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Kongresas Priėmė Piliečių
Teisių Apsaugos Dilių

Pietų Afrika Kryžkelėje
Dėl Negrų Problemos
lt

■ ■■
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Pietų Afrikos Vyriausybė Žiauriomis Priemonėmis Apra
mino Negrų Gyventojų Bruzdėjimą; Rasių Konflik
tas Ten Tik Atidėtas; Pasikėsinimas Užmušti
Vyriausybės Vadą Sukrėtė Kraštą. '

Atstovų Rūmai ir Senatas Priėmė Civilių Teisių įstatymą;
Atstovų Rūmai Turės Dar Senato Priimtą Tekstą
Patvirtinti; Abejojama, Ar Įstatymas Daug Pa
dės Negrams Kovoj Už Lygias Teises.

Senelių Draudimas l Po ilgų kovų, po “fiiibuPereitą savaitę Pietų Af-iS£.4 VadoVĮįbė
(.alcosukis Valdžiai sterio” “?»te kongresas pal ikos vyriausybė gyrėsi, kad i
r • i
r> n
_______
galiau pnėmė civilių teisių
ji jau atstačiusi krašte tvar- Į Lieka Le Permainų
Republikonų partijos sek“j?b ?7?rblauką ii- ramybę. Tas buvo pa- į Praeitą savaitę SLA konnatoriai ir kai kurie kong- slal slekla ..uztiknnti negdaryta pavartojant žiaurų trolės komisija suskaičiavo
r esmonai norėtų, kad vy- ^Piliečiams teisę regrsmurtą prieš tos šalies ne- balsavimo korteles ii rado,
ifiaustbė remtų kokį nors
balsavimu, ir dalygių gyventojų daugumą.
kad į Pildomąją Tarybą iš-,
istatvrna anie seneliu ovdv- vauU ĮVainU P»rel£tunų ™*
Nėgių vadai buvo sugau- rinkti: Prezidentu Povilas i
mų, K toI vyriad'vbė k~ Tu? Uks!“ fedela:
dyti ir uždaryti įi kalėjimus; Dargis (1940 balsų), vice-į
ir republikonai kongrese '™al teismai yra įgaliojami
negi ų organizacijos uždrau- prezidentu Juozas Maceina :
dar nesutarė, kokį įstatymą skrrtr regrstratonus, kūne
stos; kartu su negrų vadais (1909 balsai), sekretoriui
Ūkininkai ir tautine gvardija mėgina sula. ii \ is kiančių Mississippi upę prie Me„■
kvalifikacijas turinčius pipasiūlyti ar remti,
suimta daug ir baltųjų žmo- dr. Matas J. Vinikas (1914
ycr. ii’., bet veltri, nes po kelių valandų T. pčcų vandens banga nuriedėjo per 80 ak
liečius registruos ir jie galės
į Plačiai po kraštą nus- ...
nių, kurie buvo žinomi kaip balsų), iždininke Nora Guru derlingos žemės. Tūkstančiai vietos gy’
apleido savo namus ieškodami pakambėjęs “Forand bilius”
muose dalyvauti.
vyriausybės politikos prie- gienė (1875 balsai), ižde
i'>gės aukštesnėse vietose. Tik po 24 valan;
pavyt o pralaužta krantinę smėlio mairepublikonams
nepatinka,! Tą įstatymą priėmė atšininkai.
globėjais: Eufrozina Miku’ tis užtvenkti. Panašiai upė Ir kitur prid rė nemažai nuostolių.
_ bet jeigu balsuotojams nie- stovų rūmai ir senatas, bet
Negrų raminimo darbą at-žiūtė (1532 balsai) ir Ste.
ii t
.ko neduoti, tai jie gali savo atstovų rūmai turės dai- seliko vyriausybė, kurios prie- ponas Briedis (1301 balsas)
rriklauso
’
i'rltKOJUnaS Dabar
balsų republikonam neduo- nato priimtąjį įstatymo tekSueco Kanalas
šakyje stovi Hendrik F. gyd. kvotėju dr. Steponas
Irakfį Glosto ti, todėl derybos taip vy- stą patvirtinti.
Venvoerd, griežtas rasių at- Biežis (1551 balss).
Everesto Kalnas? Žydams Vis Uždaras
_______
riausybės ir republikonų
Pilietinių santykių žinoskyrimo priešininkas.
Kiti kandidatai i iždo
Kam
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kongrese dar tęsiamos,
vai vra nuomonės. kad nauVIVIUtJ
CVO tCZVAXV7Z X į y
ovi’
g«*rvz uaiou . tz • rii-Sovietų . Rusijos
diRepublikonai linksta pri-jas piliečių teisių bilius madarant žemės ūkio sukaktu- lauskas 625 ir L. Šmulkštys s*as
kalnas EveresEgipto diktatorius Nasse, . . slidus
.
.
nmotoc?
Kiemai įne
. *
.. *
*
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vinę parodą Johannesburge, 448, dr. P. Zalatorius į gvd. tas? Visas pasaulis iki šiol ns vis dar nepra±eiGzia pei P
.....
.' imti įstatymą, kuris ne tik žai ką padės negrams jų komanė, kad tas kalnas yra Sueco kanalą Jokių pi ekiu, MikoJanas siomis dienomis seniems žmonėms, bet ir voje už pilnas pilietines teivienas baltas faimerys an- kvotėjus 445 balsus.
ant
Nepalo ir Kinijos šie- kurios gaitePžflfods tuo kana- lankosi Iraze, kur kariškas prjvačioms draudimo kom- sės.. Mažai tepadės todėl,
glų kilmės Bavid Pratt i
----- a—1----------nos
ir
pati kalno viršūnė yra lu iš Izraelio arba i Izraelį, diktatorius gen. Kassim pa- panjjoms būtų pelningas.
kad daugumas negrų visai
dviem revolverio šūviais į « Popiežius Ragina
tnrifnri^nlaiknmnR
nežiūrint
Sidarė
SUnklHU
sukalbamas.
tovm,
kolei
Nepalo teritorijoje.
Prekės sulaikomos nežiūrint
.... .
... .,
Tuo tarpu krašte balsuo-ir nesiverš registruotis ir neveidą sunkiai sužeidė Pietų
Bet
šiomis
dienomis
kokieno laivais jos gabena- Irako
diktatorius iškirto t —
č genesnio am- norės bėgioti pas federalinį
Daug
Vaikų
Turėti
Afrikos ministerių pirmi
komunistams
negražų
spožiaus
žmonės>
Poniežius Tonas 23 čiasis munistinė Kinija pasiskel- mos.
komumsuuns
spvžmonės, vis garsiau teisėją dėl to, kad eiliniam
ninką Hendrik Venvoerd.
be, kad Everesto kalnas
Toks
e,
jis pripažino legalia ko- reikal ja. kad
bfiti pavojingą
Pasikėsintojas buvo sugau- Verbų sekmadienį ragino
munistų partiją, bet tą lega- njų gydymas nebūtų palik- perdaug atkakliai už savo
tas, minios smarkiai pri- tikinčiuosius turėti daut esąs Kinijos teritorijoj ir
S den.bose su Nepalu kinai
Įįškmm^suteikė n^e Maskvai
išmaldai ir labdalybeit teises kovoti ten, kur val
muštas ir uždarytas į kalė- vaikų. Jis sakė: “Nebijokite , ,
jimą.
(savo sūnų ir dukterų skai- tlklsl gautl
Kan koi
koi <511
•
sako, Kaa
kad
kol
su Izraeliu
su
iziaenu bet—i---------komunistinei
atskalai, bet būtu4 žmoniškai sutvar- stijos valdžia, policija ir vi
Pasikėsinimas
nužudyti čiaus/ Priešingai, prašykit kad aukščiausias kalnas yra nėra
sas prievartos aparatas yra
baigtas karo stovis, tol
bnksta į visokias ere- ’
___________________
ministerių pirmininką buvo Dieviškos Apveizdos jiems,
pripažinimą ii
negrams nedraugiškose ran
zjdų prekės bus s>ulaiKomos zijas. Maskvai tai atrodo
kad
jūs
galėtumėt
juos
iša
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kose. Bet tai yra žingsnis
padarytas 20,090 žmonių
Sueco kanale.
tikras pasityčiojimas. Be to, Ženevos Derybos
ginti
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išauklėti
juos
jų
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pirmyn.
akivaizdoje. Ministerių pir
Egiptas, o dabar ir Pie- 'Irake dabar kai kur komuBus Pertrauktos
g.dienįmis . K?ijos
mininko saugotojas, kaip cių labu. ir ( jūsų tėvynės
tų Afika, rodo, kad Jungti- pjstai yra apdaužomi, kaip
Ženevoje vykstančios nu
pamatė, kas atsitiko, apal
nių Tautų tarimai maža te- jie patys neseniai su savo
,
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.
ministerių
pii
mininkas
atsiginklavimo
derybos, ku Prezidentas Peikia
po ii turėjo būti išgabentas Popiezius pakartotinai pa, , . i j..
turi
svorio
dargi
ir
silpnoms
priešininkais
darė.
„rėžė katalikų
katalikų bažnyčios '7kstaJ.. ndl» ka bptls d?1
riose dalyvauja 10 valstyKubos Valdovus
i ligonine. Pranešimai sako, brėžė
valstybėms.
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Laukiama,
kad
Mikojabių,
bus
pertrauktos
penkad H. F. Venvoerd pas
nas bandys Kassimą pamo- kioms savaitėms. PertrauLankydamas Pietų Ame
veiks, bet ar jis galės eiti kontrolę a. šeimos piaravi- dvle« valstybių. Ta proga
mą,
kas
protestantų
krašfcus
uz31mlIlta
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Nepalo-K.
kvti,
kurie
Irako
komunika
prasidės
šio
mėnesio
gariką prezidentas D. D. Eisavo pareigas paaiškės tik
PO OPERACIJOS
stai yra “tikri” ir kurie fal- le ir tęsis iki birželio pra- senhower buvo
pažadėjęs
vėliau. Dvi kulkos jam pa tuose yra visai suprantamas nijos siena su kalnu Evere
stu.
Indija
sako,
kad
kinai
išyvi.
Be
to,
tarp
Irako
ir
džios.
Čili studentų organizacijos
taikė viena į ausi, kita į dalykas.
turi užėmę 9,000 ketvirtai
Maskvos yra įvairių ūkiškų
Kol kas tose nusiginkla- vadams duoti platesnį pa
žandą.
nių mylių Indijos žemių ir
klausimų ir nesusipratimų, vimo derybose nieko nesu- aiškinimą apie Jungtinių
Pasikėsintojas esąs 54 m.
NELENGVA EITI
dar
nori
30,000
ket.
mylių.
kuriuos Mikojanas bandys tarta, tik propagandos pri- Amerikos Valstybių užsie
vyras, kuris nepriklauso jo
išlyginti.
malta devynios galybės.
nių politiką, ypač kiek tai
kiai politinei organizacijai,
! Italijos Valdžia
liečia santykius su Lotynų
bet nemėgstąs būrų nacio
vokiečių
A
dmirolas
Rengiasi Nugriūti
Amerikos kraštais.
nalistų.
iI
-------Kenncd
y-Hum
phrey
Pasikėsinimas sukėlė di
Savo pasižadėjimą prezi
! Italijos vyriausybė veda
delio susidomėjimo todėl,
Ir
Dar
Persiims
dentas
įvykdė ir pasiuntė
ma krikščionių demokratų
kad Pietų Afrika dabar per
Čili studentų organizacijai
partijos vado Tambroni,
gyvena krizę dėl negrų ne
Pereitą savaitę senato
platų
paaiškinimą
apie
parlamente gavo daugumą
ramumų. Negrų bruzdėji
rius J. F. Kennedy ir šen.
JAV santykius su kitomis
balsų, bet j tą daugumą įė
mas šiuo tarpu yra nuramin
H. H. Humphrey persiėmė
Amerikos kontinentų vals
jo ir neo-fašistų partijos
tas, sukišus jų vadus į kalė
Wisconsin valstijos nomitybėmis.
balsai. Be fašistų paramos
jimus ir pavartojus smurtą
raciniuose
balsavimuose.
Ta proga prezidentas už
Tambroni vyriausybė netu
prieš steikuojančius negrus
simena
ir Kubą if sako, kad
Šen.
Kennedy
laimėjo,
rėtų parlamente daugumos.
darbininkus.
Į Kubos revoliucinė vyriau
bet neužtenkamai didele
Kai kurie krikščionys de
sybė išdavė tuos kilnius šū
dauguma, todėl abu senato
mokratai yra nepatenkinti,
kius, kurių vardan ji pašali
riai
dar
persiims
West
VirPADĖKA
kad vyriausybė parlamente
no buvusiąją diktatūrą ir
ginia valstijos nominaciniaituri ieškoti fašistų para
paėmė valdžią. Ypač nauja
Nepajėgdamas asmeniš
me
balsavime
gegužės
10
d.
mos ir dėl to iš naujai susi
Kubos valdžia netesėjo sa
kai padėkoti visiems tiems,
Generolas D.-uglas MacArW. Viiginia yra milžiniš
dariusios vyriausybės du
vo
pažadų grąžinti Kubos
kurie mano sunkios ligos
thjur,
80
metu.
išėjo
iš
ligo

koj
daugumoj
protestantų
ministeriai jau pasitraukė ir
piliečiams laisvę, dabar pi
metu lankė mane ligoninėje
ninės pn sunkios opera
apgyventa, todėl ji parodys
kraštui vėl gresia vyriausy
liečių
pasisakymų laisvė
ir gyvu žodžiu mane guodė Taip dabar eina Eleonora bės krizė.
cijos.
geriau už Wisconsin, kaip
'yra
varžoma
ir, be to, nau
ir drąsino, o taip pat ir Koosveltienė, kurią šiomis
protestantai balsuotojai pa
ja valdžia užmiršo atsiklau
tiems, kurie siuntė man lin dienomis gatvėje perbloškė
žiūrės į kataliką kandidatą.
Vakarų Vokietijos viceadsti piliečių, kokios santvar
kėjimus ir savo dėmesiu ir neatsargus vairuotojas -Ii
Wisconsin valstijoj už
Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams,
mirolas
atiduoda
pagarbą
kos jie nori.
meile stiprino mane, man atsisakė ieškoti, kas ją su
senatorių Kennedy balsavo
Dėl tų prezidentų pasta
rimtai sunegalavus, reiškiu žeidė ir tik 3 dienoms at
įlipęs Brooklyne i karo lai
Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkime Links
daug republikonų katalikų,
bų
Kubos vyriausybė pradė
gilią ir nuoširdžią padėką.
vą
Paul
Jonės.
Jis
yra
v.
šaukė savo dalyvavimą įv
norėdami palaikyti kataliko
mų Pavass^-io Švenčių!
jo šaukti, kad WashingtoVokietijos karo laivyno va
airiuse susirinkimuos, kur
į kandidatūrą, todėl protes
Steponas Kairys
“
Keleivio
”
Leidėjai
ir
Redakcija.
nas “kišasi” į Kubos vidaus
das
ir
čia
lankosi
susipažin

tantai pradeda baustis paBrooklynas, 1960 m. balan ji turėjo kalbėti. Ji jau tu
i reikalus ir pan.
ri 75 metus.
; .-i-Įsą? is
srsne: &
laikyti savo tikylios žmoguj ti su Amerikos laivynu.
džio 8 d.
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Ko. 15, Balandžio
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iromis turėjo pasitraukti, ir
(grynai lietuviškas žemes pa
likti Lenkijos ponų globai,
Balandžio 5 d. Wisconsino valstijoj vyko nominaci
kurioj ir šiandien tebėra.
niai balsavimai kandidatų i prezidento vietą. Prieš tuos
Turint galvoje, kad tas
balsavimus girdėjome, kad tai bus ‘‘sprendžiamos reikš*
'kraštas buvo jėga atplėštas,
visi tikrieji lietuviai turi vi Pietų Afrikoje
mės” pei-siėmimas tarp demokratų partijos kandidatų:
sijugs Vokietijos užsienų
suomet reikalauti jį grąžin
senatoriaus J. F. Kennedy ir šen. H. H. Humphrey.
reikalų ministeris, o paskui
ti Lietuvai. Tą turėtų daryti Pietų Afrikos baltieji val ir Italijos bei Kanados miBalsavimų rezultatai tokie: Šen. Kennedy 478,901
,
...
ir dabartiniai L i e tuvos dovai masiniais areštais ir
balsas, šen. Humphrey—372,034 ir republikonų kandida
nesigailėdami rykščių, pri- ,nlste"a‘ dalyvaus pasitari“
valdovai
”
ir
Rojus
Mizara.
tas R. M. Nixon be konkurento gavo 341,463 balsus. Ko
x ...
...
Bet jie visi yra Maskvos pa vertė streikuojančius negkios iš to išvados? Nagi, jokių. Jokio sprendimo Wisconrus
grįžti
į
darbų,
šalia
biJ
5
?
>
r
^'.Pdy®
stumdėliai ir akli Rusijos
sin valstijos balsavimai nedavė. Tiesa, jei šen. Kennedy
lalk>'s«n« ™3lun‘M
imperializmo vergai, jie ne zūnų ir šautuvu buožių, negrų
pasipriešinimų
padėjo
konfęrendjai,
juo labiau,
būtų pralaimėjęs, jis būtų, turbūt, galutinai pralaimėjęs,
drįso ir nedrįs to daryti. Jie
bet po laimėjimo jis vis dar tebėra svarstyklėse ir dabar
juk nekėlė ir nekelia balso, sulaužyti ir badas, nes jokių kad “‘I vll'sunlų nleko "•
kalbama, kad maža West Virginia gegužės 10 d. parody
kad ir Karaliaučiaus lietu įdidesnių maisto atsargų ne- ^laukiama
sianti, ar jis gali būti rimtas kandidatas Į kandidatus.. .
višką sritį reikia prijungti grai neturi, o jų uždarbiai
prie Lietuvos. Duonelaičio yra tokie menki, kad jie ir Dominikonų valdovas
Nominaciniai balsavimai rimtos itakos i prezidenti
tėviškė šiandien yra masko negali jokių atsargų turėti.
nių kandidatų išstatymą neturi. Jie gali kandidatams pa
Prieš keletą metų Chica
Badas,
rykštės,
areštai,
liškame
krašte,
o
Lietuvos
gos “Draugo” redaktorius
kenkti, bet padėti jiems mažai tepadeda. Jei tokie bal
policijos
sauvalė
vyriausy

šešėliniai
valdytojai
apie
tai
dr. J. Prunskis buvo nuva
savimai būtų daromi visame krašte, jų Įtaka kandidatus
bės
Įsakyta
ir
teisinama,
šį
nė
cyptelt
rusams
nedrįsta.
žiavęs pasidairyti į Domini
skiriant gal būtų ir didesnė, o dabar kandidatų skyrimas
įkaitą laimėjo. Bet kiek il- konų respubliką ir grįžęs
M. Krasinskas
yra ir lieka partijų konveneijų privilegija.
Įgam? Pašovimas Pietų Af gražiai pasakojo, kaip jam
Wi«consin balsavimai buvo Įdomūs tuo, kad juose
Montevideo, Urugvajus
rikos ministerių pirmininko ten vienas universiteto pro
Praeitą savaitę VV'isconsin valstybėje buvo nominaci
katalikas senatorius Kennedy sugebėjo prasimušti i pir
Verwoerd rodo, kad ir bal fesorius, pažinęs jame ku
niai balsavimai. Demokratę partijoj varžėsi šen. Ken
mą rietą, nors toje valstijoje katalikų tėra tik apie treč
tųjų gyventojų tarpe ne vis- nigą, puolė ir pabučiavo
nedy ir šen. Humphrey. Prieš balsavimą šen. Kennedy
JAV PRANAŠUMAI
dalis gyventojų. Kennedy laimėjimas buvo pasiektas su
“Drau’ kas_ yra
» • • tvarkoje
• •
1 —• >daugelis
V v • • v j Prunskio ranką.
*
ilsisi savo vyriausioj būstinėj Milwaukee mieste, o šen.
sarmatijasi tos krikščioniš go” redaktorius tuo visai
mobilizavus visokias katalikiškas draugijas ir patrau
1959 m. Jungtinėse Ame- kos politikos, kurią gyveni
Humphrey linksmina klausytojus La Crosse mieste
kiant i kataliko kandidato pusę ir katalikus republiko
kos Valstybėse telefonų me vykdo būrų nacionalistų nesipiktino, priešingai, jis
muzika. Šen. Kennedy gavo daugiau balsę, bet kova
nus. Bet toks savos tikybos šalininkų mobilizavimas gali
tą atsitikimą nurodė kaip
aparatų savininkų - varto (vyriausybė.
dar nėra baigta.
pasirodyti mažai pelningas reikalas, nes trys ketvirta
tojų buvo 63,620,863, arba [ Vyriausybė, p r i v e rtusi pavyzdį, kad Dominikonuo
daliai Amerikos gyventojų nėra katalikai ir vargu yra
kas trečiai galvai teko vie negrus nutraukti streiką, se kunigai yra gerbiami. . .
Dominikonų respublikoje
linkę, kad Vatikanui ir jo pažiūroms ištikimas žmogus
nas telefono aparatas.
vėl Įveda negrų nekenčia- jau apie 30 metų šeimininpaimtų vyriausybės vadžias i savo rankas. AVisconsin
Europoje viso telefono
aparatų vartotojų buvo 35, mus pasus, kūne porai sa- kauja diktatorius Rafael
pai odė, kad kraštą ne tai£ jau sunku būtų suskaldyti bal
vaičių buvo išėję iš mados. Leonidas Trujillo Molina.
savimuose pagal gyventojų tikybą, o to mažai kas tenori. Hamiltono, Ontario, Ka-viška veikla turi būti tik po 231,900. New Yorko mies O kas toliau?
.
‘Valdo diktatorius pagal
tas turėjo 4,204,007 telefo
nadoje kolonija savo skait- banyčia, bet ne kitur,
Todėl ir šen. Kennedy kandidatūra vargu išdegs.
i
Negrų
kova
nesiliaus
dėl
Stalino principą: “mušk,
lingumu yra trečioji iš eilės,1 Karingas klebonas nė su no aparatus, o visa Sovietų žmoniškesnio> gyvenimo, dėl mušk ir dar mušk.” Mušdaį bet nuveiktais darbais lai- kuo nesiskaito, nei su Ha- Rusijos imperija naudojosi politinių teisių ir,, pagaliau, rnas ir žudydamas Trujillo
jkoma veikliausia. Bet, kaip miltono Lietuvių Namais, tik 3,558,000 telefono apa dėl išsivadavimo iš pusiau -sugebėjo išsilaikyti valdžiosako patarlė, nėra namų be kuriuos temia virš 500 na- ratais. Bostonas* keturis vergiškos padėties, kurioje !je 30 metų! Ta proga dar
-----------------dūmų. Ir Hamiltono koloni- rių, nei su L. Bendruome- kaltus gyventojų skaičiumi jie yra laikomi. Negrai ban- i priminsime, kad dr. Juozas
VAŽIUOTI Į LIETUVĄ? Lietuvoj bolševikiškų agen-:joje tie juodi tiršti dūmai, nės valdyba, kuri išrinkta už Maskvą mažesnis, turėjo d ė pasyviu pasipriešinimu Prunskis, aplankęs Trujillo
tų netrūko, tai ipynimas irjkurie rūksta iš klebonijos rekordiniu balsų skaičiumi,! 337,793 telefono aparatus, gauti siek tiek teisių. Tas galį, tik komplimentus barCnipiiOTis ‘Draugas” veTmfuvAclrominn
vnal'oo
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1959 m. Jungtinėse Ame to negrai padalys išvadą ir stė to krašto adresu ir dik
damajame pasisako dėl at- lankymą gal švento Nigdo niečiams išgraužti akis ir klebonas nori ir viskas tik
siradusios progos kad ir ri- dienoj,
rikos Valstybėse namuose užuot pasyviai priešintis, tatūros fakto nesiteikė net
net geriausieji katalikai su- jo žinioje,
paminėti.
botam skaičiui Amerikos
.
.
.. . .
įtaisytų radijo priimtuvų
lietuvių aplankyti Lietuvą. ,.Ar palaužtų lietuvių g- sidėję rankas dejuoja: “Ge-! Hamiitoniečijri yra demo- buvo 54,000,000, namuose pasirūpins gauti šautuvų ir
riausias Dievuli, už ką bau- kratiškai susipratę lietuviai,
kulkų. Kad jie gali gauti, Cigaretės ir vėžys teisme
di, kad toki kleboną da- jie nesiduos, kad klebonas papildomų radijo priimtu nėra jokios abejonės.
Gydytojai susekė, kad ci
i?”
uždėtų jiems diktatūros vų 52,000,000, Įstaigose—
14,000,000,
automobiliuose
garetės gali sukelti žmoguje
yra pančius ir pataria jam, taip
Pavirfūnių pasitarimai
—
40,000,000
ir
televizijos
.......................... plaučių vėžį, ypač jei kas
1 VPPPII.-I Aitcn
vue--------- > daug mėgstančiam diktatūrą, apGegužes 16 viršumų pasidaug
aparatų
52,000,000.
Viso
ra

„ . i irTi-vf”
tuvos, kaip ir rašymas laiš- gudrus. Klebonas nemėgsta sigyventi Ispanijoj, kurią
Mą ljlil\ą.
;ko • Lietuvą (užrašant: Li- ramybės. Dar nepasibaigė valdo diktatorius Franko. dijo ir televizijos aparatų matymas, o Vakarų valsty-Į Pilietis Otto E Prjchard
bių stygos dar nesuderintos.'jį pitteburgho rūkė per 30
“Draugo”
pasisakymas thuania USSR), nereiškia reikalai su p. B., tuoj prasi- Ten klebonas turės ką veikti čia buvo 213,000,000.
Europoje radijo ir televi Chiusciovas grasina pasira- metų
20-30 cigarečių per
Įdomus savo griežtumu. Jis rusų viešpatavimo Lietuvoje dėjo byla dėl bažnyčios sta- ir niekas jam nepasipriešyti “taikos sutarti” su ryti- dieną, protarpiais ir dau
zijos
aparatų
buvo
naudoja

aiškiai ir griežtai stovi prieš pripažinimą. Pats lankymą- ty*110 'Sąskaitų, kurias vėjas šins.
ma 92,000,000, ar daugiau me Vokietija ir atiduoti jai giau ir 1953 m. susirgo
lankymąsi Lietuvoje, kol sis, jei važiuos žmogus tu-‘išnešiojo. Tik tas reikalas
Parapijomis
kaip du kartu mažiau negu Įvisą Berlyną su amerikie- plaučių vėžio liga. Jis rū
ten yra svetimas okupan- rintis akis ir nesivaikantis pasibaigė, klebonas užvedė'
JAV. Sovietų Rusijos impe jčių, anglų ir prancūzų įgulo- kė daugiausia Chesterfield
tas. Esą bolševikai vilioja Judos rublių, gali ir abejo- kitą dėl Hamiltono Lietuvių ;
rijai tų Europoje naudoja jmis, o Vakarų valstybės cigaretes.
lieturius lankytis Lietuvoje' jančiam dėl nepriklausomy- Namų. Tas reikalas ir dabar į IŠSIGIMĘS DZŪKAS
mų radijo“ ir televizijos apa vieningo nusistatymo Berly- Dabar tas pilietis patraudviem sumetimais. Viena, įbes reikalingumo parodyti, dar tebesitęsia. Klebonui
ratų teko mažiau kaip treč n0 kkiusimu vis dar neiuri. kž chesterfield cigarečių
jie nori palaužti lietuvių kad tauta negali gyventi parūpo, kam Lietuvių Na- Atsitiktinai man Į ran- dalis.
• 1,e,ks • ka'ka'ls.
nasI' įgamintojus į teismą ir reitautos ligšiolini griežtą sto- normaliu ir sveiku gyveni-!™uose steigiama biblioteka kas pakliuvo porą komunisJungtinėse Amerikos ginkiavimo, bet ir tuo reika- ikaiauja atlyginimo už jo
vėjimą už Lietuvos išlaisvi- mu, jei ji yra svetimųjų vėzpradėjo prieš ją griežtą tinęs Laisvės numerių, kū
Valstybėse
prieš 50 metų že lu stygos nebaigtos dennti. jkatos sutrikdymą, juo
rimą, ir antra, jie nori gau- du varoma Į rusiško komu-ja^cD4riuose nuo ekskursijos .kurį
Prancūzai siūlo pakalbėti1
ti Vakarų pasaulio pripaži- nizmo avinyčią.
Bet tai dar ne viskas — laiką pasilikęs Lietuvoj po- mės ūkyje dirbo iš 100 dir ir dėl bendrų pastangų kel labiau, kad tų cigarečių
bančių
75
žmonės,
dabar
iš
nimą sa\o dabartinėms šie-,
tarptautinio pripaži- klebonas užsimojo prieš nas Rojus Mizara rašo, kaip 100 dirbančių žemės ūkyje ti atsilikusiųjų šalių ūkį, gamintojai melaginga re
klama jį viliote viliojo rūkynoms, o todėl viršūnių kon- nimo SoXtų Rusijos sienų Hamiltono L. Bendruome- jis lankėsi savo gimtajame
bet
ir
dėl
to
reikalo
bendro
įj savo išdirbinius.
dirba
mažiau
kaip
10.
ferencijose ir kitur bandys keliones Į Lietuvą ar kelia- nės valdybą, kurią rekordi- Merkinės mieste, o taip pat
Prieš 50 metų vienas že Į nusistatymo vakaruose dar Ką pasakys teismas toje
Vakarų valstybių vyrams
boikotavimas vargu niu balsų skaičiumi hamil- prieš 40 metų Lenkijos pa- mės ūkyje dirbantysis mai nėra.
pakišti mintį, kad Lietuva ga]į turėti bet kokio svorio, toniečiai 1960 metais išrin- grobtame Suvalkų trikam- sto produktų pasigaminda Laiko dar yra. Dar gali byloje, niekas nežino. Bet
jei teismas rastų cigarečių
ko. Ta valdyba, vos prade- pyje. Ponas Rojus sako,
jau susigyveno su tarybine
. . XT .
ma
ir
susitarti,
todėl
ir
bus
vo
sau
ir
dar
trims;
dabar
gamintojus kaltus, oi koks
santvarka, kad ji nebėra užLieka ^as ’
'lsJ<as jusi pareigas eiti su gerais kad to krašto lietuviai yra
dara nuo pasaulio ir kad Paklauso nuo to ar bolse- norais ir dideliu ūpu dirbti, tokie pat kaip jis dzūkai, jis pasigamina sau ir dar dar vienas svarbus trijų di ermideris kiltų nuodų fabri
džiųjų užsienių reikalų mi kantų tarpe!
Amerikos lietuvių gausus V1^ai Lietuvoje leis ten nu- nuvyko pas kleboną prisi- pataria jiems būti gerais 26 žmonėms.
Sovietų Rusijoje ir dabar nisterių susitikimas Washlarkymasis Lietuvoje rodo, mykusiems aplankyti savo statyti ir ji pasveikinti jo lietuviais ir Lenkijos pilieiš 100 dirbančiųjų žemės {ingtone, kuriame dalyvaus Sveikatos draudimas
jog ir lietuviškoji išeivija, £immes’ dargi jei tie gxmi- vardo dienoje su gražių gė- čiais.
kaip ir visa tauta, sovietinę
gyventu ir apšepusiame lių buketu, bet klebonas de- Ar tai tikro lietuvio pata- ūkyje dirba apie pusę. Vie ne tik trys, bet visi šeši u. r. Rinkiminiai* metai, o to
nas dirbantysis žemės ūky ministeriai. Trys “didieji”
okupaciją Lietuvoje laiko kolchoze. Jei nuvykęs Į Lie legaciją sutiko tiesiog žiau- rimas? Kodėl Mizara su je ten pagamina maisto sau atidarys pasitarimus balan dėl kam reikia, tas atsime
tuvą turistas bus už nosies riai, iš karto pareikšdamas, Sniečkum, Niunka ir kitais
normaliu dalyku
ir dar 5 ar 6 kitiems asme džio 12, paskui prie jų pri- na, kad dabar ir senatvės
Todėl laikraštis siūlo vedžiojamas ir rodomas, ką kad su šia valdyba neben- dabartiniais Lietuvos po- nims.
pensininkai sudaro ne tokį
bolševikų viliojimus atsa- jis ten tun ir ko netun ma- dradarbiaus dėl to, kad jos nais nepareikalauja, o jei tą
jau
mažą “balsuotojų blo
tautų laisvę.
Lyti;
Įtyti, tai tokios kelionės nie visas sąstatas yra šlamštas, daryti bijo, kodėl atsiklauDraugas A. Plavičius to ką.” O jei taip, tai abi par
ko ir nepatrauks. Vienas ki-j visi prasti žmonės, nė vieno pę prieš Maskvos viešpaURUGVAJUS
kiais atvejais tuoj primena tijos žada seno amžiaus
mes j Lietuvą trokštame va- tas paragaus ir tėvynės ii-Į nėra inteligento, visi yra čius neprašo tą grynai lieLietuvą, Latviją, Estiją ir žmonėms kokį nors sveika
Hamiltono tuvišką, jėga atplėštą kraštą
ži uoti. bet tik jau ne j bolševiku jgesio magnetas nustos vei- “bakšininkai,”
Gina Lietuvos reikalus
kitas Sovietijos pavergtas tos draudimą. Žada, bet ar
okupuotąją, bet i laisvą ir ne kęs. Taip greičiausia ir bus, Lietuvių Namų nariai ir su prijungti prie Lietuvos?
ištesės?
Urugvajaus Soči alistų tautas ir tuo būdu sumaišo Demokratai kongrese no
Aš esu vienas tų, kuriam
priklausomą. Važiuosime ten ta nes sunku Įsivaizduoti, kad .tokiais jis nesėsiąs už vieno
tų tariamai kairiųjų kortas.
da. kada okupantas jau bus pa Lietuvos valdovai leistų tu- stalo. Klebonas delegacijai kaip nepriklausomos Lietu- Partijai jau daug metų pri
ri pravesti Forand bilių, bet
Garbė draugui Plavičiui.
sitraukęs, kada visi bolševikiš ristams laisvai po kraštą pa- pasakė, kad nei Hamiltono vos kariui teko tame krašte klauso ir nenuilstamai joje
dalis demokratų išsigando
kieji agentai. visa okupacinė isivažinėti ir tikrąjį gyveni- Lietuvių Namų, nei knygy- kariauti su daug gausesne dirba mūsų tautietis Alek Socialistų Partijos kūrėjo “socializuotos
medicinos,”
no nereikia, ir visa lietu- ir tvirtesne Lenkijos kariuo- sas Plavičius. Kaip visur,
sukaktis
kariuomenė ir policija bus pa- mą pamatyti.
ir nuo to įstatymo projek
——----------------- --------- mene. Pono Roko minėtas taip ir minėtoj partijoj ne Vasario pabaigoje Urug to atsimeta.
sitraukusi iš Lietuvos.”
Marijonų “Draugo” nuo naudot,A-tegu
sau. Nemano
g
monei, rodos, nepritaria nė me. kad buto t.ek apakę .r ne- ke,. jaunuoliai y. Akranglis, trūksta ekstra kairiųjų ir vi vajaus Socialistų Partijos Republikonai mano, kad
sokių “laisvės trokštančių
Taip griežtai “Draugas” pran ciškonų “Darbinin
dr. Emilio Frugoni ir jiems reikėtų kuo nore
matytu
t,krovės.
j
Valinčius,
A.
Klimas
ir
jų,” kurie partijos kongre kūrėjas
pabrėžia savo nusistatymą kas,” nes jame balandžio 1
minėjo 80 metų amžiaus su- rinkimuose pasigirti, todėl
1 t X* m
•
J
iinn -.-iTri7--.fir tik tada kvies Amerikos d., irgi vedamajame, skai Jdomu. Pransiškonai sa- kt. buvo jaunutės Lietuvos suose h- kituose jos susirin •kaktį.
Ta proga visa
demo
 svarsto įvairius ■sumanymus
kimuose
yra
greiti
pakišti
vo nuomonę paskelbė ba- kariuomenės savanoriais ir
lietuvius lankytis Lietuvoje, tome:
kratinė spauda plačiai rašė ir, žinoma, ta proga nori
landžio 1 d., o marijonai jos eilėse kariavo gindami Azijos, Afrikoj tautom lais apie Frugoni, kuris visą il duoti progos ir privačioms
kada iš ten išsinešdins ne
tik okupantu kariuomenė, “Kelionės Lietuvon vistiek ar tik ne Į “D” pasisakymą savo tėviškes. Kad ir drąsi, vės reikalaujančias rezoliu gą amžių kovojo prieš viso draudimo kompanijoms už
bet ir “visi bolševikiškieji ,y« naudingos. Tai nėra nei Lie- balandžio 6 d. atsiliepė rūs- karinga, bet maža to laiko cijas, sąmoningai betgi nu kias reakcijas, ir linkėjo dirbti. Taip reikalas ir stovi
agentai,” kas gali būti gal ltuv«’ okupacijos pripažinimas čiu pasmerkimu kelionių Lietuvos kariuomenė nega tylėdami Sovietų Sąjungos jam ilgiausių metų.
šiuo metu.
ir labai tolimoje ateityje. !nei J°s teisinimas. Kas gali, ir (iki okupanto ir kvapas Lie-tlėjo atsilaikyti prieš daug pavergtų tautų laisvės rei
J. D.
M. Krasinskas
Juk ir nepriklausomoje z*una leidimą, ir drįsta juo buvoję bus išgaravęs.
įgalingesnį priešą ir su aša- kalą, jų tai-pe ir Pabaltijo
SV MUZIKA PRALAIMĖJO
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKU

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

PAVASARIO NEGRAŽIOS IŠDAIGOS

JUOZO PAUTIENIAUS
KŪRINIŲ PARODA

KAS SKAITO, KAM
TAS DUONOS NEFKAJO

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

i Dailininko Juozo Pautiepirkti čia kokią gūžtą ir ra
MIAMI, FLA.
“Margučio” radijo politi
j
niaus
aliejinės
tapybos
ku

miai savųjų tarpe gyventi.
Kelių dienų bėgyje Chi nių žinių komentatorius dr.
ri
inių
paroda
Bostone
(ba

Sandar iečiai remia spaudą
cagoje staigia mirtimi, dėl iB. Dirmeikis kovo 22 d.
L. J. Stasiulis
landžio
3-9
dd.)
buvo
gra

i
Sandaros
52
kp.
balan

širdies smūgių, mirė trys ži ■ padarė tokią išvadą: “kodėl
ži staigmena.
P. S. Aštuonius dolerius
j ir kaip šis paskyrimas padžio 3 d. rengė banketą, ku
nomi lietuviai:
Nepriklausomoj
Lietuvoj
gavome,
nuoširdus ačiū.
■ darytas^ reikia išsimiegojus,
dailininkas buvo labai ma rio pelnas buvo skiriamas
Kovo 16 d. staiga mirė ant rytojaus paklausti pa
KeL administracija
žai žinomas. 25 metus, po pažangiajai spaudai parem
Della Kuraitienė-Kvietkau- galvės.”
ti.
Banketas
nebuvo
gausus,
mokslo Meno Mokykloje,
skaitė, žinomojo keliautojo
Ponas Dirmeikis yra “di
be\ eik nepiešė. Atsidūręs nes svečiai iš kitur jau išsiir prekybininko, Buick ats plomatijos šefo” žmogus,
BROOKLYN, N .Y.
tremtyje, Vokietijoje, vėl ■ važinėjo. To dėl ir pelno li
tovo Don Kuraičio žmona. tai ar nebūtų geriau, jei jis
ėmėsi savo užmuštos profe ko nedaug. Keleiviui kartu
Ji mirė sulaukusi 57 metų jo, o ne pagalvės klaustų?
Mirė I. Sutkienė
sijos: tapybos, tik teptukas šia korespondencija siun
amžiaus. Buvo plačiai žino
i Sunkios ligos išvarginta,
jau nebeklausė. Būdamas čiama $8.00.
ma lietuvių tarpe ir visuo
Krivūlės susirinkimas
Banketo programą pra pergyvenusi dvi sunkias vi
užsispyręs siekti savo tikslą
menėje. Priklausė daugeliui
Kovo 16 d. Lietuvių Au
energingai pradėjo piešti, dėjo pirm. Norris, keliais durių operacijas, balandžio
organizacijų. Palaidota Lie ditorijoje Įvyko buvusių
tik jau naudodamas kitą žodžiais pasveikino svečius, 1 d. mirė plačiai žinomo
tuvių Tautinėse kapinėse, Lietuvos policininkų klubo
priemonę—rpeili, špachtelį. ir pavedė toliau tvarkti E. verslininko Igno Sutkaus
dalyvaujant dideliai miniai Krivūlė susirinkimas. Buvęs
žmona Izabelė, apie 60 me
Tapybos technika s u Verbelienei.
žmonių.
to klubo pirmininkas Povi
špachteliu reprezentuoja vi į Kalbėjo L. J. Stasiulis, F. tų amžiaus, ir balandžio 4
Tą pačią dieną, kovo 16, las Dirkis išvyksta nuolati
są parodą: apie 50 paveik Rodgers, P. Šatinskas, J. d. iš Garšvos koplyčios pa
širdies smūgio pakii-stas mi niam apsigyvenimui Į Waslų. Tai apžvalginė dailinin Svvolkin, A. Noreika, A. laidota be bažnytinių apei
rė Povilas Kriščiūnas. Jis ’shingtoną, D. C., tad buvo
ko paroda, dešimties metų Kedsel, F. Mockus, J. Ne- gų Alyvų Kalno kapinėse.
buvo 60 metų amžiaus, Lie renkama nauja valdyba.
,vis, A. Alekna, J. Nevienė, Velionė buvo retai sutin
vaisius Amerikos žemėje.
tuvos kariuomenės savano Jon išrinkti: Eigelis, Kisie
Su pavasariu daug kur atėjo ir dideli potvyniai, ši
J. Pautienius jau suren ’A. Zdanis ir pagaliau sve kamo būdo moteris, rami,
ris, teisininkas. Lietuvoje lius, Juškėnas, Mockaitis ir
taip atrodo vandeny paskendę didžiuliai plotai aplink
gė nemaža savo paties vie čiai iš toliau: M. Tuinyla iš draugiš’a, to dėl su visais
buvęs mokesčių inspekto j Pupaleigis.
Sious City, Iowa valstijoje.
no parodų, taip pat ir su Kanados, L. Kuchins ir K. mokėjo gerai sugyventi ir
riumi.
mūsų dailininkų grupėmis, Krikščiūnas iš Chicagos, Ch. visų buvo gerbiama.
Kovo 22 d. taip pat stai Vilniaus ginčo atbalsiai
buvo nutarta šiais metais 2-3 dd. Dariaus-Girėno le- ir dalyvavo parodose su Trusas iš Clevelando ir Ono Ilsėkis, Izabele, laisvoje
ga krito širdies liga Augu
Amerikos žemėje, o liku
Vietos dienraštyje “Chi
stinas Voldemaras, ilgame cago Sun Times” kovo 23 d. ; sujungti Diriaus-Girėno žy- giono posto salėje surengė Amerikos dailininkais, kaip Kackienė iš Los Angeles, siems šeimos nariams reiš
tis Zarasų Lietuvos Banko lenkas Kazimierz Abramo- gio minėjimą su Žalgirio pašto ženklų parodą. Buvo naiys, priimtas i Amerikos Calif.
kiu širdingą užuojautą.
direktorius, buvusio po per 'vvocz išspausdino Vilniaus mūšio minėjimu ir tas su- išstatyta daug įdomių lietu- Dailininkų Sąjungą Illinois ‘ Kalboms pasibaigus pra
sidėjo linksmoji dalis.
K. Žemaitis
versmo ir taip pat nepri klausimu labai šališką strai kaktis paminėti atitinkamo- viškų ir kitų kraštų pašto valstybėje.1
i
mis
iškilmėmis
liepos
17
d.
ženklų
ir
parodą
aplankė
Šioje
Bostono
parodoj
J.
klausomybės pradžioje mi psnį, kuriame išdėstė, kad
Tradicinis
Paminėta Šilinių sukaktis
Pautienius išstatė daugiau
nisterio pirmininko Aug. Vilnius yra grynai lenkų prie Dariaus-Girėno pamin- didelis žmonių skaičius,
Margučių vakaras
sia peizažų (gamtos vaiz Balandžio 2 d. buvo pa
Voldemaro pusbrolis. Jis į miestas ir lietuviai neturi Į kio Masųuette parke.
Naujas
sporto
klubas
Sudarytas ir atitinkamas
dų) ir keletą portretų. Pei minėta Šilinių vedybinio Lietuvių Darbininkų Drmirė 76 metų amžiaus.
i ji jokių teisių. Tą straipsni Komitetas iš penkių organi
“Tauras”
zažuose dailininkas atrodo gyvenimo 56 metų sukaktis. jos 7-oji kuopa balandžio
jis išspausdino ryšium su zacijų atstovu: Dariaus-GiŽurnalistikos kursai
....
,
.
Bridge porto kolonijoje , gaivalingesnis ir stipresnis. Tose vaišėse iš lietuvių da 23 d. Lietuvių Atletų Klubo
' Amerikos žurnalisto Tom rėno skridimo
komiteto at- ]jPtnyi»i snortininkai suor-' Peizažas yra artimas jo jau- lyvavo Stasiuliai ir Krausai. salėje (1332 Halsey St.)
Lietuvių žurnalistų Drau iLam'bert lankymusi Viiniu- stovo dr. S. Biežio, Lietuvių ganizavo sporto "klubą Tau- t™3* si^ai. Nevaržomas rerengia tradicinį Margučių
Svečias iš Hawajų
gijos Chicagoj buvo suruoš Į je ir aprašymu to miesto Veteranų “Ramovė” atstovakarą, kurio priadžia 7:30
Iškilmingas klubo istei- alistinių prievartavimų, daiti keliolikos dienų žurnali kaip Lietuvos sostinės.
vo pulk. A. Rėklaičio, Lie- <rjm0 atžymėsimas ir vardo ‘Įlinkas pertiekia estetinius Stasys Grubliauskas, porą vai. vak. Bileto kaina $3.50.
stikos kursai, vykę jėzuitų
Į tą Abramowicz’iaus tuvių Bendruomenės Chi- gei emblemos pannkimas— išgyvenimus
idealizuoda- metų pagyvenęs Hawajuo- Už gražiausius margučius
namuose. Kuisai ėjo dau Straipsni atsiliepė Vilniaus cagos Apygardos A. Gint- Gedimino stulpai su Tauru mas gamtą.
se, buvo sugrįžęs i Bostoną, skiriamos trys dovanos.
giausiai paskaitomis žurna Krašto Lietuvių Sąjunga ir nerio, Istorikų Draugijos—_i ks Lietuvių Auditori- Pakankamai
grubiu tech bet jau nebegalėjo pripras LDD 7-o-ji kuopa jau ne
" ’ -1“
listikos, kalbos, kritikos ir pasiuntė tam laikraščiui tin č. Gnnceviciaus ir Dariaus- JOJe balandžio 23 d.
nikos būdu—špachteliu ir ti prie šiaurės klimato ir to pirmą kartą rengia tokį va
panašiais klausimais. Pas kamą paaiškinimą.
-Girėno legiono posto atsto- Klubo tikslas per sportą penkiais pirštais—dailinin dėl atvažiavo i Floiidą. Jis karą ir visuomet tie vakarai
kaitas skaitė Įvairūs asme
Pažymėtina, kad šio iš vo, kurį paskirs posto vado garsinti lietuvybę ir išlai kas pasiekia švelnių efek pasakoja, kad Havajuose buvo gausiai lankomi. Jų
nys, daugiausia mėgėjai, kraipyto straipsnio autorius vybė.
kyti jaunime lietuviškumą. tų. Pradėjęs piešti daugiau buvę liūdna, nes ten be Jen- svečiai gardžiai pavalgo va
nes išmokslintų specialistų esąs buvęs lenkų laikais Vil
šviesiomis spalvomis, Įneš- kinso daugiau lietuvių ne karienę, pasižmonėja, mar
Lietuvių pavilionas
nėra. Kai kurios paskaitos niuje politinių bylų tardy
damas šiltų tonų. vėliau pe są. Jis Jenkinsą pažinojęs gučiais pasigrožėja. Visi
tarptautinėje
parodoj
sukėlė Įvairių komentarų ir tojas, vedęs bylas ir dėjęs Į
BALTIJOS VALSTYBIŲ reina i vyraujančią tamsiai Bostone, nes jis čia organi visuomet būdavo patenkinti,
ginčų. Paskaitas skaitė B. kalėjimus lietuvius ir gudus. Kaip pernai, taip ir šiais
mėlyną. Šis periodas gal zavęs siuvėjus ir buvęs visų nėra abejonės, kad ir šis va
LAISVĖS TARYBA
Babrauskas, Antanaitis, D.
karas bus malonus visiems.
metais Chicagoj įvyks tarp
--------i brandžiausias ir Įdomiau- labai gerbiamas.
Velička, Zalatorius, Kiaulė- Dariaus-Girėno Žygio ir tautinė paroda. Pernai Chi- Nesijaudinkite, tai nėra ^as*
Skaitydamas Keleivį, Gru Kas manote dalyvauti
. ,
Žalgirio
mūšio
minėjimai
nas ir kt.
' cagos Vaizbos Buto inicia koks naujas laisvinimo veik- S. J; Pautieniaus nevaržo bliauskas sužinojęs, kad margučių konteste, Įsigykite
Balandžio 1 d. Dariaus- tyva buvo sudarytas Komi snys. Tai tik specialus dar- jokios mintys, išskyrus este- Jenkins gyvena Havajų vie biletus iš anksto.
Dėl dr. Bačkio paskyrimo
; -Girėno legiono posto salė tetas, kuris Įrengė lietuvių bo sambūris specialiam už tinis išgyvenimas. Jis plau noj saloj, kurioj yra didelis
LDD narys
Dr. S. Bačkio paskyrimas je buvo sušauktas įvairių or pavilioną. šiais metais atsi daviniui. Kaip žinote, oku ko savo peizažų erdvėje. kalnas su skyle, to dėl tik
patarėju Į Lietuvos pasiunti ganizacijų atstovų susirin sakius Vaizbos Butui pavili- puotoje Lietuvoje sovietnės Protarpiais norėtųsi, kad pasiekęs Havajus tuoj pra
NEW YORK, N. Y.
nybę Washingtone Chica kimas šiais metais Dariaus- ■oną organizuoti, tą darbą, marionetės ir bolševikiniai dailininkas daugiau Įpras- dėjęs Jenkinso ieškoti. Sa
ko, klausiu viešbučio telefo
gos lietuvių Įvairiai aiškina -Girėno skridimo Į Lietuvą Lietuvos konsului dr. Dauž- garsiakalbiai pavergtajam Įmintu spalvą ir formą,
vardžiui
besirūpinant,
apsi

ne
tarnautojos, kur yra sala Pabaltijo Valstybių Laisvės
mas. Daugiausiai ginčų su paminėjimui aptarti. Taip
lietuviui, o Maskvos galin- Pautienius ne realistas.
Komitetas
kelia pačios pasiuntinybės pat buvo iškeltas klausimas, ėmė Įvykdyti Lietuvių Ben-. gas propagandos aparatas Pautieniaus kūrybos pa su kiauru kalnu,, kuriame
Washingtone pranešimas, Lad šiais metais sueina 550 Įdruomenės Chicagos Apy- ir laisvajam pasauliui kalte grindas yra impresioniz- yra skylė, ten gyvena mano Pabaltijo valstybių 20-ies
kuriame pasakyta, kad “dr. 'metų nuo Žalgirio mūšio įgarda. Balandžio 1 d. susi kala, kad anais 1940 negan- mas. Didžiųjų impresionistų pažįstamas ... Ji pasižiūrė metų okupacijos sukakčiai
Bačkis paskirtas patarėju p. laimėjimo. Kadangi lenkai rinkusiems atstovams Į Da do metais ne , raudonosios meisterių Įtaka aiški, bet jis jusi Į jį, nusišypsojusi ir ta laisvajame pasaulyje pla
Rajecko iniciatyva ir diplo jšio mūšio sukakti rengiasi riaus-Girėno legiono posto armijos tankai sutrempė savo priemonėmis labai ryš rusi to kalno ar salos vardą, čiai paminėti ir kaip galima
matijos sutikimu.” Nieko iškilmingai minėti ir nu- salę tos Apygardos pirm. Lietuvos laisvę ir nepriklau kiai veržiasi Į savo indivi kaip au . . . auu . . . Paga daugiau laisvų tautų dėmesį
repasakyta dėl valstybės ' slepia vyriausiojo karo va J. Jasaitis padarė smulkų somybę, o pati lietuvių tau dualų pasauli, nevengda liau kita telefono tarnauto į bolševikų tiems kraštams
departamento sutikimo ar ido Vytauto Didžiojo reikš pranešimą, kaip eina pavili- ta savanoriškai prisiėmė so mas artėti net prie abstrak- ja padėjusi jam surasti Jen padarytas skriaudas at
kinso telefoną ir padėjusi su kreipti New Yorke veikia
priėmimo šito paskyrimo ir mę, tad lietuviai turėtų tą ono organizavimo darbai. vietinę vergiją, kurios vai tistų.
Pasirodo,
kad
pavilionui
Pas
mus
J.
Pautienius
juo susikalbėti. Vėliau ir Pabaltijo Valstybių Laisvės
pats formulavimas dėl “ini ■padalyti ir sukaktį tinkamai
siai esą ko geriausi. Šitam
vietą
pavyko
gauti
tarp
Fi

aiškiai
naujas
ir
vienintelis
pats Jenkinsas atvažiavęs, Komitetas — Baltic States
ciatyvos ir sutikimo” labai paminėti.
sovietinio melo potvyniui
lipinų
ir
Turkijos
sklypų.
toks
špachtelninkas.
Daili

nusivežęs ji pas save, apro Freedom Committee.
neaiškus ir kelia bereika Į Dalyvavo 30 organizacijij
pasipriešinti ir padėti tei
Pinigų
yra
labai
nedaug,
gi
ninko
žaliomis
su
geltono

dęs savo ir savo sūnaus na Šiam komitetui šiemet iš
atstovų ir balsų dauguma
lingų ginčų.
singai nušviesti New Yorke
išlaidų susidarys apie 5,000 Estijos, Latvijos, Lietuvos mis spalvomis piešti gyvu mus ir vėl jį atvežęs ten, iš eilės pirmininkauja latvis
v dolerių. Tačiau nusistatyta
Charles Stankevitzs, vice
atstovai sudarė specialų or liai ne priepuolamai Įsipina kur pasiėmęs.
1 kaip
bebūtų sumanymą ganą — Baltijos Valstybių i jo tapybinių ieškojimų ke Grubliauskas gyvenęs Ha pirmininkais yra iš lietuvių
AMERIKOS ĮDOMYBES
Įvykdyti. Lietuvių visuome Laisvės Tarybą. Jos pirmi lią. Jis blaškosi Į gerą pusę. vajuose pas savo dukterį, pusės J. Audėnas ir iš estų
nė turėtų paremti ši suma ninku išrinktas Lietuvos de Ši paroda rodo, kaip dai kuri ištekėjusi už prancūzo pusės A. Mei. Lietuvių gruParaSyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
nymą.
Amerikos. Joje aprašoma:
legacijos pavergtųjų seime lininkas augo ir brendo. Ir ir lietuviškai nekalbanti, to pėn iš New Yorko ALTo ir
dėl jis labai išsiilgęs lietu Lietuvos Laisvės Komiteto
Lietuvių filatelijos paroda pirmininkas V. Sidzikaus negi čia sustos?
Apie kelionę Aliaskon:
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Pov.
Banulis
vių,
su kariais galėtų pasi dar įeina A. Varnas, St
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”;
Lietuvių Filatelistų Są kas. Be jo, Lietuvai Tarybo
įspūdžiai iš Kaliforr.ijos ;
Raudonmedžių imperija;
kalbėti.
Briedis, A. Alksninis, M.
Apie Hollywocdo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyna.daro;
junga Chicagoje balandžio je atstovauja prel. J. BalROCKFORD,
ILL.
Havajų salos esančios Kižytė ir P. Vainauskas.
kūnas, J. Šlepetys ir dr. A.
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas;
labai gražios, pragyvenimas Minėjimas bus birželio
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
Trimakas.
Pranešimas
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova;
12 d. Town Hali, t. y. salė
Taryba ruošia sovietinės Rockford Balfo 85 sky ten brangesnis negu žemy je, kurioje rengiami visi ge
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
SOPHIE
BARČU!
ne. Tenykščiai žmonės gy
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
agresijos prieš Baltijos val riaus valdyba praneša na
•
riausieji koncertai.
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
stybes dvidešimtmečio atžy riams ir prijaučiantiems, veną daugiausia iš atvažiuo Tą pačią dieną yra numa
RADIJO VALANDA
Floridos vaizdai:
Jaunystės šaltinis;
jančių.
Juos
sutinka
su
di

Visos programos iš W0PA,
mejimo programą. Sios proR
Jsusirinkimas; dele pagarba ir žiūri kiše tytos specialios pamaldos
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
1490 kil. AM 102-7 FM
Upė po žeme; žuvys t>e akių. . .
gramos
globėjais
numatyti
?
d
. , R
Kasdien: nuo pirmadienio iki
kviesti kitų valstybių politi- ™an°z»° J < <»♦ neivyKs Ka nių storumo, visur vežioja, didžiojoj ir garsiojoje St
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Su gražiais paveikslais.
penktadienio 10—11 vai. ryto.
n o. visuomeninio, kultun* £ susirinkimas bus linksmina ir tuština kišenes. Patrick katedroje. Kita pro
šeštadienį ir sekmadienį
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
O Floridoje, girdi,, Į ta gramos dalis bus vėliau pra
nno 8:30 iki 9:30 rai. ryto
nio
ir
religinio
gyvenimo
„
e
„
užė<;
15
d
3va
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DO
oietu
siunčiame. Kaina 75 centai.
VAKARUŠKOS: pirniad. 7 vai. v.l
i7vmiw vpikpiMi
NV* trukus *L- t K•
P M ve niekas nekreipia dėme nešta. Visiems yra aišku,
Įžymus
veiKejai. NetruKus
Kultūros
Klubo
Tek: HEmlock 4-2413
“KELEIVIS”
sio ir po kojų nesipainioja kad birželio 12 d. niekas
~ .
...
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. įseis Tarybos manifestas.
J
mažojoje saleje.
jvisokie patarnautojai ir gy New Yorke jokių pramogų
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.
CHICAGO 29, ILL.
Kor.
Skyriaus Valdyba
venti pigu. Jis dairąsis nusi nerengs.
Trys širdies smūgiai

•

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis ketvirtas
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SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerbiamieji,
kas liks, tebūnie Tamstos pyp
Šiemet sueina dvidešimt
į Nors negavau paraginimo, kės c i bu k ui pridurti. O gyvati
metų, kaip Lietuva okupuo-j
bet žinau, kad mano prenume nei aš pasistengsiu vėliau at
„
x
.
ta fr negailestingai išnaudo-'
’Rojaus” malonumai
6. Butų skyriaus sekre- jama
Rusijos Dau/:
rata pasibaigė, to dėl siunčiu siųsti.
penkinę—$4 prenumeratos, 50
štai vienas pavyzdys, pa- torius paaiškino kad tai ne tauriausiųjų
---------jos vaikų, kad
A. Zamžickas
'centų už kalendorių ir 50 centų
imtas iš Vilniaus "Šluotos”
l.el1kawaS-U kala,e kreipus pa|aužtų tautos atsparumą,
Oberlin, Ohio.
atiduokite Maikio Tėvui.
žurnalo šių metų Nr. 4. Ve- J prokuratūrą.
išblaškyti po visą Rusiją,
* « *
Atsiprašau, kad tik tiek jam
terinarijos Akademijos doProkuratūroje paaiš- Sovietai savo užgrobimui
tegaliu dovanoti, nes esu ne Gerbiamoji redakcija,
centas L. Grubliauskas tei- kino, kad tai ne jų reikalas įteisinti, bando Vakarų padarbinga, jau 9 metus našlauju.
Siunčiu šiek tiek senam ge
raujasi, kur jam dar kreippatarė kreiptis i miliciją, šaulį melagingai įtikinti,
Geriausių
linkėjimų
visai
Ke

nerolui, kad jis išbarė Maikį ir
‘8. Vėl kreipiuosi į mili- kad mes lietuviai esam tos
tis šitokiu reikalu:
leivio
administracijai.
liepė jam prieš jį atsistoti su
ciją . . . paskui į Vet. Aka- pačios giminės kaip ir ru“Gyvenu Kaune, šimai- demijos partinio biuro se- sai, kad mes nuo amžių gereikalinga pagarba.
Julija Pocienė
tės gatvėje, privačiame bu kretorių ... į profsąjungą riausiai su jais sugyvenant,
Stasys Juškus
Chicago, III.
t
te. Vvkdomasis komitetas
ir tt. tt.
kad mums nėra kito kelio
Chicago, 111. *
* • •
jau seniai komunalinj butą į ..Namų savininkė juokia- kaip tik likti visam laikui su
yjiHn Laukiu.
lankiu Ir
Ir štai
štai viena
. . . į. staį_ rusų tauta,
.
,kuri• mus, .kaip
.
Gerbiamoji administracija,
žada.
vieną - Q _ var?tau visokį
KAS ČIA BENDRO?
Siunčiu Tamstoms prenume
gražią dieną prasidėjo todurig laukiu patarimo, “jaunus brolius” saugoja
kia, istorija,
v*. dar
^.iy. galima
<rolJmo būtų
Ki^i, kreip- nuo «plėgriųjų žvėrių.”
ratos $4 ir Maikio Tėvui $3 ba
?
J ’ kūnai
. . taniekaip
.
kuiIš
lialibut
povandeninio
buvo,
kuris
varomas
atomo
pabaigos nematyti. Pnreike
Žinojau,, -kad yra įkurta
tams. Be abejonės, jis jau ne
Mums verta prisiminti,
man pažymėjimo apie gyve
jėga, pirmą kartą paleista į orą Regulus I raketa. Ji
vienus nuplėšė, mane belanky Lietuvių Istorijos Draugi
kad baltai (lietuviai, latviai
namą plotą ir šeimos sudėtį,! Gal vėliau sužinosime, ir prūsai, kaip ir estai) nėra
ja ir kad ji leidžia žurnalą
damas.
nulėkė 277 mylių ir pataikė į taikinį. Bandymas buvo
pasirašyto namų savininkės kas kokį patarimą jam dar giminingi nei slavų, nei ger
“Tautos Praeitis.” Jo pir
Su
pagarba,
daromas netoli Hawajų salų.
ir patvirtinto namų valdy- davė.
mąją knygą skaičiau.
manų tautoms.
J. Jakštys
bos. Atrodo, kas gali būti
Šiomis dienomis to žur
St. Petersburg, Fla.
paprastesnio ir 1butų apie ką
Gyveno 5, dabar 20
amžių
prfe
nalo administracija atsiun
•
*
*
tė
man kvietimą tą žurnalą
čia a beti. O a
yna
Nepriklausomos Lietuvos krantų. Totoriams, slavams
apie ką. Didelius
žygius, kU
ku-” laikais
laika£ Kaune
Raune vienas inte- ir germanams panorus nuprenumeruoti ir kartu pri
Gerb. redakcija,
...
nu 1
1*1UO^
zi I *A
o
*
nuveikiau ael vO ne- ligentas buvo pasistatęs sa- kariauti laisvą mūsų tautą, Šiemet sukanka 10 m. nuo sės, tiksliųjų mokslų kabi- Dėkoju, kad nenutraukėte dėjo net 3 agitacinius lape
laimmgo pažymėjimo pasi- yo §eimai nameli> skil ta 4 ]ietuviai ne tik sugniuždė10 laiko> kai Vasario 16 netai, kuriems galima dova- Keleivį siuntę. Negalėjau pre lius arkivyskupo Jurgio Ma
stengsiu isdestyti kuo trum- af Dabar Ume visus pliešus> bet išplėtė sa- Gimnazija buvo įsteigta ka- nomis gauti mokomųjų prie- numeratos pratęsti, nes buvau tulevičiaus b e atifikacijos
piau, dėl visa ko sunume- gyvena 2o asmenų. Vienas vo valstybę nuo Baltijos iki reivinėse Diepholze (Vokie- monių, bet kurių nėra kur susirgęs ir 3 savaites gulėjau bylos reikalu—prašoma au
ruodamas—kad nesusimai- tu gyventojų panorėjęs tu- Juodųjų marių, tuo įrody- tijoj) ir šešeri metai, kai ji padėti ir negalima gerai iš- ligoninėj. Dabar jau pradėjau kų tai bylai paremti.
Dievaž, nesuprantu, kas
’rėti ^.0 atskirą kambarį, darni savo pranašumą ir ga-buvo apgyvendinta nuosa- naudoti mokslui. Gimnazi- po truputį dirbti. Pridedu Mai
ta per Istorijos Draugija ir
“1. Paprašiau namų savi- to dėl vonią išmetęs į kie- bumą tvarkytis savarankiš- voJe Rennhofo pilaitėje. Ši-jos vadovybe ir Liet. B-nės kiui su Tėvu po doleriuką.
jos
žurnalo administracija,
ninkę I. Nomeikienę pažy- mą ir buvusiame vonios kai. To meto valdovai ir po- tei lietuviškai salelei įsigyti j Valdyba tiki, kad pabėgėlių Esu naujas ateivis, Keleivį
mėjimo. Nedavė.
kambaryje įsirengęs kam- litikai minėjo lietuvį su pa- lietuvių visuomenė, ypač pa- metų. proga būtų galima skaitau 4 metus. Jis man patin kad taip daro. Ką bendro
“2. Kreipiausi i gatvės
garba, o kariai su baime, dedama Šveicarijos labda- gautiišvokiškųirtarptauti- ka ir nebemanau su juo skirtis, turi “Tautos Praeities” žur
komiteto pirmininką B. BlaTikrai graži pažanga!
! Istorijos lapuose randa-ros ofSani^ąęijų,^ 1953 - 56 nių organizacijų pašalpos kol galėsiu skaityti. Linkiu, kad nalas su kai kurių pastan
me, kad ištisus šimtmečius metais sudėjo 75.000 dole- gimnazijos nebrangiam pas- Keleivis keliautų dar ilgus gomis paskelbti J. Matule
zi. Jis pažymėjimą pasirašė.
Mirė J. Vanagas-Simonaitis mūsų proseneliai kariavo su rių. Juos suaukojusiems -įtatui, tačiau pradžiai reikia metus ir jo lankomų namų skai vičių šventuoju?
“3. Prašiau namų valdy- Kaune savo namuose Per- rusais—tas įvyko ir po pir- tikriems gimnazijos funda- turėti savų pinigų. Bet nei čius vis didėtų.
Kol ta draugija ir jos
žurnalo
vadovybė tų daly
‘ 16 gimnazija, nei Valdyba jo
norinti
pa’ ktoo"aiė>jc' vasario ll 'd. mo pasaulinio karo, 'ginant to™s šiemet‘ vasario
Vito Aleksander
kų nesugeba atskirti, aš ti
mitinti. Atsisaite.
Juozas Vanagas.sim(>. Lietuvos nepriklausomybę, šventes proga ir buvo atida- kių santaupų neturi ir iš ne Waukegan, III.
krai
to žurnalo prenumera
“4. Kreipiausi į V mil. najtis, 85 metų amžiaus. Ve- Po pirmo pasaulinio karo ryte gimnazijos salėje gar- turtingų lietuvių Vokietijoj
*
*
*
torių nebūsiu.
skyrių. Nieko nepešiau.
lionis tarnavo Žemės Ūkio Lietuva nusikratė rusiškos bes lenta, kaip Lietuvių reikalingos sumos 25.000
J. S.
Mano patarimas
“5. Užėjau į ’Kauno Tie- Ministerijoj, veikliai daly- priespaudos ir per 22 metu ^ndruomenes^ Vokietijoje (doL negali sutelkti
Siunčiu penkių doierių čekį
sos’ redakciją. Patarė kreip-i vavo Lietuvių-Latvių Vieny- gyveno nepriklausomai nuo aėKingumo zenKias. _
j i odei norint išlaikyti
..
.Va
.. 
ir
prašau siųsti man Keleivį per
tis į Kauno m. vykdomojo bės, Lietuvos Vegetarų, Lie- bet kūno kaimyno ir padarė Už suaukotus tada75,000
Gimnaziją, kun lig
DVI DAVATKOS
komiteto sekretorių. Sekre- tuvos Raudonojo Kryžiaus didelę kultūrinę pažangą, dol. buvo nupirktas 4.7 ha šiol buvo ir tebėra gyvos 1960 metus.
torius paaiškino, kad tai ne ir kitose draugijose. Daug Kaip anais senais laikais žemės sklypas su parku, na- lietuvybės sa a ir visų ais- Keturi doleriai už Keleivį, pu
Tautininkų Dirva ir ko
• reikalas
*
• patarė
’.
- kryžuočiai pavergė mūsų mais ir ūkio trobesiais, taip vųjų lietuvių solidarumo bei sė dolerio už jo kalendorių, ir munistų Vilnis, kai užsime
jo
ir
kreip- padėdavo mokslus einangiminaičius prūsus ir vėliau pat buvo nupirktas bei pas- ryžto simbolis, nelieka nie- pusė dolerio Tėvui machorkai na Amerikos Lietuvių Ta
tis į butų skyrių.
čiam jaunimui.
prijungė prie Vokietijos, tatydintas didelis, medinis, k° kito, kaip prašyti visus nusipirkti.
rybos sekretorių dr. Pijų
taip po antrojo pasaulinio nebenaujas barakas ir atlik- lietuvius laisvajame pasauly Kaip Keleivio skaitytojas ga Grigaitį, gieda tos pačios
karo nišai prūsų žemę ne- ti tuose trobesiuose persta- .suaukoti patiems ir pasitel- liu tik patarti tam, kam rūpi gaidos dainelę. Ir tą daro
prijungė prie sovietinės Lie- tymai bei remontai, reika- kus kitataučius minėtą su- Lietuvos likimas ir kas nori su ;ne atsitiktinai, bet visą lai
tuvos, bet prie Rusijos Fe- lingi bendruomeniniam gy- mą šiais dešimtaisiais gim sivokti šių dienų gyvenime, Ke ką.
nazijos veikimo metais ir ši- leivis turi būti jam draugas. į Štai jos abi jau kelis kar
(E) Prancūzų žurnalistas ščių, kai kurie lietuviai no- deratyvės Respublikos, tai- venimui bei mokyklos dar
pozityviai atsakyti Lie Kas nori apsiginti nuo komu tus kartoja dr. P. Grigaičio
I). Ribemonas šiū metų ko- riau skaito Lenkijos spau- gi, kad ir “brolį,” jei mažę- bui. Buvusioj pily patilpo teip
mergaičių ir berniukų bend- tuvos pavergėjams, kurie nistinio svaigulio ir nuo dikta /‘smertelną grieką,” kad jis
vo mėnesį lankėsi Estijos, dą, kiek jos ateina? Biblio- sn*?> galima nuskriausti
Latvijos ir Lietuvos sostinė- tekose ir ypač antikvaria- i. Tas Iresnysis brolis
učiai, en. roji sa e, bi. džiūgaus šiemet, kad jau su tūrinio raugalo, Keleivis yra už kelionę iš Chicagos į Ci
se. Čia atpasakojame kai tuose grobstomos Vakaių Ii- V
k,talP jknaudzia hoteka administraciniai ir ėjo 20 metų nuo pirmosios geriausias jam vaistas.
cero paėmęs iš ALTo kasos
okupacijos Lietumažąjį
jį bendrabučių
kuriuos jo įspūdžius iš Vii- teratūros knygos.
, ^v0 . ‘maz
«! brolį,
br° »’ ” laiko
,‘k°?
bend,abualJ.vedėjų
vede« kambakamba- sovietines
vo]
A. Vyšniauskas
30 dolerių. Dr. P. Grigaitis
•
J
r
|
T utnvrtia kietoj “globoj,” neduoda nai, o mediniame barake .voj.
tą
aiškiai užginčijo—nieka
malh’. .
- •
x
Komunistams Lietuvoje
išsižioti o laisvaiam buvo įrengta valgykla vir- Kai sovietiniai komunis- Toronto, Ont.
\ilmuje esą mažai matvti nepavykę likviduoti bažny- Jam n,“ išsižioti, o laisvajam yuvo peiigu* vaigyiua, v^r
-.„a.
dos tokių išlaidų nedaręs ir
♦ » ♦
privačių auto mašinų, jomis tinį gyvenimą, šventadie- Pasauliui nori jkalbe i kad tuve, maisto sandėliukai ir tai šiemet varys Lietuvos
jų iš ALTo kasos negavęs!
Laiškas Maikio Tėvui
mažasis
broliukas
kambariai. Bet ei- jaunimą į demonstracijas
ALTo revizijos komisija,
važinėja daugiausia parei- niais bažnyčios esančios pil-i438
mažasis
mm as” klasėms
'ase
yra laimingiausias, tui ėda- los patalpų stigo. Po metų beĮ tariamas šventes šokti ir Didžiai gerbiamas staršas ge kurioj yra ir tautininkas,
gūnai. Troleibusai perpildy- nos. Procesijų metu matyti mas tokį gerą globėją.
• dainuoti, tegu laisvieji lielietuvių kuopos
taipgi tuo reikalu pastabos
ti. tad dauguma eina pėsčio- kad gatvėse klupo ir vyrai
tOK1 eeia fflODeianeiuviu
nuooob prie
one ameriamen ■ dainuoti,^’ tegu laisvieji lie- nerole1
kiečių kariuomenės vyrai tuviai ryškiau parodo savo Esi, manau, piktas, kad aš nepadarė, bet tos dvi davat
mis. Žiemos metu gyvento- ir moterys,
B. K.
išrūpino ir savo lėšomis ir solidarumą ir meilę netur- laiku nesumokėjau, kas man kos nepaliauja apie tai pa
jai savo aprėdu siekia šiluVilniečiai iš seno mėgsta
jėgomis pasistadino dar vie- |tingam lietuviškam jauni priklauso mokėti. Bet turiu kuo sakoti.
mos, ne elegancijos. Mote- lankyti kavines. Tirščiausiai
ną nedidelį nebenaują bara- mui, kad jis normaliose pa- pasiteisinti: Kėliausi iš anapus 1 Mat, kokios spalvos daįys daugiausia su skepetai- lankytojų esą “Neringos” itiečių šeimos nariai platina
vLi anHkrtmnnicHnA**
ką,kuris sumažino ankštu- talpose galėtų mokytis ir Atlanto, iš Londono į Oberlin, jvatka—raudona, juoda ar
temis. Daugumas nešioja kavinėje, ypač po to, ąal I
, t- S r-ė i?
mą, bet ir po to neliko pa- bręsti lietuvių tautos šviesė Ohio, turėjau daug rūpesčio ir ,smetonuota, ji pasilieka da
kariui, «nei ateičiai
botus. Judėjimas gatvėse “Izviestija” kritikavo tos spaudą. Kasnakt klausomažiemą čia yra gyvesnis, ne- kavinės dekoracijas, kurios transliacriu P h^kita ^iena skakyklai mokinių laisva- Į Mes tikime, kad gera lie- išlaidų, to dėl negalėjau ir su vatka ir, žinoma, davatkai
Tamsta atsiskaityti.
įsu davatka susikalbėti ne
gu Maskvoje. Krautuvėse esančios perdaug liuksusi,
..
laikiams,
gamtos
kabinetui,
tuviška
širdis
padės
užbaigDabar
čia
vos
pradėjus
dirb

sunku, bet jų kalbos negali
svarbesnes žinios
paplinta
&
pirkėjų
su nės.
Didysis brolis
P1.KCJU daug.
uaug. Lyginant su
nes. n
oreu5 yra
yra pa
pa- sravesnes
anuys papnnu.
kabinetui, kuris lig. ti išgverusių barakų gadynę
ti,
mano
kišenė
plona,
to
dėl
suprasti
sveikos nuovokos
Maskva, vitnnų dekoracijos vydus,” juokauja vilniečiai, ir tarp tų, kūne radijo ne- ... ( J
,
>ir ivpsdins Vasario 16
ir įvesdins Vasario 16 gim įdedu tik $5: iš jų $4 už tai. kad žmonės.
siklau««
šiol
tebera
mergaičių
bend
Vilniuje kiek skoningesnės. Lietuviai iš viso nepasiduonazijos jaunimą į patvarias mane per metus lankytumi, o
R. M.
Atrodą, rašo prancūzų da slaviškai melancholijai, ' Koldiozinima, ir rusini- rabudį° vonio? kambary, jau šviesias klases.
žurnalistas, kad lietuviai, juk lietuviai ir etnologiškai ma, lietuvių ypač nemėg.- nekalbant apie gimnastikos
tami. Nesą nuostabu, kad ®a,«’I.aPfe k“??, gimnazija
P.L.B.
pei gv'venę savo istorijoje nesą slavai.
Jau atspausdintas! Užsisakykite!
Vokietijos Krašto
jau ne vieną vergiją, sugeLietuvoje net partijos pa- tos komunistų pastangos tegali tik svajoti.
Per praėjusius šešerius
bą ir šiam sovietiniam re- reigūnai jaučią nepasitenki- kaltais tiesiog sabotuojaValdyba
žimui kiek galint prisitaiky- nimą atvykusių į Lietuvą mos. Prancūzų žurnalisto ,metus Rennhofo didysis vieVasario 16-tosio*
ti. Tačiau taip tik atrodą, pareigūnų elgesiu ir tą ne teigimu, Lietuvos miškuose nPs lentos storumo barakas
Gimnazija
įvairios žymės rodo, kad pasitenkinimą kaltais paro- dar ir dabar esą partizaną, i visus privargino, nes žiemą
Užsieniečiam* Vilniuje Jis nepakankamai sulaiko
lietuvių tautiškumas nėra dą net atvirai. Kaip ir kiw dJ.tyi^iiirSBJSSaL.° vasa^ nuo saulės i
miręs. šūkiai prie kai kurių, tuose okupuotuose kraštuo- lankytis leįsta tik nuo pemokyklų sienų raginą mo se, taip ir Lietuvoje stengia reitųjų metų. Sovietinės įs- perdaug įkaista. Be to, iš AR SKAITĖT DARBĄ?
Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors
taigos
rodžiusios
norą
mies-!
k
l
ebo
.
šito
barako
durys
bei
kinius už vis daugiau mylė- masi nepageidaujamus so
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
ti gimtąjį kraštą. Ir labai,vietinius parėdymus kiek tui duoti naujų statybų vai- langai, o juodgnndžių balJei neskaitėte Darbo žur lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį
daug gyventojų tebevartoja įgalint apeiti. Net komunis- zdą, tačiau pirmenybė ilgą kįai gerokai papuvo. Visam
užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.
senuosius gatvių pavadini- tinėje spaudoje atsispindi laiką buvo teikiama pramo- ,®\tem barakui reikia pagrin- nalo paskutiniojo numerio,
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
mus, vengdami naujųjų.
daugybė sovietinio režimo ninei, o ne gyvenamųjų na- • dinio remonto, kuris ir ūkiš- būtinai paskaitykite: Suži
mų statyboms, kuriomis tik ka’ nebeapsimoka ir nepa- nosite daug įdomių dalykų. yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
Žurnalistas toliau mini trūkumų ir klaidų.
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
kai kurias rusinimo žymes, . - Deportacijų grėsmė nėra pastaraisiais laikais imta šalina svarbiausių trūkumų,
Kaina
$1.00,
metinė
prenu

j Šitokia būklė verčia gimPinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
kurios esančios Vilniuje pa dingusi. Tačiau gyventojai, daugiau rūpintis.
našios, kaip ir Rygoje: dvi nors ir priversti režimui pri Paskelbus amnestiją, tik naziją ir jos teisinę laikyto- merata $3.00. Galite gauti ir me jau dabar siųsti šiuo adresu:
kalbiai gatvių pavadinimai, sitaikyti ir dažnas net į par dalis deportuotųjų grįžo į ją Lietuvių Bendruomenę Keleivio
administrarijoje,
KELEIVIS
savo
kraštą.
Daug,
išleistų
(Vokietijoj
pastatydinti
pattiją
įsirašyti,
stengiasi
išlai

į-usiški pareigūnai, sovieti
636 E. Broadway
636 E. Broadway, So. Boniai kariai ir da*- kai kas. kyti savo tautinius įsitikini- iš stovyklų, negavo teisės varesnį pastatą, kuriame
So. Boston 27, Mas*.
(tilptų valgykla, virtuvė, kia- jston, Mass,
Pii\ engdami rusiškų laikra- mus ir būna, kad net par- grįžti į tėvynę.
.
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Puslapis penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON

ties neišdildė. Ji ne tik gy
va prisiminimuose, bet ir
veikianti. Gerai, kai yra kas
---------------prisiminti. Tai kaip ir anoTą rytą tekančios saulės kas. Bet kaip nukabinti? ji žolė, nors ii išrauta, dykupirmieji spinduliai apšvie- Sumetėm, suolą j lovą ir ant m°Je numesta, tolydžio attė ne sodo medžių viršūnes, jo užsilipę, nukabinom.’
S>j*» naujai sakais leidžia
kaip įprastai, bet pavasario Kasmet vis kitos dovanė- nors lr nesavoje dirvoje.
pažadintos žemės želmenis lės-skanumynai. Be margu- Į
_ Vistaspat*
— rasa žėrėjo įvairiomis čių, štai iš tešlos padaryti!__________________
spalvomis. Buvo pakilu ir iškepti viščiukai. Tokie gel- LITERATŪROS PREMIJĄ
didinga. Deja, mudviejų su toni, kaip gyvi. Ir baravy- GAVO VLADAS ŠLAITAS
_______
broliuku nuotaikos neside- kas iš cukraus lietas, tešla
lino su pavasario gamtos atmieštas, iškeptas! Kada Lietuviu Rašytojų Dr-jos
švente. Stovėjova nosį pa- gi spėta tai pagaminti? Mu- paskirta komisija (J. Krakabinę.
du nematėm, kad ir kaip likauskas, V. Tamulaitis,
Anksti, das saulei nepa- [dabojom. Tai gal sesučių J. Kardelis, H. Nagys , ir J.
tekėjus, atsikėlėva. Gerai nakties darbas? Bet kaip Žmuiflzinas) balandžio 3 d.
apsidairėva svirne. Kad ir ‘pasiteirauti? Bus velykinės Rašytojų Dr-jos metinę 500
kaip ieškinėjova velykinės senelės paslaptis atidengta, dolerių premiją paskyi e An
senelės dovanų, jų surasti Geriau jau nutylėti. O man glijoj gyvenančiam poetui
negalėjova. Nejaugi šiais įdėtas paišiukas ir sąsiuvi- Vladui šlaitui už *jo eilėraši metais ji nebūtų atnešusi nys. Tai ženklas, kad rude cių rinkini “Ant saulėgrą'velykaičių? Nubaudė. Už ni išvykstu mokyklon. Ži žos vamzdžio,” kuri išleido
nau. Nebaugina. Įdomu. Didžiosios Britanijos Lietuką?
Gal kad žiemą žąsis pa Tiek daug vaikų sisirinks. vių Sąjunga.
plovus, katinui išpūstą pūs Bus su kuo žaisti. Tik štai Šiemet minėtą sumą pa
lę prie kojos pririšova. Ka kartu užgiūva tokie nejau skyrė Hamiltono Lietuvių
tinas dūko, lakstė ir toji pū kūs pergyvenimai. Teks at Bendruomenė iš gauto Lie
slė sprogo. Tai būta gar siskirti su sodyba. Su sody tuvių Dienos pelno.
baus juoko. O kas čia to ba, kur augau, įaugau ir su
kio? Koks čia nusikaltimas, sigyvenau. Tiek daug čia LAWRENCE, MASS.
jei ir kaimynų vaikai taip įvairumų! Vištos, žąsys.

Velykų senelės išdaigos

KELEI VIUI
•»

stkčko SS melui
SKAITYTOJŲ
LINKĖJIMAI

PIRMUTINI DAPn
GAVAU KELEIVY

1904 m. atvažiavau Į Ame
riką, netrukus susipažinau
Kai 1905 metais visos Ru- su Antanu Zvingilu ir Eausijos žmonės sukilo prieš linaičiu. Kai A. Žvingilas
cai° valdžią, čia Amerikoje pradėjo leisti Keleiv, iame
pradėjo keliauti Keleivis pradėjau dirbti. \ai buvo
nešdamas tiesos žodi į visas mano pirmoji darbovietė
lietuvių vietoves. Jis tebe- šiame krašte.
keliauja ii- šiandien.
, Kai aš atėjau dirbti, reSveikinu J| ir linkiu Jam daktoriu buvo M. Faltanadar ilgus metus nepavargti vičius, o Juozas Valatka ir
lankyti laisvą žod| mėgstan- a. Macijauskas rankomis
čius
tautiečius ir ateity
ne- raides rinko. Vėliau atva__ !•__ 1_________ X*
_
_ *_ •
paliauti kovoti su visais žiavo raštinėj dirbti Kazys
laisvės priešais.
Šidlauskas.
Marija Gr. Peik (Stiklienė) ' Spausdinamoji m a šina
buvo varoma gazolinu, o
Racine, Wis.
* *
kai sugesdavo, tai sukda,vom rankomis.
Gerbiamieji,
Baigę spausdinti ir pa
Mielam mano u- mano mošę paštui, aš su K. šidšeimos draugui, susilauku- lausku strytkariu veždavom
šiam rimto 55 metų amžiaus, Keleivi r paštą,
niekuomet nesirgusio ir šunDirbome ilgas valandas,
keliais
nevaikščiojusio,
per
Patalpos
B gatvėje buvo
cu katinais elgiasi? Paga- kalakutai, avių banda ir ki
Savulioniai Floridoje
53 metus mano šeimą lan- prastos, šaltos.
baus ir mama juokėsi šonus tų gyvulių pilni tvartai.
Jonas
ir
Ona
Savulioniai
kušiam,. _
garbingam
KECEI- , ----Antanas
Žvingilas
atrodė
susiėmusi. Ko čia jai pykti. Gražu klausyti, kaip mykia,...................
. v
.
_
--------------„—--------i Nešnekėkite, mūsų vaikų baubia, bliauna, kudakoja, 1?.va^iaY° į r lordą paviešėti. VIUI siunčiame savo širdin- poniškai, su smailia barzde—Sveikas gyvas, tėve! popiežiui nerūpi. Kol ji bu- neprigausite. Mes gerai ži- girksi. Ir tai iš ryto, kai Jie žada sugTizti pnes Ke- gus linkėjimus. Aš ir mano je, kalbėdavo jis tyliai, buKaip šiandien jautiesi?
vo laisva ir garbino savo ga- nome, kad toji gerutė Vely- snaudulys dar spaudžia, o Įeiy° sukaktuvini banketą žmona iš širdies gelmių vo gero būdo žmogus,
—Maiki, aš šiandien jau- lingąjį dievą Peikūną, po- kų senelė ne kas kita, kaip čia laikas kelti — visa api- ,11' įa™e «aIyvauti
trokštame ilgai jam gyventi,
Vėliau atvažiavo J. Smelčiuos taip kaip Plungės že- piežiams ji labai rūpėjo. Jie mūsų motinėlė! Ir ji ir mes bėgti, apžiūrėti ir papasako-1
Savulionis SLA 41 kp. savo skaitytojams teisingas storius ir mokės
raides
maičiai sakydavo—lyg ra- siuntė' prieš ją ginkluotus iai žinome, tik vieni nuo ti, kas tvartuose nutyko. O pirmininkas ir senas Kelei- žinias nešti; šviesą ir moks- rinkti. Jis buvo mažo ūgio,
tai be acajų.
kryžiuočius ir stengėsi jėga kitų slepiame. Smagiau, jdo-įdomiausia pavasarj. Pauk- ;vl° skaitytojas.
lą skleisti; skatinti visus nešiojo raudoną kaklaraiš—Ka tas reiškia?
j? užkariauti. O kada lietu- miau! Tai kodėl mūsų gero- ščiukai ritasi iš kiaušinių,
Susirgo J. Piesliakas
: laisvesnės, šviesesnes, ge- t|, mėgdavo piištais nosį
—Tas reiškia,kad galva viai pradėjo narsiai savo ji motinėlė dabar mus ture-karvės veršiuojasi ir kūmeę .
. .. t .
. ri
iresnės ateities siekti ir ne- graibstyti, o kadangi pirštai
subalamutyta.
laisvę ir dievus ginti, popie- tų nubausti ir dovanėlių ne-dės susilaukia tokių grakšU .lsvej r * w°v~ .paleisti iš akių mūsų tėvų nuo raidžių būdavo sutepti,
__ Kame* dalykas?
žiai pradėjo siūlyti Lietuvos padėti?
'čių kumeliukų. Kumeliukų f.1',Hin
Ju.llus’ ^e&- brangios žemės, Lietuvos tai ir jo nosis visuomet bū—Matai, turėjom Sčesly- Įtunigaikščiams karališkas
O gal, kad gaidį buvom mėgstančių su vaikais. PaTDf,^’inkas V kk^raucri' ®kaudaus liki^o: dėl J°s davo paišina. .
karūnas,
kad
paniekintų
saančioie? Jis toks nenuo- žaisti,, palakstyti. Ir dar, pn-mininkas n kitų draugi ialsves, demokratines tvarVėliau Keleivis iš C gatves Smerties Susaidės mitin.
sunarcioie
ancioję.
jis ioks
nenuo. ». k paūgėsi
/ . ir
. jau
jų veikėjas.
Piesliakai
gą ir aš paklausiau, ar ŠĮ- rl^uTreliSia KunhSik^ iama
’ kirtukas.
Jam
pir- mokykloje
g
skaitvtoiai yra kos įgyvendinimo kovoti ir vės išsikėlė į Broadvvay. Tą
met per Velykų naktį statymąm paberk grūdu lesti! O Velykų senelė su dovanėlėT Jį? li<mnhl5
i; . jaginti kitus tą kovą visoke- darbą atlikova mudu su Ma
na*vpikt.L
.:—
i
■»<
----------------- -----įeinu;
cijausku. 1V1. raitanaviciui
sim Žalnierius prie Kristaus ?7aI PasIua'•'pa.unuai.
j,paįD tai taikstosi iž- n)'s neatsilankys. Štai suau- . T..... ■ topai
grabo’ Sakau jeigu staty- Tada “
buvo pn- Jnybti.
el, ,Kltal
P> tai iaiKst«n jz
„Li„,u. v.i„. kad .•galėtume vėl kartu
Būkite visi sveiki, Kelei išvažiavus, jo vietą uzeme
Gana jau, kad žąsisesers nelaukia Velyvisuomeninį darbą.
sim, tai aš norėčiau būti koPilna L!etuva kata?
vio rėdytojai ir jo skaityto-;Jonas Smelstorius? Vėliau
nas blauzdas sužnaibioja. k4 senelės.
į
mandierium-, ba kai pernai IjkisKtj kunigų ir padare.la Tai žąsinas, bet ne gaidys! ^ai Vls nauji pergyvenijai.
atvažiavo Antanas AntonoM. Stonie
komandos nebuvo, tai ir pa- (?s ištikimą ..Rom,°? P°P’e.- Gaidį kaip supančiojom, mai’ kiti rūpesčiai ir būsimi 3
Lavinskai
vas-Montvidas,
jaunas, juo
Ona ir Frank
i ėtko nebuvo. Ale mūsų čer- Z11^ provinciją. \ admasi, tai kiek pasispardė, o pas- lkl
dais ilgais plaukais vyras,
nepatirti vargai
GERIAUSIA DOVANA
4141 & 46th St.
peružkariavimas
paatsigulė
ant
šono
lyg
1
Bet
reikia:
—
Į
mokyklą,
i
garsiai
kalbantis.
monas paaiškino, kad
Long Island City 4, N. Y.
ūm baigtas ir šiandien popiežius
atsl^le_
hė™ voikoi tekini!
1908 metais A. Žvingilas
nai buvusių vačmonų .jau
__
A
.
♦ ♦ »
d vėstąs. Ir atpančiojus, jis mokyklą bėga vaikai tekini:
jej gaivojate apie dovanebėra. Sako, vienas, nureikalo jai patai- dar iš vietos nepajudėjo, Ąr . Sa^ma nuo kitų atsi-j
Keleivį
perleido J. Gegu
savo pažįstamam ar Gerbiamieji,
mirė, kitą marbilas sukolie- kau*L Bet jam rūpi Afrikos mums baimės įvarė—gal iš-.h™?
žiui ir St. Michelsonui.
e
draugui, tai atsiminkite,
tijo ant stryto, trečias pabė- Juo<lYel<Iziai? kūnų jia daug
Į
Ameriką
atvažiavau
Kur čia tau! Bai-1 Mokyklos metais teko ka(j geriausia dovana bus
Juozas Jankūnas
..........................
tai tuoj mielą Žalvedarių sodybų !
1902 m., Keleivį pradėjau
go r.uo pačios,
du išvažiavo daugiau negu betuv.ų n-ku- S*įai
ne nėra dar j jo tinklą Lvs- *ai aisipeiKejo, iai iuoj
?
besimokinant O
išs
Brooklyn, N. Y.
į Btuklyną ir vienas džėloj itraukti To dėl reikia iuos smarkauti pradėjo. Jis jau apleisti tlK besimokinant, u
KKairio ' ‘Lietuva skaityti 1906 ar 1907 metais.
Stepono
Dėl to teko turėti visokių
naberk iam orūdu štai kai žilė galvon spyrė,
sėdi. Tai beveik pusė mūsų įtraukti, lo aei reikia juos
kaip nors vilioti. Tuo tikslu
Paoeik jam gruaų,
., .
. «
.
budo”, kaina $5.50
nemalonumų,
nes anais lai JIS DAR DU SURADO
susaidės išgaravo. To dėl, vienas iu tautiečiu Rvtu §ocsiai Puola Juos lesU> 0 }felReJo pasitraukti įs Lie
Kipro Bielinio ‘Dieno- kais nevienas kunigas liep
nae-ais nažar- tuvos, kur augau, brendau,
sako, man jau nebūtų ką vienas jų tautiečių, njtų
Jonas Savulionis iš Lavv
Afrikos bahajų gimines vys- paskui kojų nagais pazar
r kur suaugau iau- jant”, kaina $6.00.
davo neišnuomoti kambarių rence, pirmas įsijungė į Keir komandavot.
_ ,
, , ... kūpąs Laurian Rugambtva 340 Srudu? m. kviečia vistas dirbau ir kur suaugau, jau
Į prenumeratoi ių vajų
Kipro Bielinio “PenkŲeji tiems, kurie skaito Keleivį, jejyno
- Dabai suprantu, kodėl buv0 akeltas j kal.(iinolus pasmaguriauti. Supraskit— gau ir susigyvenau! Reikėjo
ir
buvo
tokių
butų
šeiminin
ir, gavęs du nauju skaitytotėvas taip nusiminęs.
ir
iežius užd& jam ,.au_ aš gaidys jus vaisinu! 2io- ... ir dabar iš erdvės ir lai metai”, kaina $6.00.
Ll’
iSaky' j“’.iMi^ėjo S?Kairio knyį,
—Jes, vaike, mano dusioj doną keĮ)urę ,ygiai
plyš! Pagirų puodas! Ne, ko didžiųjų tolumų prisime
Jas galite gauti ir Kelei
mą uoliai vykdydavo.
labai
kurios vertė $5.50. Bet jis
’ ’ markatna.
atnQ
kaip senovės Lietuvos kuni- mama dėl gaidžio pikti ne- ni tą geraširdę Velykų se vio administracijoje:
Įdedu $ 5 Maikio su
—Bet nusiramink, tėve. gaikščiams būdavo užmau- ’a ‘ di ^da mus net neiš- nelę. Jokia nedalia, jokie
tuo nepasitenkino: surado
636 Broadvvay.
gyvenimui
pailginti.
pergyvenimai
jos
iš
atminBoston
27.
Mass.
dar du nauju skaitytoju ir
Per Velykas išsigersi ir vėl ramos popiežiaus karališ- narė. Tai kodėl ji turėtų
Pranas
Bušma
gavo
penkių dolerųi vertės
dabar nubausti?
bus dūšiai linksma.
kos karūnos.
knygą “Mažoji Lietuva.”
So. Ashbumam, Mass.
KAS ČIA PER BAIDYKLĖ?
—Maiki, tu nežinai visų —Nu, tai ką tu man paAna ir ji ateina. Šypsos
♦
♦
*
Tas knygas gali gauti
mano bėdų.
sakei?
mudu pamačiusi stovinėjant
Gerbiamieji,
kiekvienas, kas suras laik—O kas daugiau?
i —Aš pasakiau labai aiš- nosis pakabinus. Oi, toji
Sveikinu visą didelę Ke- rąščiui naujų skaitytojų,
—Nugi popiežius pakėlė kiai, tėve. Pakeldamas tą motinos šypsena! Bėgtum,
leivio
šeimą 55 metų sukak-; er^a pabandyti.
i kardinolus Afrikos nigerį. juodveidį į kardinolus, po- apkabintum,
išbučiuotum!
ties proga ir linkiu, kad Ke-1----------------------------- -Mačiau ir jo pikčerį gazie- piežius nori Afrikos juo—O kur judviejų velykileivis keliautų ilgus metus ir į REDAKCIJA ATSAKO
tose. rI aip juodas, kad jei- džius įtraukti savo bažny- nės senelės dovanėlės? Ar
lankytų kiekvieną lietuvių
Praeiviui, Waterbury, Ct.
gu'susitiktum jį kur vidur- čion. čia jis tikisi daug lai- šiemet neatnešė?—klausia,
naktį, tai visai jo nematy- mėti. Bet jeigu jis pakeltų —gal nubaudė? Yra už ką.
namą.
—Tamsta nuslėpėte savo
Maikiui
su
Tėvu
įdedu
$5.
vardą ir pavardę, o tokių
tum. Anistagat! Juodesnis į kardinolus kurį lietuvių,O kas penktadienį suvalgė
už naktį.
j dvasiškį, jis nelaimėtų rie-įrūkytas žąsų kulšeles?—saJūsų J. Bakanavičius anoniminių koiespondenci—l ai kokia čia bėda?
ko, nes lietuviai seniai jau ko ir dar labiau šypsosi.
Montreal, Canada
jų negalime spausdinti.
—Nu, kaipgi nebus bėda! suvai-yti jo avinyčion. Ar; Na, mudu čia mažiausia
Lietuvoj mūsų kunigai tik tas dar neaišku?
kalti. Tas nelaimingas didyvelnią malevodavo juodai, į —Jes, Maiki, atrodo, kad sis penktadienis! Toks ilgas
o dabar toks juodis bus ka- tavo teisybė, ale vis dėl to ir alkanas. Mama nepasteKIEKVIENAS. KAS TIK NORI, GALI GAI Ti
tulikų bažnyčios kunigaikš-aš nenoriu tavim tikėti. Ži- biamai mudviem pakišo tas
čiu! Pasakyk, kodėl popie- 'nai ką, tu eik sau kur reikia, kulšis. Skanumėlis. Toks
žius taip padarė? Kodėl jis Jo aš užsirūkysiu pypkę ir skanumėlis ir-taip pagrindi
nepaskyrė lietuvio? Juk mū- geriau apie tai pamislysiu nai sotinantis! Ne, mama
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO kt:.> gą
“LIETUVA BUDO." 4l5 puslapių, didelio formato, gražiai
su tauta garbina popiežius
mus už tai bausti negali! Ji
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir
per šimtus metų. Visas kraš
GAVOME NAUJUS
pati mus pavaišino, čia kas
įdomiai statomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas iie.uvis
tas pristatytas bažnyčių ir
ŽODYNUS
kita.
turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $3.50.
kryžių. Atvažiavom Ameri
Mudu jau apmaudas ima.
ARBA gali gauti 5 autorių knygą "MAŽOJI LIT/UY A.’’
Lietuviškas angliškas žo- Akys diėgsta. Palūžo moti
327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais virst aui-. kny
kon, ir čia pradėjom krauti
goje surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par
jam skalbus. Pastatėm dau- dynas, paruošė Vilius Pete- nos širdis. —Bėkita į svirduodama už $5.00.
giau kaip 100 bažnyčių ir raitis, 586 puslapiai, kaina
gerai pasidaiiykite. Gal
Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
klebonijų, ir viską užrašėm $7.00. Anglų-lietuvių žody- ika nOi«g rasite. Senelė gera.
siųs
du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenumera
Tai oro “šnipas" Tiras balandžio I d. paleistas į er
tos pinigus $S.OO. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
jo vyskupams. O kiek Afri-Jnaa, paruošė V. Baravykas, !jj nebaudžia vaikų!
dvę. kuris fotografuoja debesis ir žeme ir siunčia pa
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs,
kos nigeriai pristatė jam,redagavo A. Laučka ir A. j Galvatrūkčiais nubėgom
arba
nebeskaito jo l>ent du metus).
veikslus žemėn. Jo didelis modelis atvežtas i kongresą,
bažnyčių, ką?
Dantaitė, 583 pusi., jame sviman. Apsidairėm.
Naujas
prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
kad įstatymų leidėjai galėtu susipažinti su Amerikos
—Tėvas be reikalo čia yra 30,000 žodžių, kaina
—žiūrėk! Palubėje kabo
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.
mokslininku ir techniku darbu.
jaudiniesi. Lietuva šiandien $6.00.
po balkiu,—sušuko broliuSveikas, Keleiv*!
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A. SVEIKAS

AMERIKONKA
< Tęsinys *
Mieli draugai ir drauges,—pradėjo Balvočius, ap
žvelgdamas susirinkusius.—čia mums vienas draugas nu
pasakojo apie didelius darbininkų išnaudojimus prie
miškų kirtimo, kitas priminė troškinančias sąlygas fa
brike. Kiekvienas mūsų žinome, kad daugelyje vietų
darbininkai yra nežmoniškai išnaudojami. Įstatymai, ku
rie turėtų darbininkus apsaugoti, dažnai apeinami. Ypa
tingai ten, kur daugumas darbininkų via ateiviai, negali
susikalbėti ir nežino kaip apsiginti. Tokių reiškinių ne
būtų, jei visi drbininkai susiorganizuotų Į unijas ir turė
tų išrinktus pareigūnus, kurie galėtų visų darbininkų var
du kalbėti ir išreikalauti esamus Įstatymus vykdyti. Tai
pogi jie daug kur galėtų išreikalauti sąlygas ir uždarbius
pagerinti.. Tai yra unijos įeikalas spręsti Įvairias sąlygas

vietoje.

Kno\viile, Tenn , policininko Bili Majors katė ant kai
myno namu stogo atsivedė 4 kačiukus. Jai netrukus
kilo klausimas, kaip savo vaikus nugabenti nuo stogo
ir ji sugalvojo, kad geriausia bus nušokti ant greti
mo medžio ir nuo jo nusileisti žemėn. Taip ji ir pada
rė. čia ją matome “lekiant” nuo stogo j medi su ke
tvirtuoju vaiku, kuri ji laiko dantyse.

Unija yra darbininkų organizacija ir kiekvienas dir
bantis turėtų jai priklausyti. Europoje tokios darbininkų
organizacijos vadinasi profesinėmis darbininkų sąjungo
mis. Jos yra daug atsiekusios darbininkų būviui pagerin
ti. Mums socialistams tai yra tik viena dalis mūsų darbo
kovoje už darbininkų reikalus. Be tos dalies yra ir kitos.
MINKŠTAS LIETUS
Mūsų tikslas sudaryti tokias sąlygas gyvenime, kad tur
tas ir smurtas neišnaudotų žmonių. Neišnaudotų jų daibo. i Kjausvk
Pirmiausia apie smurtą.
x
»
,
...
•...
...
v
*
v
v
i^s atėjau tau pust ramumo filosofijos,
Kas atsimenate is Lietuvos tęvų arba senelių paša- i
_.
1 .
.
.
kojimų apie baudžiavą? Kaip ponai, tijūnai, užvaizdos
atėJau tau piršt gyvenimo, kun gyvena

ir prižiūrėtojai mušdavo žmones. Kaip juos plakdavo supuvęs kelmas,
jautimais bizūnais. Kaip juos guldvdavo plakti i specia- Klausyk:
liūs išskaptuotus lovius, kad kraujas latakais nutekėtų. jau ima lyt, ir kelmo grobiais
Kaip juos pirkdavo ii- parduodavo, kaip Į šunis ir kitus toks minkštas vasaros lietaus vanduo sruvena,
gyvulius išmainydavo. Visa tai teisybė. Mūsų pačių sene- Klausvk ar ne vis tiek> ar lyja „ nelyja?..,, .
liai tai pasakojo. Ju bendraamžiai tai tvirtina. Knvgos
.
,
, .
. —.
, , .
r
1
•* . ar ne vis tiek. ar deenna kaitrą, ar nebedegina:
tai aprašo ir Įvairūs dokumentai patvirtina. Tas teisybė,
. ,
,
supuvęs kelmas lygia! abejingas vasaros lietaus malonei
mes patys tuos pasakojimus girdėjome. Ar teisybę ?
Pasakykit. Kas girdėjote pasakojimus apie žiaunimus ir pravažiuojančio botago kirčiams.
baudžiavos .laiku Lietuvoje,—pakelkit rankas. Nesidro
't.-. ■
Vladas Šlaitas
vėkite ir pakelkite rankas. Na . . . matote, beveik visi gir
dėjote . . . Kaip aš matau jūsų pakeltas rankas, aš jau-'
(Iš Rašytojų Draugijos premijuoto linkinio
ciu, kad mes esame bendri liudininkai to begaliniai
“Ant saulėgrąžos vamzdžio”).
žiauraus smurto, kuri pakėlė baudžiauninikai Lietuvoje.
Tai buvo Lietuvoje, kuria mes apleidome dėl ivairiu ■
priežasčių. Vieni iš mūsų g: išime atgal Į gimtąji kraštą,
kiti pasiliksime čia amžinai. Dabar esame čia Amerikoje.
Taigi kaip čia buvo? . .
Gi čia buvo vergija juodos spalvos žmonėms. Speci
A. GERUTIENE
alūs medžiotojai važiavo Į Afriką, medžiojo ir pirko juo
Štai ir Velykos jau čia
83X 0 tautie<^ms, gal Sidus žmones ir laivais čia atgabenę parduodavo kaip galvijus iš aukciono. Jei jūs kada nuvažiuosite Į pietines vai- pat. Kad ir sugrįžta protai - į
pusnynuose tebekenstijas, tai kai kuriuose miestuose dar galit atrasti gardus, piais šaltesnis žiemos vėjas, Įsiautiems salti, badą ir dikur vergai buvo už grotų laikomi ir iš ten po vieną išve- nešdama? debesų niūrų pil-™'gą. ar padėjau.

Velykų baltos lelijos

Ten nebėra kurną, vistiek jau Velykos Ąr Paėjau prie savo tautos pnsikelimo, as Čia iki
v aliai v iso ko turėdama ?
Jūs pamatysite, kad po
Jūsų dvasinių susikaupimų,
atsiras tuojau pat ir pasiryzimas ką nors nuveikti ką
gera padaryti. Nubus kilnesnis jausmas ir gera, tvirta
\aha. Ir tik taip nusprendus, pajusite kaz. ką lengva
ir gera, lyg ateinantis, payasans jau pasibelstų Į Jūsu krutinę. Ir tik tada Jūsų

darni i “auction” ant iškeltos platformos,. įen įieuera
vietos, kur ratu apie platformą susėsdavo pirkėjai—Įvai- cia Pat
rūs dvarininkai—plantacijų savininkai ir jų agentai. Jie ; Lietuvės seimininkės, segalėdavo apžiūrėti vergo dantis ir apčiupinėti jo raume- u®mis lietuv iškomis tradinis, lygiai taip pat, kaip dabar pirkliai apžiūri arkli ar^au V??3
1.s’
ha jaut, per auction.
Tiek baudžiava Lietuvoje, tiek; ’
„ražiau
papuošuį
vergija Amerikoje buvo įstatymais pripažinta ir apsau- kaip baltas lelijas pastagota ir pabėgusį vergą medžiodavo, kaip žvėrį sekdami cius, kaip savo šeimynėlę
pėdas šunų pagalba .Tačiau laikai keitėsi.
geriau pralinksminus. Ne
Buvo išrastos Įvairios mašinos, kurios pakeitė ran viena jau iš anksto nusipir
kų darbą. Mašinoms valdyti reikėjo ne vergų, bet laisvų ko dažus margučiams pa
labiau išprususių darbininkų. Jų reikėjo miestuose neto marginti, svajoja, koki py
li nuo dirbtuvių ir jų reikėjo daug. Pradžioje dvarinin ragą ir “pajų” iškepsianti,
kai išleisdavo baudžiauninikus uždarbiauti, vėliau leis- skanų kumpį išvirsianti, gal
davo jiems išsipirkti. Kilnūs žmonės ir organizacijos kė- savo draugužių_ pasikvielė balsą prieš žmogaus pavergimą. Fabrikantai ir pirk- siantL Lai vis mūsų ‘stalo”
tradicijos. Jos gražios, bet,
liai nusistatė prieš baudžiavą ar vergiją dėl savo išrokaar tai jau viskas?
vimų. Jie ir jų pinigai darė Įtakos Į valdžią. Su laiku
Neviena mūsų dar pagal
valdžia panaikino baudžiava Įstatymu. Vienur tas buvo
voja:
štai ir pavasaris kelia
Įvesta taikingai, kad užkirstų kelią revoliucijai ir kartu
, 1°"?mlmaI
...
. dvanųmkų
i
• • , reikalus
-i,
,kitur Įvyko
, iš
daigeek
,.Jpo0 sniego
s žalius
ar jau risi
^.
sukilimai ir revoliucijos, o čia Amerikoje buvo civilinis liau iš miego, apatijos, iš
karas tarp pietinių valstybių, kurioms vergija buvo nau neveiklumo? Ar pakėliau
dinga ir šiaurės pramoninių valstybių, kurios nusistatė savo dvasios sparnus, kad ii’
prieš vergiją. Šis karas buvo labai žiaurus. Šiaurinės ji—mano
dvasia—pajustų
valstybės laimėjo, vergija buvo panaikinta. Tuo laiku Prisikėlimo šventę? Ar pa
buvęs prezidentas Linkolnas ir jo idėjos pagarsėjo per kėliau iš apsnūdimo mano

kartų kartas.
Balvočius kalbėjo energingai, jausmingai ir sutraukė
visų klausytojų pilną dėmesį; jis laiks nuo laiko apžvelg
davo klausytojus ir kiekvienam rodėsi, kad kalbėtojas
į jį pasižiūri ir jam asmeniškai aiškina. Onutė niekad
negirdėjo nieko tai}) kalbant. Ji niekada nebuvo buvu
si tokios lūšies susirinkime ir jai buvo Įdomu ir kartu
neramu. Ji galvojo, ką daugiau pasakys Balvočius ir ką
visi susirinkusieji darys, kai}) jis baigs kalbėti. Bet kal
bėtojas tęsė toliau.

(Bus daugiau)

energiją, mano tikrą pasi
ryžimą ką nors gera pasiek
ti, ką gera pądaryti?!
Šia proga, gavėnios metu,
kaip tik tinka pačiai sau su
sikaupti, susimąstyti: ką
gera esu padariusi per šią
žiemą? Ar pasiunčiau sa
viesiems Į Lietuvą nors ko
kį siuntinį, geru žodžiu ir
užuojauta palydėtą? Jei
neturiu ten savųjų giminių,

o širdyje pražys baltos Ve-

ŠEIMININKĖMS

ANGLIŲ SKONIS

PRINCESĖS VESTUVINIS
TORTAS

Gegužės 6. bus Marga
Anglijos
Jrę.

karJenės scsers

tos vestuvės. Vestuvinis tor
tas jau užsakytas Adams ke
pyklai Londone. Jos savininkas-kepėjas Ronald Adams
laikomas pyragų kepimo
geriausiu menininku. Jis turi
1100 Įvairių garbės diplomų
ir medalių.
Adams pareiškė, iškepsiąs
tortą pagal specialų receptą,
kurio niekad niekam nepa
sakys. Tortas bus papuoštas
iš cukraus ir išplaktos grietinėlės padirbtais žiedais,
žvėrimis ir paukščiais. Tai
būsiąs stebuklingai gražus
tortas.

Tortui i5kepti reįkės kelių
dienų
Aišku, kepyklai už tortą
bus orerai užmokėta, bet ir
be t(; kepykja jau pajuto jo
naU(ją: kepyklos pirkėju
skaiaius ,au trigubai padi^ėjo, jau šimtai žmonių ir
fotografų renkasi prie kepykjos, manydami kad jiems
pavyks tą tortą pamatyti,
bet j
skyrių, kur tortas
raošiamas kepti, niekas ne
j]ejcjžiamas ir vargu išsipily JU

y _________

PERSISKYRĘ VYRAI
NEGALES VESTI

Rhode Island valstybėlės
atstovų rūmai priėmė bilių,
kuris reikalauja, kad persiskyrę vyrai, kurie turi vai
kų iki 19 metų amžiaus, ne
galės vesti kitos žmonos,
kol nebus duota tinkama
garantija, kad pirmosios
žmonos vaikai bus aprūpin
ti ir išmokslinti.
Minėtą bilių dar turi svar
styti senatas.
TURIME LIETUVOS
ISTORIJA

Anglijoje siūloma nešioti
šitokias skrybėlaites.

PREZIDENTO ŠTABAS

Ona Visbarienė iš Mon- Į Baltųjų Rūmų tarnyboje
Aguoninis tortas
trealio atsiuntė dviejų nau-,^a^ar y1’3 2,814 asmenų,
jų skaitytojų prenumeratą Ber 1959 metus jų skaičius
Imti:
ir rašo, kad tai dar ne vis- padidėjo 140.
10 kiaušinių.
kas, kad netrukus atsiusian Federalinė valdžia viso
1 stiklinę cukraus,
labo turi 2,378,961 civilinį
ti daugiau.
1 stiklinę aguonų
tarnautoją.
Per pernykšLabai ačiū mielajai O.
pusę stiklinės bulvinių miltų,
Vizbarienei už gražų pa- J čius metus jų skaičius pa
keletą sugrūstų migdolų,
vyzdį kitoms moterims ir . didėjo 26,008.
kelis lašus migdolų aliejaus.
i
vyrams, kaip galima didinti
Aguonas nuplikyti, nuvar skaitytojų šeimą.
PASKUBĖKITE
vinti ir sumalti. Dedant j
aguonų masę po vieną try E. M1KUŽIŪTĖS AUKA
Įdomus Keleivio kalen
ni, šaukštą cukraus ir šauk
dorius jau baigiamas išparštą bulvinių miltų, trinti iki ) SLA centro iždo globė- duoti. Paskubėkite jj užsisavisi bus sudėti. Gerai ištry ja, žymi visuomenininke kyti, nes vėliau galite nebenus, sudėti sugrūstus mig Eufrozina Mikužiūtė iš Chi- gauti. Jame yra tikrai įdodolus, migdolų aliejų ir iš cagos atsiuntė sveikinimą, mių straipsnių ir visokių paplaktus baltymus. Supilti į kuiį išspausdinsime sukak tarimų, o kaipa tik 50 cen
formą ir kepti 45 minutes tuviniame numery, ir prie jo tų. šiais laikais tai tikrai pi
vidutinio karščio krosnyje. pridėjo dovanų $25. Nuošir gu.
Užsakymus siųsti šiuo adre
Pertepimas šitaip daromas: dus ačiū.
su:
Imti: 1 stiklinę grietinė
Paragink savo bičiulį Ke
lės, 2 stiklines tirpyto svie
Keleivis
sto, 2 kiaušinių tiynius, 1 leivį išsirašyti — ilgais žie
636 Broadway
stiklinę cukraus, 1 citrinos mos vakarais turės gerą
So. Boston 27 Mass.
tarkuotą žievelę ir sunką, 2 draugą.
šaukštu bulvinių miltų.
Užvirinti grietinėlę, su
pilti Į ją sviestą ir dar kar
ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
tą užvirinti, o trynius ištrin
ti su cukrumi, Įmaišyti citri
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
nos žievę ir sunką ir vėl ge
rai ištrinti. Į tą visą po tru LIETUVA BUDO. Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYputi pilti verdančią grietinė labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti N4S. virš 20,000 žodžių. 368 pus
lapiui, kaina ............................ $4.00
kaip Lietuva kėlėsi
lę ir kaitinti ant lengvos ug atsiminimai,
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
nies maišant, iki masė sutir- šeliais.
i-tcrinis romanas iš žemaičių krik
iliustruota. 416 puslapių,
štės. Tada Įdėti i šaldytuvą didelio formato. Kaina ____ $5.50 što laikų, kieti apdarai .... $3.50
atvėsinti ir išėmus iš jo dar DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” ŽEMĖ DEGA. J. Savicko karo metų
kartą sukti, kol gerokai su sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi (1939-1945) užrašai. Pirmoji da
stings. Tada pretepti ir pa minimai, 4G4 psl., kaina.... $6.00 lis 453 psl. Kaina .................... $4.50
ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
gražinti iš viršaus.
1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

lykų lelijos!

Pakalbinkim draugus ir
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį-” Kaina metama tik $4.00

DAR NE VISKAS

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947
Jpusl. kaina $11.00.

nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Kaina ......................................... $6.00 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
ŽVILGSNIS I PRAEIT}. K. Žuko įmenės santvarka ir kodėl ji dar
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
na .........................................
$5.00.
įsc'Įjtcįc'mc NEGRĮŽTI, M. Ketiliškio meistriškas aprašymas, kaip
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
karui einant prie galo tūkstančiai
paruošė Anicetas Simutis, daugy
lietuviu bėgo i 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, J. 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 parašyti 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 psl..
kaina ......................................... $5.00. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Farašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
Amerikos lietuviams, 144 pusla
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
pių. Kaina ................................ $1.00
dedantiems
angliškai
mokytis,
duoda ištarimą, angliškus pasikal CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
bėjimus. Kaina.................... 75 Cnt.
trijose dalyse, kiekviena dalis po
$2, ara visos 3 dalys t......... $6.00
MARLBOROUGH‘S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
kytis angliškai kalbančiam, 141
viškų ir kitu tautų vaigių receptų,
psl., kaina ............... z.......... $1.25
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250
PRADAI. Populiari ir naudinga
puslapiu. Kaina.......................... $2.50
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.
A KISS IN THE DARK. J. Jazmino
anglu kalba sodrūs va;zdeliai. Kai
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne
na kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, ką jis ir
štais viršeliais ....................... $1.00
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
puslapiai. Kaina ................... $5.00.
manas iš Žemaičiu Kalvarijos praMIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma- | e;t,eS’ 467 psL Ka,"a ........... J4*°°
riaus Katiliškio romanas. 514 usl., VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
kieti viršeliai Kaina ..
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
$5.00.
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valucko romanas iš 1935 metų Suvalki- SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380
jausiomis žinioiiis papildyta tuo
psl. Kaina................................ $3.00.
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valu«- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
ko romano antroji dalis, 426 pus
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū.
lapiai. Kaina............................. $4.00 - nas. Kaina ............................ 25 Cnt.

UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo ! TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
meninių formų plėtojimosi pagrin
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.
ga su daugybe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina .................... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU TAKELIU, K.
B.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ
voje. Kaina........................... 25 Cnt.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
mo istorija ir valdyme praktika.
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
I-ahai daug informacijų, 96 psl.
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
PINIGAI, paraše Jonas Karys, la
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ........................ $5.00 SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI.
STAUS VIETININKAS? Parašė
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
pažinti. Kaina ........................ $1.20

seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais.
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius,
kaina ....................................... $10.00

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-Mygos trilogiška istorijos kronika, 73
kolaičio romanas trijose dalyse.
psl., didelio formato, gera popie
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
ra, kaina.....................................$2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža

KODĖL AŠ NETIKIU J DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

dėjo kunigystės dėl moterystės.'
Visos trys dalys įrištos į vieną
knytrą. kieti viršai, 631 puslapis.
ICama

$6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
636 E. Broadway

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

So. Boston, Ma$$.

»?>

No. 15, Balandžio

08,

Puslapis septinti*

KELEIVIS, SO. BOSTON

1960

(vak. nutarta kviesti draugi- kė, buvo užsiėmęs kiauliųnių, taip pat priimame už?Xįdll”djoatju
atstovu
pa
sitariLietuaug
inim
u.
J.
Pautienius
pasakymus
ir
specialiems
stansakymas
buvo
panašus
į jo pirmesni
VIETINĖS ŽINIOS
jE
Vargu kas Bostono lietu- vių Piliečių Draugijos pa- klausė ... ir po didelio pa- dartiniams siuntiniams: pavyzdžiui,
1)
vietinės
garny-l
teK
?
lės
t* ia»k4. kuomet jis
vicepirm. Frank Sindoris,
žino, kad dar neuž(la- talpose. Pasitarime bus ap- siryžimo ir pastangų jau
ateis.
Siuvėjai laimėjo
daugiau)
______
'sgk jr į^d Nellie Morris’ r*us Pautieniaus parodos, tartas Žalgirio mūšio 550 pasiekė nevisiems pasiekia- bos medžiagos vyriškiems Norėdami (Bus
daugiau sužinoti šiuos
ar
moteriškiems
kostiu

ir kitus dalykus i3 Biolijos, gausite
Rūbų siuvėjų unija (amai naiiai-J. Akstinas, J. We^ Bostono Latvių Taryba savo sukakties minėjimas. Prezi-mų tapybos meno aukštuveltui, kreipkitės:
mams
iš
viso
4
gabalai
po
aameitul Bostone vedė de- reska, Frances Mažukaitis namuose, 64 Sigourney St, diumui pavesta susižinoti su mų ir vis dar kopia aukštyn.
L. & S. A.
"su daX££ dti ir J. Lekys.
Jamaica Plain balandžio 9 latviais ir estais i, pasitar-J. Pautienius dėkojo dail. 3i/ž jardus ir su priedais
3444 So. Lituanica Aue.
Chicago 8, IH.
naujų darbo ir, atlyginimo' Lietuvių skyriaus susirin-d- atidarė prof. Jonio Ku- ti kaip pamtneU tų klastų V. Andnusiui, visiems pa- už $49.90.
2) Vietinės gamybos meIEŠKO DARBO
ooįvm, Vrvsirv qi ,1
kima« hns halandžin 21 d g°s kūrinių parodą. Paroda okupacijos 20 metų sukaktį dejusiem? parodą surengti
Seri^jJLph Fiascone pra- Jame bus renkama skyriaus bus atidalyta iki balandžio ir vėliau tą klausimą svars- ir jon atsilankiusiems. Už-džiagosvyr..ar mot kostiu- Ieškau darbo mažoje far moję, la
biausiai mėgstu dirbti prie galvijų.
nešė, kad jau susitarta dėl valdyba ir atstovai j visos 24 d., paprastomis dienomis tyti visumos susirinkime darymo ^kilmėms vadova-|mams-4 gab. po 3 /2 jar- Mano adresas:
John Markūnas
dus ir priedais, 1 skustuvas,
tjos
darbo
sutarties
unijos
suvažiavimą.
Visi
nanuo
.
7
!
kl
10
vai.
vak.,
o
sėsĮ
įprasta
tvarka
prezidiuvo
A.
Matjoška.
33 Wildwood Dr.,
naujos
Great Neck, L. I., N. Y.
2-is !l plaukams kirpti mašinėlė,
.
tadieniais
ir
sekmadieniais
mas
keičiamas
kasmet
ir
Nuo birželio 1 d. siuvėjų riai dalyvaukite. Po susi
ir 1 rėžtukas stiklams piau DENTISTO OFISAS NUOMAI
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. šiemet jam vadovauti iš ei-.
uždarbiai bus pakelti, jie rinkimo bus vaišės,
ti su tikru deimantu $59.90. Dentisto 12 metų išdirbtas ofisas iš
Serga Norwoodiikiai
vakaro.
lės tenka socialdemokragaus 17 su puse centų va-Į
miestuke 5,000 gyven
Joseph Lekys
Čia įeina visi siuntimo, mui nuomojamas
Paroda verta dėmesio. Vi- tam, kurie pirmininku patojų. 24 mylios j Omahų, Nel>r. Ka
landai daugiau ir socialinio <
sų pirma dėl to, kad ji mū- siūlė J. Sondą. Vicepirmi- per^s Pataites iis^bu^o to ir draudimo mokesčiai.:išykite:
M r. Edwin Carter
draudimo pagerinimui gaus'
Mirė A. Višniauskas
Prie šių daiktų siuntėjas ga
Sų giminingo kaimyno ir ninku dabar bus J. Ariau- !.' .
Glėnwood, Iowa
po 4 su ketvirčiu centų prie- į
li pridėti ir savo daiktų, už
dar ne eilinio. J. Kuga yra skas (sandarietis), sekr. A.. 1^or\ineJ>
PARDUODU ŽEMĘ
do už valandos darbą.
į Balandžio 6d. mirė senas ne tik seniausias gyvųjų Juknevičius (LRK Federakuriuos moka tik muitą.
1 į5.
.s ^og.
Bridgewater,
Mass., West Sfcreet,
„namas'S^antaž iŠ
• sk“tyt0>
Stviį‘dSkaMeina'82'ižd. E, Ciba?(toū
Draudimas
Mūsų įstaiga turi stan parduodu 6 akrus žemės. Taip pat
naujus namus ir taisau se
muose savo žmonos prie dartinių ir pasirinktinių statau
nnamas. bergant uz ligom nas Vismauskas—West, 83 sius metus), bet ir vienas tininkas).
nus už prieinamą kainą. Kreiptis:
žiūroje.
15 Lansdowne St.,
nę dienai bus mokama ne
gyvenęs 73 Southern St., žvmiuiu il<rus metus buvęs1
__________________
daiktų bei medicinos ir kt.
Brockton, Mass.
(15
Serga ir Julius Herman- per Londoną. Mūsų įstaiga
?*4’$1-8 Pef 6°.die?ų’ Dorchestery, palikęs liūdin- Latvijos Dailės Akademijos'
GERA PROGA^
Germanavičius, kuriam bu taip pat turi atstovybę Lie
uz didžiausią operaciją bus čius 2 sūnus: gydytoją An- rektorių, kurio paveikslų! J. Pautieniaus paroda
Mass. parsiduoda didelis
vo išsiliejęs kraujas j sme tuvių Bendrovės Londone, 5Montelloj,
uždaryta
mokama $27o (buvo $2o0), thony West Miltone, Mass., yra Paryžiaus, Briuselio ir!
šeimų .kampinis namas po 4 ir 5
genis. Jis pagerėjo, bet kol per kurią galima siųsti įvai kambarius. įSrmame aukšte graži
įvairioms kitoms išlaidoms ir puikininką Charles West įtų miestų muziejuose,
tuščia krautuvė ir kita krautuvė pri
sijungusi prie namo. Garažas 3 ma
padengti bus mokama $75 Colorado Springs, Colo., ir, gįoj parodoj jis turi 40 Praeitą šeštadienį užda- kas vaikščioja tik su kitų raus turinio siuntinius.
šinoms.
Name visi moder. įrengimai,
(buvo $50), gimdyvėms is- dukteri Anitą Adalion St. paveikslu beveik visi ii< ryta dail. Juozo Pautieniaus pagalba. Dabar gyvena Papildomų informacijų rei baltos sinkos,
šiltas vanduo. Geras
pelnas. Norintieji kreipkitės telef.
ų vaiz
ji paroda, kun truko visą sa- Norwodoe.
laidoms $100 (buvo $50), Peterbsurge, Fla., kuriems vaizduoja gamtą. Tie
kalu prašome aplankyti mus JL'niper
7-lG6t) arba JUniper 6-8432
pomirtines $1000 (buvo reiškiame užuojautą.
• - ...............
daTtokie
miėiTrodos, ma- vait«aplank* apif 5°° Linkiu abiem greičiau arba rašyti lietuviškai ir arba 120 Ames St., II aukštas
Brockton, Mass.
(15
$500).
tyti, bet ne fotografijos, jų ai™en^ <Worcestery tą pa- pasveikti.
Jūs gausite nuoširdų lietu
SIŪLO DARBO
F. R. višką atsakymą ir patarna
Siuvėjų unijoj Bostone _
’spalvos tokios įvairios, taip c'« Parod% aPIanke P.ef,tuk;
Seno
bičiulio
auka
Darbas
senyvai moteriai,
kuriai
dar veikia ir lietuvių skyrius
vimą.
______
'gražiai suderintos, kad, stant»
nUPU K
sunku pragyventi. Turiu farmą, esu
be vaikų, senyvas. Reikalin
Nr. 149, nors jau suliesėjęs,' n
PRANEŠIMAS
»
- m v žiūrėdamas i “Ant Damm- Paveikslai (Worcestery beGeneral Parcel &. Travel našlys,
ga moteris prižiūrėti kambarius ir
uev
uar
gyvas.
uicu«s
Povilas
Mankus
įs
Blackkranto
užsimiršti
,
veik
dvigubai
daugiau).
bet dar gyvas. 1920 metais
lengvam namų ruošos darbui. Darbo
Co. vadovybė, Bostone.
nedaug. Rašykite:
jame buvo virš 700 narių, o stone, Mass., praneša nega-<
’ Nemuno Da- Uždarymo iškilmių metu General Parcel & Travel
Joe Matulevich
(Skelb.)
dabar beliko tik apie 100. lesius Keleivio bankete da- P nJ .
g-erėdamasi daiL V* Andriušis priminė, fCo., 359 W. Broadway, So.
Todd, Pa. (15
Tas rodo, kad Amerikos lie- yvauti, atsiuntė sveikinimą,
,
tik- ikaip jis karo metu Vokieti_ Bostone, Tel. AN 8-5040,
tuvių jaunimas siuvėjų dar- kurl vėliau įsspausdmsime, . /
P) . yg
joje paragino J. Pautienių savo klijentams ir visiems
DABAR JCS GALITE
Jieškojimai
bu nesidomi.
’
* P™
P^ėjo dovanų
visas gyvenimas butų J J P &1
U
APLANKYTI
vėl imti teptuką į rankas, siuntinių siuntėjams prane
Lietuvių skyrius į bendrą- 20 dolerių.
sus^ojęs-tokį ramybes įs- nes jis jj buvo seniai palie ša, kad mūsų įstaigoje, be Ieškomas Mikas JUOZUPZITIS, iš
SAVO GIMINES
?
/
i
_________________
pudi daro paveiksle nupiešKilpinių km., Šilalės valse., Taura
LIETUVOJE
į
ją tarybą (jomt board) ski-.
įs gamtos kampelis, f J. tęs, ir, kaip Andriušis sa- siuntėjų, pristatomų siunti- gės aps. Paskutinį laikų gyveno Chicagoj, III Jis pats ar jį žinantieji J R KITAS U. S. S. R. VIETAS j
na 7 atstovus. Šiuo metu
Charles Savickas, Flon- R * paveiki žiūridaprašom rašyti:
5 PAVIENIAI AR GRUPĖMIS •
J. Šletendor.’as
I rūkstar.čiai pasitenkinusių lanky- Į
Kas skaito rašo, duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
• *
K* k T?
k
*šngrižo namo P
mas dar kartą pajunti, ko16 Polly St..
)
tojų sako apie darbingumą
1
nys: pirm. Frank Romskas, sugrjzo namo.
kia
kiek
jimnerley Q L D, Austfalia
j
COSMOS TRAVEL
j
Graži kaimyno paroda

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955

JvJ Iv Oll

ŽODYNAS

a.

A. LALIO
Jetuvių-Anglų ir
Anglo-Lie*uvių
Kaina $14
Pinigas siųsti karta au
užsakymu
Dr. D. PILKA
546 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.

* 4<i» iBEtiSH
a»

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą
•..................................... $2.70
• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardą........................................................................
$2.70
• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 239 centimetrų....................
$24.75
♦
tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm............... $28.00
• STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KAŠMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto
32 x 32 colių dydžio................................................................po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) ... .. .. $29.00
3’ su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
3 su trečdaliu jr Tenic (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.
• STANDARTO PAKETAS
AD 702 (moterims) ..... ..
$29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2’A jardų bovelninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00
NAUJOS ŽEMESNĖS KAINOS
MAISTUI.
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS PREPARATAI, DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA,

TAZAB
SI Reservoir St CAMBRIDGE, Man. Tel: KI 7-9705
(Offisas atdaras visą laiką)
Pasinaudokite

natikimu.

kruopščiu

ir greitu

mūsų

IIiv&

dažnai nepajėgiame pama
tyti. Verta aplankyti J. Kugos parodą.
Ją atidarė Bostono Lat
vių Tarybos pirm. V. Lam
bergs trumpa kalba, po jo
sveikinimo žodį tarė JAV
Latvių Susivienijimo atsto
vas dr. Peteris Lejinš iš
Washingtono (tą dieną Bo| stone posėdžiavo to Susivie| nijimo centro taryba), lat
vių dailininkų vardu Janis
Cirulis, latvių teatro—Janis
Lejinš ir jaunųjų latvių tea
tro—Gunare Straumenis.
Organizacijų atstovai ir
kelios ponios įteikė daili
ninkui gėlių. Buvo jaučia
ma, kad J. Kuga yra latvių
labai gerbiamas. Jis nuo
širdžiai visiems dėkojo.
Rengėjai atidaryme daly
vavusius pavaišino ir gero
vyno stikleliu.
J. V-g«s
Naujas ALTo skyriaus
prezidiumas

Balandžio 8 d. buvo AL
To skyriaus susirinkimas.Jame priimta Vasario 16-sios minėjimo apyskaita
(aukų surinkta $1,800.35),
o taipgi ir visų 1959 metų
apyskaita. Amerikos Lietu
vių Tarybos centrui nutar
ta pasiųsti $1,500.
Balandžio 22 d. 8 vai.
firmos

patarnavimu.

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

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. Ine.
,

135 West 14th Street,

Licensed by U S S R.

NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CH 3-2583

Atidaryta kasdien »nn 9 iki 6^ sekmadieniais noo 9 iki 4 vai. po pietų, Tiktai vyriausioje ištaigoje

MOŠŲ SKYRIAI:
141 Second Avenue|39 Ravmond Plaza W1 132 Franklin Avė. 900 Literary Rd.
NEW YORK CITY
NEWARK, N. J. | HARTFORD, CONN. Cleveland 13. Ohio
Tel. GR 5-7430
I Tel. MArket 2-28771
Td. CH 64724
Tel. TOw«r 1-1461
332 Fillmore Avė-1 359 Went Broadwav I 11339 Jok Canpau 632 W- Girard Avė.
BUFFALO 6, N. Y.| BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelphla 23. Pa.
Tel. MOhawk 2674 '■ Tel. ANdresr 8-5040 ITel. TOtrnaend 9-3980 Tel. WAInat 5-8878
a
2134 W. Chicago Ave„ CHICAGO 22, IH^ TEL : DIckens 2-8232
3216 Sunset Blvd. LOS ANGELES 26, Calif„ Tel. NOrmandy 5-9887

I

Knygą uzšišaKo: įdėk i voką 3 dolerius, aiškiai savo adresa
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th St • Leng island City 4, N. Y.
. .......................................................

I
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BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
GARSINIMAS
TAS JĖZUS

TAIP.- AT ATEIS’
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BUREAU, Ine.. New Yorke,
f
u ris tvarkė jų keliones į įvairias f
SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. }

MES PADEDAME JUMS
SUTVARKYTI VIZŲ IR
KELIONIŲ REIKALUS.
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_ Tik Dievo dvasios įkvėpti rašytojai
pirm devynioliką šimtmečių tegalė- į nformacijų dėl vizų reikalavimų č
1 jo taip teisingai atspėti tai, kas da- ) ir rezervacijų. Drąsom rašyti /
J bar yra pavojinga tikrybė. Šiandien
arba kreipkitės:
■ jau išjuokėjai nebegali pasakyti, kad.
DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS TRAVEL
mūsų dienų įvykiai yra tik istorijos
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS valstybes
atsikartojimas, nes ištikrųjų pasaulis
BUREAU, Ine.
Kviečiame Worcesterio ir apylinkių gyventojus siusti dra
dar niekad nebuvo gąsdinamas tokiu j
45
West
45th Street,
sunaikinimu, kokio dabar su išgąsčiu i
bužiu, maisto, vaistų ir standartinius siuntinius per rimta
laukia tie, kurie kalba arba girdi
ištaigą
New York City, N. Y.
apie bakterijų kovą ir urmu panau )
Tel. CI 5-7711
dojimą atominės energijos arba taip
vadinamos Hydrogen bombos, 1000 : COSMOS . . . padeda keliauto- .
jams jau nuo 1898 metų.
(
kartų stipresnės už atominę. Tai f
nauji ir negirdėti žmonijos gąsdini-J
įmai. Kilus dar kitam karui žmonės
gali susilaukti neįmanomų baiseny
Koksai gąsdinantis vaizdas! Ar
22 Carlstad St., Worcester, Mass., Tel. SW 8-2868 bių.
TRUK2OLĖS
dėlto keista, kad žmonių širdys pri
Visus siuntimo mokesčius siuntėjas apmoka vietoje. Auk pildytos išgąsčiu? Ištikrųjų. kad vien
Trukžolių šaknis
žmogaus išmintis negalėjo taip
ščiausia supakavimo - patarnavimo kaina 10 dolerių, todėl I;tik
nuo patrūkimo, pe
teisingai atspėti ir nupasakoti šių
siuntinio persiuntimas yra pigesnis. Siuntiniai apdrausti.Pri- Jaikų įvykius, ir tai pirm daugelio
Krūtine skaudėji
statymas garantuotas. Galutinai paruošti siuntiniai atiduo t šimtmečių.
mo,
palengvina atdami VVorcesterio centriniam pašte, užtat kelionė trunka į Dar niekad nebuvo tokio išgąsčio!
kosėjimą, suteikia
Dar
niekad
nebuvo
pasikėsinimo
su

nuo 4-6 savaičių. Siunčiame su INTURISTO leidimu.
naikinti visą padermę Jėzus išpra
prakaitavimą
ir
Kas netori mašinos, šaukite, mes atvažiuojame į Jūsų
našavo visus šituos įvykia«, ir pasa
priduoda geresnį
namus ir paimam siuntinį. Siuntinius imam visas 7 dienas.
kė, kad jie pažymės jo čiabuvimo
apetitą. Svaras
laiką. Čia turime dvi svarbias mums
šiai įstaigai vadovauja JULIUS SWIKLA, kuris turi daug
$3.00.
skirtas pamokas. Iš to mes turime
pa+vn'mo siuntinių persiuntime. Jis Jums mielai patarnaus,
išmokti pilno ir nesvyruojančio pasi
reikale patars.
Laukinių
Žemuogių
Lapai
tikėjimo Biblijos įkvėpimu, nes tai
yra tikras Dievo Žodis; be to. tai turi nuo kruvino viduriavimo, nak
suteikti mums didelio džiaugsmo net tinių prakaitavimų, gydo užsiir tuomet, kuomet pasaulis yra pil senėjusias žaizdas ir valo krau
nas nuliūdimo ir kuomet visam pa
sauliui gresia pavojus. Mes turime ją. Svaras $2.00.
KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
džiaugtis dėlto, kad Dievo išgelbėji
Mes nesiunčiam per C. O. D.
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS
mas arti. kad ramvbė žemėie. kurią
įsteigs Ramybes Kunigaikštis, neto
AIexander’s
Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, limoje ateityje, pasidarys tikrovė.
Kuomet
mokytiniai statė Jėzui •
395 Broadway
vyskupų ir net pop-ežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas, klausimą “Ar šiuo laiku tu sugrąžin- Į
South Boston 27, Mass.
bet net ir už daugpatystę. Jie huvo vedę po kelias moteris ir prie- 31 karalystę Izraeliui?” Jo atsilieį*'n.>».ifrfrTiTH!W.rn
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COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

T. J. Kučinskas,

740 W. 34th Street,

Chicago 16, IU.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, atucMja
tautini solidarumą, rūpinami išlaikyti lietuvybę ir remia ko.
ras dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesį.
SLA apdrauda—SAUGŲ NELIEČIAMA ir NEPRA.
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki
gilios eenatvėsDaugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

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

r*h
.••r

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

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

100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname V/orcesterį ir apylinkę vaistais

•*>

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blankų
“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
i

•.1
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pusi a pis aštuntas

No. 15, Balandžio £9, 1960
PARDUODAMI

JIE DALYVAUJA KELEIVIO BANKETO PROGRAMOJE

Vietinės Žinios

RADUO PROGRAMA

NAMAI

Trijų šeinių namas po 6 kamb., geroj
vietoj. City Point, parduodamas tuoj
pat. Dėl apžiūrė’imo skambinkite te’efonu: AN #-€219.

M.

PRANEŠIMAS

Ar turi bilietą KELEIVIO" banketui.?
Ar jau turite biletą i Keleivio sukaktuvinį banketų,
kuris bus So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėj (368 Broadway), gegužės 1 dieną 5 vai. vak.?
Jei neturite ir rengiatės
jame būti, prašome nedek
siaut juo pasirūpinti. Tų padarę būsite tikras dėl vietos ir palengvinsite rengėjų
darbų. Bileto kaina $3.00.

Jų galima gauti:
Bostone: Keleivio administracijoj;
Worcestery: J. Krasinskas, 85 Ward St, tel. PL 4-4234;
Lawrence: M. Stonie, 57
Sunset Avė.
Norwoode: F. Ramanauskas, 65 Tremont St.
Brocktone: J. Strumskis,
109 Ame* St.
—osouoeeoGOCdooooei

KUR SUTILPSITE?

Globė Parcel Service,
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams,
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši Įstai
ga nėra suinteresuota turėti
pelno iš parduodamų pre
Kairėje moterų trejetukas: Alė Dousienė, Vi
.Ma'i.-auskieaė ir Irena Mickūnienė. Deši- kių.
nėj komp. Julius Gaidelis, tdejetuko vadovas, : .r r.edaug kas girdėjo tas trys dainininkes
Šiuo būdu siuntėjams su
dainuojant, bet kas girdėjo, visi gražiai atsili į ia apie jas. Keleivio bankete turėsime progos sitaupys daug išlaidų. Gali
jų dainų pasiklausyti ir jomis pasigerėti.
ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž.,
Rašykime laiškus
ADMINISTRACIJOS
prenumeratorių, kurie kei- odų, megztinių, itališkkų ki
PRAŠYMAS
čia adresus, pranešant nau- limų ir lovoms užtiesalų,
Senatorius Paul H. DouKeleivio” administraci- jų adresų nepamiršti para- skarelių ir kt.
glas semite, o kongresmo(Skelb.) (—)
ja prašo mielųjų Keleivio syti ir senojo.

sambūriai—dramos, šokių,
sporto, chorai skautai, lieSkaitau. kad So. Bostono tuviškoji mokykla, moterų
Lietuvių Piliečių Draugijos organizacijos, kultūros ir n5s
. Feighan atstovų
salėj gegužės 1 d. bus Ke- kiti klubai ir tt.
rūmuose P}esė rezoliucijas,
leivio sukaktuvinis banke-:
:ka<! prezidentas D. D. Ei\o.x evvenu tolokai J.^tod.°’ Pd ®°stone nėra senhower virsunių konfe
tu S.
Aoi-s gyvenu tolokai didesnio dėmesio vertos oirencijoje iškeltų ir pavergnuo bostono, bet jHme esu
anip
kurios
IR į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
kunos
tautų Kiat
klausimų. ALTO
buvęs ii žinau ta sale to dėl
• apie , _KU1<OS tųjų tautų
Kviečiame visus naudotis greitu
. klausiu,
11 .zina,kur
u *4 sutilpsite? veiklų
Keleivy
Rns.t~nn skynt
ei-vrii
ius ragina viir
formuoiania
* nebūtų m- iBostono
į. tarkavimu patikimos įstaigos
ioimuojama.
sus tUOj rašyti savo senaKitos organizacijos ban
Pristatymas garantuotas
jei taip, tai bent tų or- toriams ii- kongi esmonams
ke! us rengia kasmet, o Ke- O...
,
, _
. ...
•
Siuntiniai
apdrausti
leivio paskutinis banketas g?nIzac,« 'ad“v-'bes Pan?- laikus .r prasyti juos uz mii uvo prieš penkis metus, res banket! dal-',T *.
«eWs rezoliucijas balsuoti,
Turin e pusi? imą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- {
karia jis minėjo 50 metų su- n0,s tu0 budu ats,dekotI' uz , RW« >«kia tuoj ir kaip
mis kainomis. ( ■ iv.,n:e austriškų deimantinių stiklui piauti Į
t riežtuku nuo
i:ž -take. Siunčiame su Inturisto leidimu. J
kakti. Vadinasi, Keleivio ka‘amt.
.
„
kas išmano, bet gali pastKelionė
trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
bar ketai yra retas Įvykis ir
tokių organizacijų Bos- naudoti ir čia pridedamu
i
jau vien dėl to juo tiri būti tone
?ana <lau" t0, dėl Pavyzdžiu:
didesnis susidomėjimas.
ima" ir k-vla klausimas. kaip
Apnl ...... 1960
I
sutilpsime?
The Honorable (įrašyt var359
W.
Broadway,
So.
Boston,
Mass.
Tel.
AN
5-5040!
Antra, Keleivio skaitytoi
*
I Gaila, kad negalėsiu būti dų pavardę)
«
ju Bostone ir artimoje apy(
brktie vra nemažas skai- tokioj retoj keleiviečių šei- The United States Senate Įstaiga atdara:
I
to. Kis jų neZt tų ra- mos šventėj, kuri. neabejoju, (arba The House of Repre- Kasdien 9 A. M. - 8 P. M.
I

mas jų į saviškes ir svetimas.
£,"
??? P?'e5ldent E,lse"’ |
Jis. remia jų veiklą nuolat K. Budvitis paėmę 5 biletus .,
a. r.e P,esen s ° Į
skelbdami ju atliktus dar- •
---------,the Summ.t Conference the i
bus ir ta, neabejoju, gerai
SLA veikėjas K. Budvitis
^munS'agtZ
tions by communists’
supranta ir Įvertina, jei ne- iš Cambndge iš anksto apsors.
visi nariai, tai bent jų vado- sirūpino Keleivio sukaktuVery truly'yours,.
vvbės. Sakydamas Keleivi, vinio banketo, kuris bus So.
matau, kad jame nuolat mi- Bostono Piliečių Dr-jos sanimi Alto, ir Balfo, ir Bend- lėj gegužės 1 d., biletais. Jis Srėbk sriubą, žuvį gale rasi.
įuomenės skyriai, ir Įvairūs jų paėmė net penkis.
Su teisybe ir ugnyje nežūsi.
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Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
14^2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

Dr. John Repshis

The Baltic Fuel Co.

LIETUVIS GYDYTOJAS

dabar pristato aliejų
visame Bostone

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

• žemos kainos

.

į • 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus Įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar
naujame "burnerius.*’
Apšildymas Jums bus pigesnis,
jei šiais metais šauksite

BALTIC FUEL CO.
GR 9-5590

V
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Nauji šiuo oro, garo >r karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų.

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

L.

Apsidrausk

R The Apothecary

GEGUŽĖS 1 DIENA PRADŽIA 5 VAL. VAK.

Lietuviška Tikra Vaistine

Biletų kaina $3.00. Jų gauti galima Keleivio administracijoj, VVorcestery

U.-irduodaire tiktai vaistės, išpildeme gydytojų revėplus u f'icrot virus gatavus vaistus.

pas J. Krasinską (85 Waid St., tel. PL 4-4234 >, Lavvrence pas M. Stonie (57
Sunset A ve j, Norvvoode pas F. Ramanauską (65 Tremont St.).

'! orime va'stų
vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus k lašt u a. kaip peniciliną, streptomiriną. rimifoną, ir vai
stų nuo >. umatizm*-. atraiėio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Bendraujame per laikrašti, o dabar turėsime progos susitikti akis i akį
susipažinti ar atnaujinti senas pažintis ir prie gardžios vakarienės pasigėrė
sime puikia meniška programa. Keleivio banketai yra retas Įvykis.

Jei reik vaistų—eikit ; lietuvišką vaistinę.
Sav. i r-an.iel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,
.W2a \V BBOADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 rvto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

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

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INT l RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius Į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus
kraštus

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

643-617 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12. CONN.
Telef. CH 7-5164

j ra erera! užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo iiįra 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 gamyb'.- medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis Vaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, retai užtinkamų importuotų prekių.
Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. ]OO"{ vilnonės
an:-ji.-kos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-?ciems kostiun ::ms > ž >55.<»0. akordeonai nuo $75.00 iki $980.00. 20 svarų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Rei
ks iaulite MŪSŲ KATALOGŲ. , čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. a pd ra ūda ir viskas kita.
...
.
Jūsų patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite
mūsų firma, kur visuomet sutiksite malonu ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.
DARKO VALANDOS: Kasdien nuo 8:3t» ryto iki 6:30 valandų vakaro:
šeštudimiais nuo 9 vai. ryto iki I vai. po pietų.
Vedėjas MYKOLAS GURECKAS

j

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

♦

{
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TELEFONAS

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

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

447 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau

dt

3

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

3

Real Estate & Insurance

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

Ketvirtis & Co.

Charles J. Kay

s

(KUČINSKAS)

*

“plumbing”—

ir taiaymo darbus. Kainos priei

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine

lamoa. Pirm negu ką darote, pas
.ambinkit, paklauskit musų kainą
Teiefaoas CO $-5839

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

—JEWELERS_
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai

diejaus ir gazo vamzdžių įvedimo

Rūpestingai taisome laikrodžius, •
žiedus, papuošalus
S

397 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

2 Mt. Vernon. Dorshtster, Mass
ECXXXa

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai
Iš toliau <ų-šite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adreso, {dėkite daik
tų sąra ą ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, So. Bostone, L ir 4th St. BA2
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
NYC1OJE Įvyksta pamaldos lie
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar galima -iųsti iki 41 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. tuviams protestantams. Pamal
na dežėie. kuri<>< dydis yra 15 x 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
das laiko teologas A. JŪRĖ
22 svarų siuntinius.
|STM». V LIFTl VpHK \. KRFIl’KITftS LIETUVIAKAI
NAS.
Visi siuntė tai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
A Jurėnas yra Harvarde
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
universiteto
doktorantas ir ver
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami ka-siien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai* nuo či Sv. Raštą Į lietuvių kalb^
9 va!, rjto iki 7 vai. vak. ir š,štadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

Flood Sqare
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADMAY
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

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

VKDfcJ'š: JONAS ADOMONIS

i
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
•r SSSR muitą apmoka siuntėjas.

i

A. J. NAMAKSY

Lietuvis Plumberi*

390 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

}

t

> Namus iš lauko ir viduje. +
- Lipdau popierius ir taisau*
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
I
medžiagą.
«»

visokiu#

8-2805

OPTOMETRLSTAI

Justice of thePeace—Constable

atlieka

AN

\Dr.J.L.Pasakarnis J
J Dr. Amelia E. Rodd į

“KELEIVIO” SUKAKTUVINIS BANKETAS
BUS SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE
368 W. Broadvvay, So. Bostone, Mass.

♦ Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
t * Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatų
pritaiko akinius
{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
{
534 BROADWAY
•
SOUTH BOSTON, MASS.

BRON1S KONTRIM

CK fi-1201

1

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner
Dorchester, Mass.

• 24 Valandą aptarnavimas.

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais Insurance reikalais
kreiptis:

15 DORSET STr DORCHESTER

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

KAIP TIK JUMS?

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš-

Naktį. Sekmadieniais ir šven-

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

Tel. AV 2-4026

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

FORTŪNA FUEL CO.
tadieniais ŠAUKIT

DR. D. PILKA

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
kiems aliejinio kuro kostumieriams

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

Du broliai lietuviai
'baries ir Peter Kislauskai J
Garantuojame gerą darbą ’
•

i-l

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE

REALTOR
597 E. Broadway
South Bostone

Taisome, šingeliuojame, den- {
•jiame aliu minijum ir dažo- ♦
me iš lauko sienas.
'|
\pskaičiuojame iš anksto ne- {
mokamai taisymo išlaidas.

šeštadieniais S A, M. - 1 i’. M.

Vedėjas: M. Kavaliauskas

Praną Lembertą

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

General Parcel & Travel Co., Ine.:

karą pabendrauti su kitais!DUS vlsiems laomi ir maiom
soma).
tos šeimos nariais, atnaujin
Senas keleivietis
Dear Senator (arba Congti senas pažintis, su Keleivio
Redakcijos pastaba. Pasi- lessman),
vadovais pasimatyti, pasi
i I strongly urge your supkalbėti? Aišku, daug kas kupinsime, kad visiems būtų port and vote of the Resbus suti-ukdytas atvykti, bet vietos. Mūsų darbas bus žy- olution sponsored bv Sena
is viena liks gausus būrys, miai palengvintas, jei mie- tor Paul H. Douglas?S. Con.
kuns bankete dalyvaus.
h svečiai iš anksto pasirū- Res. 95 (o jei rašoma kongTiecia, Keleivis patarnau- pintlJ biletus Įsigyti. Kur jų resmonui, tai: sponsored by
ja visoms geią darbą dir- gautl> žiūrėkite kitoj šio Congiesman M. A. Feighan,
bancioms lietuvių orgamza- puslapio vietoj.
H gon. Res 636) re%m; Į

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

GR 9-1805 ir AN 8-9304

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

XXXV

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš 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.
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