Kukanauskaitė-Rubin- lips akademijos patalpose limų ii* lovoms užtiesalų, lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. dieskalelių ir kt.
cepirm. Meilutė Žiaugiienė, skienė, 64 metų amžiaus, kovo 25-27 dienomis,
(Skelb.) (—) ną. Perduodamos lietuviš
ižd. Aldona 'Grinienė, sekr. palikusi dideliame liūdesy
Jos šokių programoj jau
kos dainos, muzika ir Mag
“KELEIVIO” SUKAKTUVINISPOKYLIS BUS Irena Galinienė, valdybos
vyrą Povilą, dukterį Pran- 16-tą kartą dalyvauja ir
dutės Pasaka.
narė Veronika Kulbokienė. cišką ir sūnų Povilą.
Onos Ivaškienės vadovauIEŠKAU BUTO
GEGUŽĖS 1 DIENĄ SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIE- p pieną Gimbutienė buvu-| Vilionė buvo kilusi iš Vii- jamas Tautinių Šokių Sam- 5 ar C kambarių su vonia pirmame
Biznio reikalais kreiptis į
ar
antrame
aukšte,
geriau
pirmame.
Čjy DRAUGIJOSSALĖJE.
si valdybos vicepirm. pa- niaus krašto, Stakliškių pa- būris, kuris ten kovo 26 d. Esame rami šeima iš trijų suaugu- Baltic Florists gėlių ir dova
v
’
prašyta* pasilikti valdybos lapijos. Rūdiškių kaimo.
šoks naują šokį “Pasiutpol- ių žmonių. Prašom skambinti po nų krautuvę, 502 E. Broadvai. vakaro. Tel. AN 8-20X4
Biletų iš anksto galima gauti Keleivio įstaigoje (636 patarėja. Revizijos
komisiVelionės
vyras
Povilas
kę” ir kitus šokius.
1Z1J0S
Telefo
(12 pay, So. Bostone.
Broadvvay), Worceateryj pas J. Krasinską (85 \Vard St. joje liko Bronė Kriščiukai- dėkoja visiems giminėms,
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
tel. PL 4-4234), Lawrence pas M. Stonie (57 Sunset Avė.) tient‘ ir lrena, Manienė.
draugams ir pažįstamiems,
Mums malonu pranešti, kad
PRANEŠIMAS
---------

Vietines Žinios

• Naujoji valdyba jau tu- kurie atidavė velionei pasMIKAS SUBATKEVIČIL'S
p-ėjo
p0Sėdžius, kuriuo- kutini patarnavimą, palydė- 1
.
.
Globė
Parcel
Service,
įėjo dalininku į firmų
- ;• : r
se buvo nustatytos gairės jo į kapus. Cambridge Lie- kurios vedėjas yra J. AdoTOM McDONOUGH
Laisvės Varpas kviečia
Matysim įvairių tautų šokius .ir aptartas šių metų veiklos tuvių Piliečių Klubui dėko- monįg> praneša siuntėjams,
Kas perka ar parduoda
planas.
ja už gėles ir palydovus.
kad užpirktas didesnis kie- ; (Plumbing - Heating - Air
namus, ūkius, biznius
Ši sekmadieni, kovo 27 d.
Onos Ivaškienės vado-1 Pirmasis šių metų klubo
Tebūnie velionei lengva kis prekių, kurios bus parConditioning, Gasfitting)
kreipkitės į
12 vai. Tautinės S-gos na- vaujamas Tautinių Šokių!susirinkimas Įvyko vasario ilsėtis Amerikos žemelėj, *o duodamos savikaina (norin- l<uri atlieka vonių, virtuvių, oro*
čdinimo, šildymų ir gazo įrengi-J
muose S. Bostone prasidės Sambūris So. Bostono Auk- 21 d., kuriame pirm. E. Va- velionės šeimai reiškiame tieji galės patikrinti pirki- »•J.nūs.
Praną Lembertą
Taip pat aliejaus krosniui
J
Laisvės Varpo sprendėjų- štosios
Mokyklos
salėje syliūnienė kalbėjo apie gilią užuojautą.
mo sąskaitas), nes ši įstai- (Instaliacijas.
REALTOR
24 valandų patarnavimas.
-narių visuotinis metinis su- (Thomas Park) gegužės 8 žmogaus pažinimą. PaskuiKorsp.
ga nėra suinteresuota turėti
597 E. Broadway
Telefonas: CO 5-9788
!
sirinkimas,
kuriame
bus d. 3 vai. popiet rengia ne- ta visoms susirinkusioms
South Bostone
pelno iš parduodamų pre298 BOWDO!N ST.,
5
duota
ligšiolinės
veiklos paprastą vakarą
buvo labai idomi ir išreikŠaukit
nuo 9 iki 7 vai. vak.:
DORCHESTER,
MASS.
•
kių.
Su kokiu imo-'iiin, tokia ir
TEL.
AN 8-7031
apyskaita, renkama nauja j Jame šoks ne tik patys štas pageidavimas, kad E.
Šiuo būdu siuntėjams su- !0UBUM<HUUUUUti*
kalba.
o
kitu
laiku:
AN 8-0090
valdyba ir kontrolės komi- rengėjai mūsų tautinius šo- Vasyliūnienė ta tema pakal
sima. sprendžiami kiti klau- kius, bet jie ‘talkon pasik- betų plačiau.
GR 9-1805 ir AN 8-9304 }
simai. susiję su šios visuo- vietė ir įvairių kitų tautų
Meninę programos dalį
meninės ir kultūrinės radi- šokėjus, kurie šoks savus labai gražiai atliko Giedrė
į Dengiame Stogus ;
IR
Į
KITAS
SOVIETŲ
VALDOMAS
SRITIS
DR. D. PILKA
jo programos išlaikymu.
šokius.
Tokio vakaio jau Karosaitė pianu ir Gintaras
|
Ir
Taisome
Juos
J
h
ec
ame
visus
naudotis
greitu
Po susirinkimo 5 vai. ten seniai nėra buvę.
Karosas smuiku. Be to. BiOfiso valandos: nuo 2 iki 4
1
e ..avimu patikimos įstaigos
• Taisome, šingeliuojame, den- {
!
pat įvyks banketas, kuriuo j T;ajp jau buvo pranešta, rutė Adomavičiūtė pasakė
ir nuo 7 iki 8
• giame aliuminijum ir dažo-!
bus atžymėta Laisvės Var-(Taurinių šokių Sambūris’ eilėraštį. Po to sekė kavutė
me
iš
lauko
sienas.
}
Pristatymas garantuotas
546 E. BROADWAY
Apskaičiuojame iš anksto ne- }
j.o veiklos šešerių metų su- vra pakviestas dalyvauti vi- su pyragaičiais.
Siuntiniai apdrausti
SO. BOSTON, MASS.
• mokamai taisymo išlaidas.
kakti>. I banketą ktiečiama §03 Amerikos tautiniu šokių
Sekantis Klubo nariu suDu
broliai
lietuviai
Telefonas AN 8-1320
i p--’žia.cų. odų ir kitokiu daiktų pigio- { ! ■ ’harles ir Peter Kislauskai *
’irin e į
•
visa visuomene.
šventėje, kuri bus Washing- sirinkimas įvyks kovo 26 d. J♦ T
r i -• kaif.orni-;. •
•n..• austriškų deimantinių stiklui piauti }
šiuo metu Liasvės Var tone ir kurioj dalyvaus ke- šeštadienį 5 vai. p. p. Stepo- ♦riežtuku nuo i. "> už -t;Vę. Siunčiame su Inturisto leidimu. • }• Garantuojame gerą darbą iJ
*
Kek ė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
l4 50 sprendėjų-narių. lios dešimtys tautų. Onos no Dariaus posto patalpose,
pas turi
j
•
Tel. AV 2-4026
kur ie renka valdybą, kon- llvaskienės šokėjai ten atsto- 168 H St., So. Bostone. Šia-•
trolės komisija ir sprendžia vaus lietuviams.
me susirinkime E. Vasvliū-,
KAIP TIK JUMS*
Dr. John Repshis
nienė
tęs pradėtąjį paskaitų
visus pagrindinius klausi
, 359 W. Broaf.wav, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040}
LIETUVIS GYDYTOJAS
The Baltic Fuel Co.
ciklą apie žmogaus pažini
t
mus. Sprendėjais - nariais
Valandos: 2—4 ir 6—8
*
dabar pristato aliėjų
mą, o meninę dalį pasiža- ~.---------------------------Mišraus choro valdyba
į
J
Sekmadieniais
ir šventadieniais t
priimami atskiri asmenys
i
pagal susitarimą
---------dėjo atlikti Birutė ir Vikto- EKim. - s r. M.
visame Bostone
i
ir organizacijos. Plečiant
i
• žemos kainos
j
495 Columbia Road
Bostono Lietuvių Mišrus ras Adomavičiai.
šeštadieniais s A. ši. - t p. M.
nropratnos nacrindus ir veiI
•
24
valandų
aptarnavimas.
Arti
tpnams corner
!
Visos klubo narės ir kiu- ----------------------------------kia, norima, kad i ją isi- Choras vasario 28 d. išrinko
Dorchester, Mass.
Vedėjas: M. Kavaliauskas
• 20 metų. patyrimas su alie
jungtu visos visuomeninės irT^^*d^ valdybą, kuri parei- bui nepriklausančios mote- ,
jaus
krosnimis
kultūrinės o r g anizacijos, g°mis pasiskirstė šitaip:
rys ir mergaitės nuoširdžiai
• Darome visus įrengimus
mūsų profesionalai, versli-} Pirm. — H. Gineitis, vi- kviečiamos atsilankyti Į se•
Veltui išvalome ir aptar
ninkai.
cepirm. — P. Šaulys, sekr. kan|į klubo
susirinkimą į
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 •
naujame ”burnerius.”
t
Praėjusiais metais buvo — A- Rudžiūnienė, ižd. — įdomios paskaitos pasiklau- • TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
t
Apšildymas Jums bus pigesnis, : Dr. J. C. Seymour *
paruoštos 52 programos lieEikinas, korespondentė
mintimis ir sumany-į s Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (bumerį) visiš
«
‘ jei šiais metai.s šauksite
*
(LANDŽIUS)
*
tuviškai, dvi programos anakauzaitė, seniūnas
pasidalinti ir savo pa- j kai Įrengti > i visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
BALTIC FUEL CO.
•
Lietuvis
Gydytojas
ir
Chirurgas
*
UŽ
SPECiALIN?
KAINĄ
$275.00
gliškai (tragiškiems birže- — J- Oievičius, ir valdybos geidavimus pareikšti.
t -j
GR 9-5590
I Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatų
lio įvykiams ir Vasario 16 nąriai-—\ ’ Kapočius ir J.
S
!' •i
pritaiko akinius
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
paminėti) ir surengtas soli- Sinkevičius..
J
Tumavičienes linkėjimai
l VALANDOS: nuo 2—t, nuo 7—8
14'/2 CENTŲ Už GALIONĄ
stės Pr. Bičkienės, solistės
Choras,
kompozitoriaus
»
534 BROADWAY
Apsidrausk
iš Floridos
SOUTH BOSTON, MASS.
St. Daugėlienės, solisto A. J- Gaidelio vedamas, viene24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
t
Vokietaičio ir muziko J. rius metus sėkmingai diibo
Bostoniečiams gerai žino
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišDraudžiame nuo polio, viso
_------_______ _,*
Gaidelio koncertas. O ba- ir tęsia toliau savo darbą. ma visuomenininke Jadvykiems aliejinio kuro kostumieriams
kių kitokių ligų ir nuo nelai
landžio 24 d. rengiamas Aitimoje ateityje yra numa- ga Tumavičienė su savo du•
TELEFONAS AN 8-2805
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
*
rasvfojo P. Vaičiūno veika- tomi tiys konceitai, būtent J^j-a Irena Mickūniene ir
Visais insurance reikalais
į Dr. J. L. Pasakomis i
io “Prisikėlimas” vaidini- Hartforde, Worcesteiy ir anūke Felicija šiuo metu
kreiptis
:
15 DŲKSET ST., DORCHESTER
‘ Dr. Amelia E. Rodd Į
mas.
Vaidins Hartfordo V/ater’ouryje.
šildosi Floridoj. Kovo 12 d. I Naktį. Sekmadieniais ir šven- .
BRONIS KONTRIM
79/l/f
OPTOMETRISTAI
Lietuvių Dramos Studija,
-------------------------------1®
0-141/4
laiške Keleiviui J. Tumavi- J tadieniais ŠACKIT
Justice of thePeace—Constable
VALANDOS:
rež. Ipolito Tvirbuto vado
J Nauji .-iiio oio, garo 'r karšto vendens boileriai įtaisomi iš
598 E. Broadway
ciene laso:
Dalyvavo Balfo
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
•
pagrindų.
vaujama.
So. Boston 27, Mass.
Siunčiu glėbį šilimos, su
Trečiadieniais ofisas uždarytas
direktorių posėdy
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
ūdykite Bostono sniegą,
447 BROADWAY
kad
galėtume
grįžti.
Nors,
V. Mačiulienė dar ligoninėj
SOUTH
BOSTON, MASS.
Balfo skyriaus pirminin
ivrtr-t-*-t--t-?TTTT-r+^-r+-»-*-t'-e+++-t--t>
kas Antanas Andriulionis kaip matote, tik dešreles
i
po praeitą savaitgalį buvo iš- skink nu? medžių (atviruke I
Vanda Mačiulienė
“ Dažau ir Taisau 4
apendicito operacijos sveik- vykęs i Xew Yorka daly- ^?ks n}ec^^ su dešrelių vai
Namus iš lauko ir viduje.
sta. bet dar tebėra Nevv Eu- vauti Balfo direktorių posė- siais tiki ai matosi, Red.) ii
A. J. NAMAKSY
£ Lipdau popierius ir taisau.
..................... ......
nieko nereikia dirbti, bet vis
ką pataisyti reikia.
į
Real Estate & Insurance
tiek savųjų pasiilgstu.
Lietuviška Tikra Vaistinė
{ J£ viską,
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
409 W. BROADWAY
Visiems b o stoniečiams
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re- į
L-eptus ir turime virus gatavus vaistus.
daucr labučiu!
South Boston, Mass.
JONAS STARINSKAS
Amžinos Atminties Kotrynai KAMINSKIENEI mirus.

e
Bileto kaina >3.00.
K.......■ •
r r x ajfę s.s'a s a'a

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

i General Parcel & Travel Co,, Ine •

i

FORTŪNA FUEL C0.

1! The Apothecary

iuni.ie vaistu ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- •
• tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- !
• stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
P t RI, LODAMI NAMAI
į
Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
r, ' a.nbarių namas, modern., rentraSav- h'rianuel L. Rosengard. B- S., Rėg. Pharan.,
ii.is šii 'y.ras, kieto medžio gri:i<iys. j 382a \V BRO\DWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
oria ^hower. ir visi įrengimai, gra-

jos sūnui, mielam choristui

PETRUI K \MINSKI I

-: vit‘a. prie didelio keiio ir e .er<>.
Traukiny.- j Bo. t- na kavz ar.da
•a!->
bj-a . :j rr.in.tė- į Siivej

reiškiame nuoširdžią užuojautą
Bostono Lietuviu .Mišrus ( noras

E-u našlė, parduodu Įiigiai.
Tel. Wilmincton 8-9GK,
Mr.-. M. Ka-:n
12 Davis Rd.
’’ :i:ni!igtor„ Mass. .
( 13

Seniausia ir patikimiausia, of'cialiai su iN'Tl RI. TO LEIDIMU veikianti siuntiniu siun
timo tirma. kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius j LIET i YĄ ir kitus rusų okupuotus
k ra t us

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BROADTVAY
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

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

yra gerai už iiekomendavu-i ir p’atia: žinoma -avo :’ga piaist:1 a. sąžiningu ir greitu patarnavimu.
Š.antiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adn-satą per 5-0 savaitei., oro paštu per 10-12 dier.y.
Aplanke mūsų krautuvę, rasite didelį pa-irinkim a įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamyt» medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. Uu-in- parduodamo-- naša. iskai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.
Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALUS STA NUARTI NIUS SIUNTINIUS, pav. 100'/. vilnonės
angliškos tnedžiagos .'.-kicm- kostiumam
F65.00. t ip pat grynos vilnos nieži:.g.,s 5-kieankoeUur im- ’ ž >55<»O. akordeonai nuo $75.00 iki $98<>.<»». 20 svarų cukrai-s už SV.jk) ir dar dauk kitų. Rei
kalaukite .MČSU KATALOGŲ- I čia paminėtas kainas įeina vi-os išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir vis’ as kita.
.........................
.
.
Jūsų patojfiimui. įvairus vaistai čia pat parupinan.i ir išsiunčiami, i ad reikalui e^ant,^ np ank\kitc
mūsų firma, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningų patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.
I>XRB<» VALANDOS: Kasdien nu., 8:30 ryto iki »i: !0 valandų vakaro:
r-.-nv, i-, e
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki I vai. po pietų.
Vedėja V i K<»1 V S Gi KL< KAS

I

Telefonas A N 8-6029
!

Nuo 9 n to iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest Bmadvray, So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
š nar..’j rū' j, av.- nes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
r SSSR muitą anrao! a siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MUSŲ įSTAK OJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!
I- ’:d; iu
’
iuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daikų ssr;, a ir a<i
siuntėjo ir gavėje adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jui .. šiek kainuoja Įrersiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar gali : a
ti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
na d.žėje, kinius i'-.dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius.
isTMGt I.IFTUVIfcK 4. KREIPKITRS LIETWWRAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI’RISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 v:>.l. rytu i!.i 7 \al. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
YKhfcJA.S: JONAS ADOMONIS

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

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

Office Tel. AN 8-0948

i
f
s it
5 t»

\tlieka
visokius
“plumbing”—
liejam ir gazo vamzdžių įvedimo
r taisymo darbus. Kainos pnei
amos. Pirm negu kų darote, pas
am bi n k it, paklauskit mūsų kainų
Telefonas CO 5-5839
i Mt. Vernon. I’orshister, Mass

ntmti

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vai
oo. bostone, L ir 4th St BAŽ
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamai
das laiko teologas A. JŪRĖ
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarck
universiteto doktorantas ir ver
či Šv. Raštą į lietuvių kalbą,

•OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOC

t

J
♦
i

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

{ Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

{
397

W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

—»

Flood Sąare
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY
SOl'TH BOSTON, .MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

i

