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55-TIEJI METAI

TRYS DEMOKRATŲ KANDIDATAI J PREZIDENTO VIETĄ

Naujas Amerikos Mėnuliukas
Iš Padangių
Amerikos Žemės Palydovas Fotografuoja iš Aukštybių
Žemę ir Perduoda Paveikslus Žemėn; Kol Kas Nau
jas Satelitas Tik Debesis Vaikosi, Bet Nėra Abe
jonės, Kad Padangėmis Skraido Šnipas.
Amerikos
Mokyklų Integracija
praeitą penktadienį paleido
Nekenkia Mokslui
į erdvę naują žemės paly
dovą, 270 svarų metalo ka
muolį prikimštą visokių inDaug kas bijojo, kad pra.
sti uinentų..Naujausias dirb-;vedus mokykių integraciją,
tinis žemės palydovas tuo mokslo lygis mokyklose pa
yra nepaprastas, kad jis pa- gjdarys žemesnis, nes buvo
gal nurodymą iš žemės fo- nuomonių, kad negilų vaikai
tografuoja žemės paviršių negalės savo gabumais susiir paveikslus perduoda že- lyginti su baltųjų žmonių
mėn. Tokių paveikslų jau vaikais,
gauta daug ir kai kurių jų
Pravesta mokyklų integjau yra paskelbti.
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A Ginklų Atsinaujins
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Derybos su Rusais Dėl Atominių Ginklų Bandymų Už*
draudimo Vyks Dedant Pagrindan Rusų ir Anglų-Amerikiečių Naujausius Siūlymus; Iki Susitari
mo Vis Dar Toli; Greit Paaiškės Galimybės.

T Oraanizaciia
’
/ asmerke P, Afriką

Derybos tarp Amerikos,
Anglijos ir Sovietų Rusijos
dėl atominių ginklų bandy---------;mų sulaikymo jau priėjo
Jungtinių Tautų saugumo Ipei silaužymo.
' taryba pereitą savaitę, po 3 [Amerika ir Anglija susitarė
į dienų diskusijų, 9 balsais, j pasiūlyti rusams pasirašyti
dviem—Anglijai ir Prancū- sutartį dėl atominių ginklų
zijai—susilaikius pasmerkė [bandymų sulaikymo, jei ruPietų Afrikos vyriausybę už sai sutiks su kontrole. O tožmogaus teisių” laužymą kie bandymai, kurių dabar
ir
pavedė JT organizacijos negalima susekti, taip pat
e visi yra pasiske’bę kandidatai | prezi cp?o vieta. Kairėj šen. Stuart Symingti gen. sekretoriui daryti žy bus laikinai sulaikyti ir tuo
vidury šen. Hubert H. Humphrey ir.cn. John F. Kennedy iš Bostono.
gius, kad Pietų Afrikos vy tarpu, bus ieškoma būdų ir
Naujas žemes palydovas ĮaclJa sostlneJ Washmgtone
riausybė pakeistų savo rasi tokius sprogdinimus susek
kol kas pasitarnaus oro spė- * nuomon« to
patvy ti- Kennedy Humphrey Kazachstane Buvo
ti ir kontroliuoti.
stinę politiką.
Chruščiovas Grįžo
jikams, nes parodys kur
visose rntegnrotose
Atrodo, kad dabar susi
Tik Dovanų Pešęs P. Afrikos vyriausybė nė tarimas
koks debesėtumas yra vM mokyklose mokslo lygis pu- Persiima YVisconsine Kruvinas Sukilimas
su rusais priklauso
žodžiu neužsiminė apie JT
landenynų ir kur- užsimes- ma‘s. *r antrals metals buv0
tik
nuo
to, ar rusai sutiks
Šį antradienį Wisconsin
Iš Sovietų Rusijos giįžę
Sovietų Rusijos bosas Ni- saugumo tarybos nutarimą
ga audrų centrai. Tokia oro nu ntęs.
...
ir vargu paklausys jos nu- su kontiole, ai gal ir vėl jie
peržvalga iš didelių aukš-- Bet dabar, praėjus^ jau 5 valstijos balsuotojai turės tremtiniai,, kurie dirbo Ka- kita Chruščiov grįžo iš sve- tarimo. P. Afrikos vyriausy- suias kokių nors kliūčių ir
tybių palengvins" oro spėji- mietams, pasirodo, kad moK- prugos pasisakyti, kas jiems zachstano metalo pramonė- čiavimosi Prancūzijoj. Ten
eiisitarimac
Knc
atirlofac
SIISVSV
-------------O
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be,
kaip
ir
Anglijos
bei
geriau
patinka
—
šen.
J.
F.
je
Karagandoje
praneša,
jis
išbuvo
11
dienų
ir
parmo darbą ir tuo gali būti s^° lyips pakilo aukščiau
ateičiai.
v .y r iausybės,
.
„
,,(
naudinga kasdieniniame
jis buvo prieš integ- Kennedy, ar šen. H. Hum- kad spalio 4-5 dd. pereitų sivežė namo daugybę viso- Prancūzijos
phrev.
Abu
kandidatai
pasmetu
Karagandos
metalo
kių
dovanų.
Pats
Chrušciomano,
kad
negrų
klausimas'
Liemokratų partijos viegyvenime.
_ raciją. Pakilo ir juodųjų ir
kutines prieš balsavimą die-' pramonės darbininkai pa- vas irgi neatsiliko ir dalijo Pietų Afrikoje yra to krašto na* 15 Kandidatų, šen. KerBet tei nėra viskas. Neišmokslinimas
nac
rianoSanciai
agitavo'kėlė riaušės prieš nepaken- dovanas dosnia ranka, kaip vidaus reikalas.
neay užtikrino piezident.
paprastai painus naujojo že- !r J°Į“° skt"t“mo tarP v,en<J nas aaugiausiai
kad
derybose su rusais vy
Milvvaukee didmiestyje.
'čiamas gyvenimo sąlygas, kadaise tą darė ir rusų cames palydovo mechanizmas lr ^ltli ne*>elariausybė
atstovauja visą ša
Sen. Symingtono šalinin-, Jau spalio 3 d. darbinin- rai, kai jie išvažiuodavo pa
lį ir iš opozicijos nebus
_
Pietų Afrika Jau
reguliuojamas nuo žemės,1 Dabar paaiškėjo, kad pir kai pereitą savaitę paskel- kai
Temir-Tau vietovėje sidaiiyti po pasaulį.
gali iš naujo fotografuojanmaišiais
integracijos
me,
. .
.
.
•. k i bė
kad jie
varžytynėse išėjo į streiką ii-demonstraPolitiniu atžvilgiu Chru- Pradeda Nusiramini pasipriešinimo jei su rusais
cio satelito
padaryti pinuos tais, sujungus negru ir bal-ij,;’
.
J
,
..
.
~
,,
r
......
i i- - - ■
bus pneita
susitanmo. Toje
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* . .. (Wisconsin valstijoj remia vo pnes blogus butus ir ki- sciovo kelione nieko naujo
---------1
J
pat
dvasioje
pasisakė ir
"ne^’^inai
tre negerove, Vielinė mi.i- neįnešėį didžiu vaislyhig
Pietų Afrikoje vis, pereisenatorius H. Humphrey.
negalės paslėpti savo di- rų mokyklose vaikai buvo *en* kyming on šalininkų cija (policija), maždaug du santykius ir pasitarimuose tą savaitę vyko nėgių nera- Daug kas abejoja, ar iki
ten nėra daug. Didesnės su puse tūkstančiai, nepajė- su de Gaulle nei Chruščio- mumai prieš segregacijos įsdžiųjų karo paslapčių, pi a- mažiau rūpestingai mokomi.
viršūnių konferencijos gali
monės centrų, raketinių’ba- Mokytojams
pasidarbavus ieik-mės balsavime tuiės gė darbininkų riaušių nura- vas, nei de Gaulle visai ne- tatymus ir prieš negrų žu ma bus su rusais baigti de
tas faktas, kad Wisconsin minti ir buvo iššaukta so- pakeitė savę pažiūrų nei į dynes Sharpeville, prie Jozių ir daug ko kita.
lv£rinmU
valstijoj abiejų partijų ša- -vietų kariuomenė, kuri spa- Vokietijos ir Berlyno, nei į hannesburgo. Susirėmimuo- rybas dėl atominių ginklų
Toks šnipinėjimo agentas
*ygl . ’ . , .
.. lininkai gali dalyvauti no- lio 4 ir 5 dienas darbininkų nusiginklavimo ir kitus se su policija žuvo dar kele- bandymų uždraudimo. Tas
padangėse, kelių šimtų my- tai*P jy°M“’'a ų vai ų it- minacinjuose balsavimuose maištą ginklais nuramino klausimus. Paskelbtame po tas nėgių, bet šios savaitės klausimas greičiausiai bus
lių aukštumoje, gal įtikins ir
°
mo s ° ygls net pa' vienos ar kitos partijos kan- ir atstatė “darbininkų rojų- svečiavimosi pranešime pa- pradžioje kraštas pradeda sprendžiamas viršūnių pa
simatyme kartu su kitais
kontrolės bijančius rusus,
1 °*
didatus skiriant, todėl ten Je” tvarką ir ramybę.
sakyta didelė išmintis, kad aprimti.
nusiginklavimo ir Vokieti
rpnuhliknnai
ginčus reikia’ Pietųt Afrikos vyriausybė
kad jų paslaptys nebėra!
republikonai trali
gali piti
eitiirir halbai-! . Susirėmimuose su kariuo- tarptautinius
,
w____
jos
ateities klausimais.
n-rtA žuvo apie čimtnc
’vhnmi 3 o laikinai
__ ± atmainė
__ __
lėl kontrolės Studentai Šiaurėje
paslaptys ir todėl
suoti už demokratų kandi-i menė
šimtas rlnv
dar- cnvoctl
spręsti foilzioi
taikiai rlOl
derybomis,
seną
pa
klausimas bus lengviau
iš
leneviau išPnAp/fn Nc>frrnm<i dat3’ kuris jiems “patinka.” [bininkų, o sužeistų buvo ne ginklais .. .
tvarkymą, kad kiekvienas
spręsti.
ruueua Lneyrunis įraukiama
i-------------------------------negras dieną ir naktį turi
laukiama, kad nemažai re- tūkstantis ar daugiau.
Amerikos naujasis foto
„ ,. _
,
ipublikonų katalikų WisconKazachstano metalo pra-, prnneiirn fla f 'nnlla turėti Prie savęs pasą. Kai
Vėl Kopia Aukštyn
Pietinėse valstijose nėgių sįne balsuos už šen. Kenne- moneje
grafuojantis satelitas dabar
onėje, vario ir anglies ka. kur negrai iš tų pasų sukūrė
Jkraido 440 mylių aukštu- mokslus einantis jaunimas
bet tai tik vienasišdau- svklose šėriau dirbo labai
Lankosi Anglijoje laužus ir tariasi visai atsi- Pragyvenimo kainos, ku
moje, jo fotografijos apara- P^a^®3°.°Y^ pnes rasinę gej;o spėliojimų,
daug vergu, jų tarpe daug
---------kiatę to nekenčiamo pa rios per keletą mėnesių bu
tai galės dirbti 3 mėnesius, diskriminaciją
valgyklose '
tremtinių ir iš Lietuvos.
Šį antradienį Prancūzijos tvarkymo.
vo lyg ir nusistovėjusios,
o pats satelitas liks bėgioti lr, užkandinėse. Pietinių
Dabartiniu laiku daugu- prezidentas gen. de Gaulle į
--------pereitą mėnesį vėl pašoko
aplink žemę ilgam laikui, valstijų vadai bando t, pro- Bosas Trujillo Jau
mas ištremtųjų žmonių turi atvyksta į Angliją, kur jis
į viršų. Bostone pakilimas
2Vasseris Indijoje
l iros Pirmasfs, taip vadijudėjimų užgniaužti
‘Išstoja iš Partijos' dirbti tuos pačius darbus, bus karalienės svečias.
yra gana žymus—vienas su
naši Amerikos naujausias policinėmis
priemonėmis,
kaip ir seniau, bet jie skaiGen. de Gaulle painforTelkia Neutralius trečdaliu nuošimčio.
padangių šnipas, yra tik m«ymu studentų is univer- Dominikonų įespublikos tosi “laisvi darbininkai,” muos anglų vadus apie paKainų stabilizavimas yra
pirmas bandymas šnipinėti
u- panašiais būdais. ilgametis diktatorius Tru- nors ir neturi teisės apleisti sikalbėjimus su Sovietų Ru- Kadangi visi didieji da senas dabartinės vyriausy
bės pažadas, jis yra tiek pat
senas, kaip ir pati dabarti
nė administracija. Bet ne
žiūrint pažadų, pragyveni
gesnis.
didžiųjų magazinų, Kūne yra oeveiK aemoKiatas . .. visokių atmatų pastatytuose jos.
sulmonai pasitiko labai iš- mas brangsta ir tuo būdu
Neseniai Amerikos karo turi skyrius pietinėse valsDominikonų respublikoje trobesiuose. Gyvenimo sąVėliau šį mėnesį gen. de kilmingai, o Indijos vyriau- mažina dirbančiųjų uždar
laivyno mokslininkai sakė, tijose ir ten praktikuoja jau apie 30 metų yra tik lygos yra sunkios, nors dar- Gaulle atvyks į Washingto- sybė turi su juo pasitarimus bius, senelių pensijas ir visų
kad jie ruošia žemės paly- rasinę segregaciją, piketą- viena politinė partija. Da bininkams ir nebereikia gy- 'ną pasitarti su mūsų vy- dėl “neutraliųjų valstybių” pastovias pajamas turinčių
dovą, kurio uždavinys bus jvimus ir organizuoja mažas bar krašte eina bruzdėjimas venti už spvgliotų vielų.
žmonių išteklius.
riausybė dėl tos pačios vir- politikos suderinimo.
ir
prieš
tą
partiją
ir
prieš
sekti ar šnipinėti kitų šalių grupes studentų, kurie kar------------------------------jšūnių konferencijos. Kol! Pranešimai iš Indijos sa
kariškas paslaptis. Toks tik tais ir profesorių lydimi, šalies diktatorių. Savo kai
ikas visokie nesutikimai ir ,ko, kad svečias iš Egipto
P. Afrikoj Dar Neramu
Dar Tariasi su Kipru
lio
gelbėjimo
sumetimais
taikos ar karo reikalui ski-; vyksta į pietines valstijas ir
pažiūrų skirtumai tarp Va-'nOri prikalbinti Indijos va<
riamas ‘dangaus kūnas’ ga- ten bendrai su negrais pro- Trujillo sugalvojo kurti kivvriausvbė
vis
^ai.^ valstybių dar nėra pa- dovus sukviesti naują AziPranešimai iš Pietų Afri
Anglijos
li jau greit pasirodyti er- testuoja prieš rasių skirsty- tą partiją ,kuri su senąja jo
alinti.
J
jos
ir
Afrikos
valstybių
konkos
yra gana prieštaraujan
dar tariasi su Kipro salos
dvėje. Jo vyriausias tikslas mą valgyklose ii didžiųjų partija suvaidins krašte
------------------------------i ferenciją, koki savo laiku tys. Iš valdžios šaltinių gir
atstovais dėl anglų bazių
bus sekti kitų kraštų laido- magazinų užkandinėse.
“demokratinius rinkimus.”
toje saloje. Prieš pažadant Kuba ir Lenkija Prekiaus ibuvo sukviesta Indonezijoj, dime, kad kraštas jau apsi
mas raketas.
Į Jau yra šiauriečių studen- j
diktatorius taip mano.
ramino, bet iš Cape Town
______
Bandungo mieste.
salai nepriklausomybė, sa-!
—
tų areštuotų pietinėse valsti- ;
Kuba ir Lenkija pasirašė
Indija esanti tam priešin- ateina žinių, kad policija
los atstovai sutiko duoti anNegrai
ir
Puertorikiečiai
negSužeidė 20
[jose ir kaltinamų už “kėli- 1
____
glams bazes saloje, o dabar prekybos sutartį, pagal ku- ga, nes ji dar šį mėnesį pra ten dar vis medžioja
. .
New Yorke gyvena tirš- norėtų nuo to pažado atsi- rią lenkai pasižada aprūpin- deda derybas su Kinija dėl rus, kūne tęsia streiką ir
_____
{mą netvarkos.”
New Yorke jungiant gar-l Solidarumojudėjimas
su tai negrai ir puertorikiečiai mesti.
ti Kubą ginklais ir tokiais sienų išlyginimo ir nenori aido ūkišką klasto gyvenivežį prie keleivinio trauki- ’ kovojančiunegrų jaunimu ir sugyvenimas tarp jų yra i Dėl to klausimo derybos daiktais, kurių lenkai patys iš anksto pasižadėti tokioj mą. Negrų streikas valdžios
nio, 20 žmonių sužeista.
.eina didyn.
ko blogiausias.
'tęsiasi jau ilgą laiką.
negamina ir neturi.
konferencijoj dalyvauti.
,akyse yra nusidėjimas.
f
n
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, grindyje visos Lietuvoje
įveikusios politinės srovės
j turėjo savo spaudą.) Tai
Ženevoje posėdžiauja dvi nusiginklavimo konferen
lyra įrodymas ir neginčyti
cijos—viena trijų atominių galybių (Amerikos, Anglijos
nas faktas, kad jokia Lietu
ir Sovietu Rusijos) jau greit pusantrų metų aptaria ato
voje veikusi politinė srovė
minių ginklų bandymų sulaikymą, ir kita, dešimties val
ar kuris nors luomas būtų TIROS padangėje
mai, prancūzai skaito, kad
stybių. aptaria “nusiginklavimą.” Šita 10 valstybių kon
tokioms žiauiybėms prita
velta pasikaštyti.
ręs ar talkininkavęs. Jei at Praeitą penktadienį Ame
ferencija posėdžiauja dar tik kelios savaitės ir kol kas
•
sirado šungalvių, okupantų rikos mokslininkai paleido
daugiau mala propagandos malūną, negu rimtai kalba
talkininkų, tai tokie buvo į aukštybes naują žemės JT ir Pietų Afrika
apie nusiginklavimą. Ta didesnė nusiginklavimo konfe
Lietuvos visuomenės atma palydovą, pavadintą TIROS Jungtinių Tautų organi
rencija svarsto Chruščiovo pasiūlymą apie “visuotiną ir
tos, visų smerkiamos. Ir to Pirmasis. Jei “pirmasis,” zacijos saugumo taryba 3
visišką nusiginklavimą” per 4 metus, kas puikiai skam
kiu būta ne tiek jau daug. tai galima tokių 'satelitų ir dienas svarstė Pietų Afri
ba, bet skambėjimu ir baigiasi, nes Nikita užmiršo prie
Štai. penkiolikai metų daugiau laukti.
kos įvykius ir 9 balsais, 2
savo pasiūlymo paminėti, kaip toks nusiginklavimas bū
Naujas žemės palydovas susilaikius — Anglijai ir
praslinkus nuo tų buvusių
tų kontroliuojamas. Vakarų valstybės pasiūlė savo planą, I
visokeriopų vokiškų žiaury sveria 270 svarų, yra apva Prancūzijai — nutarė pas
pagal kuri nusiginklavimas būtų vykdomas palaipsniui i
bių, dabartiniai Lietuvos lainas ir turi du paklus merkti P. Afrikos vyriausy
ir būtų kiekviename žingsnyje kontroliuojamas.
okupantai ir jų talkininkai niai dirbančius fotografijos bę už žmogaus teisių min
Rimčiau atrodo derybos del sustabdymo atominių
pradėjo rudųjų vokiečių aparatus, kurie traukia pa džiojimą ir negrų persekio
ginklų bandymų. Tose derybose prieita prie pat susita
jvykdintas žiaurybes apra veikslus ir juos siunčia že jimą, o JT generaliam se
šinėti ir išleidžia net atski mėn. TIROS tikslas yra fo kretoriui pavedama dėti
rimo slenksčio. Amerika siūlė susitarti uždrausti tokius
Kairėj senatorius James O. Eastiand (dem. iš Miss.),
rus spaudos leidinius. Bu tografuoti žemės debesėtu- pastangas, kad P. Afrika
atominių ginklų bandymus, kuriuos lengva yra susekti ir
didelis atstovu rūmu priimto civilių teisių įstatymo
vusių žiaurybių viešumon iš mą ir audrų centrus ir tuo pakeistų savo politiką san
kontroliuoti. Rusai prie to pridėjo, kad mažesnių atomi
kėlimas, bešalus jų spaudoje būdu palengvinti oro spėji- tykiuose su to krašto negrų
priešas, dešinėj generalinis prokuroras Wm. J. Rogers,
nių pabūklų bandymas, kurių šiuo tarpu dar negalima
nušvietimas ir kaltininkų kams jų darbą. Bet, kur de gyventojų dauguma.
kuris tą Įstatymą remia.
susekti, būtų taip pat sulaikytas laikinai, kol mokslinin
nurodymas yra būtinas rei besų nėra, TIROS I fotogra Už žmogaus teisių gerbi
kai suras būdus ir juos susekti.
kalas. Deja, Lietuvos oku fuoja žemės paviršių ir gal mą JT saugumo taryboje
Amerikos vyriausybė, po pasitarimo su Anglijos vy
pantai ir jų pakalikai to galės parodyti tokių dalykų, balsavo ir Sovietų Rusijos
riausybės vadu “Dovido kempėje,” sutiko su tokiu rusų Į
darbo imasi propagandos kurie su audromis ir debesi atstovas, tos pačios Sovietų
pasiūlymu ir dabar bus bandoma surašyti sutartis, kurio
sumetimais ir savo įvykdin- mis maža ką teturi bendra. Rusijos ,kuri visas žmogaus
je būtų numatoma uždrausti didžiųjų atominių ginklų
tų žiaurybių Lietuvoje nu ' TIROS vardas yra pada ir piliečio teises yra seniai
J. VLKS
bandymai ir tą draudimą kontroliuoti. Šalia to trys ato
slėpimui. Jie rašo apie tai, rytas iš pirmųjų jo pilno pa sumindžiusi į purvą ir net
minės valstybės pasižadėtų nedaryti nė mažųjų atominių
Jokia diktatūra ar kitos sitikėjimą,. doroviniai ją ar kas jų propagandai, jų oku- vadinimo raidžių (Televi- paskandinus savo piliečių ir
ginklu bandymų ir ieškotų būdų ir tokius dabar nesuse- šąlies okupacija negali ap- do ii žemina,
įpacijai naudinga, ar jų ma- sion Infra-Red Observation kaimyninių kraštų žmonių
kainus bandymus kontroliuoti.
sieiti be
Plokšto- Dar 1889 m. Vincas Ku- ^ny-mu, reikalinga. O jiems Satelite). Jis laksto aplink kraujuje.
Pirma karta dprvbosp Amerika nutiko susilaikvti
ir ivairias šunybes vyk- dirka rašė, kad Lietuvoj at- reikalingas kerštas, neapy- žemę 18,000 mylių greitu
Pmną ka tą derybose Amenka sutiko sus^^ kančių niekšų. Kai šaly prie- sirado tokių šunsnukių, ku- kaPtos kėlimas bei nepasiti- mu ir iš 400 mylių akštybės Pietų Afrikos elgesys su
negrais gyventojais yra
nuo mažųjų atominių ginklų bandymų ir be kontroles. .
nrieš rie “lietuvi naduoda i noli- i -•♦
oei nepobiu
Toks nasižadėiimas būtu laikinas būtu ieškoma Drieatsistojo valdžia P™s n* lieluv|
2, ?• tpoh kejimo sėjimas okupuotos fotografuoja, pagal įsaky smerktinas, bet JT organi
ioks pasizaoejimas outų laikinas, Durų ieškoma pne- 7monių valią, tokia valdžia cijos rankas. Toliau jis sa- Lietuvos žmonių tarpe kar mą nuo žemės, kas stūkso
zacija dar kartą parodė,
ionių ir tokius bandymus kontroliuoti, bet šiuo tarpu turi imtis niekšingų priemo- ko, kad jau pats geidimas tu ir lietuvių užsieny gyve- prieš jo fotografinius apa kad jos balsas garsiai girdi
Aųterika sutiktų pasitikėti Nikitos žodžiui, tik žodžiui nįų, kad galėtų išsilaikyti, atmonyti (atkeršyti) savo nančių niekinimas,
ratus. Laukiama, kad pir si tik tada, kada silpnas sto
be jokios kontrolės. Čia tai ir yra didelė naujiena.
Pereito karo metais Lie- priešams artina žmogų prie į Lietuvos okupantu lei- mas debesų šnipas, kurs gal ja prieš jos “teismą,” o ka
tuvai tek° išgyventi dvi pa- žemesnių sutvėrimų.
_
džiamoje spaudoje tų bu- šnipinės ir ne tik debesis, da stiprus skerdžia, saky
sigailėjimo nežinančias oku- 'Tokių žemesnių sutveri— vusiu žiaurybių tikrųjų kai— bėgios aplink žemę tris mė sim, vengrus, JT balsas yra
pacijas—rudųjų vokiečių ir mų-šunsnukių pereitojo an- tininkų ieškoma ne tiek bu- nesius. Ateinantį rudenį nu [duslus ir tiek tereiškia,
raudonųjų rusų. Kiek švel- tvojo pasaulinio karo oku- vusiu rudųjų okupantų tar- matoma pasiųsti į aukštybes ;kiek vėjo švilpavimas gi
V. actata ctatktiva
, v — a! nesnęje formoje negu karo pacijų metais buvo pas vi- pe, kiek didžioji tos kaltės kitą panašų “debesų šnipą,” rioje.
KLASTOTA STATISTIKA bantieji. Žinant skaičių dir- metais dar ir dabar Lietu- sas tautas, jų susirado ir dali*; suverčiama komunistu o vėliau seks kiti ir įmantre
Mums jau yra tekę kalbė bančiųjų kurioj nors ūkio vos žmonės veika rusų boi- Lietuvos okupantai mūsų išgalvotiem “buržuaziniams sni. Gal kada tokie debesų Dar 2 Afriko* valstybės
šakoje ir žinant, kokį nuo- ševikų okupacijos jungą.
tautiečių tarpe. Tokie oku- ! nacionalistams ” įsakmiai žvalgai sugebės parodyti,
ti, kad Sovietų Sąjungos šimtį
visų dirbančiųjų tas
Diktatūros, karas ir jo pantams talkininkavo ne iš ne^koma kad LiSZje kokias paslaptis Nikita sle Pereitą savaitę prancūzai
statistika yra “guminė.” Jai
negalima pasitikėt, arba ga skaičius sudaro, lengva yra okupacijos yra neapykan- savo'įsitikinimų, bet dirbo įkaįp įr lituose rudųjų vo^ pia savo “miegamajame,” susitarė su savo buvusiomis
pasakyti bendras dirbančių- tos, keršto, melo bei klastų kaip gerai apmokami sam- kiečiu okupuotuose kraštuo tada sunkiai išsprendžia kolonijomis Madagaskaru,
lima tik tiek pasitikėti, kiek ju
skaičius. Bet taip tik ro- ugdytojos. Palinkusiems į diniat Tokių samdytų šun- Mvo vykdomi mSn£
mas nusiginklavimo ar ap ,Senegalija ir Sudanu dėl
mes pasitikime sovietiškos
įvairius nusikaltimus gera snukių ir dabar Lietuvos žydų žudynės. Tų žiaurybių siginklavimo kontrolės klau suteikimo joms nepriklau
diktatūros vadais, tai reiš dosi. štai pavyzdžiai:
Minėtas Jurjevskio staip- proga pasireikšti ir savas okupantai turi ir jų patama- Į prašymai taip sutvarkyti,
simas išsispręs be jokio ne somybės. Mada gaskaras
kia____________
nė už skatiką.
j dabar žinomas Malgašų re
Stalino laikais Sovieti- ?nis Soc. Viestnike sako, sąskaitas suvedinėti su tais, rimais naudojasi.
[lyg Lietuvoje huvo naiki- susipratimo. . .
kas kada nors įskaudino , Tiek rudosios, tiek rau- narni tik valstiečiai, darbi- i Rusai neseniai fotogra spublikos vardu, o Sudanas
jos statistika buvo valsty kad:
;ir Senegalija susijungė i
bės paslaptis. Už išplepėjiStatistikos
metraštis
už dabar atkeršyti. Tokių tarpe donosios okupacijos metais J ninkai, komunistai ir jiems favo mėnulio nematomąją
mą statistikos paslapčių . 1958 metus (psl. 659) nurodo su palinkimais į nusikalti- įbuvo įvykdinta daug viso- i pritariantieji įvairūs “tary- pusę, bet jie nė žodžiu nėra “Mali Federaciją” ir tuo
vadinsis gavusios ne
Maskvos valdovai kaltinin- skaičių dirbančiųjų visose tran mus, žemažiūrių klastingų keriopų žiaurybių ir jos, tos ,biniai žmonės.” O juos nai- užsiminę, kad jie bet kada vardu
priklausomybę.
kus bausdavo nuo 10 iki 15 \ sporto ir ryšių šakose lygų 6 žmonių tarpe okupantai ir , žiaurybės, kiek mažesniu ,kinę keršto sumetimais vi- fotografavo ar bandė foto
Kada išgirsime, kad Mas
metų kalėti, ar Sibire mai- .milionams ir 236 tūkstantims, ieško sau bendradarbiu-tal- užsimojimu vykdomos ir sokie “buržuaziniai nacio- grafuoti amerikiečių “mie kvos valdovai prie derybų
---- -nalistai.” Naikinę dėl to, gamąjį.” Mūsų šalies debe
kas kirsti. Ilgą laiką niekas . jr tai sudarė 7% visų dirban- kininkų. Tuo būdu pačioje 1 dabar Lietuvoje.
okupuotoje
tautoje
okupan

Prisiminkime, kad rudieji kad anie buvę sovietinės sų medžiotojai yra atviresni stalo grąžins nepriklauso
pasaulvj nežinojo, kiek So- čiųjų. Jeigu taip, tai visų dirir nutrauktus paveikslus mybę Lietuvai, Latvijai, Es
vietijoj yra gyventojų. Nie- bančiųjų Sovietijoj turėjo būti tai sėja savimi nepa- —vokiškieji naciai žmones santvarkos šalininkai .. .
tijai, Karelijai, Moldavijai,
rūšiavo pagal tautos kilmę, : Žinoma, tokiuose žiaure- jau spėjo paskelbti.
kas neežinojo, kiek Sovietų ,89,095,000 žmonių. Tame pat
Gruzijai ir kitoms paverg
0 tautas atžymėjo, kurioms jnybių aprašymuose sunku
krašte gaminama anglies, 'puslapyje nurodoma, kad pretoms tautoms?
pbeno, kiek ten yra dirban- kyboje ir visuomeniniame mai jais reikia būti atsargiems, lemta “parinktajai vokiečių ieškoti teisybės, nors tų pa De Gaulle bomba
Belaukiant tų laikų, Afri
giųjų pramonėje, kiek kol- tinime tais metais dirbo 4 mili- nes Maskvos diktatoriams tautai” vergauti savo noru čių žiaurybių suminėti įvy
Prieš išvykstant svečiui kos valstybių skaičius pa
chozuose ir t. t.
onai ir 324 tūkstančiai žmonių visai nieko nereiškia skai ištautėjant vokiečių naudai, kiai ir aukų skaičius dalinai
sieks kelių dešimčių ir
Po Stalino mirties Mas- jr jie sudarė 5% visų dirban- čius pakeisti pagal jų apsi kurioms ateitis numatyta teisingi. Bet visa kita šališ Chruščiovui iš Prancūzijos, juodasis kontinentas pasi
kvos valdovai dar tris me- čiųjų. Jeigu taip, tai visų dir skaičiavimą. Gal jie ne vi vokiečiams veigauti be tei ka, faktai iškraipyti, o kai prancūzai balandžio 1 d. iš darys nemaža politinė jėga.
bos slėpė pagrindinius ša- bančiųjų turėjo būti 84,680,000. sus skaičius iškraipo, bet sės susilieti su vokiečiais kur visai nekaltiems žmo sprogdino antrą atominę Jo balsą girdėsime ne tik
lies ^statistikos skaičius ir tik Valstybės aparate, kooperaty- jie labai dažnai tą daro ir bent artimiausioj ateityj, ir nėms primetama, kas nebū bombą Saharos dykumoj, Jungtinių Tautų palociuje
kurios buvo paskirtos pas ta. Ir ko kito galima laukti prie Reggan vietovės.
195 / metais paskelbė stati- vuose, visuomeninėse organiza- gali daryti.
Dabar
daromas
Amerikos
Chruščiovas siūlė prancū New Yorke, bet ir didžiųjų
tatyti už bet kurių įstatymų iš okupantų ir tos okupaci
stikos metraštį už 1956 me- cijose, kredito ir draudimo Įszams atsisakyti nuo atomi valstybių santykiuose.
tus. Paskutinis toks statisti- taigose, pagal statistikos met- gyventojų surašinėjimas ir ribų ir skirtos sunaikinimui. jos talkininkų ir rėmėjų?
Baltasis, Europos koloni
Suprantama, kad komu nių ginklų, bet svečio nuo alizmas miršta po mūsų aki
kos metraštis paskelbtas už rasti dirbo 1,545.000 žmonių, mes esame tikri, kad čia Lietuvoje, kaip ir visur ki
1958 metus. Jame yra daug arba 2% visų dirbančiųjų. Jei- skaičių niekas nekraipys ir tur, kur įsigalėjo rudųjų nistai Lietuvoje visai nuty monė nepaveikė prancūzų mis. Ateis panaši diena ir
kas, pilna knyga skaičių, $ru taip, tai dirbančiųjų iš viso negali kraipyti, nes tokie okupacija, buvo naikinami li raudonųjų okupantų įvyk- ir jie užsispyrusiai gaminasi maskviniam .kolonializmui.
dalykai padorioje šalyje ne- žydai (ir čigonai). Kartu su dintas žiaurybes, lyg toji tokių ginklų. Bombos iš
bet sąžiningumo nėra nė už buvo 77,250,000 žmonių,
•
*_
daromi. Ir nėra reikalo da jais buvo naikinami ir ko okupacija buvo įgyvendinta sprogdinimas svečiui dar
sovietišką kapeiką.
Rusų socialdemokratų lei- Tame pat puslapyje So- į ryti. Kas kita diktatūros ša munistai, kaip ir visi kiti, ir dar tebevykdoma šilkinė tebesant Prancūzijoj nebu Negrų protestai
džiamamę žurnale “Sociali- vie^ų statistika sugebėjo lyse, kur vienas ar keli kurie drįso prieš okupantus mis pirštinaitėmis. -Raudo vo koki demonstracija prieš Amerikos negrų protestai
stičeskij Viestnik” vasario- kelis kartus pameluoti ir tą diktatoriai gali po statistiką veikti.
nųjų okupantų žiaurybių Nikitą, bet pasekmė Chruš prieš diskriminaciją valgy
-kovo bėn. laidoje E. Jur- daro sąmoningai, nes ir ru- maujoti, kaip ilgaveidė po Prieš žydų naikinimą Lie aukų skaičius nėra mažes čiovo slogos, jis dėl ligos klose, užkandinėse ir krau
jevskij iškelia to statistikos S12 bolševikiški . statistikai jovalą ir niekas negali nie tuvos gyventojų vardu bu nis už rudųjų ir vykdymo kelionę atidėjo, o prancūzai tuvėse tęsiasi. Pietinėse val
metraščio prasimelavimą ir moka skaičiuoti ir žino, kad ko dėl to pasakyti.
vęs prezidentas dr. K. Gri priemonės tokios pat pasi bombos sprogdinimo sakosi stijose baltieji kai kur nori
sąmoningą žulikystę visoje J^e publikai pakiša falšyvas E. Jurjevskij nurodo visą nius ir krikščionių demo baisėtinos kaip ir rudųjų.
negalėję atidėti dėl oro są griežta areštų ir bausmių
eilėje davinių. Tas daroma skaitlines.
eilę sovietiškos statistikos kratų vadas kun. Krupavi
Lietuvos okupantų pave lygų Saharos dykumoj.
“politiką” negrų bruzdėji
prie Nikitos Chruščiovo ir, . Tokių pavyzdžių E. Jur-___
___________
______
Antroji prancūzų atomi mą užsmaugti. Kitur daro
suktybių, o kai Maskvos čius ir kiti įteikė vokiečių dimu jau yra išleisti šie ru
aišku, ne be jo žinios. Duo- jevskij nudero daugiau ir aukštieji ponai pradeda me okupantams protestą ir įs dųjų žiaurybių aprašymai: nė bomba, pagal praneši ma protingiau ir pasitari
sime tik vieną ištraukėlę iš 15 tų pavyzdžių aišku yra, tytis skaičiais, tai gali būti pėjimą liautis žmogžudystes “Hitleriniai žudikai Kretin mus, buvo jau veik tinkama muose tarp negrų ir baltųjų
to straipsnio ir jos užteks, kad bolševikai. su statistika tikras, kad jie meluoja “per vykdyti. Visi dorieji Lietu goje,” “Pirčiupio tragedi karo reikalui. Kitaip sa vadų siekiama surasti ra
kad supratus, jog bolševi- dar° didelį . šmugelį me- visą pilvą.” Tas pats tinka vos žmonės, nepaisant jų ja,” Jurginio “šiurpūs Lie kant, ir prancūzai jau gali mus sprendimas tam nera
kams statistika vra tik tam luoja kiek tik nori ir kaip ir mažesniems Sovietijos įsitikinimų, kilmės ir padė tuvos istorijos lapai,” Egli- gamintis bombų atsargą ir miam klausimui.
tikra forma melo.
nori- Jie gali meluoti, nes diktatorių pakalikams Vil ties, piktinosi tokiomis oku no “Mirties frontas.”
trys atominiai bičiuliai tu Negrų protestai nesiliau
Visame 1958 m. statisti- Jej kas Sovietijoj ir pašte- niuje, Rygoje _.
_____
ar Taline. pantų žiaurybėmis ir kur
Visi tie leidiniai dalinai rės anksčiau ar vėliau juos ja, jie net plečiasi. Areštai
kos metraštyje nėra paduo- kės skaičių kadrilių, negi i Melas jr giesmės apie atei galėjo, kaip sugebėjo teikė pasitarnaus vėliau rašan pakviesti į derybas dėl ato nebeatbaido. Iš areštų, bylų
damas skaičius, kiek Sovie- yėl to protestuos. Nėra ties komunizmo malonumus pagalbą pasmerktiesiems, tiems Lietuvos okupantų minių ginklų bandymų už teismuose kils naujos bylos
tų Sąjungoje yra dirbančių kvailių tą daryti . . . O uz- yra jų duona kasdieninė.
juos apsaugodami nuo mir siautėjimo istoriją, bet kaip draudimo, o paskui gal ir aukštesniuose teismuose ir
žmonių. Bet užtat paduoda- deniuos tegul spėlioja!
ties.
jie yra išleisti, jie tik nu dėl atominio nusiginklavi pagaliau aukščiausias šalies
mi skaičiai, kiek žmonių Sov!et« statistikos prasi- Pak.lbinkim draucu. ir To meto visa Lietuvos po- šviečia liūdnųjų įvykių dalį mo. Įstojimas į atominį klu teismas turės pasakyti savo
dirba atskirose ūkio šakose melavimą primename todėl,
grmdzio spauda smerkte ir daug faktų iškraipo ir la bą ir gavimas nario teisių žodį.
ir nurodoma, kokį nuošimtį kad dabar paskelbti So- kaimynu* užsisakyti “Kelei- 'smerkė vokiečių okupaci bai daug įvykių visai nu jame prancūzams atsieis
J. D.
nemažai pinigų, bet, mato
visų dirbančiųjų sudaro to-.rietu imperijos gyventojų
M Kaina metam* cik $4.00 jos žiaurybes. (Lietuvos po- slepia.
je ar kitoje ūkio šakoję dir- surašinėjimo daviniai u su
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sijaudinęs
pareiškė:
”
Nesias čia tenoriu tik pnsimm- f
NT
Jurkevičius, J. Kancevicius,
ypatingai ausiukai, kurias
ti, kad ji pirmą kaita pa-'?"’, N’ ,Vea<l"?g> Haveihill Naudžiūnai Rarpičienė, A.
iškepė Emil. Styrienė ir pa [ tikėjau! . . Ne . . Nema
mačiau pis Aleknas risiI»well ugmages.a., ges.- Majauskas>’A. Jsauki^ M.
niau, kad aš tiek užsipeldovanojo iškilmėms.
Jniau . . . Ačiū, draugai . . .
kalbėjus paaiškėjo, kad jis lnlmas •*se“-J Xa an< as’ et Valiukevičienė, M. DegesiūJ. V. Stilsonas plačiai Dirbsiu, kiek galėsiu, ačiū!”
socialistas, o aš sandarietis, iA^kaiduoiama Itad^iuo^ nienž>
Aidukonienė, J.
apibūdino drg. Burke kaip Į Po visų ceremonijų J.
bet Lietuvos reikalais buvobug
Šilanskas, J. Yerusevic.us,
Įietuvj ir amerikoną. Jis ir ■Buivydas pranešė, kad sveA. Musick, O. Radziukinieme
vienos
nuomones.
H. J. Burke gimę Lietuvoje, ’čių tarpe yra Šateikos—Li
Šioj apylinkėj tirštai gy- nė, V. Bakanauskas, J. BelJis labai sielojosi savo [vena lietuviai, bet tuose na
bet užaugę Pennsylvani lija Stilsonaitė ir jos vyras
gimtojo krašto likimu, do- muose gyvena daugiausia skienė, J. Hardiman, J. Galjos valstijoje, anglių kasy •Šateika. Jiem kaip tik šian
sniai aukoda\o Vasario 16- netrrak labai neturtingi, di- vinienė, O. Aibikienė, S.
klų srityje. H. J. Burke pa dien svarbi diena—jų vedy
sios proga, buvo malonus, delės šeimos> DO 9 ir po n Bušauskienė, R. Kazlaus
sirinko gėlininko profesiją binio gyvenimo dešimties
paslaugus visiems padėti vaikų Namas‘ labai greitai kienė,
£iene;- O. Jurkevič enė ir J.
ir jis šiandien stambus gėli metų sukaktis! Svečiai ta
ninkas. Stilsonas sakosi pa [proga Šateikas pasveikino
kad io žmona Sarkend°
toi Vfeiems nuoširdus ačiū.
Girdėjau, kad jo žmona del gyventojai nieko nesu-;
sirinkęs spaus tuvininko smagiais plojimais.
rūpinasi vyro palaikus per- spėjo išsinešti—sudegė jų
Rengėjai
darbą ir šiandien dirbąs J. Buivydas LDD 7 kp.
kelti
i
Chicagą.
drabužiai
ir
turimi
namų
-------------------------------SLA. Jų profesijos skirtin vardu padėkojo visiems at
rakandai ir žmonės paliko CHICOPEE FALLS, MASS
gos, bet pažiūros vienodos. silankiusiems į šį pokylį,
L.
J.
Stasiulis
Su pavasariu daug kur ateina ir dideli potvyniai. Vir
Abudu nuo kūdikystės ko šeimininkėms ir rengimo
taip kaip stovi.
Mirė M. Matulevičius
voję už laisvę, už geresnį komisijai: St. Briedžiui, P.
I Mieso valdyba ir Salvašuje ūkininkas Slawson (Maple Hill, Kansas) eina sa
rytojų—buvę socialistai ir Kriaučiukui, B. Spudienei,
tion armija atskubėjo pa- Mhė Motiejus P. Matulevo kornu laukų pažiūrėti—jie paskendę vandeny, o lai
IŠ VIENOS BYLOS
esą nepermaldaujami de [A. Buivydienei ir programą
galbon, davė pabėgėliams vįčius, 73 metų amžiaus, ilkas būtų juos jau arti . . . Apačioje žemėlapis rodo,
IŠAUGO KITA
mokratijos šalininkai ir ko užbaigė.
______
šiltos
kavos ir drabužių, gametis Keleivio Skaityto
potvynio sritį, kur pavasaris su nemalonumais.
votojai prieš diktatorius,
ji Didžioje Lietuvos gy- renl^ami Pel?s drabužiai ir
kyęs iš Vilniaus. VelioDar gana ilgai svečiai
kokie jie bebūtų.
ventoju
masiniu
žudymų
aval
>™Gaisre
^is1903 metais g Lįetuvos
' vaišinosi, šnekučiavosi. Vi šalinių žmonių K. Bielinio tuvių kolonijas, raginant
ugniagesių ir civilių gy- atvyko j Bostoną, iš kurio
LDD 7 k p. nutarė pagerb są laiką nuotaika buvo la 1 paskaitos apie Lietuvos že- suinteresuotus žmones pa- byloje Ulme (1958 m.) tarp tu
^ntoiu*
ti Harry J. Burke už tai, ibai gera. Vienu žodžiu, tai mės ūkio sukolchozinimą iš- remti Forando bilių.
1908 metais išsikėlė į Prošimtų liudininkų savo parokad jis T DD organizuojan uuvu ai urnų iucjvs uiaugų klausyti. Drg. Bielinis šį
vidence.
--r o do
X 6— metu
-—ausiwAteinantį šeštadienį, tuoj dymus davė buvę kruni—
mirė šie iiciutiiii
tis jai daug padėjo. Kada maloni sueiga.
gyveno
Chicopee
Falls
ir
čia
klausimą įdomiai paryški- po žurn. St. Daunio paskai- [nalinės policijos komisarai
Antanina Bao-dnnieU
T
L. Pruseika sukilo prieš
no.
Kadangi
iš
publikos
butos
apie
politinius
įvykius
Alfred
Krumbach
ir
Wil*
Felikso
Batrdono
žmogun
J
os
dirbtuveLDD Narys
LDD narius ir užsimanė
vo labai daug paklausimų, žurnalistų kursuose J. Sa- helm Gerke. Iš jų ir kitų liu- j ’ ... . .. K.1®z. , .
je. Ibnes 8 metus buvo įšėLietuvių Darbininkų Drau Pagerbė mirusį draugą
tai diskusijom laiko nebe-dūnas padarys pranešimą dinir.kų bei kaltinamųjų pa-’T ’
.. «
‘
co J$® į
„
__
giją (LDD) pagrobti i sa
Kovo 13 d. savo susirin liko.
apie socialinį draudimą Di-rodymų jau tuomet buvo! f
VoliAnS °n«likn lin-’ .
Įjudinti žmona Movo rankas, “Naujosios Ga kime Lietuvių Darbininkų
Kitas 7 kp. susirinkimas džiojoj Britanijoj.
aišku, kad ir jie 1941 me_ I d;nAjus vvra Feliksą ir du
Rakau^kaitė*Matulevidynės” šėrininkų suvažia Draugijos (LDD) 7 kp. na ir po jo paskaita’ bus balan
tais yra dalyvavę Lietuvos ' J
L
_ Ccienė, sūnus ir penkios dukvime H. Burke buvo pirmi triai dideliu susikaupimu džio 10 d. Bručo svetainėje,
gyventoju masiniuose žudy sūnų. Palaidota ?u bažnyti- teryS
nėmis apeigomis tautinėse Į Mirusiam Motiejui tebū
CLINTON, IND.
ninkas ir jis nesvyruodamas į pagerbė prieš savaitę mirusį 86-16 Jamaica Avė., Woodmuose. Jie abu tais laikais kapinėse.
Bagdonai yra se nie amžina ramybė, o li
tvarkė suvažiavimą taip, [viena darbščiųjų savo na havene, 3:30 vai. po pietų.
p, ..
. . - priklausė žinomai specialiai ni Keleivio skaitytojai.
kad L. Pruseika iš jo pabė rių Walterį Ambotą.
Mirė M. Darni jonai tiene
egzekucijos komandai “Einkusiai šeimai gili užuojauta.
Kovo
16
d.
mirė
John
Narys
go tik savo keliais šalinin
Biografinių žinių apie jį
Baisioji giltinė aplankė [satzkommando Tilsit.” Abu Tautoras, 51 metų amžiaus,
Ieva Delakas
kais vedinas. Už tą mes aš šiuo tarpu neturiu; tiek
buvusią seną angliakasių prisipažino tose žudynėse palaidotas su bažnytinėmis
reiškiame H. J. Burkei ko galiu pasakyti, kad jam ei
CHICAGO, ILL.
koloniją ir pasigrobė mū- [dalyvavę.
YUCAIPA, CALIF.
apeigomis lietuvių tautinė
didžiausią pagarbą, kad jis nant skersai gatvę iš šaluti
sų gerą kaimynę—kovo 10 Kmmbach 1958 m. buvo se kapinėse.
išgelbėjo nuo Maskvos nės gatvės smarkiai bėgda Lietuviams rūpi senelių d. mirė Marijona Damijo- [suimtas Dortmunde, kai grįMinėjome Kazimierus
Mirė John C. Vatkevidavatkų mūsų organizaciją mas pieno sunkvežimis jį
gydymas
naitienė, 76 metų amžiaus, žo iš Ulmo teismo. Gerke čius, gyvenęs Methuen, ki
Roman ir Petronėlė Sta
ir laikraštį “Naująją Ga j sunkiai sužalojo; nuvežtas
gimusi Armališkės kaime, po karo buvo išbėgęs į šve- lęs iš Papilio parapijos, Ke“
Naujienos
”
rašo:
siai
ir Kazimieras Stašys
dynę.”
i ligoninėn už trejetos dienų
Pjlviškio parapijoj. Paliko [diją ir ten gyveno užsimas- liškių kaimo. Paliko liūdin
Forando
įstatymo
projek

pasikvietė savo artimuosius
H. Burkės adresu pasakė i jis mirė. Velionis buvo vien
liūdintis vyras Jonas, sūnus [kavęš. Prieš pat Ulmo bylą
po kelius žodžius: K. Bieli gungis, laisvų pažiūrų, bet tui paremti kovo 19 d. Jau Zagurskas su šeima Rock- [buvo išaiškintas ir švedų čius dvi dukteris ir tris sū kaimynus kazimierinių pa
nis, J. Žaltys, A. Petrauskas, ijo giminės religingi, jie lai nimo Centre L. B-nės Socia forde, Lll., duktė Martha [teisingumo organų suimtas nus: dukteris Emiliją Bru- minėti. Pradėjo kovo 5 d.
P. Montvila, A. Lapašaus- dojimo reikalą pasiėmė į linė Komisija ir Socialinis Wolf su šeima Cicero, III., [ir perduotas vokiečių poli- zuliene ir Elzbieta Kasiulio- ir baigė kitą dieną. Tikrai
Klubas sušaukė susirinki
nienę ir sūnus Alfonsą, Pet lošė, kiti šoko ir kitaip link
kas, P. Kriaučiukas. J. Pu- savo rankas.
sesuo
Kruopienė
T
e
r
r
a
ei
jai.
Jo
byla
būtų
turėjusi
rėnienė, S. Gaubienė, KazaPer eilę metų velionis mą. Pranešimą padarė Pr. Haute, Ind., ir dvi seserys įbūti sprendžiama kartu su rą ir Joną. Palaidotas su šv. smai laiką leido,
nauskienė, K. Bukaveckas Ambotas veikliai dalyvavo i Šulas, pažymėdamas, kad ir Lietuvoje — Magdalena ir kitais kaltinamaisiais Ul- Prancišksus bažn. apeigo lietuviškai. Vieni pinaklį
mis.
šitose vaišėse dalyvavo
ir kiti.
[įvairiose LDD 7 kp. komisi 'mums, lietuviams, reikia Kotryna,
me. tačiau teisingumo orgasiųsti
savo
senatoriams
bei
Kovo
25
d.
mirė
Paulina
Programos vadovas J. jose, o perkėlus žurnalo
Velionė ir jos vyras la- nai nespėjo tardymus už- Balavičienė. šiame krašte Stanley ir Zuzana Tikniai,
kongreso
nariams
paragini

Buivydas perskaitė sveiki [ “Darbo” spausdinimą į
bai daug padėjo naujiesiem baigti ir bvla paruošti. To- išgyvenusi 54 metus, kilusi Antanas ir Rozalija Janu
mus,
kad
dar
šioj
kongreso
nimus Antano Jenkins-Jan- Brooklyną, buvo ekspedici
ateiviams vykstant į šį kraš- kiu būdu jis Ulme savo pa iš Radvščiaus kaimo. Liko šauskai, Charles ir Valerija
sesijoje
būtų
priimtas
Fo

Saboniai, dr. Laban ir jo
kausko iš Havvajų, LDD jos komisijos narys iki pat
tą. Jos karstas skendo gė rodymus davė kaip liudinin liūdinčios dvi dukterys: Jorando
bilius,
numatąs
socia

centro komiteto sekreto savo mirties.
kas, ne kaip kaltinamasis. sephine Bush ir Julia Rad- žmona, Poloniai, Dominilėse.
linio
draudimo
įstatymo
pa

kas ir Petronėlė Babiliai.
riaus J. Sondos iš Bostono,
Ilsėkis ramiai šios padan Jo ir Krumbacho byla ne vill, sesuo Albina BudaliePaskaita
pildymą
ta
prasme,
kad
ne
LDD 36 kp.—J. Hermano
gės žemėje, o likusiems ar trukus bus sprendžiama nė, Torrington, Conn. Pa
Čia graži vieta
Baigiant kuopos susirir mokamai būtų teikiama me timiesiems gili užuojauta.
ir M. Stepp-SteponavičiejDortmundo teisme.
laidota iš šv. Pranciškaus
Mūsų vietovė graži ir
nės, L D D 35 kuopos Kana kimą atvyko keletas ir pa dicinos pagalba pensinin
kams. A. Gintneris, BabApie tuos du kaltinamuo bažnyčios.
J. Skinderis
sveika gyventi. Tai labai
Kovo 22 d. savo namuose tinkama vieta pensininkam.
rauskas, inž. Jurėnas ir kt.
sius dar nraneština iš paro
šiems pasiūlymams pritarė
dymų Ulmo byloje, kad rastas negyvas Salva Dubic- Lietuvių čia yra apie 50
MIAMI,
FLA.
AMERIKOS ĮDOMYBĖS
[Krumbach 1940 m. i Tilžę kas, 65 metų. Policija pra šeimų ir visi labai draugiš
ir siūlė atspausdinti specia
lius
laiškus
kongreso
na

luk.ktuvininkus
i'’uv0. Pakeltas i gestapo šo atsiliepti gimines, jo se kai sugyvena.
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Pagerbėm
riams ir duoti pasirašyti dir
komisariatą ir ten buvęs serį Emiliją gyvenančią
Amerikos. Joje aprašoma:
ir išrinkome karalienę
Roman Stašys
bantiems
bei
pensininkams.
“referentu Lietuvos reika Worcester, Mass.
Apie kelionę Aliaskon:
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
L. B-nės Socialinė Komisi
Motery Klubo banketas, lams.” 1941 m. perkeltas į
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”;
M. Stonie
AKRON, OHIO
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija;
ja pažadėpo tokius laiškus kuriame buvo pagerbti Ša- Eitkūnų policijos komisariApie Hollywoodo žvaigždes:
Kaip lietuvis vyną,daro;
parūpinti ir išplatinti po lie- tinskienė ir Mockus jų gim ata. Bet prieš tai Krumbach
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
Mirė M. Andronskis
tadienio proga ir išrinkta dalyvavęs masinėse Lietu HAVERHILL, MASS.
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
I SOPHIE BARČUS našlių karalienė, labai gra vos gyventoju ekzekucijose Gražiai paminėjome
Kovo 15 d. mirė ilgametis
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
žiai pasisekė.
Kretingoje,
Palangoje,
Jur

Keleivio skaitytojas Myko
Ežeras, kuriame žmogų* neskęsta;
Vasario 16-tą ją
Banketą pradėjo pirmi barke, vėliau Virbalyje.
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
las Andronskis, 69 metų
«
RADIJO VALANDA
Floridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
ninkė
J.
Neveckienė,
kuri
Krumbach
į
masinių
žuLietuvos
nepriklausomy

Į Visos programos iš WOPA,
amžiaus, kilęs iš Suvalkų
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
jam,
pasikeisdama
su
Šadymų
vietas
pasiimdavęs
ir
bės
42
metų
sukakti
minėjo

krašto. Liko liūdinti žmona
1490
kil.
AM
102-7
FM
Upė po žeme; žuvys bė akių. . .
Kasdien: nno pirmadienio iki
tinsku,
ir
vadovavo.
fotografijos
aparatą.
Kai
me
kovo
20
d.
Gedimino
Ona ir sūnus Stanley LašIr daug, daug kitų įdomybių!
Su gražiais paveikslais.
penktadienio 10—11 ▼«!. ryto.
Šatinskas
pasveikino
su

Palangoje
jis
padaręs
nuo

salėje.
Minėjimui
vadovavo
kauskis, kuriems reiškiame
šeštadienį ir sekmadienį
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
kaktuvininkus.
Mockus
kotraukų,
kaip
žmonės
buvo
Petras
Jankauskas.
Kalbė

nuo 8:30 iki 9:30 rai. ryto
gilią užuojautą.
siunčiame. Kaina 75 centai.
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v. piąs 83-sius metelius,, o kiek šaudomi, jo šefas, Tilžės jo prel. F. Juras ir prof. A.
Tel.: HEmlock 4-241.3
“KELEIVIS”
metų turinti jo žtnona, jis gestapo vadas, jam tas nuo- Lesinskas. Meninę dalį atliPakalbinkim draugus ir
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.
iki
šiol
nežinąs.
traukas
atėmęs
<06 East Broadway
So. Boston 27, Mae*.
tariamai
ko
solistė
Stella
Kasnauskaimynus
užsisakyti “Kelei
CHICAGO 29, ILL
metams tik $4.00
Meninėj dalyj solo dai- gestapo archyvui.
' kaitė ir Franciška Suslevi- viPagerbtas Harry Burke

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis ketvirtas

TOKS BUVO KE LE1VIO BANKETAS PRIEŠ PENKIS METUS—195 5 M. BALANDŽIO 17 D.

IX

>

_

__

Tada Keleivis minėjo savo 50 metų sukakti. Ta proga suruoštas banketas sutraukė didelį būrį laikraščio bičiulių ne tik iš Bostono, bet ir iš toliau. Gausiai
buso atstovaujami Worcesteris, Laurence. Louell. Ilaverhill ir kiti apylinkių miestai, svečių buvo iš New Yorko ir Pennsylvanijos. Visų nuotaika buvo ge
ra. Tikime, kad ir 55 metu banketas sutrauks laikraščio draugus iš arti ir toli. Sukaktuvinis banketas šiais metais bus gegužės 1 d. So. Bostone.

dėmesio kreipti ir į kovą su
“buržuazine nacionalistine

!! Lš Pavergtos Lietus os IĮ
I_

------------------------ANTANAS ŽVIRONAS

žymus socialdemokratas, fizikos profesorius, komunistų
ilgai kalintas katorgoje, grį
žo į Lietuvą visiškai ligonis
ir mirė 1954 m. spalio 6 d.

Apie Antaną Žvironą

--------- i

(61 nr.), tą kovą reikia ves
ti bent jau satyriškais atvai
xaip žmonės priversti net zdavimais,
a t s kleidžiant
seną kluoną griauti, kad tu ‘‘buržuazinio nacionalizmo,
rėtų ką i krosnį įkišti. Nie jo ideologų, jo propaguotokam nesvarbu, jei neturi jų žlugimą.” Be laikraštinių
kur gyventi, nors gyvas į feljetonų nieko tuo atžvilkapus lysk, bet gyviems ka- gju neturima, skundžiasi
pų nėra.
j Radaitis. Ir kovoje prieš rė“Tamstos pasiųsto kalen- Ilginius prietarus satyra gadoriaus negavau. Du kaimy-' lėsianti veiksminga būti.
nai gavo. Gal jų buvo Klerikalizmas dabar einąs
kitokį.”
i ranka rankon su buržuazi....
..
’niais nacionalistais. Užvis
Kauno jiu-oj Jau Per šimtą ^unl<įausįaį bus Lietuvos ramolionų kub. mt. vandens rytojams įvykdyti Kadaičio

Pri f. S. Kairys sveiksta
J. VLKS

Vasario 25 d. aplankiau, specialūs numeriai Prof.
kartu su K. Bieliniu, šv. Jo iSt. Kairys nudžiugo.
Tada ir aš pasiteii-avau
no ligoninėje Brooklyne
slaugomą ii- gydamą Stepo 'pas inž. St. Kairį, kaip toli
ną Kairį. Jį pamačius, pir 'pasistūmėjo jo atsiminimų
mas įspūdis susidarė labai rašomas antras tomas. Jis
: nejaukus—išdžiuvęs, sulie atsiliepė, kad pradėti jo at
sėjęs, bet jau aiškiai sveik siminimai “Lietuva Budo”
stąs. Sveikstąs ir besiįdo- tęsiami toliau ir jau parašy
maująs tiek politiniu, tiek ir ta, spaudai sutvarkyta iki
visuomeniniu gyvenimu— 1907 metų buvusios Lietu
bendruoju ir lietuvių atei vos Socialdemokratų Partivių. Tuoj apipylė mane įjos konferencijos Krokuvo
klausimais kas girdėti, kaip je. Kas parašyta, tai apima
reikalavimą—sukurti
“ža- rieda gyvenimas. Ką žino revoliucinius 1905 metus ir
vintį, gilų savo jausmais ir jau papasakojau. Išgirdęs reakcijos įsigalėjimą Lietu
mintimis bendraamžio ko- ; nudžiugo, kad ir ateityje ža voje. Atsiminimuose daug
votojo už komunizmą pa- da eiti “Darbininkų Balsas” vietos paskirta tų metų Lie
veikslą”. Sunku tai atvaiz- ir kad jo pirmas numeris tuvos įvairių politinių sąjūduoti dėl to, kad tokio pa jau išėjo ir kad Eltos infor - džių tarpusaviems santy
veikslo tikrovėje visai nėra. macijos biuleteniai, Vliko kiams nušviesti, juos pare
ra partijos tarimai iš toli- V. Tarybos leidžiami, da miant gausia dokumentine
mos Maskvos padiktuoti ir bar išeina kas savaitę ir medžiaga. Tam antram at
yra biurokratinės dūšios, kai kada dar išleidžiami siminimų tomui dar liko su

Prie
Kauno pastačius
elektrainę ir užtvenkus Nemuną, prieš užtvanka jau
susidarė “jūra,” kurioj yra
113 milionų kubinių metrų
vandens, o joje viso labo
gali sutilpti vandens net
452 milionai kuo. metru.
Tikimasi, kad ta jūra šį
pavasarį prisipildys, to dėl
ir potvynio Kaune gali ne- kurios tuos tarimus bando
būti, jei, žinoma, užtvanka vykinti, o “jausmai” ir kas
išlaikys vandens spaudimą, kita, reikia prievarta iš sa
. .
...
i vęs išspausti.
Kaip tapti internacionalistu
„
Negali išvengti broko

PROFESORIUS STEPONAS KAIRYS

Antanas Žvironas, žymus
Tiesos vyriausias re- j
socialdemokratų veikėjas ir
daktorius
Genrikas’Zima(E) Vaikų apdaro parmokslininkas-fizikas bolševikų ilgus metus kankintas nas to laikraščio 61 Nr. įa- duotuvė Maskvoje neseniai
Sibiro stovyklose, grižo į šo, kad komunistų partijos pranešė, kad iš 4,000 porų
Lietuva 1954 metais visai propagandos uždavinys yra vaikiškųsandalių,jpagaminligonis ir netrukus mirė.
įkovoti, kad mūsų kolūkiai, tų Šiaulių “Elnio” kombinaštai ką sako apie jį į Vo- 'tarybiniai ūkiai ir visas kra- te, 1,470 porų turi stambius
kieti ia grižęs asmuo, kuris ^tas duotų tėvynei (supi ask defektus.
taipgi ilgus metus kalėjo Si- Sovietų Sąjungai) kuo dau- viršininko pavaduotoja viebiie ir dabar gavo progos £iau maisto produktų.”
name pramonės aktyvistų
Vadinasi,
atiduok
“
tėvypasitarime pareiškė, jog
išvažiuoti i Vakaru Vokieti
nei” kuo (jaugiau produk- |“l>ernai teko išbrokuoti (li
ją •'
tu,
būsi geras “itemaciona- deU kiekį baldų, drabužių,
“irof. Antanas Žvironas
buvo nuteistas kalėti 25 me istas,” o jei ne, tai būsi ind^ bei ūkinių prekių,
į Ypač daug gamybos defek
tus. Iškalėjo 6-7
metus. •nacionalistas.”
Dirbo prie anglių krovimo
į vagonus, bet fizinį darbą
neilgai tekdavo dirbti, nes
sirgo. Jam pavykdavo po 2-3 mėnesius įsijungti i Kul
tu; os-Auklėjimo skyrių, kur
jis skaitė visiems prieina
mas fizikos paskaitas. Tai
buvo žavingas žmogus, ge
ras
draugas.”
(“Novoje
I.usskoje Slovo” kovo 28)

K&imo jie nematė

Laiške iš Lietuvos rašo
ma;
“Miela sesute, rašai, kad
grįžusieji iš Lietuvos eks
kursantai pasakojo, kad
Lietuvoje žmonės apsiren
gt taip, kaip pas jus Ame
rikoje. Taip, miesteliuose
gyvenantieji gali dar geriau
pasipuošti, bet tegu jie bū
tų pamatę, kaip ‘puošiasi
kaime.
“Kaime jie

būtų

tų turi lengvosios pramonės
verčia įmonių produkcija.”
imtis “šiuolaikiniu*. temų.
Kai kuriose įmonėse bro
*. ”
kas
sudaro net pusę visos
(E) Jau kuris laikas, ypač
po Chruščiovo pasisakymo gamybos. Tai taip buvo pa
rašytojų suvažiavime Mas sakyta minėtame aktyvistų
šiuo metu sveiksta po sunkios ligos.
kvoje ir po Lietuvos Rašy pasitarime. Patikrinus pertojų Sąjungos valdybė 'g! belil* lakstančių b?lf,lų
GERIAUSIA DOVANA
plenumo posėdžio, Lietuvos kokybę, didesne baldų dalis nevėžio ligoninės gydytojas
Lietuvos

rašytojus

- . . .
....
. buvo išbrokuota,
rašytojai yra įsakmiai ragi-

D. Didžiulis, 77 metų am

Jei galvojate apie dova
narni naudoti savo kūri Lietuviškas popierius—Ma žiaus. Caro laikais jis buvo
ną savo pažįstamam ar
niams “šiuolaikines” temas. skvos ir Ukrainos leidiniam kalinamas ir tremiamas į Si
Plenumas buvo nutaręs mo
(E) Petrašiūnų popierio
bilizuoti Lietuvos rašytojus
fabrikas
gavo
užsakymą
literatūriniai aprašyti sovie
tinio dabarties gyvenimo (tikriau įsakymą) pristatyti
reiškinius. Konkrečiai buvo į Maskvą 600 tonų geresnio
minėtas net septynmečio popierio leidiniams užsienio
planas, kurio atskirus barus kalbomis. Be to, lietuviškas
rašytojai privalą atvaizduo popierius didesniais kie
ti meniškomis priemonėmis. kiais bus teikiamas Ukrai
Esą, nebegalima atidėlioti nai, ukrainiškai enciklope
nūdienius
pavaizdavimus, dijai leisti.
kol bus išsemtos visos praeities temos. Rašytojų polit- į Mirė gydytojas A. Didžiulis

pamatę, rakai

reikalauja

daugiau

(E) Kovo 11 d. mirė Pa

draugui, tai atsiminkite,
birą už socialdemokratišką kad geriausia dovana bus
veiklą. Po karo buvo kurį šios knygos:
laiką Tauragės apskrities,
Stepono Kairio “Lietuva
vėliau Panevėžio miesto
sveikatos apsaugos skyriaus budo”, kaina $5.50
I
Kipro Bielinio
“Dienovedėju.
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URUGVAJUS
tvarkyti apie 100 puslapių.
Antras atsiminimų tomas
Kaino* kyla į debesis
turi baigtis pirmojo pasau
linio karo išvakarių. Tre Naujajai “baltųjų” (načiam tomui liktų pirmojo cionalistų vyriausybei lei
pasaulinio karo metai Lie dus laisvąją prekybą, vis
tuvoje, dėtos pastangos at kas nesvietiškai pabrango,
kurti savo valstybę, Lietu kainos pakilo iki debesų ir
vos taiybos susidarymas ir vis kyla. Anksčiau dėl to
visa kita, kas sijama su Lie buvo kaltinamas doleris,
tuvos Taiybos veikla iki bet jis jau kinis laikas vie
Steigiamojo Seimo sušau toj stovi (11-12 pezų už
kimo. Tada liktų priminti dolerį), o reikalingiausių
Lietuvos nepriklausomybės vietoje pagamintų prekių
metus.
kainos vis dar kyla. Taigi,
Taigi, tais savo atsimini dabar matoma, kad kaltas
mais dabar gyvena ir sirg yra pramonininkų ir preky
damas inž.. Stepas Kairys. bininkų n e p a s otinamas
Tiesa, jo susirgimas buvo gobšumas ir reakcinės bal
tiek sunkus, kad nebuvo tųjų vyriausybės nesugebė
vietos bet kokiems prisimi jimas ar nenorėjimas tuos
nimams, bet štai, kaip tik gobšius liaudies priešus pa
pradėjo sveikėti, kartu ir žaboti.
mintys ir rūpesčiai ir vėl Dėl tokios padėties, aiš
nukrypo į tai, kas sumesta, ku, visų pirma nukenčia
atsidėjus suplanuota para platieji žmonių sluogsniai.
šyti.
Nuolatiniai streikai
i Taip, prof. St. Kairys
jau sveiksta, bet tiek ligos .Ryšium su gyvenimo pa
paveiktas, kad, atrodo, la brangimu dirbančiųjų tarpe
bai išvargęs, tik lyg prade kyla nepasitenkinimas. Jie
dantis atsikelti ir mėginan griebiasi paskutinės priemo
tis vaikštinėti. Jam poilsis, nės—streiko. Dėl to sostinė
ramybė nuoširdžioje ir rū Montevideo ir kiti didieji
pestingoje priežiūroje bus miestai tankiai palieka be
dar ilgiau reikalinga.
susisiekimo, šviesos, pieno,
Nenorėjova su K. Bieli duonos ir t. t.
niu savo šnekomis ilgiau Paskutinis didesnis strei
varginti sveikstantį drg. S. kas buvo savivaldybių dar
Kairį, jau ir taip ilgokai bininkų ir tarnautojų. Vien
užtrukova, tai atsisveiki Montevideo miesto valdy
nom. O atsilankančių pas bos apie 14,000 darbininkų
drg. St. Kairį tikrai netrūk ir tarnautojų buvo išėję į
sta. Veik kasdien.
streiką.
Būdamas kelias dienas Per mėnesį sostinė atrodė
New Yorke, kur buvau, su kaip karo laukas. Visur bu
kuo telefonu kalbėjau, visi vo matyti tankai, patrankos
teiravosi, kaip sveikata drg. ir kiti karo pabūklai, kad
St. Kairio, kai sužinojo, kad nugąsdintų streikuojančius
ji aplankiau.
nalanžtn iii nnsirvaima
Di^. Stepui Kainui, įsejus
ranlus rimtas gtreikuors ligoninės, dar kurį laiką jančiųjų laikimasis priverbus būtinas poilsis kur nors tė reakcininkų vyriausybę
nuošaliau nuo miesto gyve- su streso vadovybe tartis
nimo, arčiau gamtos, ramio- j,. p0 mėnesio streikas buvo
je vietoje.
laimėtas.
Tada tik gerai sustiprė
M. Krasinskas
jęs, prof. St. Kairys galės
imtis savo užsimoto darbo
PASKUBĖKITE
—atsiminimus tvarkyti.
Taip jau atrodo, kad S. |
-------Kairys dabar yra gal kiek! įdomus Keleivio kalenligos paveiktas, nusiminęs ir dorius jau baigiamas išparkartu susirūpinęs, kad dėl duoti. Paskubėkite jį užsisatos nelemtos ligos teko jam kyti, nes vėliau galite nebenutraukti pradėtas darbas gauti. Jame yra tikrai idoir abejonės spaudžiamas, mių straipsnių ir visokių pakada vėl galės kibti į dar- įtarimų, o kaina tik 50 cenbą ir jį tęsti toliau.
jtų. Šiais laikais tai tikrai piMūsų nuoširdūs linkėji- gu.
mai greičiau pasveikti, su Užsakymus siųsti šiuo adre
su:
stiprėti !
St. Kairio atsiminimų pir
Keleivis
mas tomas, “Lietuva Budo”
636 Broadvvay
jau baigiamas išparduoti.
So. Boston 27 Mass.
Kaip tenka patirti, St.
Kairio “Lietuva Budo,”* K.
TURIME LIETUVOS
Bielinio “Dienojart” ir jo
ISTORIJA
“Penktieji Metai” pasiekė
Lietuvą. Ten labai susido
mėta tomis knygomis. Deja, Dar turime dr. V. Sruo
pavergtoje Lietuvoje jos la- gienės Lietuvos istorijos kelis egzempliorius. Tai di
bai sunkiai prieinamos.
džiausia ir visiems supran“ tarnai parašyta knyga, 947
Kas ieško, tas randa.
pusi. kaina $11.00.

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

'KELEIVIO’ KALENDORIUS
1960-tiems metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
Mirė E. Laumenskienė ijant”, kaina $6.00.
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
Kovo 24 d. Vilniuje mirė
Kipro Bielinio “Penktieji
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
konservatorijos
profesorė metai”, kaina $6.00.
me jau dabar siųsti šiuo adresu:
Elena Laumenskienė, senojas galite gauti ir KeleiKELEIVIS
sios kartos muzikė. Ji buvo vio administracijoje.
636
E. £roadway
gimusi Radviliškyje 1880
636 Broadway.
So. Boston 27, Mass.
metais.
Roston 27. Mas».

Puslapis penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON
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'ircikalhfflinjrc
Maiklo su Tėvu
»

pulkininkas įsako karei
viams toliau priešintis, o ka
da šie atsisakė, tai juos iš
rikiavo sušaudymui. Karei
vis Buret, gelbėdamas drau
ANDRIUS VALUCKAS
gus, nušovė tą pulkininką.
Kalbant apie taiką, kaž ninkais ir dokumentais įro- Nežiūrint to, kad jis priešikodėl yra praleidžiamas žo- dė, kad Sovietų Rusija ir'uosi aiškiai neteisingam
dis žmoniškumas, kuris yra Hitlerio Vokietija Moloto- įsakymui, tas kareivis 1948
platesnės ir gilesnės pras- vo - Ribbentropo sutartimi metais Metze karo lauko
smės už pirmąjį. Bolševikai buvo slaptai susitarusios pa-* teismo buvo nubaustas penk:
•__ __
.___ kalėti.
metams
tą žodį „..„
praleidžia
sąmonin- sidalinti tarp L-n.-nrsavęs šešias ,kiems
gai, l>et kad tų dviejų sąvo- Europos valstybes. Ta šu Paimk me paty&inimui
kų nesujungia kartu ameri- tartis apsaugojo Vokietijos žinomo vokiečių dirigento
kiečiai, tai nedovanotinas rytų sienas ir leido jai pra- Wilhelm Fuertwangler pai neapsižiūrėjimas.
dėti karą. Taigi, ir už karo vyzdį. Jis buvo tik muzikas,
Po daugelio metų sun- pradžią ir už atskirų valsty- politika jam nerūpėjo, jis
kaus patyrimo žmoniją pri- bių likimą yra atsakingos nebuvo nacis ir gr iežtai atsi'ėjo išvadą, -kad taika ir tiek Vokietija, tiek Sovietų SmpuotioTlkraštuose> £
žmoniškumas turi eiti kar- Rusija. Bet . . . toje byloje
tu, o nusikaltimai žmoniš- Sovietų Rusija ne tik kad karinis vokiečių teismas jį
kumui neabejotinai veda nebuvo pakaltinta, bet sė- išteisino iš visų kaltinimų,
prie karo ir katastrofos.
dėjo teisėjo suole- * vienas kaip neturėjusi nieko bendro su naciais, bet kai kurių
Niurenbergo teismas, pa- gengsteris teisė kitą.
smerkdamas nacių vadus,' Toks teisinis neapsižiūrė- kraštų, ypač Amerikos, vie' juos apkaltino tiek nusikal- jimas leido žmonėms šoji opinija vistiek jį apkaltimais žmoniškumui, tiek padaryti išvadą, kad ši teisė tino už . . . nepakankamą
nusikaltimais pasaulio tai- tėra taikoma tik nugalė- opoziciją Hitlerio režimui.
kai ir tarptautinei teisei.
tiems,' bet ne nusikaltė- Kas būtų, jeigu mes, lietuJungtinių
Tautų
viena Rams, ir Sovietų_ Rusija
___________
_________
. viai, pabandytume kaltinti

Dž taiką ir žmoniškumą

‘KELEI VIUI’
sukako 5 S metai
dėti $10 dovanų. Ačiū mūsų
geroms kaimynėms. Klu ui
ilgus metus vadovauja JaGerbiami Keleivio leidėjai, dvyga Keslerienė.
Ač įi So. Bostoną
Rnstnna atvykau
alvvltau----------------------------Aš
19^1 metais ir šiandien čia
SKAITYTOJŲ
LINKĖJIMAI

tebegyvenu.; Žvmgdas tada MAIKIO ,r Tėvo
maz* /Pa^uvelę.
_

J°Je J»S spausdino laiškus
su paveikslais ir dainelėmis,
k?7uos v^.

KRAlils

Musų skaitytojai, atsinaujmdarni prenumeraas ir uzsisa-

T-

k^ndo?ų’

als,unte

s™" Nau^ * *“>

dėj° į*?

Jau skabyti u i-ian įen te- pa atsiuntė šio.

beskaitau.

,

john Kram iš Freesoil, Mich.,

Įdedu....
du doleriu, tegu
.. . tė- atsiuntė $6.25.
vas Padalina su Maiklu
Stella Paplauskienėj iš BratlSu pagarba,
ford. Mass. — $6.00.

Antanas DiparUs

* ♦*

Gerbiamieji,
Sveikinu Keleivį 55 metų

C. J. Martin iš Detroit. Mich.,

atsiuntė $5.50.
Po $5 atsiuntė: A. Reikow iš
Philadelphijos, Pa.,
ir Frank
Bushmas iš So Ashbumham,

komisija suredagavo dvyli- pradėjo puolimo karą Korė-į buvusius Lietuvos veikėjus sukakties proga ir linkiu JMass.
' ką punktų, kuliuose nusa- J?Je» okupavo ir suvirškino už nepakankamą opoziciją gyventi dar 100 metų..
’ Andrius Ambrazats iš Ross1905 metais rudenį aš gy- lan, B. C. Canada — $4.25.
'komi nusikaltimai tarptau- visą eilę Europos valstybių, Smetonos diktatūrai? . .
vėliaus sukėlė kruvinas sker- j Yra gi žmonių, kurie bando venau Morgan, Pa., netoli, Mrs. Mary Subačius iš Kingtinei teisei.
_________________
dynes
Vengrijoj. Anglija ir kitus kaltinti už nepakanka-,Pittsburgho, kur pas drau- ston, Pa. — $2.25.
Tuose punktuose nusikaltimais skaitoma: jėgos pa- Prancūzija bandė
sukelti mą
opoziciją komunistų gą pamačiau Keleivį, vėliau
Po $2: P. Stasytis iš Omaha,
i vartojimas prieš kitą vals- Suezo ginkluotą konfliktą, okupacijai ir režimui. Ma- nuvažiavau į Baltimore, ten Nebr. ir A. Dipartas iš So. Bo—Labas vakaras, tėve! įruoštatarptautinė olimpiatybę> grasinimą* karu, pa»i-įTaiKi, šiai svarbiai
teisei tome, kad šis klausimas, nu- pirma jį atskirais numeriais ston, Mass.
—Jes, Maiki, vakaras da, kursuvažiavę įvairių
ruošimas p u o l i mo karui, dar nėra praktiško pritai- sikaltimas ž m o niškumui, pirkdavau, o vėliau užsiprePo $1.50: P. Kavaliauskas iš
Albuquerque,
N. M.
nesiektas ir aš seniai tavęs šalių sportininkai rungėsi siuntimas ginkluotų politi- Kymo. nei tai plautinio poli- yra gana opus ir painus, la- numeravau.
Po $1: Joseph Saparnis iš
laukiu. \ isą pypkę iščiul-,už gatbę. Kas geriau pasi- niu gaujų į kitą kraštą, pj^jCininko nusikaltėliams pa- bai nevienodai taikomas,
M. Petrulionis
Dracut, Mass.; J. Machonis iš
piau bestovėdamas. Jau bu-i žymėjo, tas ir sa\o tautos lietinio karo kurstymas, te- Santi, nei jų laukiančio tei-i Dabar, kada Sovietų RuBaltimore,
Md.
Moundsville,
W. Va.; Mrs. Nelvau pradėjęs mislyti, kad vardą pakėlė aukščiau. Be rorįstų rėmimą*, svetimos sėj°- Įstatymas tui i būti tai- sįja taip plačiai kalba apie
* * *
lie Poltina iš Nashua, N. H.; J.
pamiršai ką žadėjai.
šito gai bes troškimo, žmo- teritorijos užgrobimas, ir, komas visiems vienodai. .
taiką, reikėtų pareikalauti
Nawickas iš E. St. Louis, III.;
—O ką aš žadėjau?
jS}“ yra dar Įgimtas noras kas svarbiausia, šie nusikal- . Daug nacių ir šiaip vokieponų atitaisyti padarytus Gerbiamieji keleiviečiai,
—Žadėjai man paaiškin- žinoti, kas jam dar nėra ži- timai žmoniškumui:
čių buvo nubausta už nusi- nusikaltimus pasaulio taikai
“Keleivio” sukaktuvinis M- Daut>'irda is Rockfird, 111.;
ti, koks pažitkas iš tų lenk- ?oma- šit3 garbės tioškimą
Iitinis Uut5nJs rasinis kaitimus žmoniškumui ir už ir žmOniškumui. Tik po to banketas jau ne už kalnų v* Kavaliauskas iš Bristol, Ct.;
tyniu po dausas, kurias da- b* nor3 tyrinėti paslaptis kiUtūrinis ar religinis pilie- beprasmišką p r iešinimąsi gabma kalbėtis su tais žmo------ gegužės 1 dieną. Malonu A‘
Kudžius is Detroit, Mich
nes nėmis, kaip veltais pasitikė- būtų jame dalyvauti, bet V' ^ene,ovas is Naugatuck,
bar daro Amerika ir Sovie- šiandien matome Amerikos čiu persekiojima, nežmo- jaU karui "baigiantis,
*
‘
nepateisina nusi- mo> su žmonėmis, kurie mano žirgai jau pailsę, tur- Conn « Tony želaitis is Lincoln,
tai? Kiek bus gero iš to, * ^os P^g0SC“!" niškas elgimasis su pilieT\iliofic! nofc
V..-«. — .
N. H.; Mrs. O. Shlegaits iš
jeiyu, sakysim, Amerika nu- Kariauti
eravę.
ravyz. £u<jymas pavergi-’ x\.čxxuxxiivz9 CXVOXV7XV |^XXXVėVX<7 ĮSC
__________
J OJOg______
DUS namaisx___
P’Oūę,
Jiems DUI uegaiesiu jame uuu, iu
blokš i mėnuli kokį indijo- džiub iki šiol niekas dar ne- mas ’
ortavima8
la_ jturi apsvarstyti, ar duotas nerūpi vien tuščio3 frazės ir dėl siunčiu penkinę ir lin- Sc^nectady. N. ¥.; Mrs. M.
ną, ką?
‘
žinojo, kaip atrodo antro- nin ’
naikinima4 arba
įsakymas yia suderinamas propaganda, o tikrai jiems kiu Keleiviui ko ilgiau lan- Gl,man į Chicago, lli.; Z. Jan—Vietoj naudos, tėvas ji mėnulio pusė, kuri nuo nocįdas
;SU žmoniškumu.
i-ūpi tarptautinė teisė ir tai- kyti savo skaitytojus, skelb- kauskas is Phila, Pa.; J. Gatauvis kalbi apie “pažitką.” žemės nesimato. Bet iuto’buvo pa(jarvta išva-> Bet’ Praktiškai imant’
ka.
ti teisybę, o banketo daly- t,s « Verdun. Canada; v. JonuKodėl nesakai, kokia bus sams pavyko tą mėnulio pu- da. «Nusikaltjmai ;rieš
teisė sunkiai suderinama su, Amerika jokiu būdu ne- viams linkiu maloniai laiką 535 18 Brighton. Mass. ir Mrs.
nauda arba kas bus tomis
nufotografuoti. Jos nuo- k
žmonijos ^
uffuma
,
gyvenimo
Kuris'
atskirti tu
dviejų piaicioui,
praleisti, smagi,
smagiai pašokti, Anna Kunza 18 Oaklaun, Iii.
saugumą, o • X
T»sąlygomis.
••
u• gali Ieisti aujiuiu
IU UViejų
Po 50 centu: J. Yurkštas iš
trauką padaręs paleistas apimai žmo- Sovietų Rusijos valdinm- sąvokų: taikos
žmonišku- pasikalbėti ir t. t.
lenktynėmis
laimėta?
-------- -----------.
.
taip uat nusikaltimai
-----------ir ------------Verdun,
Canada; Mrs. B. Lang
-Nu, tai išvirozyk, kokia h"k ™enuU J-U
lu' niškumui, yra nusikaltimai ka?’ > „ Pa™jaus *ivo gynes tei yra pagrindinė
Marcelė
Matonienė
iš Baltimore, Md.; J. Sherman
bus nauda..
♦
mkas^ ar mėnuliukas.
Heš tarptautinę teisę ir Y^ei, atsisakys pildyti ne- kiausimo eSmė ir viena be
Haverhill,
Mass.
iš Hot Springs. Ark.; A. Sut—Lenktynės, tėve, reiš- _—KazJ.n’Maikl» ar Chry- žmonės, kurie už tai atsa- ^monl.s1klįs komunis?ų.p.ailjT kkos neturi vertės, nekal
;
kaitis iš Ville LaSalle, Canada;
bia kovą už pirmenybę. Be sciovas čia nemeluoja, kaip kingi „ali būtį nubausti.” J®®. reikaIavlmVs: smPin^ bant jau apie svarbią pro
tus kovos nebūtų pažangos; tu rokuoji? Fotografiją juk > Tai gana svarbi pažanga artimuosius
juos Įskųsti, pagandinę pusę.
i J. Paulauskas iš New Britain,
NEATSILIEKA IR
mes dar tebe^ntumlme lengva sufeikinti.
tarptautinėje teisėfe, bft,
D“v^'
Conn.; J. Gumas iš Lewiston,
LAWRENCE
Me.; John Valaitis iš MiddlebuTas pats buvo
džiunglėse, o ne gražiais,1 —As, tėve, tikrai to nezi- gaį}a> jos praktiškas pritai- „T.LJJ
„„ 2ir !
JIE JAU LAIMĖJO
rv, Conn.; J. Gužauskas iš
švariais miestų šaligatviais nau, bet rusai tvirtina, kad kvmas nėra toks sėkmin- Hitlerio Vokietijoj, nes to
Jau
buvo
pranešta,
kad
tai tiesa,
ttesa, jr
jte labai
labai tuo
tuo gaą nes, pavyzdžiui, Sovie- kia gengsterių vadų v<takti”'YJ J Keleivio prenumerato- “Keleivio” sukaktuviniame
ICanfX •
vaikščiotume.
' tai
ir jie
„žudytas ’
? ’ riU vajų įsijungė Mrs. M. ^bankete gegužės 1 d. turėsi- cheųunas
Canada;
—Na jau tiktu nekelk džiaugiasi, tartum būtų at- tų Rusija yra nusikaltusi
Vien^^ncūzas,
Feri^ikls
iš
Hamiltono
Ont.,
Tne
mielų
svečių
iš
Woreeiš
s
„.
awtono
,
--------- x *
*
wi •
tt—-----tos pažangos peraukštai. raaę
raa§ anuą
antrą Lietuvą.
Lietuvą, 11
ir is
iš u- kie
k j e k vi
v j e n am -viršminėtų
Kurtu čia iasi švarųsaidvoką, arba, kaip tu sakai, šąligatvį, kada pilnas miestas
šunų? Jeigu tik eidamas
saidvoku nepasivaktuosi, ir
Įdėsi savo koją į kokį štofa. Ar tu vadini tą pažanga?
—Tėvas per kopūstą ne-

matai i,^i„.v
kalno..

kirjjų, čia gal yra nemenkas
jų mokslo laimėjimas, jeigu tai tiesa.
—Olrait, Maiki, sakysim,
kad jie nemeluoja; bet ką
iš to turi biedni Rusijos
žmonės? Juk tas mėnulio
pikčerio padarymas labai
i Hdaug
lino- kaštavo
‘?
kaštavo, ar
ar nr
ne?
n

.

—Kokio kalno?
—Daug, teve.
—Kalną, tėve, aš lyginu
—Nu, argi tada nebūtų
su pažanga,
kurios
tėvas
ne

...
.
geriau, jeigu už tuos pinimatai žiūrėdamas į menką gus Chruščiovas būtų nupirdalytą ant šaligatvio.
kęs Amerikoj liekai stvų

• —Nu, gęjai pasakok to- nuo visokių kvarabų?

nand Bure,? nepaklausė savo viSo pilk Chariy
įsakymo. Buret tarnavo 23
artilerijos pulke ir 1940 metais birželio 20 d stovėio
tais Dirželio zu a. stovėjo
pne
Germansville.
Prancu.. .
,
. ,
.
nasakv- zija jau buvo pasidavusi votau pasaKy kleėiams, karo veiksmai vipiemenų za- šame fronte sustabdyti, bet

punktų, bet teisman nėra
patraukta . . .
jau Niurenbergo bylos
metu iškilo nesklandumų,
nes nacių byloje vokiečių
advokatas dr. Seidl liudi-

.
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siu, kad tai yra
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LietUvOj

piemenys

tajp daiydavo; katras būdavo toliau akmenį numeta,
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Dabar mūsų bendradabis
M. Stonie praneša, kad ir iš
Laurence rengiasi atvykti
nemažas laikraščio pnetelių
būrys. Malonu girdėti ii-

ir
V°^liuS * Will°w
Rlv*r> K“adoj Jie surado
p0 du n,aujus badytojus ir
gavo dovam* St* Kaino
“Lietuva Budo,” ku.
‘
’
rios kaina yra $o.o0.
lauksime.
;
.
.......
rasciui paramos, širdingai dePaban(ivįit Tamsta ši.
kojame.
,
..
(ovan4
SANDARIETĖS UŽIMA
Administracija
gaui.

VISA STALĄ

DIRŽAS IR JAM REIKALINGAS

Iš veiklios sandarietės 4OSŲ ATSTOVO ANGLI
Onos Kropienės sužinojo JOJE NAUJAS ADRESAS
me, kad Bostono Sandaros
Moterų Klubas Keleivio su
Dabar jis yra toks:
kaktuviniame bankete tarė
J. Venckūnas,
si užimti visą stalą ir prie
1, Raewell Crcscent
Orbiston, Bellshill
savo sveikinimo nutarė pri-

arba
piateSnį griovį per
goka> tas kitiems su špyga

Gal panoses išbadydavo.

bau, jei tun ką pasakyti, jtada ir Lietuvos žmonės, __ jęe
Amerikos
—Tėvas nori žinoti, koks gautų kokių pilių nuo su- ]gpktvnės su Rusija yra lareikalas Amerikai ir Sovie- katu?
į bai rimta kova. Sovietų santų Rusijai lenktyniauti dėl j —Taip, tėve, mūsų aki- tvarka jos nepažįstantiems
erdvės užkariavimo, kurios mis žiūrint, geriau būtų vargo žmonėms* daug kur
užkariauti iš tikrųjų negali- duoti ligoniams vaistų, ne- atrodo geresnė, negu Amema, ar ne taip?
gu nematomąją mėnulio pu- i nkos, ir dėl to komunizmas
—Vot, vot, pataikei, kaip sę fotografuoti.. Bet mūsų plinta. Jeigu savo raketų
pirštu į „.j..
medų. Taigi .•ir pasa Amerika irgi leidžia milio- demonstracijomis erdvėje
nūs dolerių panašiems tiks- Rusija įtikins pasaulį, kad
kyk, koks čia reikalas.
-—Aš jau aiškinau tėvui, lams, ir tuos milionus iš- ji jau pralenkė Ameriką ir
kad kiekvienas žmogus nori traukia mokesčiais iš savo mokslo laimėjimais, tai ji
būti pranašesnis už kitus. žmonių kišenių. Bet kaip tą galės gauti dar daugiau sau
Toks noras reiškiasi net ir pinigų leidimą dabar sulai- pritarėjų. Amerika to nenopas vaikus. Jeigu vaikas ne- kyti? Amerika veda įtemp- rb t0 dėl ji ne tik erdvėje
gali pats pasigirti prieš ki- tą kovą su Sovietų Rusija nOn savo garbę palaikyti,
tus, tai giriasi savo šuniuku,! už pirmenybę. Ta kova yra bet įr grynais pinigais silparba vyresniuoju savo bro- ■ labai įdomi, nes ji vedama resnes šalis remia, milioliu: “Aš jūsų nebijau; ma-iue ginklais, gyvybę ir turtą nus dalija, kad jos nenuno brolis gali jums visiems i naikinant, bet šaudant į kryptų Rusijos pusėn. Tainosis sugurinti!” Paaugę ‘erdvių platybes raketas. Erėia, tėve, ne Lietuvos pievyrai stengiasi pasižymėti dvę virto rungtynių lauku, menu žaidimas.
sporte, štai, šiomis dieno- kurį uoliai stebi visos mūsų
_nu, jeigu taip, tai reimis Kalifornijoj buvo su-.žemės tautos.
kja sakyti amen, ir dac oi.
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‘Keleivio’ 55 Mėty Sukakties Proga
KIEKVIENAS. KAS TIK NORI, GALI GAI TI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ

Anglijos ministerių pirmininkas Harold Macmillan
susega diržą skrisdamas su prezidentu iš Washingtono i Camp David. kur tarėsi dėl bendros laikysenos
atominių ginklu handvmų uždraudimo klausimu.

Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO ki-ygą
“LIETUVA BUDO.’’ 415 puslapiu, didelio formato, gražiais
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir
įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lie;avis
turėtų perskaityti. Knyga parduedama už $5.50.
ĄRBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA.”
327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais virš-Jiai.-. Kny
goje surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par
duodama už $5.00.
Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenumera
tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs,
arba nebeskaito jo l,ent du metus).
Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.

KELEIVIS, SO.

Puslapi? Segtas

No. 14, Balandžio 6, 1960

BOSTON

Iš LENKTYNIŲ L Al’KO Į LIGONINĘ

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys’

Vieną sekmadieni Ona su Juozu išvažiavo kiek
vėliau, kaip paprastai ir tiamvajai nebuvo tiek prikimš
ti.. Kada išlipo prie Spot Pond, iš pievos pusės ėjo besi
veržiančios iš šimtų, gal tūkstančių krūtinių ratelio dai

nos garsas:
Oi, tu, karvelėli, mėlynas paukšteli,
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonas sėja?
Prisiartinę pamatė nepapi aslai dideli nušvitusių vei
dų ratų. Pašaliais buvo matyti kiti sustoję būriais ir kai
kurie, matyt, neseniai atvažiavę, nustebę pusiau praver
tom burnom stebėjosi tokiu dideliu suėjimu. Vieni supa
žindindavo kitus ir droviai spaudė nuo darbo sugrubu
sias rankas. Visokios tarmės girdėjosi ir kiekvienas sten
gėsi arčiau saviškių prisilaikyti. Viduryje maišėsi Onos
brolis Jonas, dažnai kviečiantis nedrąsius Įsijungti i rate
li. Ona stebėjosi Jonu: koks jis drąsus pasidarė, kaip
žino, kur ir koki žodi pasakyti ir su mokytesniais moka
bendrauti. Atokiau pakrūmiuose stovinėjo nedidelis vy
rų būrys, kurio viduryje gražiai apsirengęs šviesus vy
ras kaž ką Įmantriai aiškino. Jonas priėjo prie jų ir
paragino:
—Vyrai i ratą. Spėsit išsikalbėti. O draugas Balvo
čius kitą syki galėsi didesniam būriui aiškinti.
Ona išgirdo šalia vyrus šnekančius:
—Žiūrėk, Gražuliukas ir socialistų kalbėtoją Balvočių i rateli nuvarė. Tas Balvočius, sako, labai mandras
vyras, i advokatus mokinasi. Ana šitas šviesplaukis. Sa
ko, ir Gražuliukas prie socialistų dedasi.
Tuo tarpu Įjungęs naujus žmones ir sudaręs naują
ratą, Jonas užtraukė:
“Kaip puikios rožės giažiai žydž, ir medžiai svyruoja.”
a:_ i_____ i, ų tuojau pritarė dainai
irrandine Susi
šimuti uai;
ii

šitie vaizdai rodo, kokius “pokštus’’ krėtė automobilis, kai Bitner varžėsi 100 my
liu lenktynėse Atlanta, Ga. Vairuotojas išliko gyves ir ligoninėj sveiksta.

LAISVĖS VARPAS
Žodis laisvė — nenukaltas —
Neištirps, kaip sniegas baltas,
Nepraūš audroms, nei vėjais,
Nei padangių debesėliais.
Laisvė, laisvė — žodis šventas.

Jos galybė neišsemta.
Žodis laisvė tai gyvybė,
Tai aušra, akių šviesybė . ..
Laisvės Varpą, kurs gaivino
Ten, kur vergai tapo laisvi.
Tiktai mano tėviškėlėj,
Ten iš bokšto jį iškėlė,

Laisvės Varpas, kurs gaivino
Algirdo ir Gedimino
Stiprią dvasią mūs tautoje
Būt laimėtoju kovoje,
Kuri broliai fabrikų
Prakaitu sunkių darbų
.1 £■'
Paaukojo mūs tėvynei
Skelbt laisvai gadynei.
Bet tikiu ateis dar dienos —
Kai lietuviai stos kaip vienas, /
Ir sugrius vergija baisi
.
Ir sugris tėvynei laisvė.
j
O tada, tada, kas gali,

mai įeikės iš naujo išmokti
darbą arba mažų mažiausiai
susipažinti su naujais dar
bo reikalavimais. Moterys,
kurios iš anksto pasiruoš
tam ar kitam darbui, turės
geresnių galimybių jo gauti
už tas, kurios bus nepasiįuošusios.
Naudinga šių dienų šei
mininkėm, manančioms vėl
'eiti kur nors dirbti, pagal
voti apie galimybes pasi
ruošti naujiems darbams.
Darbdaviai, neturėdami pa
kankamai paruoštų vyrų,
gali priimti ir moteris Įvai
riems darbams, kurie ank
sčiau moterims buvo nepri-

: einami.

ir visus kraštus, kurie tada vo tikrojo atradėjo Kolum
įbuvo žinomi šiaurėje. Taip bo vardu. Vienas vokiečių
tas žemynas ir gavęs Euro geografas, pagerbdamas kė
glis kartus Į šį kraštą kelia
pos vardu.
Azijos vardas bus kilęs iš vusį italų keliauninką Ameasiru žodžio “acu,” kas 'rigo Vesucci, pavadino ŠĮ
reiškia saulėtekio kraštas. žemyną “Ameriei terra,”
Graikai taip pat “asia” va tai yra “Amerigo kraštas.”
Tas pavadinimas prigijo,
dino tą šąli, kuri buvo nuo
į o Kolumbo vardą šiandien
jų rytuose. Australija yra mažiau [turi tik viena Pietų Ameri
sias ir vėliausiai atrastas kos valstybė—Kolumbija.
žemynas. Jūrininkai ir geo
V. F.
grafai jį vadindavo “tena
australis,” tai yra pietinis
kraštas. Taip tas vardas ir KELEIVIO KALENDORIŲ
GALITE GAUTI
prigijo visam žemynui.
Graikų ir romėpų laikais
Norwoode Lietuvių Klube
tebuvo žinomi tik Afrikos vakarais pas F. Ramanaus
šiaurės pakraščiai. Romė ką.
nai susipažino su viena vie
Lawrence pas M. Stonie,
tinių giminių prie Kartagos
(netoli šiaudieninio Tuni 57 Sunsett Ave.
Brocktone pas A. Strumsso), kurią pavadino “afri.”
ki,
109 Ames St., Montello,
Pirmoji romėnų kolonija
ten ir buvo pavadinta Afri i Mass.
ka, o vėliau tas vardas teko ■ Worce»tery V. Skrinsko
ir visam kontinentui.
vaistinėj — Ideal PharmaAmerika nepavadinta sa- cy, 29 Kelly Sq.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ANGI.Ų-LIETUVIŲ KALBU ŽODY
labai vaizdžiai ir (domiai parašyti
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
lapiai, kaina ............................ $4.00
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
šeliais, iliustruota. 416 puslapių,
istorinis romanas iš žemaičių krik
didelio formato. Kaina .... $5.50
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

t

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50
1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ____ $4.50
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Kaina ........................................... $6.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko jmenės santvarka ir kodėl ji dar
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
keisis. ’Kaina ........................ 25 Ct.
na ........................................... $5.00.
♦
'Šfi.TUSIEMS NEGRJŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
karui einant prie galo tūkstančiai
paruošė Anicetas Simutis, daugy
Petuviu bėgo j Vakarus' nuo ru
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
apie lietuvius visame pasaulv.
464 psl. Kaina ........................ $6.50
SUŽADĖTINĖ. .T. Titinio 15 trumpų
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 parašvti vaizdeliai su
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J.
kaina ...................... -................ 50 Ct.
Balys ir J. Žilevičius, 326 dsL.
kaina .......................................... $5.00 LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
Amerikos lietuviams, 144 pusla
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
pių. Kaina ................................. $1.00
dedantiems
angliškai
mokvtis.
duoda ištarimą, angliškus pasikal. CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.
trrose dalyse, kiekviena dalis »o
$2, a ra visos 3 dalys........... $6.00
MARLBOROI’GIT'S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge- NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu,
kytis angliškai kalbančiam. 141
viškų ir kitu tautų valgiu receptu.
psl., kaina ............................. $1.25
132 puslapiai, kaina............... $1.25

kabino rankos. Ona su Juozu irgi Įsijungė i ratą ir pasi
C. C.
juto visos minios alsavimo dalyviais. Ona sukosi ir dai
nos žodžius tarė, bet kaž kaip prislėgta mintis vis kar
ŽEMYNU VARDAI
tojo girdėtus žodžius: “Sako, ir Gražuliukas prie sočia-listų dedasi.” Kas tie socialistai, Ona tikrai nežinojo. Į
Europos žemyno (konti
Ji tik suprato dar iš Lietuvos, kad socialistai eina prieš
nento) vardas greičiausiai
valdžią ir kad jie via kaž kokie kitokie žmonės. Bet, kad
yra kilęs iš finikiečių kal
jos brolis Jonas būtų socialistas, ji niekaip to negalėjo
bos. Finikiečiai gyveno Ma
suprasti.
žojoj Azijoj dar prieš Kris
Onos susimąstymą išblaškė Juozas, smarkiai su-*
taus gimimą. Jie buvo žy
Plauks Į Nemunėlio šalĮ,
spaudęs jos ranką ir tiesiai ir Įžūliai Į akis jai dainuoda
miausi tų laikų jūrininkai ir
Ten iš naujo plėšt dirvonus,
mas: “Duok rankelę, eik ratelin, eisim pavaikščiot.” Jo !
pirkliai ir jie jau tais laikais
Kuri sodybų milionus.
žvilgsnis, rodos, kiaurai ją perveria ir ji malonios šilu- {
drįsdavo jūra pasiekti šian
O sutaupę mes skatiką,
dieninę Angliją. Jiems da
mos kutenama, pusiau sumišusi, maloniai jam šypsojosi.
Nuliedysim varpą kitą
bartinis Europos žemynas
Jiedu pakartotinai vienas kitą išvesdavo rate ir Įkaitu-!
Ir iškelsim virš pušyno
buvo “šalis tamsioje šiaurė
siais kūnais vienas i kitą šliejosi. Jie neapleido nė vie
Vilniuj — kalne Gedimino.
je,” o tamsumą finikiečiai DEMOKRATINIO SOČIA L TZ M O POPIERIAI IR LIETUVA, kunigo
no žaidimo, lyg bijodami būti nublokšti i kitus sūkurius
M. Valadkos parašyta knyga, 250
vadino “ereb.” Mokslinin
PRADAI. Populiari ir naudinga
ar išeiti Į skirtingus pakrančius. Pagaliau, žaidimui su- i
Jadvyga Grąžuiienė
fus’apiu. Kaina.......................... $2.50
knyga šių dienų klausimams su
kai sako, kad iš to žodžio
prasti. Kaina ............................. 50c.
\ KISS TN THE DARK. .T. Jazmino
stojus, pasitraukė Į pašali ir susėdo po medžiais. Miglo
(Skaitytas Laisvės Varpo bankete Bostone)
r atsirado Europos pavadi
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
DIEVŲ
MIŠKAS.
Balio
Sruogos
ne

tomis akimis vienas Į kitą žiūrėjo. Praeidami pažistami
na kietais viršeliais $2.00, o mink
nimas.
užmirštamas aprašvmas, ka jis ir
štais viršeliais ........................ $1.00
jo nelaimės draugai iškentėjo na
juos užkalbino ir jie lvg apsidžiaugdami pne jų prisijun
O graikų garsusis poetas
cių koncentracijos stovykloje. 4a3 ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
gė. Įtampa išsiblaškė. Vakarop “strytkariai” ėmė vežti
puslapiai. Kaina.................... $5.00.
Homeras, gyvenęs
kelis
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
jaunimą namo. Prisipildydavo tramvajai aklinai, bet
šimtmečius prieš mūsų erą, MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
i Europos vardą poetiškiau
galėjo suimti tik mažą laukiančios minios dali. Nusibokieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
toks tvanas bū*i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
aiškina. Jis sako, kad grai
dėję laukti eilės, Ona su Juozu nuklaidžiojo Į sali ir ėjo
SCNCS. Andriaus VaiucPer paskutini dešimtmeti kuri šiandien jau galvoja kų vyriausias Dievas Zeu- NEMUNO
BOL
ko romanas iš 1^5 metu Suvrlki- j SOCIALDEMOKRATIJA IR
aplink vieną mažesnių ežeriukų, kurio pakrančius karklai
,
_ _
. ..
• pastebėta, kad vis daugiau po kelerių metu vėl pradėti sas pavogė finikiečių gra
jos ūkininku suki’įmo prieš Sme.
ŠEVIZMAS. Pacai Kautski, nautonos diktatūrą. Pirma dalis 390
j»”siomis žinio.'is papildyta tuo
denge. Juozas stipriai ją suėmė ir bučiavo į lūpas. Onai :moj-erų grįžta Į darbą sulau-1 dirbti ir tuo būdu sutaupyti
psl. Kaina.................................... $3.00.
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
žuolę, kuri vadinosi Europa,
viskas sumišo, bet paskui viskas nušvito. Vietovė pasi- : kusios 35 metų amžiaus, fai pinigų vaikų tolimesniam
ir jai padovanojo Graikiją NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valu»- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
darė labai graži ir artima, o žmones atrodė visi malonūs, yra kada jų vaikai pradeda mokymui ar padėti savo vyko romano antroji dalis, 426 pus
rašė E. Vandsrvelde, vertė Vardū_
lapiai. Kaina ............................. $4.00
nas.
Kaina ........................... 25 Cnt.
mokyklas lankyti.
rui išmokėti namų skolas ar
JI LAUKIA
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io TAVO KELTAS I SOCIALTZMĄ.
Skiačiai rodo, kad dabar daugiau sutaupyti vėles
Juozas ir Ona rimtai apsitarė. Nutarė vedybas ati
meninių formų nlėtoiimosl pagrin
Parašė Iženas Rliuihas. Trumpas
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
dėti, kol jis baigs kursus ir kol galės susirasti butą ir su dirba apie 36% moterų virš nėms dienoms.
ga su daugvbe paveikslų, gerame
35 metų amžiaus,o prieš 10
Kuri apie tai galvoja, ta
popieriuje. Kaina .................... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
sipirkti kas reikalinga. Tuo tarpu kibo abu Į darbą ir
metų jų'tedirbo tik 30%. jau šiandien turi apsispręs
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU
TAKELIU, K.
B.
taupė pinigus. Laiko nulikę visur kartu eidavo. Jonas
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
Tačiau žinovai mano, kad ti, kokį darbą norėtų imti
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
juos kartą užkvietė ateiti Į socialistų susirinkimą. Atėjo ateity minėto amžiaus mote ir turėtų pradėti tom ruoš
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve DĖT, LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
vos socialdemokratu raštai dėl bol
jie pavėluotai ir rado aukštą liekną vyrą, pasakojantį rims vis sunkiau bus darbo tis kiek galima greičiau. Ji
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
TIKRA
TEISYBĖ
APIE
SOVIETU
voje. Kaina........................... 25 Cnt.
kitiems, kaip jis Nevv Hampshire miškus kirto. Pasa gauti.
turi Įsisąmoninti, kad jai
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
kojo jis nesikarščiuoriamas ir nuosekliai:
Jie sako, kad netrukus teks greičiausiai susidurti
mo istorija ir valdyme praktika.
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL
Labai daug informacijų, 96 psl.
—Dirbom po 12 valandų per dieną šešias, o kartais daugiau vyrų varžysis dėl su didesniu daibo ieškan
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
Kaina ...................................... 50 Cnt.
čių
jaunų
vyų
skaičiumi.
ir septynias dienas savaitėje. Pirkti vašką reikėjo kom darbo, todėl moterims bus
VI.TKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kod'il mūsuose nė
Per pirmuosius šio de
panijos krautuvėje ir niekas negalėjo iš skolos išlysti. vis sunkiau darbo gauti.
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
giame dešimtmety bus:šimtmečio penkerius metus
Snapsą visiems per prievartą siūlė, o kas atsisakė pirkti,
popiera. Kaina ......................... $5.00 SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
tai iš to nutaikę pinigus išvogdavo. Pamačiau, kad pa daug didesnis ieškančių dar greičiausia dar nebus pa
AR ROMOS POPTEŽHTS YRA KRI.*
priklausomybės galo 1795 metais.
kankamai
paruoštų
jaunuo

bo
jaunuolių
skaičius.
Šis
STAUS VIETININKAS? Parašė
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
puoliau čia i ‘nevalią’ ir sunku bus išbėgti. Taigi uždarbį
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
veikslų, 396 psl., geras popierius,
padidėjimas susidarys dėl lių, to dėl darbdaviai turės
gavęs, vis apsimesdavau girtas. Kiek snapso reikėjo pirk
pažinti. Kaina ........................ $1.20
kaina ........................................ $10.00
didelio skaičiaus užaugusių savo dėmesį kraipti į senes
ti, bet tik dėl vardo. O šiaip ėmiau pinigus slėpti, kad vaikų, gimusių antrojo pa nius darbininkus ir moteris,
MILŽINO PA UNKSMĖ, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mygos triloriška istorijos kronika, 78
kolaičio romanas trijose dalyse.
niekas nepajustų. Dvejus metus išdirbau toje baudžiavo saulinio karo metu ir po jo, bet vėliau bus blogiau — Mažytė Catherine Vesey
psl.. didelio formato, gera ponieAutorius, pats buvęs kunigas, ap
ra, kaina...................................... $2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
je, kol pasitaikė proga ištrūkti. Ten dar yra likę ir lie didelio “Baby-boom” metu. jaunų vyrų varžybos bus di labai laukia savo dėdės An*
dėjo kunigystė* dėl moterystės.
KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ?
Visos trvs dalys įrištos į vieną
thony Armstrong-Joties ve
tuvių, bet, atrodo, kad jie jau Įprato snapsą gerti. Tik Ši karta kaip tik išeis į dar desnės.
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
knygą, kieti viršai, 631 puslapis.
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.
Be abejonės, kai kurios stuvių. kurios bus gegužės
naujus, kur galima, reikėtų perspėti.
bo rinką ir susidurs su Į
Kaina ................................... $6.00.
5
d.
Jos
dėdė
veda
Anglijos
Kalbėjo dar keli' vynai. Kiti kėlė klausimus. Paga darbą grįžtančiomis vidu moterys, grįžtančios į dar
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
bą, gali pasitikėti- savo su princesę Margaret.?, o vie
tinio amžiaus moterimis.
liau atsistojo Onos jau matytas Balvočius.
KELEIVIS
šita padėtis turi rūpėti gebėjimais ir patyrimu, ku na iš pamergių bus ir ma

Bus sunkiau darbo gauti

(Bus daugiau)

1 namų ruošos šeimininkei, rį jos jau turi, bet daugu-

žoji Katriukė.

636 E. Broad way

------ :

So. Boston, Mass.

]
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KELEIVIS, SO. BOSTON

No. 14, Balandžio 6,1960

PARDUODU ŽEMĘ
Radijo žinios
originalus minčių dėstymas Atidaryto J. Pautieniau* Lsland, V. Sidzikauskas iš
: Bridgev ster. Mass., West Skreet,
kūrinių paroda
New Yorko, Ramanauskai
apie kurį nors lietuviškos
parduodu 6 akrus žemės. Taip pat
naujus namus ir taisau se
Seniausia lietuviška radi .statau
--------iš New Haven, Ct., ir kt.
kultūros ar visuomenės pa
nus už prieinamą kainą. Kreiptis:
jo programa N. Anglijoj,
15 L*nsdowiie St.,
Balandžio 3 d. Tautinės
sireiškimo būdą.
Brockton, Mass.
(15
vedema Stepono ir Valenti
Premijuoti tošiniai visų S-gos namuose atidaryta
I
sai aiškiai paskaitomas, o
nos Minkų, praneša, kad BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
SUSIVIENIJIMO
geriausia mašinėle nelabai pirma bus atspausdinti MŪ dailininko Juozo Pautie Viršūnių konferencija
pradedant balandžio 10 d.
LIETUVIŲ
AMERIKOJE suglaustai (rašant kas an- SŲ VYČIO žurnale, vėliau niaus paroda, kurioje yra
GARSINIMAS
pavergtos tautos
(Verbų sekmadieniu), proišstatyta
50
jo
paveikslų.
gali
būti
kartojami
kitoje
TAS JĖZUsTT.'tAIPPAT ATEIS’
Žemiau paduotomis są roj eilutėj).
Parodą trumpu žodžiu ati Apie tai nemažam būriui 'gramos bus girdimos vieną
spaudoje.
•Kontestui
skirtas
rašinys
Taip, Jėzus buvo palikęs savo mo
lygomis lietuviai jaunuoliai
Konkurse gali dalyvauti darė A. Matjoška. Poetas F. susirinkusiųjų kalbėjo Lie (valandą anksčiau, būtent: kytinius! Nuo to laiko iki amžiaus
turi
būti
įdėtas
į
atskirą
vo

kviečiami dalyvauti litera
kiekvienas tikras Krikščio
visas lietuviškas jaunimas Kirša apibūdino dailininko tuvos Laisvės Komiteto pir |nuo 1:30 iki 2 valandų po pabaigai
ką
ir
paženklintas
kontėnis su pasiilgimu laukė jo sugrįži
tūriniame konteste. Jie gali
pietų.
ir išsipildymo visų garbingų pa
ne vyresnis kaip 30 metų. asmenį ir jo kūrybą.
mininkas Vaclovas Sidzi Primename taipgi, kad mo
žadų, kurie buvo likę neįvykdyti tuo
laisvai pasirinkti temas iš stanto pasirinktu slapyvar Kūrinių temų pasirinki
.laiku, kuriuo Jėzus užžengė <langun.
Lietuvos istorijos, lietuvių džiu. O atskirame voke, ku mas yra laisvas. Rašiniai ' Dail. J. Pautienius savo kauskas, kuris atvyko į šių programų metinis dide !jis buvo pažadėtasai žemės Karalius,
pirma jis turėjo numirti—“atimokslo ir literatūros, tauto ris pažymimas tuo pačiu sla- pasirašomi slapyvardžiu, o kūryba jau plačiai žniomas Bostoną Vilniaus Krašto lis piknikas bus rugpiūčio [bet
' duoti savo gyvybę kaip atpirkima
pyvai-džiu,
turi
būti
nurody

Lietuvių
Sąjungos
skyriaus
ir amerikiečių tarpe. Prieš
daugelį.” (Mato 20:28) Jis buvo
sakos ir bet kurios Lietuvos
(August) 7 d. Romuvos už
atskirame voke pridedama porą metų Chicagoje su pakviestas.
Dievo paskirtasis Izraelio ir viso pa
tas
autoriaus
vardas,
am

kultūros ar ekonominio gy
saulio Išgelbėtojas, bet tasai išgel
Parke, Brocktone.
autoriaus pavardė, vardas, rengtoje parodoje, kurioj
žius,
mokslo
laipsnis
ir
ad

bėjimas turėjo Įvykti jo antrojo at
venimo srities bei lietuvių
Pranešėjas apibūdino da Steponą* ir Valentina silankymo
metu. Todėl
tinkamam
adresas
ir
gimimo
data.
laikui atėjus numirti už nusidėjėlius,
tautą liečiančiais klausi resas, o jeigu kontestatas Rašinius prašom siųsti dalyvavo 1650 dailininkų su bartinę politinę padėtį. Pa
religiškieji
Izraelio vadai sušuko;
Minkai
mais. Rašinio forma gali yra SLA narys, tai turi bū Jury komisijos sekretoriui apie 3000 paveikslų, paro vergtųjų Tautų organizaci
“šalin, ant kryžiaus jį!” Per pranašu
Dievas buvo žadėjęs duoti Jėzui
būti labai įvairi—grynai ti pažymėta ir kuopa, kuriai Romui Keziui, 130 Hendriz dos lankytojai J. Pautie jos daromos pastangos, kad
tautas kaip paveldėjimą, ir tolimiau
sius žemės kraštus kaip nuosavybę,
grožinės literatūros kūrinys, jis priklauso. Visų -trijų rū St., Brooklyn 7, N. Y. USA niui už jo pieštąjį “Sodą” pavergtųjų tautų klausimas
GAVOME
NAUJUS
bet dar nebuvo laikas valdyti tautas.
šių
šiam
literatūriniam
kon

pripažino p o p uliariausio nebūtų užmirštas,, kad jis
mokslinis tyrinėjimas, api(Psal. 2:8) Jėzus buvo siųstas gydy
Rašiniai gauti po 1960 m.
ŽODYNUS
ti ligonis ir prikelti numirusius. Jis
braiža, atsiminimai ar lie testui rašiniai turi būti at rugsėjo 15 d. nebus Jury dailininko vardą, o vėliau būtų iškeltas viršūnių kon
pagydė kaikuriuos is sergančiųjų jo
Illinois Meno Draugija jam ferencijoj, nes tai yra tarp
[dienose ir pabudino kaikuriuos iš
tuvių žygių arba dvasinės siųsti ik šių metų birželio 15 Komisijos vertinami.
Lietuviikas angliška* žo , mirties miego, bet jam mirus pagal
ir materialinės srities lietu dienos. Kontesto dalyviai Jury Komisiją sudaro: davė premiją už origina tautinis klausimas pirmaei dynas, paruošė Vilius Pete- Raštą už nusidėjėlius, jo persekio1 tojai manė, kad jiems pavyko su
vių laimėjimų aprašymas. savo rašinius turi siųsti šiuo Pirmininkas—dr. Henrikas liausią tapybos techniką. lės reikšmės.
trukdyti jo darbą ir kad tas, kurs
raitis,
586
puslapiai,
kaina
adresu:
Neseniai Chicagoje jungti
gelbėio kitiems, nebegalėjo pats sa
Lukaševičius,
nariai
—
rašy

Susirinkusieji su dideliu $7.00. Anglų-lietuvių žody- vęs išgelbėti.
Pirma premija — A.
nėje
lietuvių
meno
parodo

Ištik rujų pranašystėse apie Me
Essay Contest Committee tojai: Nele Mazalaitė, Ste
siją buvo pranašaujama apie daug
Šio skyriaus dalyviai gali c/o Lithuanian Alliance of pas Zobarskas, Leonas Žit je lankytojų balsavimu J. dėmesiu išklausė pranešimą as, paruošė V. Baravykas, tokių
darbų, kurių Jėzus neatliko.
ir kėlė daug klausimų, į ku redagavo A. Laučka ir A.
buvo žadama daug palaiminimų,
būti jaunuoliai nuo 12 iki
America kevičius ir Romas Kezys. Pautieniaus “Šalta diena” riuos pranešėjas išsamiai at Dantaitė, 583 pusi., jame Jose
kurių Jėzus neįvykdė. Todėl nekeista,
buvo pripažinta labiausiai
16 metų amžiaus. Rašinys 307 West 30th Street,
kad jo pasekėjai dideliu susidomėji
sakė.
yra
30,000
žodžių,
kaina
mu laukia jo sugrižimo. Dėl tos tai
mėgiamu paveikslu.
turi būti nuo 200 iki 500 New York 1, N. Y.
priežasties antrasis Kristaus atėji
$6.00.
Ž-i*
mas yra taip labai svarbus Biblijos
žodžių.
Labai palankiai apie J.
.mokslas
i
n
Vietines
žinios
Pirma premija ...... $25.00,
(Bus daugiau)
Pautienių yra pasisakė mūs
AKADEMINIO
Norėdami
daugiau sužinoti šiuos
Antra premija ...... $15.00,
meno šulai—Y. K. Jonynas,
ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
V.
Mačiulienė
jau
namuose
LDD pirmoji susirūpino
Jieškojimai
Trečia premija....... $10.00.
veltui, kreipkitės:
A. Galdikas, Ig. šlapelis, o
L. B. S. A.
ligos
draudimu
' Sąjūdis, norėdamas pa
3144 So. Lituanica Ave.
jei taip, tai kam nebus įdo
Premija — B.
Paieškoma
Juozapata
BALČETIEVanda Mačiulienė po NĖ. Turi sūnų Juozą. 1940 metais
Chicago 8, III.
skatinti jaunimą domėtis
mu ateiti pažiūrėti jo pa
operacijos
ligoninę
jau
ap

Lietuvių
Darbininkų
Drgyveno
Scranton,
Pa.
Paeina
iš
Ber

Šio skyriaus dalyviai ga lietuviška literatūra, ugdyti
rodos, kuri tęsis iki šio šeš
natonių kaimo, netoli Panevėžio. Ieš
DABAR JCS GALITE
li būti jaunuoliai nuo 16 iki ir ieškoti naujų literatūros jos 21 kp. su šių metų pa tadienio, balandžio 9 d. va leido ir dabar šveista na- ko jos Jonas Gaigalas Lietuvoje. Ji
pati ar ją žinantieji rašykite šiuo
APLANKYTI
vasariu
užsimojo
puoselėti
18 metų. Rašinio apimtis talentų, skelbia
karo. Paroda atidaryta nuo muoseadresu:
SAVO GIMINES
naują veiklos barą. Iki šiol 4 iki 9 vai. vak., o šeštadienį
John Brucas
nuo 400 iki 1,000 žodžių.
Jaunimo Literatūros
368 W. 4th St., So. Boston, Mass.
LIETUVOJE
ji savo susirinkimuose dau nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Pirma premija ...... $50.00,
Sveikina Keleivį
Konkursą
IR
KITAS U. S. S. R. VIETAS
giausia
svarstė
kuopos
ir
Paieškau
Leono
Wišn;ausko.
Paeina
Antra premija....... $35.00,
.A V IEČIAI -AR
‘Alt, GRUPĖMIS Skiriamos trys premijos draugijos vidaus, organiza Tuoj po uždarymo bus ku
iš Budios kaime, Butrimonių parap., J lPAVIENIAI
Liet. Socialdemokratų S- Trakų aps., Vilniaus srities. Paskiau I Tūkstančiai pasitenkinusių lanky-Į
Trečia premija...... $10.00. po $150.00 kiekviena:
klios veišės.
rojų sako apie darbingumą
gyveno Pittsburgh, Pa., 1912 m.
cinius reikalus o nuo ba
-gos 71 kp. Cambridge nu- siai
i j
COSMOS TRAVEL
išvažiavo
apie
New
Yorką.
JLs
pats
Premija — C.
Už geriausią prozos kūrinį, landžio 3 d. susirinkimo tuo
Į atidarymą buvo atvyku- tarė sveikinti Keleivį jo 55 ar jį žinantieji atsiliepkite adresu: • BUREAU,
Ine., New Yorke,
A,
—
•
1
John Sharpinskas
t
kuris tvarkė jų keliones į įvairias
Už
geriausią
poezijos
kūrinį,
šių
ir
iš
toliau.
Dailininkas
(metų
sukakties
proga
ir
tą
vienu
ji
jau
nebepasitenkiŠio skyriaus dalyviais ga
j SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.
8530 Reed Road,
So. Miami 47, Fla.
(14 | MES PADEDAME JUMS
iš Chicagos, 'sveikinimą sustiprina $10
li būti jaunuoliai nuo 18 iki Už geriausią prozos rašinį. na: jame jau buvo įdomi A. Rukšlelė
D
U_ ■_ •-» T*1__ 3 . w
25 metų. Rašinio apimtis Prozos kūrinys gali būti Prano Šveikausko paskaita ui., o. mauuiunis 1S nnoae dovana.
/ SUTVARKYTI VIZŲ IR
IEŠKO KAMBARIO
apie
draudimą
ligos
atveju,
nuo 800 iki 1500 žodžių.
J
apysaka, feljetonas, trum
Naktimis dirbantis vyras ieško kam- / KELIONIŲ REIKALUS.
bario Union So., Allston ar kur ki t Informacijų dėl vizų reikalavimų J
Jūs dar galite siųsti Jūsų Velykinį siuntinį
Pirma premija .... $100.00, pa novelė ar kitas prozos panašios paskaitos bus lai
tur, kur parankus važiavimas j Wa- / ir rezervacijų, prašom rašyti i
Antra premija ...... $50.00, veikalas, savo esme priklau komos ir kituose susirinki
draugam* ir giminėms į LIETUVĄ
tertown Souare. Rašyti:
arba kreipkitės:
J. S. G.
Trečia premija...... $20.00. sąs grožinei literatūrai, ir muose.
ir kitas USSR dali*
COSMOS TRAVEL
85 Harvard Ave.
Allston. Mass.
Be to, kiekvienas kontes- netrumpesnis kaip 2000 žo- P. Šveikauskas priminė
BUREAU, Ine.
j
draudimo
ligoje
svarbą,
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
45
Wėst
45th Street,
’
džių,
bet
neilgesnis
kaip
to dalyvis gaus pridėtines
GERA PROGA
i
ypač senesnio amžiaus žmo
New York City, N. Y.
dovanėles. O tie kontesto 8000 žodžių.
Montelloj, Mass. parsiduoda didelis
i
Te,. CI 5-7711
CORPORATION
5 šeimų kampinis namas po 4 ir 5
dalyviai, kurie yra SLA na Poezijos kūrinys gali bū- nėms, papasakojo, kad kai
COSMOS
. . . padeda keliautokambarius. Pirmame aukšte graži
(Licensed by INTOURIST)
riai, dar gaus papildomą jti eilėraštis ar jų grupė, ar- kuriose Europos ‘valstybė
jams jau nuo 1898 metų.
tuščia krautuvė ir kita krautuvė pri j
i
persiunčia Jūsų siuntinį greičiau j bet kurią Sovietų Sąjungos dalį.
sijungusi prie namo. Garažas 3 ma r
j
dovaną: kiekvienas laimė iba poema epinio, lyrinio ar se dirbančiųjų sveikatos
Apdraustas garantuotas pristatymas. Gavėjas nieko nemoka,
šinoms. Name visi moder. įrengimai,
{vairių specialiai parinktų daiktų žemomis kainomis galima gauti į baltos sinkos, šiltas vanduo. Geras MOKSU
(humoristinio pobūdžio, ne- privalomas draudimas įves
tojas gaus $10.00 čekį.
mūsų skyrių įstaigose. Ateikite petys ir įsitikinkite. Siųskite savo
pelnas. Norintieji kreipkitės telef.
TRUKŽOLĖS
Premijuoti rašiniai gali trumpesnė kaip 200 ir neil- tas jau beveik prieš 100 me
siuntinį per COSMOS PARCELS EKPRESS CORP. skyrių esantį
JUniper 7-1669 arba JUniper 6-8432
arčiausia Jūsų.
arba 120 Ames St., II aukštas
tų, kad jau prieš kelioliką
būti be atskiro atlyginimo igesnė kaip 1500 žodžių.
Trukžolių šaknis
Brockton, Mass.
(15
NEW YORK 3, N. Y.
39 Second Avenue
Tel. AL 4-5466
nuo patrūkimo, po
panaudoti SLA nuožiūra ! Prozinis rašinys turi bū metų visų gyventojų sveika CHICAGO 22„ ILL.
2222 W. Chicago Ave.
Tel. BR 8-6966
Krūtine skaudėji
13, Ohio 2683 W. 14th Street
Tel. TO 1-1068
SICLO DARBO
Tėvynėje ar kaip kitaip. Ra ti neilgesnis kaip 4000 žo tos draudimas įvestas Ang CLEVELAND
PATERSON 1, N. J.
99 Main Street
Tel M U 4-4619
mo,
palengvina atLAKEWOOD, N. J.
126 4th Stieet
Tel. FO 3-8669
šinys turi būti parašytas vi džių. Autoriaus užduotis: lijoje, vėliau ir kai kuriose
Darbas senyvai moteriai,
kuriai
kosėjimą,
suteikia
VINELAND, N. J.
West Landis Ave. (Greek Orthodox Building)
ilding)
sunku pragyventi. Turiu farma, esu
kitose valstybėse, kad ir
prakaitavimą
ir
PITTSBURGH 3, Pa.
1015 East Carson St.
Tel. HU 1-2750
našlys, be vaikų, senyvas. Reikalin
priduoda
geresnį
WORCESTER, Mass.
Amerikoje
tas
klausimas
22
Carlstad
Street
Tel.
SW
8-2868
ga moteris prižiūrėti kambarius ir
B
NEW HAVEN, Conn.
6 Day Street
Tel. LO 2-1446
apetitą. Svaras
lengvam namų ruošos darbui. Darbo
seniai keliamas, bet jam
HAMTRAMCK, Alich.
9350 Jos. Campau
Tel. TR 3-1666
nedaug. Rašykite:
$3.00.
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street
Tel. FI 6-1571
Joe Matulevich
labai priešinasi fabrikantų
Todd, Pa.
(15
Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais
Laukinių žemuogių Lapai
į organizacija, priva tinės
ir
sekmadieniais
nuo kruvino viduriavimo, nak
A. LALIO
|
draudimo bendrovės, gydy
tinių prakaitavimų, gydo užsi
PARDUODAMI NAMAI
senėjusias žaizdas ir valo krau
tojų draugija, kad kongrese
Lietuvių-Anglų ir
Pigiai parduodu du namus, vienas ją. Svaras $2.00.
KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
yra įneštas Forando bilius,
7
kitas 4 kambarių. Abu turi skly
Anglu-Lie*uvių g pagal kurį
Mes nesiunčiam per C. O. D.
nemokamai iš
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS
pus. Visi patogumai, elektra, van
Esu našlė, parduodu skubiai.
Kaina $14
senatvės pensijų kasos bū Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, duo.
Alexander’s
Daugiau informacijų laišku. Rašykit:
Mrs. B. Goush
tų
gydomi
senatvės
pensi

Pinigus
siųsti
karto
su
g
395
Broadvvay
s
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas,
564 Johnson
užsakymu
South
Boston
27, Mass.
Hart,
Mieli.
(14
ninkai ir siūlė visiems rašy bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
Dr. D. PILKA
g ti savo kongresmonams ir dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po
laiškus, kad priedanga dievystės.
546 E. Broadway
g senatoriams
VAISTUS J LIETUVĄ
Forando pasiūlytas bilius Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
So. Boston 27, Mass.
būtų priimtas.
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
T. J. Kačinskas,
740 W. 34th Street,
Chicago 16, IU.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
i Susirinkusieji gyvai tuo
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite
klausimu domėjosi, nutarė
I Asmeniškai.'
KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
patys rašyti laiškus kong
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
resmonams ir raginti kitus
e NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardų............................. .. .. $2.70
tą patį daryti.
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, auulėja
46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais
• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
i
Reikia
pasidžiaugti,
kad
tautinį
solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia koplatumo, už jardų.......................................................................
$2.70
LDD kuopa pirmoji Bostone
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų.....................
$24.75
susirūpino
tokiu
svarbiu
tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm............... $28.00
SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000klausimu ir galima tikėtis,
MES ATLIEKAME...
e STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
e ŠVEICARŲ KASMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto
kar
ir
kitos
organizacijos
32 x 32 colių dydžio............................................................... po $4.60
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
paseks jos pavyzdžiu.
• PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardų .. $1.65
20
metų
apsidraudęs
gauna
pilną
apdraudos
sumą.
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
I Šiame susirinkime į kuo
Jei Jums reikia —
— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
pą įstojo Antanas Pigaga
e STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams)
.................... $29.00
čiai.
• Biznio kortelių
3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
ir Marija Kardokienė.

Konkursai jaunimui
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ŽODYNAS

3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.
AD 702 (moterims).................
$29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2 Vi jardų botvelninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
e AKORDIONU didelis pasiriųkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00
NAUJOS ŽEMESNĖS KAINOS
MAISTUI.
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IK BE. MOŠŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

e STANDARTO PAKETAS

TAZAB
51 R

oir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką)

Ž-ti*

J. Pautienių* sustojo
pa* Vaičaitį

Dailininkas J. Pautie
nius, kurio kūrinių paroda
tęsis iki balandžio 9 d. im
tinai, yra sustojęs pas J.
Vaičaitį (128 O St So.
Bostone, tel. AN 8-5714).

<

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA.
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus 9d
gilios senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdrauda* galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro- Rašykite tokiu adresu:
Dr. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street,

New York 1, N. Y.

• 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, Mas*.

• •• -t
• M-’*

• .r.
..Ki

No. 14, Balandžio 6, 1960

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aštuntas

2) Vietinės gamybos medžiagos vyr.. ar mot kostiuv;,akv. mams—1 gab. po 3'/Į jar-

Mirė M. Minkienė

Bibliotekos šeštadieniai*
uždarytos

Kovo 30 d. mirė Marijo
na Minkienė
metų
metus gyvenu vvesuieiu, šeštadieniai hūs uždaryti
Mass., o paskutiniuosius 17 0 atidarJti bu> pirmadlemai.š ‘j.su. t*k,x deimantu $59.90.
metų gyveno So Bostone ir ir ketviltadivi;iais nuo j da lema visi siuntimo, mui-

J. Kačinskas diriguos
simfoniniam orkestrui

Kam vieni kitiems
trukdome?

Doijhestery. Palanlota ba- iki 9 antladieniais ir trečialr..d'j‘U ™°- m*>ke8cuulandzio 2 d. Westfieldo ka- dieniaif
iki 9 ir
k. Pne šių daiktų siuntėjas ga-

PARDUODAMI

RADIJO PROGRAMA

NAMAI

Trijų šeimų namas po 6 kamb., geroj
vietoj, City Point, parduodamas tuoj
pat. Dėl apžiūrėjimo skambinkite te
kit
fonu: AN 8-6219.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service,
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams,
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galėš patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši įstai
ga nėra suinteresuota turėti
pelno iš parduodamų pre
kių.
Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž.,
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų,
skarelių ir kt
(Skelbę (—)

..
T
tadieniais nuo i) iki6 vai.
'* Pndetl ir savo daiktų, uz
Liko liūdintis vyras Juo-_______________ ___________ kuriuos moka tik muitą.
Cambridge Civic orkesBostone nėra tiek visuozapas
Minkus, sūnus StepoPRANEŠIMAS
Mūsų įstaiga turi . stori
t» as šio sekmadienio, balan- meniškai gyvų lietuvių, kad
nąs
ir
marti
Valentina
Min'
.
..
,
„
,
dantinių
ir
pasirinktinių
džio 10 d. koncerte grieš ir jų užtektų tuo pačiu metu kai So. Bostone ir duktė
Tiavel daiktų bei medicinos ir kt
komp. Jeronimo Kačinsko keliems didesniems pobūAntanina Mirkyn West- į
’į; ,
P61* Londoną. Mūsų įstaiga
simfoninę fantaziją Nr. 2. viams. Tačiau kai kurie fielde.
Bostone, Tei. AN 8-o040, £jp
turfatet0^ Jį.
šitai daliai koncerto din- draugijų vadovai to neboja,
Juozapas Minkus ir šeikrentamą n visiems tuvjų Bendrovės Londone,
guos pats J. Kačinskas, o
Štai kovo 27 d. 3 vai. bu
ma dėkoja visiems, kurie siuntimų siuntėjams pianę- per
galima siųsti įvaikliai daliai nuolatinis orke- vo Kultūros Klubo susirin- dalyvavo velionės šelmeny- s^’
mUMi įtaigoje, be
g ^urjnj0 siuntinius,
stro dirigentas.
kimas, o 5 vai. Laisvės Var- se, atsiuntė gelių ir pareis- slunteJM pristatomų siunti- papildomų informacijų rei
Koncertas bus Sandeis tea- po banketas.
niV’ talP Pat pnirname uz- kaju prašome aplankyti mus
tro salėje Cambridge. PraBalandžio 24 d. net tą kė užuojautą.
________ -___________ sakymus ir specialiems stan- afba raš ..
Uetuvišk~ai ir
džia 8:30 vai. vak.
pačią valandą bus Pabal•
C"
”
maltiniams siuntiniams: pa-jįg gausite nuoširdų lietuYertėtų ir Jietuvių didės- tiečių Draugijos trečiasis V
V..T.O 16-os Gimnazija vyzcziui 1) vietines garny- višk atsakyma į. pįtama.
višką atsakymą ir patarna
niam buliui nueiti to kon- koncertas (estų moterų cho---------bos medžiagos vyriškiems vimą.
certo pasiklausyti.
ras iš Toronto, Ont.), ir
Jau 10 metų Vokietijoje ar
moteriškiems
kostiuGeneral Parcel
Travel
Laisvės Varpo iš Hartfordo veikia lietuvių gimnazija, mams iš viso 4 gabalai po
pakviestas dramos sambū kuii išsilaiko geraširdžių 31/2 jardus ir su priedais ‘ Co. vadovybė, Bostone.
Jonas Stevensonas
rio vaidinimas
(vaidina lietuvių aukomis.
už'$49.90.
sunkiai serga
(Skelb.)
Vaičiūno Prisikėlimą).
Šiuo metu gimnazijos va-_____________________________
Alums praneša iš Florikas nenorėtų ir to gero dovybė rengiasi statyti mo- «
GR 9-1805 ir AN 8-9304
dos, kad Miami mieste sun- choro pasiklausyti ir valdi kiniams bendrabuti, kas «i
«
Dengiame Stogus
kiai serga Jonas Stevensopamatyti? O kaip tą pareikalaus didelių išlaidų. «♦
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
»
nas, ilgametis “Keleivio” padarysi, jei abu yra vienu
Bostone veikia Būrelis
Ir Taisome Juos
x I>. ieėiame visus naudotis greitu
t
draugas ir buvęs Bostono metu;
,.
Nr. 120, kuris jau 8 metai «
Taisome,
šingeliuojame, den- }
ratarnavimu patikimos įstaigos
1
(riame aiiuminijum ir dažo- l
apylinkės lietuvių ūkininkų
Taip darant visi nuken- išlaiko vieną gimnazijos «$
i
}
Pristatymas garantuotas me iš lauko sienas.
organizatorius. Kovo 25 d. čia. Argi negalima to is- mokinę.
Velykų švenčių tt
Apskaičiuojame
iš
anksto
ne{
Siuntiniai
apdrausti
jis buvo paguldytas Jack- vengti?
proga Būrelis renka gimna it
mokamai taisymo išlaidas.
zijai išlaikyti ir statybai {t Turime pas • ’ im,’ medžiagų, odų ir kitokią daiktu pigio-} ♦
son Memorial ligoninėj, o
Meno Mėgėjas
Du broliai lietuviai
Charles
ir Peter Kislauskai S
paremti aukas. Norintieji Jmi I H’nor
kovo 31 d. jam padaryta
Gav ėne austrišku deimantiniu stiklui piauti}
Redakcijos pastaba:
Garantuojame
gerą darbą {
už št 'kę. Siunčiame su Inturisto leidimu.! •
paremti lietuvišką židinį— •riežtukų m -•
sunki operacija. Linkime
t
Taip atsitinka dažniausia
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
jam greitai pasveikti.
gimnaziją gali aukas siųsti «t
dėl nežinojimo, ką ruošia irį|
i ir per Keleivio redakciją.
i planuoja kitos organizaciKAIP TIK JUMS!
Sandarietės pagerbs
jis. Kad to išvengtume “Ke
5 359 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 {
karalienę
TAe Baltic Fuel Co.
Skautės dėkoja
leivio” redakcija mielu no
dabar pristato aliejų
ru sutiktų dėti trumpus pra
Sandaros Moterų kuopa nešimus apie būsimus orgaBostono Baltijos' Tunto įstaiga atdam:
visame Bostone
balandžio 24 d. 5 vai. popiet nizacijų parengimus gero-skaučių kovo .13 d., ruošta
• žemos kainos
sYm/'A M.

A

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijojiš stoties WLYN, 1360 kilociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broadpay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone
Šaukit nuo y iki 7 vai. vak.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku:'AN 8-0000

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1320
...»

Tet AV 2-4026

i General Parcel & Travel Co., Ine. j

Sandai os saleiV ~reneda
hanCf “
J
■

Iros
nai

so
ic

ketą dabartinei karalienei
Onai
Gikienei
pagerbti.
Šią savaitę skaitomi
Bankete prašomos dalyvauti
SLA rinkimu balsai
buvusios visos karalienės su
palydovais, o taip pat visi
Balandžio 5 d. New Yorkuopos bičiuliai ir bičiulės. ke prasidėjo buvusių SLA
rinkimų balsų skaitymas,
Tuo tikslu SLA centran suPr. Kesleris ligoninėj
važiavo kontrolės komisija
Senas Keleivio skaitytojas —S. Gegužis, S. MichelsoPianas Kesleris. gyv. Reve- nas ir Albinas Trečiokas.
re. sunegalavo širdimi ir pa- Balsų skaitymas paprastai
guldytas Chelsea Memorial trunka kelias dienas.
ligoninėn. Manoma, kad
------------------------------teks pagulėti apie 4 savaites. P. Čepėnas išvyko Chicagon
Linkime Pianui nepasiduoti
ligai, res ji juk tik juokauja,
Pranas Čepėnas, sure-

kė. Skautiškas ačiū prel. V.
Virmauskiui už veltui duotą salę, dvasios vadui kun.
J. Klimui, sesei E. Gimbutienei ir Galdikienei už ge^es’ L Galinienei už talkininkavimą, ačiū visoms
toms skaučių mamytėms ir
skaučių rėmėjoms, kurių
dėka turėjome gražų ir gaumaisto stalą ir visoms
sesėms,
kurios prisidėjo
maistu, patarimais ar darbu
ruošiant tą muge.
i
Didžiausia padėka tenka
mūsų mieliems svečiams ir
tėveliams, kurie savo gausiu

5

Vedėjas: M. Kavaliauskas

.________________ ______ __ __
Į TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
J Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
Į kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
•
UŽ SPECiALINĘ KAINĄ $275.00
j
į
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
14'/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ
f
Į
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
į
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš1
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

y ęua.

oosiono Danijos tuntas

fc

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

495 Columbia Road
Arti l’pham's Corner
Dorchester, Mass.

• 20 metų patyrimas su alie
jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus

• Veltui išvalome ir aptar
naujame "burnerius.”

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour

Apšildymas Jums bus pigesnis,
jei šiais metais šauksite

(LANDŽIUS)

BALTIC FUEL CO.
GR 9-5590

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatą
pritaiko akinius
VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BBOADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

TELEFONAS

VALANDOS:
Nuo 0 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

“1

KELEIVIO” SUKAKTUVINIS BANKETAS

R The Apothecary

BUS SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE
368 W. Broadvvay, So. Bostone, Mass.

iI
1I

GEGUŽĖS 1 DIENA PRADŽIA 5 VAL. VAK.
Biletų kaina $3.00. Jų gauti galima Keleivio administracijoj, Worcestery
pas J. Krasinska (85 Ward St., tel. PL 4-4234), I.awrence pas M. Stonie (57
Sunset Avė.), Norwoode pas F. Ramanauską (65 TremontSt.).
Bendraujame per laikraštį, o dabar turėsime progos susitikti akis i aki
susipažinti ar atnaujinti senas pažintis ir prie gardžios vakarienės pasigėrė
sime puikia meniška programa. Keleivio banketai yra retas įvykis.

Maloniai prašome visus iš anksto įsigyti biletus. Tuo palengvinsime rengė
jų darbą ir užtikrinsime geresnį svečių aptarnavimą. Ačiū iš anksto.

i
;
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Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus ir urime virus Ratavus vaistus.
unme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir kitus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir v«4stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligą.
Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinį,
Sav- Emanuel U Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,
3S2a W BROADVTAY, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

-rt•
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INT URISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitas rusų okupuotus
kraštus

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

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

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu.
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.
Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomL kaino
mis. Be to, čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.
Atkreipkite dėmesį j mūsų SPECIALIUS STA NDAKTIXILTS SIUNTINIUS, pav. 100'J vilnonės
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00, t.iio pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu
mam* už $55.00. akordeonai nuo $75.00 iki $080.00, 20 svarų cukraus už $10.00 ir dar dauk kitų. Rei
kalaukite MCSU KATALOGŲ. Į čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kita.
Jūsų patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpinanti ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite
mūsų firma, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIM FĄJA KAI.BA.
VALANDOS: kasdien nūn 8:30 ryto iki #:3# valandą vakaro:..............................
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki t vai. po pietų.
Vedėjas
KOLAS GUREf KAS

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay, So. BOSTON 27, Mass., Tet AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.
fš pnup rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
MUSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau -l i kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašų ir a škius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tek
na dėžėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 -varų siuntinius.
|STvr,t LIFTI’VISKA. KREIPKITftS I.IFTtTVTŠKAl

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTt'RISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 0 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nno
0 vai. ryte ik: ~ vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietą.
VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

t

8-2805

OPTOMETRISTAI

Jastiee of thePeace—Constable

j .'.čtuji milo oro, garo 'r Karšio vendens boileriai įtaisomi iš
• pagrindų.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AN

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

BRONIS KONTRIM

GE 6-1204
kuriame lauksime Tavęs.

LIETUVIS GYDYTOJAS

• 24 Tzalanzlll ...tarMavimac _

TC Q’7iiiLrr\ inugv
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Dr. John Repshis

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduj
Lipdau popierius ir tai:
; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS ŠTARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

«
t
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Charles J. Kay
i

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass.
Office Tel. A N 8-0948

(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberi*
Atlieka
visotaua
“plumbing”—
iliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj
.r taisymo darbas. Kainos priei
įamos. Pirm negu ką darote, pas
<ambinkit, paklauskit mūsų kainų
Tatefanaa CO S-583S

2 Mt. Vernon, Dorshester, Maaa
KKESSSSSSSSį

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS
Ka* sekmadienį, 12.00 vai
So. Bostone, L ir 4th St. BAž
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamai
das laiko teologas A. JŪRĖ
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir ver
či Sv. Raštą į lietuvių kalb^

t

U.
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Ketvirtis & Co.
—JEWELERS_
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

»
♦

Rūpestingai taisome laikrodžius,
J
žiedus, papuošalus

397 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA

628 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

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

