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ŠALTAME VANDENYJE LAI KIA PAGALBOS

Rytinėj Vokietijoj Visi
Valstiečiai Jau Kolchozuose

55-T1EJI METAI

Kaina 10 centų

Vakarų Ministeriai Tarėsi
Dėl Viršūnių Pasimatymo
Užsienių Reikalų Ministerių Pasitarimai Praėjo Sklan
džiai; Sutarta Vieningai Laikytis Berlyno ir Nusigin
klavimo Klausimuose; Lauks Ką Chruščiovas
Pasiūlys; Maskva Spręs Viršūnių Eigą.

Vokiečių Komunistai “Pasiruošė” Viršūnių Konferencijai;
Visus Valstiečius Suvarė į Kolchozus; Smurtu ir Gra
sinimais Programų Įvykdė; Pasivijo Rusus ir Di
džiuojasi; Patys Numato Duonos Trūkumų.

••
» _ • _
Pereitą savaitę WashingRytinės Vokietijos ko Šen. Kennedy Prieš
■ /fo/llfOS l reiTlįeraS
tone posėdžiavo Vakaių
munistinė vyriausybė perei
Atvyksta Indijon valstybių užsienių reikalų
tą savaitę pranešė, kad ji Bažnyčios Kišimąsi
-------ministeriai. Pirma posėdžiajau kolektivizavo visą že
Į ši antradieni komunisti- vo Amerikos, Anglijos ir
mės ūkį rytinėj Vokietijoj ir Senatorius J. F. Kennedy,
nes Kinijos ministerių pir- Prancūzijos ministeriai, pa
ten visame krašte nebėra nė pradėdamas savo kampani
ją
už
jo
išstatymą
kandida

lmininkas
Chou En-lai at- skui prie jų prisijungė vak.
vieno savai ankaus ūkinin
i vyksta i Indiją, kur jis derė- | Vokietijos užsienių reikalų
ko. Kolektivizacijos darbas tu Į prezidento vietą nuo
demokratų
partijos,
pasisa

sis su Indijos vyriausybe dėl ministeris ir pagaliau, apta
buvo Įvykdytas bėgyje trijų
sienų išlyginimo tai*p Kini riant nusiginklavimo klau
mėnesių, ūkininkai buvo kė spaudai, kad jis stovi už
simą posėdžiuose dalyvavo
bažnyčios
atskyrimą
nuo
jos ir Indijos.
priversti
“laisvahoriškai”
į Kinai reikalauja iš Indi Italijos ir Kanados ministe
stoti i kolchozus, o kurie ne valstyybės, kaip tą numato
jos apie 40,000 ketviitainių riai.
norėjo sutikti, tie , visokiai Amerikos konstitucija ir jis
Ministerių pas įtarimas
mylių žemės ploto, kuri In
bauginimais ir smurtu buvo pasisakė už visus Įstatymus,
buvo
skiltas “viršūnių kon
dija skaito savo teritorija.
norom nenorom priversti kurie dabar veikia ir ku
Dvi
buriuotojų
klubo
narės,
plaukiodaraos
Charles
upėje
prie
Bostono,
išvirto
Į
venApie 9,000 ketvirtainių my ferencijos” darbotvarkei ir
pasirašyti, kad jie “laisva riuos jis, jei būtų išrinktas
tienį
ir
laimingai
Įkibusios
į
laivelį
sulauk
ė
pagalbos.
Jos
atsisakė
vežamos
į
ligoni

lių Indijos žemių kinai laiko Vakarų valstybių laikysenai
noriškai” stojo Į kolchozą. prezidentu turėtų vykdyti.
nę ir grįžo namo šlapios ir sušalusios, bet sveikos ir su didesniu patyrimu.
savo kariškoj Okupacijoj. toje konferencijoj aptarti.
Iki šių metų pradžios ry
Katalikui toks pasisaky
Po ministerių pasitarimų
tinėj Vokietijoj tiktai 52% mas yra gana “eretikiškas,” į ”
, Del sienų tarp Kinijos jr
o
• n • i- j
kad “viršūnių”
L/OVatia UZ UovaTią
SllGlTUlį SoCldllstlĮ
Indijos neseniai buvo pneję
visos žemės buvo kolcho nes katalikai nėra bažny- P* Afrikos Negrai
pasimatyme
Vakarai nemaatclri’i'iH
_
_____
Iii
>•1*1111
______ Virmininlsfie 'T'nnnpr prie ginkluotų susirėmimų
Įifįfįje
zuose, o dabar visas 100%
x *uuijj
nn
viui
iivvao
dujiuu rruie&iuvu
ro rusams daryti jokių nuo
pasieniuose. Dabar bus banjau sujungta i kolchozus. mo šalininkai ir kai kurie
nei
Berlyno, nei Vo. _
.
Washingtone pasakoja, Į Suomiuų socialdemokratų doma surasti taikus spren- laidų
£
nenei
VT
Rytinės Vokietijos ūki i įstatymai jiems yra nepriim ...
ičrinkA
ir
j
•
...
1
kietijos
klausimais,
o
nusinegrai
pak
a(
j
pieziaentas
D.
D.
Eipartijos
]
ninkai, kurie galėjo, bėgo Į tini (pavyzdžiui, apie išsky eibe stos savaites nradziokongresas įsunkė ir dlmas sienų ginčui.
ginkfavimo klausimu laikyVakarus nuo kolchozų, te ras) ir
tis pozicijos, kokią Vakarų
kių pabėgusių yra 3000 su likų
valstybių atstovai atstovauSatelitas
šeimomis.
pradėję
t
prieš negrų orgamzaci .
daugiausiai prisidėjo prie
Padės Nacigadjai ^0^^°
100% kolektivizacija yra
.L
, *• ju uždanmą ir prieš jų vate,a umat«;
pravesta tiktai Sovietų Ru Padėti “išgelbėjo kardino- du areštavima. r "
i Kai
Chruščiovas
,
lankėsi
*°»
Suomija
ir
šiandien
‘
--------' Vakarų valstybės laukia,
sijoj, prie Rusijos prijung las Cushing, jis pasakė, kad
pietų Afrikos vyriausy- Amerikoj, jis atvežė prezi- t^j.^^g^^okratiAcai
ifayaitę baJaadžio kad Chruščiovas “viršūnių
tose Baltijos valstybėse ir Kennedy kritikai jo gerai b- .
.q ne^ug kad -e-^deniui dovaną—modelį ruTanner vra bolševi ,lb-Ar?er.lko® ,m(?ks linm" pasimatyme pasirodys su
dabar Vokietijoje. Iš kitų nesuprato ir po to kritika jje
streikuoti
su. sų raketos, kuri buvo rusų
Td
lel<1° i kst-vb«į nau-’ savais
' pasiūlymais ir tikisi,
” '
bolševikų valdomų kraštų nutlI°silauks dar griežtesnių bau-Pleištą apžiūrėti mėnulį.
““į.ka“ J? žemės palydovą, 265 sva- kad jis .naujų ultimaumų
tiktai Bulgarija giriasi 97 Dabar kardinolo Cushin- smių, esą streikuojantieji a ai buvo priminimas Ame, Maskvos reikalavima *’’*
kamuolį sa vi- nebepaperės tenai.
nuošimčius valstiečių suva go remiamas kandidatas vėl negrai bus areštuojami ir iš- rikai, kad ji atsiliko nuo
; Suomiia rusu ka- so^iak'’ instlumentais. NauSkelbiamoji Vakarų val
riusi Į kolchozus, Vengrijoj ; pasisakė dėl valstybės ir ba- gabenami į negrų lezerva- rusų eidvės tyrinėjimo biz- įk‘s“IX
Hėl to įas žemes palydovas pava- stybių vienybė vargu yra to
ir Čekoslovakijoj kolcho žnyčių santykių ir mano, tus krašto viduje.
nyje.
te ka™ PasTeSišnaša- d,,n?s
Tran.slt bB: , .Jo kia, koki ji perstatoma spau
zuose sujungta apie 70% kad bažnyčios neturi kištis Salia to įspėjimo P. Afri- I Kalbanta, kad prezidenX°' g o ° Ha į,1 Der ?ks as yra patarnauti laivų doje ir pranešimuose. Skir
žemdirbių ir Lenkijoj tiktai į valstybinių įstaigų darbą, kos vyriausybė tęsia kratas tas Chruščiovui nuveš gra- vadinamąjį “žiemos ka!ą"
iX' tumai dėl Berlyno ir nusi
12%. Rytinėj Vokietijoj, iki
ir valstybirės Įstaigos nėgių gyvenamuose namuo- žiai Įrištą albumą fotogia- nHVprtė Suomiia nrašvti \
un uan- ginklavimo klausimų, kaip
šių metų pradžios kolcho kaip
nesikiša į bažnyčių veiklą, se, ieško ginklų ir nelega- fijų, kurias Amerikos “de- taikos> bet į Suomijos nepri- Sritie ^triitai’^mVbet jie buvo seniau, taip ir da
zuose buvo 52% žemės. Da
bar nėra išnykę, bet skir
Griežtas šen. Kennedy lės literatūros ir bando ne- besu”, žvalgas nutraukė iš kIausomybę, atvirai bent,
bar vokiečiai nebeatsilieka
----’
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^oKiame
ore,
dieną
ai
nanų
tingos
pažiūros į visą eilę
pakartotinis - pasisakymas gTus taip užbaidyti, kad jie aukštybių skrisdamas per jįe nebesikesina ir dabar
n-viJatnria™ ifuoJ
tuo žvilgsniu nuo rusų.
klausimų
netrukdys Vakarų
Rusijos pietinę da- dar palieka Suomiją ramynn?tXtvti kokioi žeRytinės Vokietijos komu už bažnyčios atskyrimą nedrįstų nei streikuoti, nei Sovietų
jn,.
...
.
,
.
.
.
...
ar
ore
nustatvti,
kokioj
že

valstybėms derėtis su Sovie
li. Chrusciovas galės pasi- bėję, nors ir nesisarmatija mfe viet0]- ,j* VTa
nistai jaučia, kad suvarius nuo valstybes buvo padary- ^aT kitaip protestuoti,
tų “viršūne,” nes skirtumai
;
gerėti savo valdomo krašto protestuoti, kada Suomijos
J J ‘
valstiečius Į kolchozus pir tas, matomai, atsižvelgiant1
tarp Vakaių valstybių nėra
vaizdais nutrauktais iš pa- vynausyyben
įeina koks ’
miausiai pagimdys maisto Į gegužės 10 d. įvykstančius TITO PRANEŠA
navigacijai turėtu didelės esminio pobūdžio.
ktiškį ,.eikšn;ės.
RUSAI NESIKLAUSO dangių Amerikos metalinio nors jiems nepatinkamas
trūkumą ir gal tik vėliau, nominacinius b a 1 savimus j
suomių vadas.
šnipuko-satelito.
kai kolchozai Įsigyvens, protestantiškoj W. Viiginia
Prncuzų de Gaulle
valstijoj.
Jugoslavijoj sušauktas va
maisto gamyba vėl pakils.
IR
JIS
PABĖGO
ITALIJA
BE
VALDŽIOS
dinamo “socialistinio fron
Nujausdami maisto trū
Lankosi Amerikoje
Kiek Kaštuoja
kumą komunistai Rytinėj GAL JIS, GAL NE JIS? to’’ kongresas, kuriame da Italijas vis dar neturi vy
Vaistų Reklama
Prancūzijos prezidentas
lyvauja 1675 delegatai nuo riausybės. Svarbiausioji užVokietijoj gavo iš Sovietų'
gen.
de Gaulle ši penkta
Įvairių organizacijų, kurios sitęsusios krizės priežastis
Senato viena komisija,
Rusijos pažadą pristatyti
dieni atvyksta Į WashingtoĮ tą “frontą” Įeina. Apie 40 yra krikščionių demokratų vadovaujama šen. Kefauvjiems maisto.
ną su oficialiniu vizitu ir
delegatų yra iš užsienių, bet partijos nesutarimas.
Vokietijoj, kaip ir kitur,
• jer, jau kuris laikas apklautartis su mūsų vyriausybe.
rusų, albanų, rumunu, bul Prezidentas Gronchi da- sinėja liudininkus apie vaikomunistai pradžioje pra
De Gaulle ta pačia proga
garų, čekų delegatų nėra. bar pavedė vyriausybę su- stų gamybą, kainas, monovedė griežtą žemės reformą
lankysis Kanadoj ir aplan
Paskutinis “soc. fronto” daryti kairiojo krikščionių {polius toje gamyboje ir pair išdalijo dvarų žemę be
kys
prancūzų salas Karibų
(komunistų ir jų bendrake demokratų sparno vadui i našius dalykus.
žemiams ir mažažemiams.
jūroje.
leivių i kongresas buvo 1953 Į A Fanfani. Spauda rašė, j Pereitą savaitę keletas
Kai jie Įsistiprino valdžio
Prezidentas D. Eisenhometais.
je, tada jie ėmėsi žeme apkad Vatikanas esąs nepa- • liudininkų papasakojo, kad
wer turės platesnius pasi
tenkintas Fanfani, bet nei'vaistų gamintojai per me
dovanuotus valstiečius va
kalbėjimus su generolu de
.. i
ryti Į kalchozus, o savo pa
CASTRO UŽ DERYBAS prezidentas, nei kas kitas iš tus išleidžia 210 milionų
Gaulle savo faunoje Pennžadus leisti valstiečiams
BET TIK SLAPTAI
krikščionių demokratų va dolerių pagamintų vaistų
sylvanijoj.
ūkininkauti kaip jie nori
dų nekreipė dėmesio Į Va reklamai ir tik 194 milionus
dolerių Įvairiems tyrinėjijie išmetė pro langą. Ir gi
Spauda pianeša, kad Ku tikano pageidavimus.
STEPONAS KAIRYS
riasi klasių kovoje apgavę
A. Fanfani bandys suda-,mams laboratorijose. Rekbos vyriausybės vadas Fidel
ŽYMIAI SUSTIPRĖJO
valstiečius.
Castro norėtų tartis su Ame rvti vyriausybę, kuri galėtų! lama suėda daugiau pinigų,
Steponas Kairys po sun
rikos vyriausybė, bet jis remtis parlamente socialistų'kaip ligų tyrinėjimas ir lakios ligos jau apleido ligoni
norėtų kalbėtis slaptai. Gir- partija (Nenni vedama). Ar boratorijų darbas,
UNIJŲ IR DARBDAVIŲ
Tai
komunistinės
Kinijos
nę
ir namuose sveikstu. Jis
įdi, jei jis galėtų pasimatyti jam tas pasiseks, dar nėra
Kiti liudininkai pasakojo,
KONFERENCIJA
ambasados
Londone
virė

jau savo ranka parašė mum
;su prezidentu Eisenhovveriu žinoma.
i kad vaistų gamintojai, vai-;
jas
Kou
I^h-lnu.
kuris
pa

laiškeli.
arba su valstybės sekreto- Nesutikimas krikščionių kydamiesi pelnus, bando Į
Prezidentas . Eisenhower
bėgo
nuo
komunistę
ir
no

Nuoširdžiai linkime jam
tarsis su unijų vadu George Arizonos valstijoj areštuo įiu. esantieji nesusiprati- demokratų partijoj dabar rinką mesti vis naujus vais ri pasilikti gyventi Angli greitai
atgauti prarastas jė
Meany dėl sukvietimo dar tas Anthonv * Bunnell įta inai galėtų būti pašalinti. ,yra didžiausia kliūtis Ita.li- tus ir paskui apie tų vaistų joje. Jis sako. jam įgrįso
gas, kad galėtų po poilsio
bininkų ir daihdavių konfe riamas nužudęs 3 moteris į Įdomu, kad Castro nore- jos parlamentui normaliai nepapiastą gydomą galią iki kaulo “raudoni ryžiai’’
vėl kibti savo atsiminimus
rencijos svarbiems klausi- j viename parke netoli (hi- •damas slaptų deiybų apie veikti. Trukdo ir tas, kad pasakoja būtus ir nebūtus ir raudoni bosai.
rašyti.
itai triūbija per spaudą , , . ,k.-d. netur daugumos.
dalykus.
į
rnarns aptarti.
I caffo*.
r* i ad
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KELEIVIS, SC. BOSTON
PREZIDENTAS SlT KARALIENE

mo daro pelną, o todėl dėl

savo pelnų šaukia apie pa
vojų (jų pelnams) iš socializuotos (vyriausybės pri
žiūrimos) medicinos. Ame
rikos gydytojų draugijos

Bailumo vienybė

į

Kas savaite

Pereitą savaitę sostinėje simais.
Washingtone posėdžiavo 3
Žinoma, viršūnių konfe
balsas jau seniai garsiai i K<|bo> Cutro Uriauja
nės baigia išsivaduoti iš bal
didžiųjų Vakarų valstybių rencijoj gali iškilti ir kiti
skamba tame veidmainių ir !
tųjų globos ir žiūri Į Pietų
užsienių reikalų ministeriai. klausimai. Juk ir Chruščio
savanaudžių chore. Ne taip Į Kubos revoliucinis valdy- Afriką kaip Į savo didžiau
Jų pasitarimai buvo trum vas gali ką nors naujo su
dar seniai šita draugija gar-; tojas Fidel Castro sutelkė sią priešą.
pi, nes tik pradėję kalbėtis galvoti, o jeigu ūpas bus ge
šiai šaukė ir prieš privatų 5000 vyrų aimiją ir nuvyko
Pereitą savaitę skaitėme,
ministeriai surado vieningą ras, tai ir Vakarų valstybių
draudimą nuo ligos. Dakta- į “išvalyti” nuo maištininkų kad Pietų Afrikos vyriausy
nuomonę.
vadai gali pakelti tokius
rų draugijos vadams ir pri- rytinės Kubos kalnus, kur bė skatins baltųjų žmonių
Vakarų valstybių užsienių klausimus, kaip bendrai rū
vatus draudimas atrodė bai- kadaise pats Castro su sa- imigraciją i savo valstybę.
reikalų ministeriai tarėsi pintis ūkiškai atsilikusių ša
sus “socializmas” ir jie bu- vo bičiuliais slapstėsi nuo
Gal imigracijos politika ir
apie būsimą viršūnių kon- lių ūkio kėlimu, arba gal
vo prieš ji. Bet gyvenimas . kariško diktatoriaus ,Bati- pagelbėtų, jei ji būtų buvu
feienciją ,kuri bus Paryžiu bus pakeltas klausimas su
pasirodė stipresnis, kaip tų stos.
si pradėta prieš daugelį me
je gegužės mėnesio vidury silaikyti nuo ginklų parda
skrudžių išmintis ir priva- j Rytinės Kubos kalnus tų. Dabar tai šaukštas po
je. Tokios konferencijos vimo tam tikroms valstybių
tus draudimas šiandien yra Castro gerai žino, jis gi ten pietų . . .
reikalą iškėlė Chruščiovas grupėms, kad nepastumėjus
visų pripažįstamas kaip bū- į kariavo ir slapstėsi keletą
savo ultimatumu dėl Berly jas Į ginklavimosi lenkty
tinas norint apsaugoti žmo-. metų. Bet ar jis žino,_kodėl
no miesto ‘•išlaisvinimo” iš nes, ar kas nors panašaus.
•nių sveikatą. Pagaliau su tuose kalnuose ir vėl siaučia Alžyro painiava
vakariečių okupacijos. Ul Bet tuo tur būt ir baigsis
tuo susigyveno ir gydytojų maištininkai, šį kartą prieš
timatumo laikas seniai pra Vakarų iniciatyva. Bent
Kitame Afrikos gale, Al
draugijos galvos. Bet prieš patį Castro, tai abejotina,
ėjo, bet tuo tarpu Chruščio taip tenka spręsti iš Vakaru
žyre,
kur jau šešti metai ei
priverstiną draudimą nuo Į Maištininkus gimdo ne
vas laimėjo pakvietimą ap valstybių užsienių reikalų
ligos jie rėkauja ir toliau pasitenkinimas esama san- na sukilėlių karas prieš
Prancūzijos prezidentas de Gaulle neseniai lankėsi An
silankyti Amerikoje ir čia ministerių pasitarimo Ame
baido norinčius bijoti su tvarka ir Įdomu, kad maišti- prancūzus, kalbos, apie taiglijoje.
kur
jis
buvo
nepaprastai
iškilmingai
pasitik

rikos
sostinėje
pereitą
sa

lankėsi, jis laimėjo ir kitą
“socializuotos medicinos” ninkai yra buvę Castro ben- ;ką nutilo ir abi pusės vėl
tas ir širdingai išlydėtas. Paveiksle matosi de Gaulle
dalyką, būtent — Vakarų vaitę.
baubu.
dradarbiai, jo kovos drau- : garsiau žvangina ginklus.
ir Anglijos karalienė Elzbieta II Covent Garden opero
valstybės,
besirūpindamos
Tiesa, gal Amerikos kon
Bėda sveikatos draudimo' gai, nusivylę savo barzduo- Alžyro sukilėlių vyriau
Berlyno ultimatumu, visai gresas paskatins vyriausy
je. De Gaulle trijų dienų vaišės žymiai sustiprino an
sybė; kuri sėdi Tunise, da
srityje yra ta, kad vyriausy- to vado politika,
užmiršo, kad ir Vakarai gali bę (rezoliucijos formoje)
gių ir prancūzų draugystę.
bėję sėdi žmonės, kurie jau- I Maištininkų, pagal pačių bar paskelbė, kad ji telks
tam tikrus reikalavimus so viršūnių pasimatyme iškelti
čiasi esą “privačios Įmonės” . šeimininkų pranešimus, esą “tarptautinę brigadą” karui
vietams patiekti, kaip tai ir komunistų pajungtųjų
interesų atstovai, o todėl ir gal tik poras šimtų, bet Ca- prieš prancūzus. Telks kur?
pavergtųjų tautų klausimą. valstybių likimą, bet Vaka
Į žmonių sveikatos apsaugą stro prieš juos sutelkė net Nagi, Tunise!
1955 metais, kai viršūnės rų ministeriai tokio reikalo
žiūri pro draudimo kompa- 5000 vyrų armiją ir visai Prancūzai pereitą savaitę
buvo susirinkusios Ženevo nenumatė ir, atrodo, bus
nijų pelnų akinius, o ne galima, kad jis savo buvu- vėl Įspėjo Tunisą, kad jis
je, prezidentas Eisenhowe- visai patenkinti, jei Chru
Kongresas dar svarsto va klauso Įstatymo vetavimas. kaip Į žmoniškumo ir viso sius kovos draugus išgaudys neleistų savo teritorijoje
ris visgi užsiminė pavergtų ščiovas nemes jiems naujo dinamą Forand bilių dėl Jei prezidentas tokį Įstaty i krašto reikalą Žmonių svei- ir iššaudys, bet ar dėl to ne veikti ginkluotiems Alžyro
jų tautų likimą ir nors iš to ultimatomo dėl Berlyno ar senatvės pensininkų nemo mą vetuotų, tai jis šiais me matą yra didžiausias šalies pasitenkinimas krašte iš sukilėliams, bet Tunisas tą
užsiminimo nebuvo jokios ko nors kito. . .
kamo gydymo. Atrodo, kad tais būtų visai atmestas, nes tartas, kodėl iš to didžiau- nyks?
Įspėjimą atmetė. Vadinasi,
naudos, bet klausimas buvo
Ta proga galima prisimin kongresas ir priims koki dviejų trečdalių kongreso siojo viso krašto turto duo- i Castro režimas Kuboje Tuniso teritorijoje alžyrie
pajudintas.
ti viršūnių šypsenas Žene nors kompromisinį Įstaty balsų jis negalėtų surinkti. ti progos kam nors pelny- per trumpą laiką pravedė čiai sukilėliai galės ir to
Dabar, po Vengrijos Įvy voje 1955 metais. Ten buvo mą, nes demokratų partijos
Yra viena viltis, kad repu tis? Veltui klausimas.
. daug naudingų reformų ir, liau turėti savo bazes, savo
kių, Vakarų valstybės viršū- susitarta, kaip spręsti už vadovybė atstovų rūmuose blikonų partija pabijos bal
Šiomis dienomis vienas rodos, neturėtų ko bijoti, jei apmokymo stovyklas, savo
»nių pasimatymui numato burtą vokišką klausimą, ir senate jau susitarė, kad suotojų keršto ir to dėl da “nekandidatas” Į preziden- jis krašte pakęstų laisvą ginklų ir kitų reikmenų san
tiktai Vokietijos, Berlyno bet tuoj po susitarimo Ma toks Įstatymas yra reikalin rys spaudimą, kad jis tą Įs ,to vietą, Adlai Stevenson, kritiką, bet Castro ir jo bi- dėlius, o dabar ten gal susi
ir nusiginklavimo klausi skva Į tą susitarimą, ranka gas ir žada pasistengti, kad tatymą. nevetuotų. Jei ne j kalbėdamas Virginijoj, taip čiuliai greit apsikrėtė visų organizuos ir arabų “tarp
mus ir visais tais klausimais numojo ir viskas paliko, i jis ir būtų priimtas abejuo ; žmoniškumo, tai gai papra j kitų klausimų pakėlė ir to- diktatorių baimė — baime tautinė brigada.”
Vakarai neturės nieko nau t kaip ir anksčiau buvo. Bet se rūmuose.
stas politinis išskaičiavimas kj—Kodėl, girdi, mes turi-^laisvos spaudos, baime rė
jo rusams pasakyti. Todėl Ženevos šypsenos ir išgertas
Tiesa, demokratų parti privers vyriausybę senelių, mė mažiau gydytojų dabar, i žimui nepatinkamų organiVakarų valstybių ministe- į konjakas pasitarnavo ru jos vadovybės sutartas Įs tegu nors ir daįiną, gydymą skaitant pagal gyventojų zacijų, baimė kitokios nuo- Reikia dviejų stebuklų
riams lengva buvo susikal sams jų žygyj i Viduriniuo- tatymo projektas numato tik Įrašyti Į socialinio draudimo skaičių, negu mes turėjome • monės, o be to apsileido koYra žmonių, kurie rimtai
bėti, kad jie mano pasilikti siu Rytus, kur jie ir šian nemokamą ligoninę ir poil Įstatymus. Ledas būtų pra prieš 50 metų?
munistais, kurie laikinai de- rūpinasi apdovanoti Lietu
prie jau pareikštų nuomo dieną, nuo Aswano iki Ira sio namus sergantiems sena laužtas.
Klausimas lieka neatsa- dasi jo bičiuliais, o vėliau vą nauju šventuoju. Atrodo,
nių ir Berlyno, ir Vokieti ko, bando Įsipiršti arabams tvės pensininkams, gi gydy
kytas
ir gal niekas nė ne- neabejojamai panorės būti kad mūsų turimas šventasis,
Čia taip plačiai girdimas
jos, ir nusiginklavimo klau i vadovus.
mas tektų patiem ligoniam šauksmas apie “socializuotą kreips dėmesio Į tą klausi- jo “Įpėdiniais.” Dėl komu- vadinamas ir Lietuvos pa
i apmokėti, bet ir toks Įstaty- mediciną” yra savanaudžių mą rinkiminės kovos Įkars- nistu triukšmavimų dauge- tronu, šventas Kazimieras,
imas būtų didelė pagalba ir veidmainių išmislas. Da tyje, bet pats faktas yra la lis buvusių Castro kovos nebeatitinka šių dienų rei
sergantiems, arba būtų ge bartiniu metu Amerikoje bai Įdomus. Ir, iš tiesų, ko draugu dabar ir imasi gin kalui ir yra reikalingas nau
jas šventasis.
riau kaip niekas. Svarbu taip vadinamos “socializuo- dėl? O tokių klausimų ga klo prieš patį Castro.
•
lima
ir
daugiau
iškelti
ir
Ar tokį naują šventąjį
pati pradžia, nes paskui Įs tos” medicinos yra tiek ir
gaus vargšė Lietuva? Tik
ŠVENČIA JUBILĖJŲ . . . kratijos” linksniavimas bol tatymą būtų galima ir page tiek. Virš 20 milionų karo atsakymo niekas neduoda, Pietų Afrikoj vis neramu
lyg
tarsi
reikalas
liestų
ne
sliai
atsakyti to klausimo
PUOŠIASI SVETIMOMIS ševikiškame laikraštyje. Pa rinti.
veteranų turi juk teisę gy
Pietų Afrikos negrai vėl
PLUNKSNOMIS
minėsime tik keletą pavyz
Reikia manyti, kad de dytis Veteranų Administra gyvus žmones, bet medžius skelbia streiką prieš P. Af dar negalima, nes naujo
džių, kurie parodys tų “de mokratų partija nuo to Įs cijos ligoninėse! O tai yra girioje. Pavyzdžiui, vaistų rikos vyriausybės politiką. šventojo gamyba susiduria
Lietuvių komunistų dien
mokratijos” monkių užsa tatymo nebeatsimes. Bet vy vyriausybės išlaikomose li gamintojai krašte išleidžia Išvaikytos ir uždarytos ne su visokiomis kliūtimis.
raštis Chicagoje “Vilnis”
Pereita savaitę gavau in
kytą straksėjimą.
riausybė tokiam Įstatymui goninėse ir nieko blogo dėl daugiau pinigų skelbimams grų organizacijos pasislėpė
minėjo 40 metų sukakti. Ta
negu
laboratorijų
tyrinė

formacijų,
kaip naujo šven
Leonas Prūseika, “Vil yra aiškiai priešinga, ypač to neatsitinka. Bet prie veid
pogrindyje ir iš pogrindžio
proga laikraštis gavo nema
tojo gamyba vyksta. Pasiro
nies” žiauriai spiaudytas priešingas yra prezidentas mainių dedasi savanau jimas, vaistai brangūs, o skelbia protesto streiką.
žai daugiau ar mažiau ščygamintojams
rūpi
tik
pelnai
jo nukrypimo Į “skloką” Eisenhoweris, nuo kurio pri džiai, kurie iš ligos draudi
Gal Pietų Afrikos vyriau do štai kas:
rų linkėjimų ir iš Lietuvos
ir vargu kas daugiau.
Kandidatas Į naujo šven
laikais, dabar aiškina, kad
sybei ir vėl pasiseks teroiu
nuo dabartinių rusų durtu
tojo
vietą yra 1927 m. mi
“neišsigando reakcijos kran sako:
gyvenimo eiga patvirtino
negrų streiką sulaužyyti,
vais iškeltų jos valdančios
“Vilnies” pasirinktą kelią, kliu , nes jie pasitikėjo Ameri
bet tikros taikos ji negali ir ręs arkivyspupas Jurgis Ma
biurokratijos atstovų.
; “Bet mes visuomet buvom,
TIKROS
ŽINIOS
APIE
tulevičius. Jo paskelbimu
kitaip pasakius, gyvenimas kos demokratijos galia.”
Tokie sveikinimai iš Lie
su savo kūnu ir dvasia, ištikimi VERGIJĄ SOVIETUOSE negalės krašte atstatyti, nes šventuoju rūpinasi generali
patvirtino, kad bolševizmas
visa jos politika yra tokia,
tuvos yra suprantami. “Vil
Pasitikėjo Amerikos de demokratijos tradicijom ...”
buvo teisus, kad visi Sovietų
kad negrų dauguma krašte nis postulatorius C. Rėklai
nis” juk buvo ištikima So
Sovietų
Rusija,
o
dabar
ir
mokratija
ir
rausėsi
po
tos
Sąjungos politikos zigzagai
' Tai taip bolševikai moka komunistinė Kinija yra šių turi prieš tą politiką kovoti. tis Romoje ir jo atstovas čia
vietų Rusijos interesams
demokratijos
pamatais
vi

buvo teisingi, kad statymas
kraipyti žodžių prasmę, su dienų didžiausios despoti
Trys milionai dviejų tau Amerikoje, kun. marijonas
nuo pat savo Įsikūrimo “Ko
somis
savo
pajėgomis,
pa

“socializmo” ant lavonų
geba būti “demokratais” ir jos, žiauriai valdančiųjų tybių baltų žmonių gali dar C. A. Matulaitis.
vos” nusavintomis mašino
tys
niekada
neužmiršdami
Iš kun. Matulaičio ir suži
krūvų ir pavertimas milionų
kartu ruošti kartuves demo viršūnių varomos “pirmyn” kurį laiką laikyti 10 milionų
mis iki šios dienos. Ji buvo
pasakoti,
kad
jie
naudojasi
nojau,
kad Matulevičiaus
žmonių Į “socialistinės” sta
negrų, pusantro miliono
kratijai ir demokratams.
ištikima komunistų partijos
kurti
ūkiškų
gėrybių
visomis
tik
visiems
gyvent
o
j
ms
ga

tybos vergus buvo teisingas
Visus betgi “subytina” senųjų laikų despotijų iš maišyto kraujo (negrų ir šventumui paskelbti reikia
zigzaginei linijai nuo “tre
rantuojama
d
e
m
okratine
kelias. Bet Prūseika nekal
vyriausias Lietuvos komuni bandytomis priemonėmis. baltųjų) ir pusę miliono in “bent dviejų, naujų, pirmos
čio periodo” dumavojimo
laisve.
ba apie lavonus, konclagedų pusiauvergiškoj padėty, rūšies pagijimų, kuriuos
stų' “Tiesos” melagis Genriiki šių dienų “sambūvio”
Tų
priemonių
skaičiuje
Pas
bolševikus
taip
j
au
ištyręs bažnyčios teismas
rius, “asmenybės kultą” ir
kas Zimanas. Jis savo svei yra ir vergija- Nuoga, nuo bet kiek ilgai? Ypač dabar,
giesmelės, nuo pakvaišusio
yra,
kad
kada
jie
pradeda
panašius bolševizmo malo
kinime “Vilnies“ sukaktu pasaulio slepiama, bet tikrų kada Afrikos juodieji žmo- pripažintų stebuklais.”
žmogžudžio Stalino siutimo
“
pagal
liniją
”
meluoti,
jų
Tiktai dviejų “rimtų ste
numus, jis tik sveikina “Vil
vių proga rašo štai kokį tikriausia vergija.
iki Nikitos vėliausių apsiva
melams
ir
ribų
nėra.
Štai
ir
buklų” ir turėsime naują
nį,” kad ji pataikė į tašką
melo deimančiuką:
reikia visiems žinoti. Reikia šventąjį. Kas gali parūpin
lymų. Už ištikimybę verta
Sovietų
Rusijoj
dabarti

Prūseika
užtraukia
tokią
ir žygiavo kartu su gyveni
ypač žinoti mums lietuviam,
sveikinti, juo labiau, kad
mu, dargi kada tas “gyveni pasakaitę demokratijos gar “Tik tokie laikraščiai, kaip niu laiku vergija yra kiek nes daug mūsų tautos žmo ti tokius stebuklus, mes ne
per “Vilnį” ir “Laisvę” ko
‘Vilnis’, ‘Laisvė’, . . . šiandien sušvelnėjusi, bet ji toli gra
žinome, nežino nė kun. Ma
mas” buvo stalinizmo pra bei. Jis rašo:
nių
žuvo
ir
dar
žūsta
Sovie

žu
nėra
išnykusi.
munistai tikisi dar pasižveJeffersono,
Franklino,
tulaitis. Atrodo, teks dar
“Mes su pagarba minime var tęsia
garas.
tų
Rusijos
vergijoje.
Vergai
Sovietuose
nutie

joti Amerikoje turistų ir
Lincolno
darbus
ir
kovas.
”
palaukti, kol nuvargęs ir Z.
Nustatęs “Vilnies” teisin dus Washingtono, Jeffersono,
Apie vergiją Sovietų ša Ivinskio supešiotas Kazi
sė
ilgas
geležinkelių
linijas,
gal net naujų pritarėjų.
Lincolno
ir
visų
kitų
demokra

gą “liniją,” Prūseika' tuoj
Žmogus gyveni ir mokai vergai iškasė garsius kana lyje daug infonnacijų gali mieras gaus sau pagelbiĮdomiau yra pastebėti,
metasi Į šios dienos linijos tijos čempionų.”
si. Iš Genriko sužinome, kas lus, vergai atidarė eksplua- ma rasti šių metų “Kelei ninką.
kad “Vilnies” redakcija sa
Įsakytą “demokratijos garTaip meluoja vyras, kuris Amerikoje tęsia Franklino, tacijai tolimos šiaurės ang vio” kalendoriuje, kur ap Įdomiausia betgi, kad be
vo sukaktuves rado reikalo
bavojimą.” Jis aiškina, kad
Į demokratiją yra spiaudęs Jeffersono ir Linkolno dar lių kasyklas, Kazachstano rašoma vergų padėtis Komi “dviejų rimtų stebuklų,”
minėti svetimomis plunks
“Vilnis”
keldamas ir guldamas ir ku bus, tai “Vilnies” ir Lais vario kasyklas, vergai kasa respublikoje, toli šiaurėje, kun. Matulaitis prašo ir do
nomis apsikaišiusi. Kokiu
tikslu tai daroma, “Vilnis” “virto demokratiniu lietuvių riam Bimbos “Istorijoj” su vės” penkto amendemento auksą, nikelį, rūdas ir kito kur dargi žiaurus Nikalojus lerių būsimo šventojo “bylai
rašyti Amerikos revoliuci bernužėliai. Tik gaila, kad kiuose darbuose turtina Ma Pirmasis nesutiko siųsti po vesti.” Pirmą kartą tenka
negi aiškinsis, tokia jau da organizatorium.”
bar “linija,” o todėl ir sve
Geras “demokratinių lie nio karo vadų niekinimai niekas dar nežino, kokius skvos valdančius despotus, litinių kalinių, nes klimatas girdėti ir skaityti, kad be
perkūnsargius jie yra išra kurie jau 43 metus valdo ten yra žmogžudiškas.
timos plunksnos tinka prie tuvių” organizatorius, kuris yra “tikra teisybė.”
dolerių bylos negalima vesti
dę,
kiek vergų jie yra pa- milžinišką šalį ir žada “pa “Keleivio” 1960 metų ka ir šventojo negalima turėti.
Baigsime Piūseikos pirk
veido. Kai papūs kiti vėjai jant demokratijos yra pylęs
iš Maskvos, galima bus ir , pamazgų kibirus! Bet tai ne tas išprakaites šitokia cita liuosavę ir kiek jie Ameri vyti ir pralenkti” Amerikos lendorius baigiamas išpar Gal dėl to ir sakoma, kad
viskas. Prūseika tvirtina, ta, kuri neabejojamai turi kos teritoriją yra praplati demokratiją žemiškų gėry duoti. Norintieji jį sigyti doleris yra visagalis ...
kitaip pakalbėti . . .

Senųjų gydymas

APŽVALGA

prašom nebedelsti.
Svetimos plunksnos, apie kad “Vilnies” kūrėjai ir ki sukti širdį ir daugeliui ko nę. Bončius pleperių ir trid- bių gaminimu.
50
centų.
Apie vergiją Sovietijoje
munistų. Leonas Perėjūnas ^mikėlių . ..
kurias kalbame, yra “demo ti Andruliai
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Pagerbtas Juozas
Bacevičius - Žvalgas

Vokietijoje—Vaivados, Si
monaitis, A b r a mavičius,
Jauniškis ir kt.; be šių valstybių minėtos knygos yi*a
pasiekusios Prancūziją, Kolumbiją, Indiją ir gal dai
kitas šalis. Tas mano knygas Įsigijo keli JAV universitetai. Tai taip ir keliauja tos mano išleistos kr.y.gos po platųjį pasaulį, kur
tik mūsų broliai ir sesės tautiečiai gyvena,—taip baigėm mudviejų pašnekesį su
Frank Lavinsku.

trečiai

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q.

mas, o Montrealy mašino
mis jis suvaromas į krūvas
ir taip stovi kol saulutė jį
sutirpina, arba kol namų sa
vininkai, jiems nusibodus
į sniego kupetas žiūrėti,
pradeda patys lopata ardyti
ir mesti į gatvę, kad grei
čiau sutirptų.
Tikime, kad Verdun nau
jasis burmistras dar geriau
miestą tvarkys.

J. Bacevičius yra gimęs
1890 m. kovo 10 d. Šakių Staigmena J. Vaitekūnaitei
Svečiuose pas F. Lavinską
apskr. ūkininko šeimoje, ne
Čia plačiai žinomo A.
toli gražaus Nemuno kran
Vaitekūno
antroji dukra
Frank Lavinskas tai žmoto. Ten gražiose Zanavikigus, kuris turi daug įūpesjos lygumose pirmus savo birželio 11 d. susituokia su
čio su savo gausiu spaudos
jaunystės žingsnius žengti piancūzu kilmės jaunuoliu.
rinkiniu. Norėtų keisti butą,
pradėjo, bet neilgai grožė Em. ir -Jurgo Mačionių bute
bet tas knygų i inkinys tojosi žaliuojančiais laukais, jai buvo suruošta priešveskiam užsimojimui tikras
Nemunu ir jo didingais tuvinė puota: ji gavo ne
kliuvinys. Besi kraustant
ošiančiais krantų medžiais, tik daug nuoširdžių linkėji
vien tik tam rinkiniui reiktų
nes turėjo tą gražų tėvų mų, bet ir vertingų dovanų.
Daug sergančių
samdyti sunkvežimis.
6
kraštą apleisti ir vykti į to J. Vaitekūnaitė, nors čia gi
musi ir augusi, gerai kalba Buvo susirgęs J. Bačiūnas,
naujame bute tektų turėti
limą Ameriką.
bet jau pasveiko ir pradėjo
atskirą patalpą toms kny- !
Zanvaykas
Atvykęs 1910 metais ir lietuviškai, visoms dėkojo
dirbti. Slogos buvo užpuo
goms laikyti. Jo surinktos i
apsigyvenęs Rockforde, III., už tokią malonią staigmeną,
lusios Kinų šeimą. M. Kiper ilgus metus visos kny
BROOKLYN, N. Y.
pramokęs kiek anglų kal kurios niekada nepamirnienė gavo net plaučių už
gos ir laikraščiai yra kišti i
bos iis tuoj Įstojo į muzikos šianti.
degimą, bet jau pasveiko.
kietus apdarus. Visa tai
Margučių vakaras
mokyklą ir į veikiančias lie
Pasigenda J. Valeikos
Kentėjo nuo jų ir P. Petro
kaštavo daug pinigo. Ir pri
tuviškas organizacijas, k. a.
Per
Jurgines,
balandžio
Pu
angių
kariai:
serž.
Patrick
Maloney
(kairėj)
ir
sirišęs prie to savo darbo—
j SLA 77 kuopą ir kt. Būda 1 Nevienas apgailestauja, nis.
23
d.
7
:30
vai.
vakare
Lietu

serž.
Mervyn
Evans
(dešinėj)
pėsti
išėjo
iš
San
Fran

kad pražuvo koresponden
G. ir J. Bakanavičiai šią
tą brangų rinkini ne bet
mas gabus organizatorius,
kam norėtų perleisti. Nori, '^ ^Getų Klubo sal^ bus
tas J. Valeika, kuris seniau žiemą jau du kartu sirgo
cisco i New Yorką. Jie keliaus 3022 mylias ir tikisi tą
jis tuojau
suorganizuoja
kad tas rinkinys patektų i Lietuvių Drabinmkų Dr-jos
uoliai
informavo Keleivio gripu, bet Juozo energijos
kelionę atlikti greičiau kaip per 79 dienas ir 10 valan
kvartetą, kuriam pats ilgus
tokias rankas ar tokiai įs- 7 kuopos margučių vakaras:
skaitytojus apie Montrealio jis nepalaužia. Jis dirba,
dų. Tiek laiko keliavo kiti du keliauninkai prieš 34 me
metus vadovauja. Dainuoja
taigai, kuri nieko iš to rin- margučių kontestas, skanios
Vytauto Klubui prirašė 7
'choruose—lietuvių ir sve lietuvių gyvenimą.
tus. Užpakaly matosi serž. Roy Roggers, kuris du ke
narius, rūpinasi ir Keleivio
kinio nesunaikintų, nepai- ™‘.SĖ3' JJVrg!y- P^bunas.
Galėtų ir P. Zabiela
liauninku lydės su mašina ir gabens žygiuotojams
timtaučių ir pats chorams
prenumeratorių
skaičia u s
sant ar kas kam patinka ar Taigi dalyviai tuies įdomią
pasirodyti
vadovauja.
maistą ir kitką, Į toki pat žygi pakilo ir viena mote
padidinimu ir tt.
ne ir kad juo galėtų naudo- P’ogrmą.
Nuo kultūrinės veiklos ir 1 Būtų gerai, kad ir buvęs
ris. anglė Moore, kuri nori skersai Anteriką pereiti
Serga S. Milašius, susižei
tis visi, kam rūpi bešaliai' .,Ne.w Yo1** galima pirkti
šeimos nenutolsta ir šeimy bendradaibis P. Zabiela vėl
per 45 dienas.
dė
M. Kriaučeliūnienė.
patirti Amerikos lietuvių tikrai meniskai nudažytų
ninį gyvenimą sukūręs. Dir pradėtų rašyti. Petrai, turi
Visiems ligoniams linkiu
ateivijos nueitus spaudos migučių ne taip jau biantekus
gia kaina. Margučių kontesvo 10 dieną gavo kapitono ba SLA 77 kuopoje, Lietu tam geras sąlygas, rašyk, greičiau pasveikti.
WORCESTER, MASS.
vių Kultūros Draugijoj, su laukiame!
to teisėjai turėtų apsižiūrėti,
laipsnį.
Kaimynas
organizuoja Balfą ir jam il
Kaip žinoma, Frank Lavaržytynėse dalyvautų
Sandaros banketas
Vytauto Klubo vajus
: Vyksta į Keleivio banketą gus metus vadovauja, o
Platina Keleivį
vmskas yra išleidęs “Antje margučių savininkai,
gerai
vyksta
šiuo
metu
vadovauja
ALT
ghakasių atsiminimai
ir kurje patys iuos ir išmargi- Sandaros kuopa, nenore- | Be visos eilės vvorcesteNevienas senesnės kartos
dyti Keleivio riečių, pasiruošusių vykti į Rockfordo skyriui. Dirba ir i Šiemet narių vajus gerai
“Amerikos
lietuviu
laikrašteriKos lietuvių taiKras- no> nes kitaip dovaną gali idama
aama kliu
*
ateivis
nusiskundžia laiko
ciai 18/9—1955. Pasiteira- gauti
°anKetui, sa\ o 45 metų su- Keleivio banketą gegužės 1 yra valdyboje Lietuvių Ben vyksta. Malonu, į klubą sto
p-auti ir toks žmogus, kuris -banketui.
stoka, nuovargiu. Girdi, vi
...
w
I U«l Lrflltri VI1
KI u'rPTKTlzl 1
1
x
• • •• T7 1
• druomenės ir vyrų choro.
IVČTIp jVZ "■Al z’kic»4-Z'kr» IrvrsvT
ja jaunosios kartos žmnnės- suomeninį darbą tegu dirba
i\uy- marguti bus įsigijęs už gryj., bilietus Įsigijo Kalvynai
Rašo spaudoje. Vienu žo Reikia laukti, kad jaunieji
gos platinas. Nusišypsojo ir na pinigėlį.
šį sekmadienį, balandžio 24 jr jų draugai.
jaunesnieji.
!d_
(n
buvo
nnmatvta
rencrti
džiu, kur eisi, ten rasi be pagyvins klubo veiklą.
pasakė:
i d. (o buvo numatyta rengti
| Ne toks yra Juozas BakaJie guli ligoninėj
veikiantį J. Bacevičių.
—Keista, niekas krautuBra “unio’ v«tuvė.
'gegužės 1 d., kada Keleivio
f'
Naujas
Verduno
burmistras
navičius. Jis dirba dir
vėje nedrįsta nemokamai i Balandžio 23 d. Margare- banketas rengiamas). BanŠv.
Cincento ligoninėj I Ir taip beversdamas kul I
btuvėje
kaip ir kiti, savait
Nauju burmistra išrinktas
paprašyti silkės. O štai kny- ta Ukstinaitė išteka už Ge- ketas bus Lietuvių Karo Ve- gydosi
_______________
Julius Swikla,,____
Simas tūros vagą po vagos, jis ne
galiais važiuoja savo ūkio
gas daug kas nori nemoka- oi ge Schugllachwilli. Baž- teranų salėje Shrewsibury, Pačkauskas ir Jonas Lend- pasijuto šių metų kovo 10 anglas George O’Reilly, 49 tvarkyti, bet jis randa laiko
j metų vyras. Kadangi Vermai gauti. Sakytum, įdėtas nyrinęs jungtuvės bus 5 vai. ^ass- Pradžia 1 valandą, raitis. Linkiu jiems greit pa- d. sulaukęs 70 metų.
ir visuomenės darbui. Jis
Vyrų
choras,
norėdamas
dune gyvena gana daug lie
darbas ir pinigas į knygos šv. Jono evangelikų liutero- Jame bus pagerbti Juo- sveikti.
.pagerbti sena ir nenuilstantį tuvių, tai prieš savivaldybės uoliai platina knygas, laik
išleidimą vre nė silkės uo- nu bažnvčioie (197 Mauier zas Pupka, 16 metų išbu.
degos nevertas ... —O pa- St.), sujungs kun. Petras v?s kuopas pirmininku, MaTurime senų veikėju
veikėja-dainininką, slaptai rinkimus buvo kreiptasi į raščius. Keleiviui jis surado
nevieną naują skaitytoją.
skui dar pridūrė: —Eina, Dagys. Vestuvinis pokvlis njoim Jablonskytė-Meškie-i Mūsų kolonijoj yra veikė- suruošė iam pagerbimo va lietuvius prašant paramos. Sėkmės Juozui ir ateity ta
Tas davė vaisių, nes lietuvių
perka, yra kas rimtai kny- ten pat parapijos salėje. ”
nė> Pirmoji kuopos sekreto- jų, kurie jau ilgus metus karienę.
me darbe.
;
J.
Bacevičiui
buvo
praneš

lemtieji kandidatai buvo
ga įdomaujasi ne vien tik! Linkiu jaunavedžiams lai- rė;. Vytautas Bernotas, vai-įdirba visuomeninį darbą ir
mo
i____________
;___
stiins
varosta. Visu
iii n^išNauja lietuvių krautuvė
stijos spimelio
seimelio atstovas VvVy- npn:)
nepavargsta.
Visų jų
neiš- ta, kad minėtą vakarą bus išrinkti.
čia Amerikoje, Kolbet i,.
ir IriHvv
kitui'. ‘_mingo
gyvenimo.
choro
repeticija.
Ir
atėjo
jis
Verdun
yra
Montrealio
tautas Pigaga ir Juozas Gri- vardysi, bet paminėsiu keŠtai pasaulio kurias vietas
Plačiai žinomas ne tik
Nepaprastos šermenys
gaitis.
lis, pavyzdžiui,
Kleofas i visai nepasirengęs. Apstul priemiestis, bet turi atskirą Montrealy, bet ir už jo ribų
mano tos knygos pasiekė:
ir laidotuvės
Pasimatysime sekmadienį, Žiurlis, J. Dvareckas, Ignas bo pamatęs, kad čia ne re savivaldybę. Gyventojų ja
Izraelį per J. Sterbergą ir
kailių siuvėjas J. Gražys su
J. Luriją, pora jų atiduota Jau rašiau apie Izabelės balandžio 24 d. Sandaros i Pigaga, A. Kielos, J. šala- peticija, bet kas kita. Vaišių me yra apie 100,000. Jis ga K. Gudžiūnu Rosemoųnte
metu buvo daug gražių kal na gerai tvarkomas. Saky
viejus ir kt.
universitetui, o kitas turi Sutkienės mirtį. Balandžio 4 bankete,
(3363 Masson St.) atidarė
bų pasakyta.
*
sim, žiemos metu čia snie krautuvę.
universiteto
bibliotekinin- d. ją į kapines palydėjo virš;
Mirė šie- lietuviai
J. Krasinskas
Puota buvo gerai ir gra gas sunkvežimiais išvežakė; Lietuvos-Lenkijos tri- 390 asmenų. Laidotuvių di-?
J. Gražys yra Keleivio
žia; paruošta. Dalyvavusie
kampyje gavo Maciejus ir rektorius J. Garšva sako,' Paskutiniuoju metu mirė
skaitytojas.
ji viskuo buvo patenkinti,
dar keli, kurių pavardžių kad jo koplyčioje tiek gėlių “Keleivio ’ skaitytojas MoCHICAGO, ILL.
bet visgi dairėsi aplink ir
WATERBURY, CONN.
neatsimenu; Anglijoje be ir tiek lankytojų nebuvo bu- tiejus Mazgelis, Antanas
i
patylomis
šnibždėjo:
kur
ARGENTINA
“Darbininkų Balso” ir “Eu- vę.
Krapavickas, Vincas PuzaLiūdnas prisiminimas
jvra senieji dainininkai ir
Nauja Balfo valdyba
ropos Lietuvio” ir Nidos • Laidotuvių dalyvius Ig- ras
Karolina Miškinienė.
Balandžio 17 d. sukako j J. Bacevičiaus draugai, su
Lietuvio mokslininko
Knygos Klubo, mano kny- nas Sutkus sočiai pavaišino į
Lietuves pagerbė
Kovo 19 d. susirinkime
vieneri metai, kai negailes j kuriais dirbo ir dainavo
įvertinimas
gas dar turi J. Venskūnas Maspetho Lietuvių Piliečių1
gubernatorių
buvo išrinkta nauja Balfo
tinga
mirtis
išskyrė
iš
mū

kartu?
Kodėl
•
nepakviesti
ir kiti; Lietuvoje, be Lite- Klube. Jis širdingai dėkojo'
m j tTukumo universiteto pro
sų tarpo mano brangų sūnų buvo ir paskutiniojo laiko skyriaus valdyba, kuri ba
ratūros ir Meno laikraščio, visiems užgėlęs, atsilankiu-1 ,f^a an(P10 ,
..
landžio 10 d. pareigomis pa fesorius agronomas Anta
tas knygas gavo rašytojas siems į šermenis ir palydė- Moterų Demokračių Klubas Domininką Juočiūną. Liū tarpio su juo kartu dai
nas Krapovįckas paskirtas
siskirstė šitaip:
V. Reimeris: Australijoj—ėjusiems į kapines ir už mi- Eden Gart.en \iesbutyj su- džiu ne tik aš, bet ir jo pa navę?
Pirm. Juozas Muraška, vi vyriausiu patarėju Santiago
teisininkas V. Požėla ir ki- šias, kurių užsakyta net 32.
banketą gubernatoriui tėvis Kastantinas Zinkevi . Linkiu J. Bacevičiui dar
cepirm. Danutė Venclaus- dėl Estero provincijos kai
ti; Naujojoj Zelandijoj— (Velionė buvo palaidota be Foster Furcolo n jo žmonai čius, brolis Albinas Juočiū- (ilgai veikti lietuvių tarpe ir
nas, 4 pusseerės, 2 pusbro Lietuvos gimtinės labui. katiė, ižd. Genovaitė Valiu kurių žemės gaminių augini
pagerbti.
agionomas Č. Liutikas; Ar- bažnytinių apeigų).
mo reikalams.
Banketui vadovavo Till liai Juočiūnai ir 2 pusbro Težengia jis ir toliau visur lienė ir Naugatuck lietuvių
gentinoje—Norkus ir kiti; .
K. Žemaitis
Aukštikalnytė - Gerulienė, liai Spūdžiai su šeimomis, su daina ir šviesia nuotai atstovas Kazimieras Urb- Lietuvaitės kelias į Indiją
šaitis.
Į ikuri yra valstijos “Parole pusbrolis Juozas Černiaus ka.
Argentinoje gimusi lietu
Naujoji skyriaus valdyba
j ’Board” narė.
kas ir daug kitų giminių čia
Perkūns
vaitė
Birutė Jakubauskaitė,
pii mame savo susirinkime
ir Lietuvoje.
Į Atvažiavo kap. Kamendulis
nutarė bii-želio 19 d. Joni ištekėjusi už generalinio
Ilsėkis, brangus sūnau,
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant- pažiūrėti
PROVIDENCE,
R.
I.
nių proga suruošti parengi Urugvajaus konsulo Indijo
šv. Kazimiero kapinėse. Aš
Pas
tėvą
Juozą
KamenduAmerikos. Joje aprašoma:
tos šalies sostinėje Bom
Tavo kapą puošiu gėlėmis,
<4
99 mą, kuris įvyks dr. Petro je,
jjlį
atostogų
iš
Japonijos
atmorgicius
Klubas
degins
bėjuje pasireiškia ne tik
Apie kelione Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Vileišio sodyboje.
į įvyko jo sūnus Danielius su laistau jas savo ašarėlėmis

------ —

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

‘Proletariato diktatūra”
Raudonmedžiu imperija; i savo žmona ir mažu sūnų.
Apie Hollyvvoodo žvaigždes;
Kaip lietuvis vyną daro; I
Danielius Kamendulis koAmerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas;
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova;
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tėvas valstijos turtai;
RADIJO VALANDA
Floridos vaizdai:
Jaunystės šaltinis;
Visos programos iš WOPA,
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
1199 kil. AM 102-7 FM
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Kasdien: nuo pirmadienio iki
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Su gražiais paveikslais.

Darbininkų fabrikai Vakaruose;

Įspūdžiai iš Kalifon.ijos;

SOPHIE BARČU!

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat
siunčiame. Kaina 75 centai.
“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvvay
So. Boston 27, Maas.

penktadienio 10—11 v«l. ryto.
šeštadienj ir *ekmadienj
nno 8:30 iki 9:30 ▼«!. ryto
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. ▼.(

Tel.: HEmlock 4*2413
7159 S. MAPLEWOOD AVEj
CHICAGO 29, ILL.

Lietuvių Piliečių Pašalpinis Klubas gegužės 1 d.
1:30 vai. popiet savo na
Motina Ona, patėvis K.
muose (475 Smith St.) ren
Zenkevičius, brolis Al
gia didelį pokylį, kuriame
binas ir kt.
(bus sudeginti paskutinieji
3512 So. Union Ave.
“morgičiai,” nes Klubas vi
sas namo skolas jau išmo
Chicago 9, III.
kėjo.
Namas pradėtas statyti
KIEK YRA 2UVV RŪŠIŲ
1954 metų pabaigoje, o
baigtas ir oficialiai atida
Iki šiol jau žinoma žuvų rytas 1955 m. gegužės 2 d.
daugiau ne 25,000 rūšių ir
vis dar surandama naujų taigi lygiai prieš 5 metus.

ir nepamiršiu Tavęs,
pas Tave ateisiu.

rūšių.

kol

B. Simonavičius

Verknė
LAWRENCE, MASS.

Atitaisau klaidą

Praeitame numery ne dėl
mano kaltės parašyta, kad
Floridą išvažiavo Jonas ir
Ona Savulioniai, o turėjo
būti parašyta Jonas ir Jieva Savulioniai.
M. Stonie
Pirma galėk, paskui žadėk.

baleto mene, bet ir moder
nioje tapyboje. Diplomati
niuose pobūviuose ji visuo
met su pasididžiavimu mi
ni 9avo lietuvišką kilmę,
kaip rašo “ A. L. Balsas”.
Žuvo lietuvis lakūnas

Lėktuvo katastrofoj žuvo
lietuvis lakūnas Jonas Povilavičius. Jo tėvai ir dabar
tebeūkininkauja La Pampa
provincijoj. Velionis buvo
gimęs Argentinoje ir gyvai
reiškėsi lietuviškoje veik
loje.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis ketvirtas

APSEMTO MIESTO MAJORAS

Lietuvos Steigiamasis Seimas
w

URUGVAJU S

_

Tarybų Lietuvos filmai

1920 m. gegužės 15 d. mas, savo tautos vargų su- Urugvajaus Lietuvių KoKaune susirinko Lietuvos pratimas ir didžiausias pasi- munistų Centras retkarčiais
Vilniaus universitetas
Steigiamasis
Seimas, kuris ryšimas gint ją iki paskuti- parodo iš Lietuvos gautus
Pora kartų apsiavė ir suiro
filmus. Tokius filmus jie roTo universiteto rektoriaus padėjo Lietuvos valstybei nos.
(E) Vilniaus “Tiesa” ko pranešimu, esą daugiau —
demokratinius
pagrindus,
Ir
tos
grumtynės
taip
su
dė kovo 19 d., kurių pažiūne
vo 30 d. parašė, kokius blo 5,800 studentų* ir412 mokch Priėmė pagrindinį įstatymą nelygiu priešu, kaip žinoma, rėti atsilankė gana daug
gus gaminius išleidžia Ei mojo personalo.
~
—Lietuvos valstybės konsti- tęsėsi ilgai. Mūsų karžygių vietos lietuvių.
dukevičiaus vardo* odos ir
tuciją, išleido Žemės Refor- karščiu užsidegdavo vis di- i Nors buvo skelbiama,
avalynės fabrikas. Viena
MaL pažarui spyglius
mos į,, daug kitų svarbių įs- desnės tautiečių minios taip, kad bus rodomi Lietuvos
pilietė laikraščiui parašiu (E) Tauragės miškų ūky- tatymų.
kad net paskutiniu laiku vaizdai, bet, turbūt patai-,
si: “Pirkau batelius. Vos je statoma eglių ir pušių šiandien po 40 metų, ka- įvairios okupacijos, nors kaudami “vyresniajam broporą kartų apsiaviau, bate spyglių malimo įmonė. Eg- da Lietuva vėl laikinai pa- čiulpte čiulpė kraują iš mū- liui,” pirma parodė Mąs
liai visai iširo.” Suirusius lių ir pušių spygliai esą la- teko į užgrobikų rankas, sų tautos organizmo ir vi- kvą, “plačiosios tėvynės” j
batelius siuntusi atgal i fa- bai maistingas pašaras. Šita verta prisiminti, ką pasakė saip jį darkė, tačiau tautos'sostinę, jos statybą ir bendbriką,bet tik po trijų mene- įmonė bus pirmoji tokio po- Steigiamąjį Seimą atidarant sielos nenusmaugė. Išliko ir rai pažangą ir tada jau ro- i
šių gavusiatsakymą, suiro- būdžio Lietuvoje.
jos seniausia atstovė—rašy- gyva, ir su ja drauge tautos dė Lietuvos gamtos vaizdus,!
sius batelius patarė nunešti
„
* * 75 m. toia’ sPau(Ios draudimo lai- nepriklausomybės šūkis, dėl miestus, vieną antrą kolchoį parduotuvę ir reikalauti ro * *
c 01111,1
m* kais užsieny ėjusių demo- kurio šiandien jau niekas zą ir ūkinę pažangą,
pii igus atgal. Rašoma, kad Žinomam kalbininkui pro- kratiškų laikraščių Vaipo, neatsisako savo galvos žu- i Techniškai filmai labai
krautuvėse pasiūlius to fab- fesonui J. Balčikoniui suė- ūkininko, o spaudą leidus dyti, savo kraujo lieti. Nors labai blogi. Rodant miesįiko batelius, pirkėjai jų jau jo 75 metai amžiaus ir 45 Vilniaus Žinių, Lietuvos Ži- dar dalis mūsų tautos kūno tus, ypač Kauną, kaip yla
iš tolo kratosi. Pereitais me- metai mokslinio darbo. Jis njų bendradarbė, uoli kovo- tebevaigsta po svetimu jun- iš maišo išlindo komunis
tais net daugiau kaip 24,090 ypač nusipelnė ruošiant di- toja už moterų teises, mok- gu,nors netenka mum pa- tams nemalonus vaizdas: j
fabriko gamybos ponų teko dįjį lietuvių kalbos žodyną. sius einančio jaunimo glo- tiem
šalies šeimininkui, gražaus stiliaus nepriklau-!
pei kainuoti o 6,911 porų
Kaip moka
bėja Gabrielė Petkevičaitė Steigiamajam Seimui susi- somos Lietuvos pastatai ir'
grąžinti fabrikui kaip tikrą
. —Bitė (gimė 1861 m., mirė rinkt mūsų tėvų sostinėje, kazarmiški šių dienų komubroką. O tuo tarpu parodose
.31<J^ 1943 m.), (čia pažymėtina, Vilniuj, nenusidėsiu, turbūt, nistų statomi namai.
to' fabriko
+/
/okmL-n gaminiai
aminio, gražiai
nr,><,4,oi
'ai£
isspauc ino
j^kretoriauti pirmam tautos valiai, čia mane pas-' Žiūrėdamas kolchozų nuoatrodė. “Elnio” (Šiauliuo'
lenOb
° c oznin es io- pOSgdžiui
moteriai— valiuotai,
tačiusiai, jei j7.II
pirmu
savo užtraukas,
matai vargą.
Išsky\v
ka teko
vnvv
III K edVU
Uo* VI
<♦
Uiavai
V
Potvynis užliejo Meyer. UL, miestą. To miesto majo
se) fabrikas pagaminęs to- ?? ?? \enant?.? -3 v*^ • °" Muraškaitei, nes ji buvo daviniu laikysiu tart geros rus medaliuotus komunistų
ras H. Hemming laiveliu apžiūrinėja miestui padary
kius moteriškus batelius, ,.ie.
lename jauniausia). Tame posėdy iš vilties žodį broliams, atskir- tūzus, kuriems nieko netus pat vy nio nuostolius, čia jis matosi prie vienos baž
kad nesilaiko ant kojos.
ls
10 .ls . a ai.H
112 atstovų dalyvavo 110. tiem nuo mūsų fronto juos- trūksta, paprasti kolchoznyčios. Potvyniai šiemet daug žalos pridarė.
Trąšų fabrikas Kėdainiuose kartus mūsų gyve nimas. PETKEVIČAITĖS KALBA J3 ir kv?est JU0S širdimi da- ninkai atrodo prastai, su,.
,
.
p,.įox f
. .
. . lyvaut kartu su mumis sios vargę ir blogai apsirengę, j
c la numalonia pastatyti su- , . . , .
, ,
" Laiminga esu, kad liki- dienos iškilmėj.
Net arkliai ir pakinktai at- nininkų atsiminimai, tokių BALANDŽIO MINĖTINOS
petfosfato
fabriką,
kuns
>
a
1
mas
suteikė
man
tą
didelę
Atsiminkim
ir
amerikierodo dau£ bl°gi«
au> kaiP neturime ir daugiau, nors ir
DIENOS
basUs vienas
O mažesnės verti, bet visoje Lietuvoje.

esame keiio.U lietuvių ir

Anksčiau

norėtume grįžti
Rtųzt, j, savo kreštą, bet jie neleidžia mums
išvažiuoti. Aš mėginau slaptai perbėgti robežių, bet
mane sugavo ir nubaudė 4
savaites kalėjimo.”
~ Ar tikrai kas toki laiškų

sušaudė,
pagerbia

(E) Vilniaus karininkų
namuose įvyko “karinės
šlovės bei pasižymėjimo
ženklu paroda”. Vilniaus
radijo reporteris praneša iš
__
_____ 1--.
LV5> paiUULK5,
pirmųjų

rase, u jei rase,

kurs

reiKa-

raudonosios vėliavos ordino Įas buvo tokią neteisybę raoirf-i
nnfroKmo
Tiilr
kavalieriumi buvęs “talen- syti,
negalima suprasti. Juk
tingas karvedys, piUetinio tikrove yra tokia kad niekaro didvyris — Vytautas kas is Vakaių Vokietijos
Putna”. O kad Staiinas lie- nedraudžia gnžti į Lietuvų
pe generolą Putną susaudy- ir nera jokio reikalo slaptai
ti, nė žodelio neprisiminta, per robežių eiti.

Iš ’rojaus’ tebebėga
697 asmens atvyko iš Lietu- sovietinės zonos skaičius
vos ir kitų Pabaltijo kraštų kas sav aitę ir kas menes}
per vieną menesj
didėja. Js tos zonos v asario

•• el

Kas Lietuvoje galo doku- menesl 1
menuliai

įrodyti

11

kokius

kitokius 7,461 asmuo, o kovo mėnesį

, . . . . .......

^nda
k..„ ,
—— ....
bus
ir šalies šeimininko
vardl, nasvp,kinti vi<sn<s čia «ntrinkusius.
Laiminga esu galėdama
taip? padaryti,
padaryti, kaip
kaip sena
sena sasatautos
nepriklausomybės
vo
kovoto
jaj kain
kaip moteris,
moteiis, imįgi
■ otoia.

Wtbkdd to, kadete kele
F*‘TO
tautai nuoskaudą
Nore mintimis ir troški-

mais

būkim visi

drauSe-.

šiandien

Tenestinga

tame

musll:

Prieš 15 metų balandžio

dainininkai iki šiol nemego mžnesj buv0 d
svarbi
geriausiai pa. atsiminimų rašyti, tik, ro- ; k, ; kurie turėjo didelžs
d°e, Pernai Lietuvoj išėjo jtakos tolimesniams ivv.
tiko Dainų ir Šokių šventė A. Sodeikos o siais metais kjams gtai kaį kul.įe ju;
Bostone A. Butkaus.
Balandžio 1 d. ameikie,Vil”uX> ku? .
faut,n“us ruba,s Pasipuošusio jaunim0 dainavo>
A. Kutkus mokėjo gražiai ,čiai išlipo į Okinayyos salą-r
t>e dainuoti ir vaidinti, bet, pa- prasidėjo paskutinis didysis

aehI susijungime nei propogandos _ sudainuota Sirod°’ jlS SUgeba ir sklan
‘ mUS1S Paciflke
*
i_±
io j
___ __
Dinaminiu
u. imi v pi vrankose
laijusi taip kaistai pageidau- y£no
uarouoiojo, nei
Oneginas, kad ir aziai PIunK5n4
kytL Jis rašo gyvai, įdomiai, zidentas Rooseveltas.
jamo teisių sulyginimo kaip vieno d®l tautos ir krašto užsienio lietuviai
.
*
_
laiSVGS kOVOLOJO
O’ duoda
zllirtrln daugybę -Prib-p,,
ldM H 71A 90
faktų iš on
saBalandžio
20 fld. IIICUI
rusai piijog be rusų dainų mes ir
H
kovot rieš kiekvieną Paminėtam ir tuos kovo- į^nomis pįjirodyiį nebe- v? ir kitų dainininkų gyve- ėjo pne Berlyno
,)averp-įma koks iis vra* tojus, kune; atgulė j lcarstą,
ir nimo, kūne rodo, kad dai- Balandžio 2o d. prasidėjo
LutųHuo’mų ar dpitaZ’ nesulaukg tos didelės Uu£ ^inkų gyvenimas nėra Jungtinių T-bi posėdžiai
....................
- -lx
— šventės.
----- *-z~ Tesuskamba
----- 1---- s,anfnuranai®™
toks viliojantis, kaip mums San Francisco mieste,
Ilga
juk ir be galo sunki
Į tos
muose kvšote kyšo.
atrodo į juos scenoje stovinBalandžio 26 d. prie Elbuvo mūsų tautos kelionė, čia_ mūslI tarPe nemirtingi
Bružiko
vargai
čius
žiūrint:
Nelengva}
tą
bės
Vokietijoje amerikiečių
kol priėjom laisvės slenkstį, musų Daukanto, Valan____ čiaus, Baranausko, Kudir- Kadangi Pietų Amerikoje men0 šventovės kalną įlipti, kariai susitiko su rusais.
Nelengviau klojosi mums,
kol atsidūrėme tame bran- kos> Višinskio, Biliūno var-'dabar vasara, tai dabar yra o ir įlipus tenka visokių sun- Balandžio 28 d. buvo nuMussolini
gių brangiausiame tautos dak Musų širdimi nuskris- jr didžiausios čia įprastos iku.ma sutikti ir nuolat su zudvtas
Balandžio 30 d. nusižudė
kim
tą
valandą
ir
prie
jaušventės
—
karnavalai,
kuJ
ais
kov
°tb
valios sudarytame nepri
klausomybės rome. Juk li nesniųjų, prie tų kareivių riuose jaunimas nori atsi- į Ypač mane ta knyga ge- Hitleris.
^au kaip gimtą metų ken- lr karininkų kapų, kurie šia- linksminti už visus metus, rai nuteikė dėl to, kad A.
GAVOME NAUJUS
t-m jvaj^os rūšies prispau- me kare
jaunas galvas Nuo kito jaunimo nenori: Kutkus nekelia savęs į paŽODYNUS
dimų. Mažai tautai, kokia padėjo begindami tėvynės atsilikti ir lietuvių, ir jis šo- dangės, jis kartais perdaug
angliškas žomes buvom ir tebesam, rei- sienas. Nepamirekime
NepamirsKime pa-;ka,
...........................................
dainuoja, linksminasi. santūrus, sau per griežtas, ir , Lietuviškas
1-,eiuvl8!
uošė Vilius Peteišblaškytų vi-| Jėzuitas_ Bružikas_ per
kėjo be galo daug moralinių saulinio_ karo
»___ ?______ 1___ I _____
-- ka- nežemina kitu.
* šita būdo .n.as’ Pal
musM

smimmų ir pnversti juos
tikrą įstaigą Vilniuje iš Ma
Visi teatro mėgėjai šią Dantaitė, 583 pusi., jame
munistinis režimas Vokieti priešais, laikiusiais visą prakilnioji valanda. O mes, pasnikauti, laikytis Lietuvoskvos išgauti leidimą persiknygą
skaitydami ras ne, tik yra 30,000 žodžiu, kaina
gvvi išlikę darbuotojai, je buvusios gavėnios paprokraustvti i Vakarus. Persi- jos sovietinėje zonoje vyk- žandaių ir kitų visokių savo dar lio
karo patyrimu už- čiu. bet tas sunkiai vvksta: ijd°mių Z1.™ų apie nePnklau- -$6.00.
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Sovietų
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ciją. Panašiai, kaip 1 ,ot”-

j Vakares eilę rnčmSių bu-
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Lietuvos opera,

-

1

voje 1940
Sąjungos susitarimu dėl abi
propagandos
pusio repatriantų grąžini
kad mažažemiai
mo. Tokių asmenų perkeldigaus
daugiau
žemės , u
nimas iš Sovietų Sąjungos
į

vo šiek tiek įstrigęs. Tačiau

tarnų armiją vienam tikslui didelio

minimą.

Norėta

oo, nao

lietuvių

amonių

1

P?ves.ta •)yk mums ™'stl

DAINININKO DALIA

______

Tokio vaido knygą p

kovo mėnesio laikotarpyje . : . _
. .. J ®
Prieš tokią samdytą ir naujas istorijos lapas. Peiuvęs Kaun0 operos so
i Vakare Vokietiją (per r
brangiai mokamą valdiniu-daug jau ilga, lanke viso«Įeksas
ją
buvo
vedama
propaganda
,
x - i i u - . • kų armiją, kalavijų galia ir kįos nuoskaudos. Stenkimės įgjejdo Lietuviu EncikloneFiied lando stovyklą) vėl
žiau,'u,nu apsiginklavusią, Vlso™
nauJg !a‘ dijos leidėjas Juozas Kapoatvyko 697 asmens iš Lietu ravolr^s žemė
gavo
n
gaus
zemeo,
o
maža
ka
j
v
s
j
žinom,
maždaug
P3
išlaikyti
gryną,
patiknnvos ir kitų Pabaltijo kraštų.
—
amžiaus — stojo dami visiems valstybės gy-; y .
puslapiu gražiai
Tam tikras skaičius jų tarpe žemiai savo ūkius palaikys.
bo
e
'S°ir
imu
±ak<
'
maŽaS
“
H
j
“
kSri«/S
buvo Klaipėdos krašto kil
bos raige. i n imu pasako , Vienintelis jų kovos įrankis teises, leisdami jiems savo
oo
mės.
_piunksna> vienintelė amu- būvį gerint ir visiem drauge Paskutiniais metais mūsų
Is Lenkijos valdomų sn- ti, kad tik kolektv-vimai
,
...
J .
. - ,r ,
ūkiai gali pakelti gamvbą— nicija—savo tautos mylėji- žengt į aukštesnį kultūros
ciu kovo menesįi Vakaro .
.r
1
*
j
. .
7 kas žinoma vra melas, nes
laipsnį. Būkim rūpestingi, negausi atsiminimų literav ’ikietiją
įkietiia
atvvkotaipppat.1
,praktikoje ‘pasirodė, kad,
I tūra padidėjo neviena ver
Pakalbinkim draugus ir neužmirškim nei trumpai
.
daugiau negu 600 asmenų, i , , .. .
tinga knyga. Galvoje turiu
kolektivizacija gamybą net
Atvykusiųjų iš Lenkijos tar sumažino. Nepaisant to kaimynus užsisakyti “Kelei- į valandai, jog prieš mum dar Stepono Kairio, Kipro Bieli
Kaina metams tik $4*00 nestinga tų priešų, kurie
i>e paprastai taip pat būna .
.
. , ,
.
, .
nio (2 knygos) atsiminimus.
•
,
t • I
,
stengiamasi
dabar
visus
lai--------------------------; kiekviena proga naudojasi Bet tai politikų, visuomevienas kitas Lietuvos kilmes svus ūkininkus
• • i
varo suva ūkininkų padaro bernais, mus žemint prieš Europos
asmuo, ypač iš Vilniaus
ryti į kolchozus ištisais ra nusižudė, o dar didesnis vakarus, kurie taip pat uo
krašto, arba tokios šeimos,
padarytų mum nuostolių. O
kur vienas šeimos narys yra jonais, nebedamnt jokių skaičius palikę viską atbėgo liai seka mūsų darbuotę.
kitas kitos tautybės. Įšimfių. Nesvarbu, kad lai-j Vakares, nenorėdami ko- Suprantam gerai, kad mes atstovai dirbdami čia
vienos,
‘
ranko-lsavo didįjį darbą, dirbkim
Žmonės stengiasi iš komuni kinai ir gamyba sumažės, :munistams vergauti. Vaka- mūsų likimas mūsų
bet užtai sovietinė kolcho- yų Vokietijos vyriausybė se, kad tik savo jėgomis tu- jį nei akies mirksniui neuž
stinių kraštų išsprukti.
zacija bus įvykdyta, kaip to SVarsto, kaip šitiems atbė- rim pasitikėt, savo jėgomis miršdami, jog mes esam
Per vieną mėnesį beveik siekia Maskva. Ryšium su gusiems ūkininkams suda- turim gydyti senąsias savo čia tik savo krašto žmonių
10,000 atbėgėlių iš Vokieti masine kolchozacija eilė rjus galimumą Vakarų Vo- žaizdas ir savo nenuilstamu valios vykdytojai. Dirbkim
jos sovietinės zonos
ūkininkų, negalėdami pa- kietijoje įsikurdinti nuosa- ir organizuotu darbu išbrist tą darbą taip, kaip reikalaunbnllne Ir,,,.,’ ,’„zw, iŠ
Z, •
iA _ IK*..
____
;iš
miliaidinių didžiojo 1karo
ja tie, kurie čia mus siuntė.
Atbėgusiųjų iš Vokietijos
akcijos,
kuri juos iš yuose ūkiuose.
so
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as. į AR SKAITĖT DARBĄ?

vardą išbrežt iš istorijos la- L™ t.kejumų neužviltum.

£Vokietiios *£> Py'

jos

didelio
jej neskaitėte Darbo žurmo' nalo paskutiniojo numerio,
būtinai paskaitykite: SužiKnygos pabaigoje yra po- rosite daug Įdomių dalykų,
eto, buvusio operos daini- Kaina $1.00, metinė prenuninko Stasio Santvaroo st- merata $3.00. Galite gauti ir
raipsnis, kuriame jis apibū- Keleivio
administrarij’oje,
na A. Kutkaus asmenį ir jo 636 E. Broadvvay, So. Bovaidybą.
J. V-gą» ston. Mass.

*”*'
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Jau atspausdintas! Užsisakykite!

'KELEIVIO’ KALENDORIUS
1960-tiems metams
Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.
Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
me jau dabar siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
636 E. Broadvvay
So. Boaton 27, Maaa.

No. 16, Balandžio 20, 1960

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis penktas

visus aukščiau minimus vai
stus Balfas gauna ir siunčia
maždaug šiomis kainomis
(normalinės dozės):
Streptomycin
— 30 gramų
DR. B. MATULIONIS
$3.60;
Gana dažnai artimieji žastis, kai vieną ar du ar net INH—300 tabl. už $3.00;
dienio proga centu paremti.
prašo atsiųsti vaistų nuo visus tris minėtus vaistus PAS 500 tabl. už $3.50;
SKAITYTOJAI SVEIKINA
džiovos. Paskutiniu laiku tenka sulaikyti nuo tolimes- Rimifon (50 mg)—500 taPranas Bagdonavičius
padažnėjo prašymai atsiųs- nio vartojimo. Gana dažnai blečių už $4.00; Vokietija
Gerbiamieji,
♦ * *
ti nuo džiovos Seromycino, atsitinka, kad po ilgesnio Seromycin — 40 kaps. $10;
Sveikinu
Keleivį,
minintį
kuris yra labai biangus. gydymo džiovos bakterijos Viomycin—1 ampulė $2.90.
Gerbiamieji,
Siunčiant nuo džiovos vais- pasidaro ar vienam, ar net
Užsakant Balfe (adresas: 55 metų sukaktį. Linkiu
Aš iš Lietuvos i So. Bos
visiems tnms vaistams at 105 Gi and St., Brooklyn 11, jam dar nors 55 metus toną atvažiavau 1905 m.
tų, štai ką reikia žinoti.
! Yra žinomi tik tiys pag sparios. Tada vaistai bakte- N. Y.)
vaistus, nereiktų skelbti teisingą žodį.
Keleivio redakcijai, ad gegužės 10 d. ir nuo to lai
rindiniai vaistai: Strepto- njų nebeveikia. Gerai, jei siųsti pinigų, o laukti sąsko draugauju su Keleiviu.
mycinas (S. M.), Isoniazi- bakterijos pasidaro atspa- kaitos, nes tikslią kainą ga ministracijai ir visiems ben- Mūsų diaugystė nenutrūks,
,das (1. N. H.) ir Para-ami- lios kuriam nors vienam Įima nustatyti tik paketuką chadarbiams linkiu sveika kol gyvas būsiu.
tos ir gero pasiryžimo dirb
no-salicilinė rūgštis (P. A. vaistui; tada dai- lieka iš paštan nunešus,
Man būnant ligoninėje
S.); jie yra patys svarbiau trijų du naudingi vaistai; j Balfas vaistus siunčia į ti spaudos darbą.
virš 8 metų, Keleivis ir ten
sieji. Negalima sėkmingai bet jeigu bakterijos įgija at- į Lietuvą ne pelno tikslais. Š.
M. Pauplis
kas savaitę mane lankė ir
gydyti džiovos, vaitojant sparumo bent prieš du vais- m. sausio-\ asario mėnesiais Hudson, Mass.
informavo, kas vyksta pa
tik vieną iš tų vaistų. Būti tu, o kartais net prieš visus į ten išsiųsta 309 siuntin ai
saulyje.
* * *
nai reikia lygiagrečiai iš tų tris, tada ligonio gydymas I ž $3,464*42.
Aš linkiu Keleivio leidė
Keleiviui
trijų vaitoti bent du. Džio pasidaro toks sunkus, kad i Turime žinių, kad Lietujams, visiems bendradar
vos gydymas vaistais trun tenka ieškoti kitokių gydy- voje pradedama stipriau Dar daug daug metų
biams ir skaityytojamš vi
ka ilgai. Tik lengvais atsiti mo priemonių. Dėl šios prie- kontroliuoti vaistų išdavi- Linkim Keleiviui,
so geriausio. Keliauk, Kelei
kimais, kai džiova pastebė žasties jau po metų gydymo mą. Gavusieji iš užsienio Maikiui ir Tėvui,
vi,-dar ilgus metus!
ta pradžioje, gydymas vais (dažnai ir anksčiau) tenka vaistus turi pristatyti recep- Narsiam kareiviui!
Jurgis Klimas
tais tiunka apie metus lai tikrinti ligonio bakterijų at- tus ar pan. Matyti, kai kas
Ilgiausių metų
Rochester, N. Y.
ko. Labai dažnai ši liga te sparumą; gi patį patikrini- siunčia didesnius vaistų kie
lr viso labo
pastebima gana vėlai, kai mą gali padaryti tik bakte- kius, arba kitais, ne gydymo
Linkim Keleiviui,
Mielas Keleivi,
jau apimta plaučių žymi da riologinė laboratorija, o to- tikslais.
Visam jo štabui!
Būtų tikslu vaistų gavėjus
lis ii’ plaučiuose pasidarė kių-laboratorijų mažos ligo1 Providence, R. I., Lietuvių
Vargo Duktė
cavemos (žaizdos). Tokiais ninės ar mažos sanatorijos, iš anksto įspėti kas siunčiaPiliečių Pašalpinis Klubas
ma, kad pasiiūpintų doku- Hartford, Conn.
atsitikimais gydymas vais paprastai, neturi.
balandžio 10 d. susirinkime
# ♦ *
Dabar prieiname
prie centais, o jei yra receptai
tais gali trukti keletą metų.
vienu balsu nutarė pasvei
kaip geri frentai. Jeigu aš|
Dabar keletas žodžių svarbiausio dalyko. Jei dėl
Lietuvos—reiktų juos į Gerbiamieji,
kinti Keleivį jo 55 metų su
negalėsiu
ko
išfigeriuoti apie pačius vaistus. P. A. S. kurios nors priežasties iš Lietuvą ir grąžinti. JAV iš
Sveikinu Keleivį 55 metų kakties proga ir palinkėti
pats, tai tu alėsi man pa- šitas vaistas duodamas Ii-‘minėtų trijų vaistų iškrenta duoti receptai, greičiausia, sukakties proga. Gyvenk jam lankyti kiekvieno susiaiškinti; o jeigu tu norėsi goniui kasdien, vidutiniškai bent du, tai nieko daugiau Lietuvoje neturi vertės,
dar daug metų! Esu senas pratusio lietuvio namus per
ką žinoti, tai aš galėsiu tau po 24 tabletes per dieną; to nelieka, kaip pamėginti pa
Keleivio skaitytojas ir jį ilgus metus.
Balfo Centras
tėvišką rodą duoti. Ar turi dėl šio vaisto tenka siųsti vartoti naują vaistą. Be mi
myliu. Šia proga siunčiu Norėdamas nors kiek pri
kokį klausimą dabar?
dideliais kiekiais, po 700 nėtų trijų pagrindinių vaispenkinę: prenumeratai ir $1 sidėti prie laikraščio atei
SPORTO
LAIMĖJIMAI
—Aš norėčiau žinoti, ką tablečių mėnesiui. Kadangi tų ‘(SM’,‘ INH, PAS), yra
Maikio Tėvui.
ties kelionės prailginimo,
BUS SKATINAMI
i Priimkite geriausius lin Klubas siunčia čeki $10.
tėvas manai dai yti dabar, persiuntimas brangus, tad dai1 kitų vaistų: tai SeromyI
*
kai gavėnia jau pasibaigė? šio vaisto siuntimas gana 'cinas arba kitaip dar vadi... kėjimus.
B. Simonavičius
—Dabar, Maiki,kai žmo- nepatogus. Be to, gana daug namas Cykloserinas, Parazi- .,
sportininkų veiGeorge Majauskas
* * *
nės po gavėnios atsigavės, ligonių negali šio vaisto ii- namidas (P. Z. A.) ir Vio- kl_a 8iektl lseivU«JesPortl- Andover, Mass.
i Sveikiname Keleivį iš St.
tai bus daug veselijų, krikšvartoti^ kadangi jisJT- mycinas. Vienas kuris iš šių nes dvasios pakėlimo jau♦
♦
♦
Petei-sburgo, Fla., jo 55 me
nnni tarno
t m
n fairt
.j. na
- -.X [7V, -l™' j-z
tynų ir kitokių balių; taigi zina skrandi, sukelia virai- trijų vaistų ar net du is kartų
sukakties proga. Keliauk
Brangus Keleivi!
dabar ir mano gyvenimas
viduriavimą ir Lt.
to, vartojami, kaip sakoma, ryžtas
...kovoti už
- , laimėjimus
, .
Džiugu šiuo laiškeliu iš ir nepavark!
pagerės, ba bus čenčius už L N. H. šis vaistas varto- tik iš bėdos, kai iškrenta sportinėse vaidybose su ki1 Mes skaitom Keleivį nuo
dyką išsigerti ir pavalgyti. >mas kasdien, vidutiniškai pagrindiniai, vaistai. Visi į3.18’ tu0 . Pac\u garsinant už Atlanto sveikinti Tave, 1908 metų. Tai vienas iš ge
Žinai, staršą generolą visi P° 300 miligramų per die- šie trys vaistai daug kartų Lietuvos ir lietuvių vardą, sulaukusį 55 metų amžiaus.
riausių pažangiųjų savait
myli.
n3, tad šio vaisto persiunti- brangesni kaip anie pagrin- V™ teigiami įnašai, lygiai į Šia proga siunčiu nuošir
džius linkėjimus Maikiui su raščių Amerikoje. Dėkime
-O kurie iš tų pokylių n?as labai Patogus, nes svo- diniai. Nei Viotnycinas, nei
k i uTtuv^ili' Tėvu ir visam štabui. Žy visas pastanggas, kad Ke
tėvui geriausia patinka?
ris mažas. Sis vaistas pigus Seromycinas savo veikimu JXimoS nastaLas
giuok, Keleivį, ir toliau po leivis dar ilgai eitų i mūsų
ir žinomas daugybe visokių prieš džiovą, atrodo, nepri- s™mo pastangas.
__ Seniau
p-e■.
,bet, J0
• v
j • • v-m.
> Vardų,
in
, ani• em
~____
... t uoy,
- . l x Didžiai vertindamas
lie- platųjį pasaulį nepailsda- namus..
seniau, vaike
vaike, man
man ge
bendrinis
var- FtIygsta
pagrindiniam;
.
Labai gaila, kad negalė
nausia patikdavo summos das čia Amerikoje žinomas be to seromycinas yra la- tuv1^ sportininkų norą gru- ,mas sunkioje kelionėje. Tu
sim dalyvauti sukaktuvinia
veselijos-Būdavo, kai prasi- kaip ISONIAZID. Kai ku- bai nuodingas; jis gali sun- dinfis ,ir tobulėti, o taip pat visur esi laukiamas.
Labai gaila, kad mano me bankete. Siunčiam Mai
deda subatoj įs vakaro, tai rie šio vaist0 pakaitalai, kiai sužaloti keiienis- vali Pulkla‘ suprasdamas reiksšumija visą nedėldienj ir kaip antai; „rnifonas ar Xltipri^uolte,’ k£p,m*> kuri* * veikia turi lai medžiaginė padėtis nelei kio su Tėvu kraičiui $5.00.
to* panedeij
baigdavosi. įpTOniazid (kitaip maiši- euilensiios (nuomario lira) svajame pasaulyje, Lietuvos džia Tave 55 metų gimta Helen ir Petras Ketvirčiai
Būdavo mada
torielkas )įd), neturi 'gydomųjų pirL to d“myS lb>lai *.*»
sP?kas

Dėl vaistų į Lietuvą

‘KELEI VIUI'
sukako 55 metai

—Gut mornink, Maiki!
—Labas rytas, tėve. Kaip
jautiesi po Velykų?
—Nu, juk tu žinai, kokios
amerikanckos Velykos. Ne
spėjai žmogus pasigerti, ir
jau po Velykų. Tai ne Lie
tuvos Velykos, Maiki, kur
per tris dienas baliavodavom. Ii viskas ant stalo bū
davo pašventinta, ne tik
kilbasos, ale ir šnapsas. Lok am nas žmogus nekartą ir
apsirydavo persivalgęs. Jes,
vaike, aš norėčiau Velykas
švęsti Lietuvoje.
—Bet aš manau, tėve,
kad dabar jau Lietuvoje per
Velykas niekas nepersival
go—Tai tu rokuoji, kad bol
ševikai viską išvežė j Mask
vą?
—Jeigu ir ne viską, tai
nedaug kas žmonėms iš kol
chozų atlieka.
—Nu, ale išsigerti visgi
turėtų būti, ba kitaip Miza
ra negirtų Padleckio val
daužyti..Visiems pavalgius, menvbiu, o kainuoja žymiai tegali būti vartojamas tik «lnant n-. norėdamas lietuvirš vandens būtų 200 pėdų,
džios.
rMiKsltzo iccifi*oiilrnQVn dccim. i
•
. . ...
iri iri Vnc vnoo
piršlys
išsitraukdavo dešim- brangiau.
tokioie
ligoninėie* _kuri turi vius sportininkus,
ypač jau- TILTAS TARP ANGLIJOS to dėl jis netrukdytų nė di—Gali būti, tėve, kad ji tinę ir padėdavo jaunave- Streptomycinas. šio vais- reikaling£ labo r atorines inuosius’ Paskatinti> VyriauIR PRANCŪZUOS
džiausiems laivams. Juo gapavaišina reblogai.
džiams ant tonelkos, ale to vienas gramas leidžiamas priemones laiku pastebėti ?ias .Lietuv?8. .Išlaisvinimo
galėtų būtų nutiesti dveji
—Jes, Maiki,juk tu matei padėdavo taip, kad torielKa j raumenis, paprastai, kar- seramycino žalingą veiki- Kornitetas JslglJ0 Pereina
Kaip žinoma, Anglija
geležinkelio
bėgiai, 5 keliai
laip Chruščiovas atrodo. sutrupėdavo ir šukes išlakper tris dienas. Greta pa-imą. Gi pyrazinamidas savo mąją taurę. Taurė bus įtei nuo Prancūzijos skiria At- autonobiliams ir vienas ke
Kaip bačka alaus. Tai paro- stydavo. Tada ir kiti vesel-prasto streptomycino dar (gydomuoju veikimu nors kiama kas žaidynės, kaip ! lanto vandenyno sąsiauris,
do,~kad živnasties tenai ne ninkai pradėdavo tą pati žinomas jo antrininkas, ku- prilygsta aniems trims pa pereinamoji dovana, žaidy kuris siauriausioj vietoj yra lias motociklams ir dvira
tininkams.
trūksta.
dalyti. Žinoma, po desimti- rjs vadinasi Dihydrostrep- ‘ grindiniams vaistams, bet nes laimėjusiai krepšinio 20 mylių pločio,
Toks tiltas kaštuotų apie
—Bet tėvas nematei, kaip nę visi neduodavo; duo- tomycinu. Abiejų gydomai Jau seniai kalbama apie
jaunių
komandai.
Taurė
atrodo Lietuvos kolchozų davo po dolerinę, ale kiek- sjs veikimas vienodas, bet yra dar labiau pavojingas turės tokį įrašą: “L. S. Žai tunelio iškasimą po šituo pusę biliono dolerių, apie
darbininkai. Jie tikrai ne vienas turėjo sudaužyti di- dihydrostreptomycinas yra negu seromycinas. Šio vais dynių Krepšinio Jaunių Nu- sąsiauriu. Tas palengvintų 112 milionų brangiau negu
tunelis, bet, sakoma, tilto iš
to ne tik ligonis su receptu
persivalgė.
2 galėtojui — Pereinamoji j susisiekimą tai-p šitų vals laikymas būtų daug piges
šę. O tų dišių jau iš vakaro pavojingas klausos nervui,
negalėtų gauti, bet ir pa
—Nu, gal taip ir reikia, atveždavo vežimą. Nupirkgali stipriai sužaloti,
iTaurė—1960 m., Nevv Yor- tybių, bet vis negalėjo dėl nis negu tunelio su jo sudė
v
Maiki, ba persivalgę negalė davo kur pigesnių, tik po padalydamas žmogų kurčią tiems vaistininkams šis vai- ,
to susitarti. Dabar jau yra
stas
neparduodamas,
kad
as
’
’ Lietuvos Išlaistingais ventiliacijos Įrengi
tų daug padaryti. Ant galo
paruoštas tokio tunelio pro
mais ir to dėl per kelerius
juk ir katekizmuose yra pa
jektas. Bet štai kelios Ame
metus ta statybos išlaidų
sakyta, kad persivalgymas
rikos, Anglijos ir Prancūzi
skirtumą
išlygintų.
yra apžarstva ir griekas.
sipirkdavair kvortą geros dos gaiįma vartoti. Kartais ;parduoda betarpiškai tik žikor?Tan_ jos firmos pasiūlė ne tunelį
Kaip tas klausimas bus
—Jeigu taip, tai kodėl tė rai-v įskes. Taigi n dises bu-po nekurio laiko žmogaus nomom ligoninėm, kurios dai. balandzi° 30 d* New kasti, bet tiltą statyti. Tai
išspręstas,pamatysime atei
vas norėtum ilgų Velykų, vo labai pigios. Ir per koz- kūnas pasįdaro perdaug Aprūpintos tikamomis labo- Yorke*
būtų 2 mylios ilgio ir 110
per kurias galima net apsir nas vesehjas sudaužydavo jautrus streptomycinui: Ii- ratorijomis
pėdų pločio tiltai Jo aukštis tygti bevalgant?
jų po kelis simtus. Prie stalo gonį pradeda kankinti varLaiškuose, kurie ateina iš
—Vot, tas tai navatna, pastatydavo tuščias bačkas ginantis kūno
mežejimas
GERIAUSIA DOVANA
su prašymais
Maiki. Aš žinau, kas kate ir svočia šluodavo į jas šu- arba atsiranda sunkūs odos Lietuvos
...
•
j - • at
kizmuose yra pasakyta, ale kės nuo stalo. Būdavo ir ki- bėrimai ir t t Tada Unka .siųsti seromycino, dazmauJei galvojate apie dova
KIEKVIENAS. KAS TIK NORI, GALI GAI TI
kai pradedu valgyti, tai ka tokių fonių. Atsimenu, per steptomveino vartojimą su- ,®ia nl.e^° n«s?koma> ko^el
ną savo pažįstamam ar
patj vaisį tenka to vaisto prašoma. Susidatekizmus visada užmirštu. vieną veseliją gerai jsilink- laikvti
Jraugui. tai atsiminkite,
ro isPudls’ ^ad sovietiniai
To dėl man patinka ilgos sminusios moterys išėjo ant pakeisti kitu vaistu.
kad geriausia dovana bus
Velykos, ilgos veselijos ir piazos, susikabino i anko-, Gali būti dar viena prie- gydytojai Lietuvoje neturi
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO ' r; gą
šios knygos:
pakankamai žinių apie serokitokie baliai.
“LIETUVA BUDO,” 415 puslapiu, didelio forma' >. gražiais
mis ir aukštyn pašokėdamos
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai p;, a? ylą ir
Stepono Kairio “Lietuva
myciną ir kartais pataria tą
—Tėve, nesakyk “veseli- pradėjo dainuoti: “Oi čiu-j
Įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis
budo
”
,
kaina
$5.50
jos”. Sakyk: vestuvės.
,-čiu, oi čia-čią, jau Džianu- turi mokėt $6.00. Pašėlusiai vaistą vartoti, kai tokiam
turėtu perskaityti. Knyga parduodama už $5.5o.
—Maiki, neieškok pričy- kas su pačia . . .Ogi staiga viskas pabrango. Dėl to da- patarimui
Pa^nmui ,nėra
nera pagrindo.
pagrmao.
Kipro Bielinio “DienoARBA gali gauti 5 autoiių knygą “MAŽOJ t LR i i UVA,’’
Kada
tenka
griebtis
to
327
puslapių,
labai gražiai išleistą, minkštais virš a: is. Kny
nių.
itik trrriokšt!—ir visos nu- bar veselijose ir išsigerti .
.
. .
. ,
goje
surinkta
labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. .Ji par
—Sakyk: priekabių, ne .važiavo su piaza, nuo antro žmogus nelabai gauni. Pri-ibrangau* vaisto’ skartjrtojas
duodama
už
$5.00.
Jflioro žemyn . . . Jes, Mai- 'pila tau stikliuką—m- dac oi T?s atsakomą,, atydziai pa-__ t 11
1 b
“pričynių”.
Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
metai*
kaina
$6.00.
skaitęs
ši
paaiškinimą.
—Ar tu man nenuštilsi? ki, būdavo fonių. Ale dabar
siųs du naujus Keleivio metinius skaity tojus ir pieifirneraMaik, aš matau, kad tu
Jas galite gauti ir Kelei
tos pinigus $S.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
—Na, tiek to, tėve; aš jau tokių veselijų jau niekas ne- jau nenori manęs klausytis,
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai įkaitęs,
Balfo
Centro
prieraias:
daro. Gal tai dėl to, kad di—Klausytis dar norėčiau,
vio administracijoje:
nieko nesakysiu.
arba nebeskaito jo l>ent du metus).
«:{<; Broad^av.
—Olrait, jeigu au manęs sės labai pabrango. Pabran- tėve, bet man jau reikia eiti.
Dėkodami dr. B. MatulioNaujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
Unvtnn
27. Ma«*.
'
nekritikuosi, tai turėsime go ir šnapsas. Jei nori ge- • _NU, tai ir eik “
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės 1 d.
Pasimaniui už šį svarbų paaiškinipakajų ir galėsime kalbėtis resnio štofo, tai už kvortą tysim kita karta.
.mą, norime pažymėti, kad
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MOTERŲ SKYRIUS
A. SVEiKAS

AMER1KGNKA
—Taigi buvo smurtas, bet pasiliko, turtas. Gi turtas
turi visokių būdu kaip pavergti žmones. Turtas yra Įsta
tymu apsaugotas. Bet kai žmogus neturi darbo ir neturi
ko valgyti, jis parduoda savo (laibo jėgą, galima saky
ti, už niekus. Todėl ir darbo jėga turi būti įstatymais ap
saugota. O kas leidžia Įstatymus? Dabartiniu laiku juos
leidžia parlamentai, kongresai, seimai ai dūmos ar kito
kiais vardais pavadinti atstovų susirinkimai. O kas juos
renka? O, čia tai ir yra visas reikalas. Kas renka? . .
Ten, kur žmonės be jokio skirtumo kilmės, turto,
rasės ar užimamos vietos turi lygų balsę, tokie balsavi
mai yra visiems lygus. Ten, kur kiekvienas rinkikas gali
savo balsą slaptai paduo.i. tokie balsavimai yra slapti.
O ten, kur rinkikai gali laisvai usiorganizuoti i politines
partijas ir gali išstatyti laisvai savo Įvairius kandidatus
Į visuotinius, lygius ir slaptus balsavimus,—tokią tvarką
mes vadiname demokratine. Rusijoj ir jos valdomoj Lie
tuvoje, kur caras sušaukia ir pats paleidžia dūmas, kur
yra luominiai ir turto suvaržymai rinkikams, kur darbi
ninkų politiniai vadai yra siunčiami Sibiran, kur darbi
ninkai negali laisvai pasirinkti savo atstovų ar negali su
siorganizuoti i savo politines organizacijas,—ten demo
kratijos nėra. O demokratinė tvarka darbininkams labai
svarbi. Toje tvarkoje darbininkai gali veikti per išrinktus
atstovus, kad tuno g2lia būtų Įstatymais apribota. Ir kad
tie istatymai būtų vykdomi. Garsus socialistas Lassalis
yra pasakęs, kad krašto konstitucija yra tik tiek reikš
minga, kiek krašto žmonių jėgos yra pasiryžusios ją ap
ginti. Tas pats galima pasakyti apie Įstatymus bendrai.
Sakysim, darbininkų laikymas prie miškų kirtimo tokio
se sąlygose, kaip mums draugas čia paaiškino, yra prieš
kraštn istatyrnns. Bet kai darbininkai neturi unrios, netu
ri savo teisininkų, tai Įstatymas apeinamas. O jėgos, pa
siryžusios apginti Įstatymo vykdymą, yra permenkos.
Turto galia yra lanksti. Jie sako, darbininkai patys pra
geria uždarbius, jie mums skolingi, kol apmokės skolą,
mes jų neišleisim. Turtas turi Įvairių būdų žmonėms mul
kinti, kad padidintų savo pelnus. Socialistai nori apšvies
ti žmones, nori suorganizuoti darbininkus, kad jie galėtų
demokratinėje tvarkoje apginti savo reikalus. Aiškus
skirtumas. Praeitam šimtmetyje, kada anglų krautuvi
ninkai mulkino ir begaliniai išnaudojo savo pirkėjus dar
bininkus, —Rochdale miesto darbininkai sudėjo pasku
tinius centus ir Įsteigė savo krautuvę koperatyviniais pa
grindais. Koperatyvai labai išsiplėtė ir suteikia darbi
ninkams daug sutaupą. Tai yra visuomeniškai valdomas
turtas. Socialistai lemia visuomeniškai valdomo turto
būdą ir mano, kad su laiku žaliavos teikimas ir gamybos
Įmonių valdymas bus visuomeniškai valdomi. Tuo reika
lu bus ir atatinkami istatymai išleisti.
Dabartiniu laiku yra svarbu žinoti Įstatymus, kurie
apgina darbo jėgą. To dėl ir aš mokausi teisės mokslo ir
galit būti tikri, kad būdamas advokatas ginsiu darbininkų reikalus. Tačiau to neužtenka. Socialistai mano, kad
reikalinga išleisti nauji istatymai, kurie suvaržytų turto
galią ir labiau apsaugotų darbo jėgą. Pavyzdžiui, sočialistai reikalauja 8 valandų darbo dienos. Jūs dabar dirbate 12 valndų, bet aš tikiu, kad netrukus jums reikės
dirbti tik astuonias. Dabar, kai jūs netenkate darbo, tai
turite gyventi iš savo sutaupu. Jei neturite sutaupų, tai
turite skolintis arba maldauti pašalpos ;-Soeialistai reikalauja, kad istatvmo keliu darbininkams būtų suteikta

!

O tada, tada—kas gali
su vyrais kariaujančių, it LAISVĖS VARPAS
Plauks į Nemunėlio šalį.
{knisą bėrė. Neprieteliai, ne- 1
Siame Jadvyygos Gražulienės Ten Jį naujo plėšt dirvonus,
vildamies nuo dviem pusėm
eilėraštyj, kuris buvo išspaus- ...
,
....
dinta:? Keleivio Nr 14, įsibriovę Kurt sodybų milijonus,
suremtais būti, he vien išgu
pora žymių korektūros klaidų,
ro, bet mažne visi galą gaO sutaupę mės skatiką,
to dėl jį čia pakartojame,
ivo; likusieji kulvertiniais žodis laisvė — nenukaltas,
Nuliedinsim varpą kitą
tenkino beišsprukusys nuo Neištirps kaip sniegas baltas.
Ir iškelsim virš pušyno
giltinės, palikę pilę, kurią Nepraūš audroms, nei vėjais.
Vilniuj—kalne Gedimino.
narsybė ir stangybė motriš- Nei padangių debesėliais.
kujų išplėšė jiems iš nagų.
Laisvė, laisvė—žodis šventas,
i ‘‘Nereikia taip pat užmirš Jos galybė neišsemta,
ŠEIMININKĖMS
ti nei r ašies kunigaikštienės žodis laisvė, tai gyvybė.
Lucko, Nastazijos Alelkie- Tai aušra, akių šviesybė . . .
žąsis su kopūstais
nės, kuri metuose 1504, iš Laisvės Varpas skamba, aidi, 7-6Kepta
svaru žąsis
girdusi platburnius pilėn Ten kur vergai tapo laisvi.
4—3 puodukai raugintų kopūstų
artinantis, kardą pagrobusi Tiktai mano tėviškėlėj,
1 šaukštas kmynų
i viena ranka, antroj sūnelį Ten iš bokšto jį iškėlė.
4 maži svogūnai
tuogimusi turėdamos, liepė Laisvės Varpę, kurs gaivino Druskos.
sukeltiems žemlionims ir Algirdo ir Gedimino
! Išplautą ir gerai nuvalytą
j vy rams visos apygardos ant
Stiprią dvasią mūs tautojb,
žąsį visą ištrinti druska su
lopišėliu prisiekti, jog pir- Būt laimėtoju kovoje.
kmynais ir padėti i šalĮ. Da
miaus visi galvas savo padės Kurį broliai fabrikuose
bar paimti įaugintus kopū
ir irose pilės lygiai su kūdi Darbo prakaitu veiduose
stus, įdėti riebalus ir su
kėliu užsiraus, nekaip ne- Paaukojo mūs tėvynei.
pjaustytus svogūnus. Viską
prietelfams pasiduos; apgu- Kad būtų skaidri gadynė.
tušinti uždai'ame inde, kol
jlusys tenai platburniai mi Bet tikiu'! ateis dar dienos,
suminkštės, tada prikimšti
mą votą pilę ne vien neisilauKai lietuviai stos kaip vienas, žąsĮ. Dažnai laistant kepti
ižė, bet patys pazomačiuose Panaikins vergiją baisią
kaistam krosny kokias dvi
Igalą gavo nuo vyrų, drąsiIr. grąžins tėvynei laisvę.
valandas.

namų narsia žmona.
♦ * *

Connie Nieholas. 45 mėty. nuteista už meilužio nušo
vimą sėdėti 42 metus, bet ji padavė apeliaciją i auk
štesni teismą ir iki teismo sprendimo buvo už užsta
tą paleista i laisvę. Po kurio laiko ji pati sugrįžo j In
dianos moterų kalėjimą, nes, sako, neturi lėšų gyvent.
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PAVASARIS
Pavasaris —
Dainuot ims alyva.
Upelė virpa — vėl gyva.
Padangių nemunu pietys
Eitena debesų lytis.

,

,
J

Pavasaris —
»s i
Berželio šakele srovena
Jo žalsvas kraujas — kraujas mano.
O laisvės nerimas lakus
Su vėju gairina laukus.

Ant balto debesio nutūpęs,
Tai gluosniu linkčioja prie upės,
Kregžde nuskrieja per laukus
Tas laisvės nerimas lakus.
O varpas šimtą kai tų šauks mane —

Vis meilę, džiaugsmą — meilę, džiaugsmą:
Laimingas būki, žemės broli!
Širdies žirgeliai duoda šuolį —
Be kelio, tako — per laukus —
Tai laisvės nerimas lakus!

Salomėja Nėris

Kaip moterys gynė Lietuvą

Daukantas pasakoja, kad
gindami savo namus ir lai
svę, senovės lietuviai mirti
nebijojo, nes tikėjo, kad,
įkritę tokioj kovoj, jie būsią
laimingi ten, kažkur aukštybėse? kur rasią baltus
drabužius, minkštus pata
lus, saldų midų ir grakščias
moteris, su kuriomis gerdami ir linksmindamiesi gulės
minkštuose pataluose kiau
ras naktis. Laidodami kri
tusį karžygį, jie giedodavę:
“Eik sau, varguti, į antrą
! laimingesnį gyvenimą, ka
me ne tu vokyčiams, bet tau

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
LIETUVA BUDO, Stepono Kairio ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
NAS. virš 20.000 žodžiu, 368 pus
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi
lapiai, kaina ............................ $4.00
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio
šeliais, iliustruota. 41$ puslapiu,
istorinis romanas iš žemaičių krik
didelio formato. Kaina ... t $5.50
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” ŽEMft DEGA, J. Savicke karo metų
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
minimai, 464 psl., kaina.__ $0.00
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Kaina -......................................... $6.00
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K. Žuko įmenės santvarka ir kodėl ji dar
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.
na .........................................
$5.00.
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kativokvčiai
amžinai vergaus/
- -—J---------ljšl-io meistriškas aprašymas, kaip
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
karui einant prie galo tūkstančiai
paruošė Anicetas Simutis, daugy
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
MIAMI, FLA.
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00
apie lietuvius visame pasauly,
464 psl. Kaina ........................ $6.50
J. Titinio 15
Banketas, skrybėlių paroda LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, SUŽADĖTINĖ.
$2.00
pasakojimų. 180 psl. Kaina
surinko ir suredagavo Jonas Ba BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
Moterų Klubas balandžio lys, 472 dainos su gaidomis. Ang nė apysaka, laimėjusi Nobelio preduotas kiekvienos dainos
m:ją. Kair.a ............................. $2.25
24 d. Rietuvių Piliečių Klu liškai
turinys, todėl tinka dovanoti ir
lietuviškai
nekalbantiems,
įrišta
be rengia banketą, kuriame 326 pusi. kaina ........................ $5.00 ŽEMAITĖS KAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu
bus ir skrybėlių paroda. Už
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
crvu žiu i įcia
ir
idnmipiicip MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim.
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
giaziausią ir Įdomiausią butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. kaina
......................................... ' 50 Ct.
Balys
ir
J.
Žilevičius,
326
psL
skrybėlę skiriama dovana.
kaina ......................................... $5.00. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Pa’-aš^ dr. D. Pilka. Pritaikinta
Motinos diena
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
•Amerikos lietuviams, 144 pusla
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
Gegužės 8 d. Moterų Klu- dedantiems angliškai mokytis, pių. Kaina ................................. $1.00
duoda ištarimą, angliškus pasikal. CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
,bas rengia motinų pagerbi bėjimus.
Kaina................... 75 Cnt.
trijose dalyse, kiekviena dalis po
mą. Kiekviena narė paga
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00
LITHUANIAN
mina skirtingą lietuvišką MARLBOROUGHS
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
vadovėlis lietuvių kalbos mo
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
kepsnį, taigi bus gausus bu- ras
kytis angliškai kalbančiam, 144
viškų ir kitu tautų valgių receptų,
getas. Nepamirškime atsi psl„ kaina ............................ $1.25 132 puslapiai, kaina.................. $1.25

lankyti.
Pirm. Jennie N. Nevis

AR ŽINOTE, KAD—

Apie Lietuvos
moterų narsybę Naujapilės motrišnarsumą pasakoja mūsų is- kųjų. Kad metuose 1267
Pirmutini pasauly dien
torikas Simanas Daukantas, melažionių vokyčiai, gudai
rašti “Daily Comant” leido
Jis kalba apie tai savo vei- ir tautoriai susitarusys viAnglijoje moteris Elizakale ‘‘Budas Senovės Lietu- są Lietuvą ir Žemaičius taip
beth Malet.
vių Kalnėnų ir Žemaičių.” nusiaubė, jog plėnys vienos
Nurodęs toj knygoj, kaip tų ant degėsiais tyruose jau
Aš NESU RAUDONA
laikų Lietuvos vyrai griovė lakstė, vienok ir tuomi dar
ir„.ard?. taranais-neprietelių nekakindamies
borėjo į
Plll£> /sal ™ums J"*™?“ Naujap.lę Įsilaužtų bet tę, y
. /
; . ..
• , i
n v L- •
ir motei-u vaidmenį tose ko- nai motnskosios, nenusaminedarbo pašalpa, kada jie nustoja darbo. Dabartiniu me-vose su Lietuvos ’ užpuoli-nusios toje rustoje dienoje
tu JŪS visi jauni ir apie senatvę negalvojate. Bet atsime- kais Jis rašo;
savo ukžs> artinantis neprie.
nate, kaip Lietuvoje seni žmonės dažnai turėdavo su ter-,
“Minavojat čia vyrų nar- teliams pilėn, liepė savo
bomis eiti šunų lodyti ir išmaldos “ubagauti.” Kiti vėl sybę; nereikia užmiršti nei vyrams iš pilies išeiti su ne
turėjo būti vaikų ar giminių karšinami, dažnai nepaken- motriškųjų, kurios ne vien prieteliais grumtis, kuriems
čiami. Jūs nenorėtumėte tokios senatvės sulaukti? Taigi namuose geidė vyrais va- išėjus, tuojau pilės angas
turite remti socialistų reikalavimus, kad būtų Įstatymo dinties, jog tenai jų darbus užrakinusios, lipo pačios
keliu Įvestos senatvės pensijos. Ir aš tikiu, kad jūs tokias atlikdavo, bet ir karėje vy- ant pilės sienos ir nuo tenai
pensijas gausite. Kai jūs susergate, tai turit paskutinius rams lygintis norėjo.
Čia vylyčias ir akmenis svaidė
centus išleisti gydymuisi. Bet vokiečių socialistams reika- £ana bus tiktai priminti ant neprietelių, pasieniais

laujant Vokietijoje jau Įvestos vadinamos kranken-kas■ ■■ ....... —
=
šen, kurios apdraudžia privalomai sveikatą ir suteikia tvarkys pasauli, kad jame būtų geriau gyventi. Mes Ne
darbininkams nemokamą gydymą ir ligos pašalpą. Yra tuviai turime specialius uždavinius. Čia Amerikoje turidaug geių sumanymų, kurie su laiku virs Įstatymais ir me aiškinti ateiviams mūsų gimta kalba, koks darbininpagerins darbininkų būvi. Bet per kitų malonę jūs tų pa- kų supratimas yra būtinas. Kad jie dėtųsi Į unijas ir negerinimų negaurit. Darbininkai profesiškai turi jungtis būtų “skebais,” turime aiškinti mūsų gimta kalba, kaip
Į unijas, ekonomiškai,—i koperatyvus ir politiškai—i par- apsisaugoti nuo daibdavių sauvaliavimo. Iš kitos pusės
tijas, turi aktyviai dalyvauti ir veikti per išrinktus atsto- mes palikome mūsų tėvus ir brolius Lietuvoje, kuriuos
vus Į įstatymo leidimo institucijas, kad Įstatymo keliu turime paremti jų kovoje prieš caro valdžią ir žandarų
pagerinimai būtų Įvesti. Socialistai tuos reikalavimus bei kazokų gaujas. Lietuvių socialistų partija Amerikoje
kelia, to dėl turite dėtis prie socialistų. Ko daugiau dar- jums nurodys, kaip tai atlikti. Tegyvuoja darbininkų
bininkai bus apšviesti, to lengviau jie pasieks laimėjimo! vienybė! Tegyvuoja socializmas!
To dėl visi turime šviestis ii- lavintis kiek kas galim. Tik
Susirinkusieji smarkiai plojo, kai Balvočius užbaigė
apšviestoje visuomenėje galimas geresnis gyvenimas ir kalbą.
geresnis krašto tvarkymas! Apšviesti darbininkai per-J
(Bus daugiau)
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Simone Signoret gavo Oscar dovaną kaip geriausia
1959 metų aktorė. Ta pro
ga ji aiškino spaudos atsto
vams, kad nei ji, nei jos vy
ras dainininkas Yves Monland, nesą komunistai.

DEMOKRATINIO

SOCIALIZMO POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta' knyga, 250
puslapiu. Kaina .......................... $2.50

PRADAI. Populiari ir naudinga
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

.L KISS IN THE DARK. .T. Jazmino
anglu kalba sodrūs vaideliai. Kai
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos nena kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, ka jis ir
štais viršeliais ........................ $1.00
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 433 ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
puslapiai. Kaina.................... $5.00.
manas iš Žemaičių Kalvarijos nraeities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.
toks tvanas bū'.i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.
NEMUNO SCNCS. Andriaus Valec
ko romanas i§ 1035 metų Suvalki SOCIALDEMOKRATIJA TR
BOL
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380
jausiomis žiniomis papildyta tuo
psl. Kaina................................ $3.00.
liausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.
NEMUNO SŪNŪS. And-iaus Valus- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
ko romam antroji dalis, 426 pus- j rašė E. Vandervelde, vertė Vardu,
lapiai. Kaina ............................ $4.00
nas. Kaina............................ 25 Cnt.

UETUVIŲ LIAUDIES MFNAS, jo TAVO

KELIAS

1

SOCIALIZMĄ.

meninių formų plėtojimosi pagrin
Pamšė Leonas P.liumas. Trumnas
dai. Pa’,liūs Galaunė, didelė kny
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
ga su daugvbe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina .................... $8.50 JUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU TAKELIU,
K.
B.
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
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.
labai daug informacijų, 96 psl.
RĖŠ, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.
Kaina .................................... 50 Cnt
VI.IKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
ra vienybės. RO psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ........................ $5.00 SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI.
priklausomybės galo 1795 metais.
RTAUS VIETININKAS? Parašė
Parakė Jonas Karys, daugybė pa
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
veikslų, 396 psl., geras popierius,
pažinti. Kaina ........................ $1.20
kaina ......................................... $10.00
MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putlno-Mygos trilogiška istorijos kronika, 73
kolaičio romanas trijose dalyse.
psl.. didelio formato, gera ponio,
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
ra, kaina.................................... $2.50
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža

KODftL Aš NETIKIU I DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

dėjo

kunigystės dėl moterystės.

Visos trvs dalys įrištos { vieną
knygą, kieti virfci, 631 puslapis.
Kaina ..................................... >6.00.

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

------ :

So. Boston, Mass.

“Amerikos Lietuvių Laikra
Dorchesterio Lietuvių Piuraėio retu mūsų salvėmis
Klubas šį šeštadienį, Sandaros Moterų Klubas Tokią antraštę Boston ščiai” suklaidintas, nes ten BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
LAISVES VARPO
GARSINIMAS
pasisekimu visais atžvil- balandžio 23 d., Strand Ca- sekmadienį, balandžio 24 Traveler parinko balandžio, pusi. 88 “Naujoji Gadynė
VAIDINIMAS
giais. Publikos į vaidinimą
So» Bostone ren- d. 5 vai. vakaro Sandaros 4 d. pasikalbėjimui su dai- ^klaidingai pavadinta “NauATGAIVINIMO LAIKAI'1
Nuo praėjusio pavasario fusjj-įnko tiek jog neužteko
Whist party ir Blitz par- salėj (124 F St.) rengia po- lininku Juozu Pautienių jo ja Gadynė”. Minėtoj knylig šiol Bostono ir apylinkės sėdimų vietų.”
Pradžia 7:30 vai. vak. kylį našlių karalienei pager- parodos atiradymo Bostone goj yra daug vertingas me- j'dtįįsįar^jX»2aibūtųr
iešpaties veido atlietuviai turėjo daug Įvairių , So Bostono High School Bus gerų užkandžių ir dova- bti.
proga. Ir tikrai J. Pautie- džiagos apie Amerikos lie- kad at-ų.. nuo vieš
jis siųstų
parengimų, tačiau vaidinij 200 sėdimu vietų.
^isi kviečiami atsilan-| Kviečiami visi kas tik gali nius teptuko nevartoja ir tuvių spaudą, bet vra ir,
1 Jėzukad
__ ___
_ kurį
Kristų.
‘
daiymo nebuvo nė vieno . Šią jos nebustuščios jei Chca- kyti.. įžanga 50 centų. Iki atsilankyti Sandarietės vi- piešia granduku ar net irįklaidų, kurios gal būti buvo
įki vįl*
Italbėfar- gos pavyz
navv^Hvin
pasimatymo!!
sus maloniai priims
piiims ir gar-pirštais.
gar- piritais, Illinois Meno Dr-neišvengiamos tokios rūšies į jęs Dievai BuoUa«Iži.j vVų^ivo iveaspragą išlygina Laisvės Vardžiu Rsdtnnn
Bostono «•
ir Pasimatymo
tųjų pranašų turna." —Ap. Darbai
džiai pavaišins. Po vakarie- ia už savotišką piešimo te- piimame leidiny.
S:19:-2I.
pas, kurio pastangomis atei- apylinkės lietuviai rinksis į
Komitetas
chniką J. Pautieniui net
Ž-i*
nės bus galima pašokti.
nantj sekmadieny balandžio .vaidinimą.
DEŠIMTS dienų po to kai mažas
pulkelis išlikimų mokytinių stovėjo
premiją
paskyrė.
24 d. 2 vai. po pietų High
i
Komitetas
bežiūrėdami i dangų ir besistebėda
J. Kačinskas dirigavo
J. Arlauskas ligoninėje
mi įvvkiu, kokiu jų mylimasis Vieš
School salėj, Thomas Park,
pats buvo kūnu paimtas iš jų tarpo
Bus
didelis
banketas
savo
Fantazijai
So. Bostone įvyks įdomus i
oran-, ki debesyse, jie buvo nuste
L. Židonytes paroda
Plačiai žinomas visuome- ir
Išėjo Enciklopedijos
binti kitu stebuklingu pasirodymu,
ir retas vaidinimas. Bus vai- ■
buvo tai Sekminių diena, ir jiems
ninikas Juozas Arlauskas
20-sis tomas
dinama P. Vaičiūno 5 veik- Cambridge Lietuvių Pilie- Cambridge turi gerą sim- Nuo balandžio 3 iki 17 d.
.
belaukiant ir besimeldžiant viršutidtSlgUlė į Carney ligoninę n'r.me kambary Jeruzalėje, jų tarpe
smų komedija “PrisikėliKlubas (163 Harvard foninį orkestrą-Civic Sym- H;nrf men0 lerejoje buv0
j apsireiškė pati Dievo galybė. Tai bu
sveikatai
ištirti.
Išėjo Lietuvių Enciklope-.
vo jiems duotasis Jėzaus pažadas ir
mas”. Vaidins Hartfordo St.) sj sekmadieny -balan- phony Orchestra, kūno protam pažadui įvykus, jų protai buvo
lietuvių dramos studija, va- džio 24 d. savo patalpose gramose atliekami ne tik Jž*Xnriės\'ūrinių iparod“
20-sis tom^, kuriame
apšviesti ir dabar <ie galėjo daugiau
Vilniečių padėka
ką suprasti anie būsimus dalykus ir
dovaujama režisoriaus Ipo- reV^a vien3 gražiausių pa- -senųjų žinomųjų kompozi- kurio4 buvo rodoma 12 bai«ta raide M ir P^dets
apie tai, kas turėjo įvykti sulyg <iiephpu arba nutarimu.
lito Tvirbuto, visiems gerai silinksminimų. Bus įvairi ir torių kūriniai. Orkestras piešinių į. u tapybos darM
.
p
Vilniaus Krašto Lietuvių ‘ viskuoju
Dar prieš Sekmines jie buvo jsitikpažįstamo iš tokių pastaty- graži programa, skanus vai. stengiasi duoti progos pasi- į
*
**
Raidę M redagavo Pra Sąjungos skyrias valdyba rirę. kad jų Viešpats turėio sugrjžti.
..
•
o
t»
Angelas buvo pasakęs, kad “tas pats
mu, kain “Vincas .Kudirka” S*ai ir gėrimai. Mūsų klube reikšti ir šių dienų kompo__________________
nas Čepėnas, raidę O—dr. nUOŠŪ
UŽ131 dėkoju bo. £10- • Jėzus taippat ateis,” kaip jie matė ji
Juozas Girnius
“Pažadėtoji žemė.”
moki $3, bet gauni už $6, to zitoriams. Jis sumanė į prostono Lietuvių Piliečiu Drau-. ?*»««
“** j
Bet tik po svenJ. Kačinsko kūriniai
<)S1OS riva ios gavimo per Sekmines,
Kaip visuose, taip ii' šita gijos valdybai už $25 auką |,
t,
♦
... .
■ dėl visi ateikite į šio sek- gramą įtraukti kasmet jam
J jie tepradėjo, sunrasti ką tikrybėje
par radiją
Reikiamu vaidinimu bus madfenio banket
nauj kūrini.
zvr o-j -it
i -x • reiš'ia jo sugrįžimas. Ju tikėjimas
me
tome
yra
aibės
žinių
atis:1-Iki pasimaty- k šia? ™
'proga
(V. Sidzikausko paskaitai buvo pajudintas tokiu staigiu ir neti
jų Viešpaties tarnavimo pasi
Balandžio 4 d. vakare jie lietuviškus dalykus.
išnuomotos salės nuomos kėtu
baigimu. ir tai atsitiko pirma ne
nas ir plačiau paminėta Lais- mo banketebu™. dTuota musų kompoai- Harvardo universiteto radi Maža pastaba. Nespėjau nuolaida).
kain galėjo įvykti daug Dievo pa
žadų apie Mesiio darbą.
jo
stotis
WHRB
vedėjas
tuviso
tomo
peržiūrėti,
bet
Valdyba
vės Varpo visuomeninės ir
S. Janeliūnas toliui Jeronimui Kačinskui,
Bet po Sekminių jię jau nebeturėjo
abe.iolių: nes dabar jie žinojo kad
kultūrinės veiklos ėešcri,.
-------------------------kuns Pa^ė simfoninę fan- rėjo pasikalbėjimą su kom- j>usl. 58 pastebėjau parašyMesijas turėio vėl ateiti. Dangu-s bu
vo paėmęs jj ir turėjo laikyti ji. ne
Penktas subatvakaris
metų sukaktis. Tai parengi- Treiniai turi trečią dukrelę ^ziją ir balandžio 10 d. pozitioriu J. Kačinsku ir bu- ta, kad Lietuvių Darbininkų
ant visados, o tik “iki visų dalykų
mas, kuris turėtų sutraukti
-------koncerte, ją pumą kartą at vo grojami jo kūriniai: At- Dr-ja leido Brooklyne “Nauatnaujinimui, apie ką Dievas yra
visų savo šventųjų pranašu
ne tik Bostono, bet taip pat Irena ir Apolinaras Trėi- tekant, pats oikestrui din- spindžiai (fortepionui), ją Gadynę”. Klaida: Ta Penktasis subatvakaris L. kalbėjęs
burna, nuo pasaulio prasidėjimo.’’
T.
S.
namuose
bus
šį
šešta

Lento
(simfoniniam
orkesdraugija
leido
savaitraštį,
Taip. visa. kas buvo pranašų apskelb
kaimyyniniu kolonijų lietu- niai balandžio 11 d. susi- &av°- Kitus daiykus .atlieta apie Mesijo darbo didumą, dar
dienį,
balandžio
23
d.
7
vai.
trui)
ir
keturios
miniatūTuris
vadinosi
“
Naujoji
Gavius.
‘
~
laukė trečios dukreles.
kant dingavo nuolatinis diturėjo įvykti.
dynė”. Enciklopedijos ben- vakaro..
.-v
ngentas V. Manusevitch. ros.
(Bus daugiau)
Kai Lietuvių Scenos Dar----- --------------------Jame p. J. Kapočius kal Norėdami daugTau sužinoti šiuos
buotojų Sąjunga Chicagoje Mišrus choras Worcestery
Muzikos žinovai tevertiir kitus dalykus iš Biblijos, gausite
bės apie spaudos techniką veltui,
kreipkitės:
pastatė P. Vaičiūno “Prisi-------na tą kunnj is esmes, o as
ir būdinguosius knygų spau
L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Avė.
COSMOS PARCELS EXPRESS
kėlimą,” Naujienų dienraš- Bostono Lietuvių Mišrus
pažymėsiu, kad ir po
sdinimo nuotykius, o moky
Chicago 8, III.
tis rašė: “Tai buvo nekas- Choras, kuriam vadovauja Bacho simfonijos Nr 3 ir
tojas D. Giedraitis pasiro
CORPORATION
dieninis ir nekassavaitinis komp. Julius Gaidelis, ge- yPac P° Mozarto ramaus
dys su savo kanklininkais.
TRUKŽOLĖS
(Licensed by INTOURIST)
įvykis teikęs džiaugsmo kie- gūžės 1 d. dainuoja Worce- švelnaus koncerto fagotui
Po programos kavutė.
Trukžolių šaknis
krienam ... V a i d i nimas steryje.
“kusl J; Kaemsko FantePASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR
nuo
patrūkimo, po
GIMINĖMS J BET KURIĄ SSSR DALĮ
zija perkele klausovus 1 vi
Krūtine skaudėji
Šeštadieninė mokykla
,•<^331133323333
sai skirtingą garsų pasaulį
mo, palengvina atSiuntiniai Apdrausti •
Pristatymas Garantuota*
dirbs balandžio 23
■ '?»
kosėjimą, suteikia
ir jis turėjo būti gražus, įs
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
prakaitavimą
ir
;
Mokyklos
vedėjas
prane

pūdingas, jei jį atlikus buvo
priduoda geresnį
Rašykite
arba
aplankykite
Jum*
artimiausiu*
ša, kad mokykla dirbs į p- •
smarkiai plojama ir tą da
apetitą. Svaras
MŪSŲ
SKYRIUS:
rastu laiku ir šį šeštadienį,
*■
A.LAL10
rė amerikiečiai, nes lietuvių
83-00.
balandžio 23 d.
NEW YORK 3, N. Y.
mažai tesimatė. .
39 Second Avenue
Tel. AL 4-5456
žemuogių Lapai
Laukiniu
Lietuvių-Anglų ir
CHICAGO 22, II.L.
2222 W. Chicago Avė.
Tel.
BR 8-6966
nuo kruvino viduriavimo, nak
Koncerto antroji dalis CLEVELANŽ) 13. Ohio 2683 W. J4th Street
Tel.
TO 1-1068
tinių prakaitavimų, gydo užsiAnglu-Lietuvių
buvo skirta Dvorako sim
PATERSON 1, N. J.
99 Main Street
Tel
MU 4-4619
senėjusias
žaizdas ir valo krau
Jieškojimai
Kaina $14
LAKEVVOOD, N. J.
126 4th Street
Tel. FO 3-8569
fonijai Nr 7. Bendrai buvo
ją. Svaras $2.00.
VINELAND, N. J.
West Landis Avė. (Greek Orthodox Building)
Pinigu* siųsti karta su
gražus koncertas. Malonu,
Mes nesiunčiam per C. O. D.
DITTSBURGH 3, Pa.
1015 East Carson St.
Tel. HU 1-2750
Paieškau savo vyro brolio MYKOLO
užsakymu
kad jo aktingas dalyvis buDAMBRAUSKO. Jis pats ar jį ži
VVORCESTER, Mass.
22 Carlstad Street
Tel. SW 8-2868
Alexander’s
nantieji prašom rašyti:
NEW HAVEN, Conn.
6 Day Street
Tel. LO 2-1446
| vo ir mūsų kompozitorius.
Dr. D. PILKA
Mrs. Dambrauskas
395
Broadway
HAMTRAMCK, Mich.
9359 Jos. Campau
Tel. TR 3-1666
3201 Green Point Avė.
| Sėkmės ir ateityje!
546 E. Broadvvay
South Boston 27, Mass.
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street
Tel. FI 6-1571
Lcng Island City, N. Y.
So. Boston 27, Mas*.
s! Pažymėtina, kad čia miVineland, N. J skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais
*2ffiEgEEgHgKEgEggEEgsEčižEgEEEEsgKggH^sE«isggKgEgEgKSE^(nimame orkestre groja ir
ir sekmadieniais
----- --------------------------- —« smuikininkas Izidorius Vasyliūnas.

«
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ties

Al

VIETINES ŽINIOS

Dailininkas, pabėgęs nuo , dradarbis, matyti, buvo Pražuvo kaip kryžuotis
Lavinsko knygos Žalgiriu.
raudonųjų, piešia piritais Frank

iii

pagerb*
nailių karalienę

Kortų vakaras

IV

Puslapis septintas

KELEIVIS, SO. BOSTON

No. 16, Balandžio 20, 1960
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ŽODYNAS

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA

• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rasto, 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 230 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 KASMIRO 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 vyri) marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70
— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams)
.. .. .. $29.00
3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust.
3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.
• STANDARTO PAKETAS
AD 702 (moterims)................
$29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 216 jardų bovelninės medž. bliuskai. 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių
• AKORDIONŲX didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00

NAUJOS

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
DABAR JUS GALITE
APLANKYTI
SAVO GIMINES

LIETUVOJE
,

S

SI Reservoir St. CAMBRIDGE, Mau. Tel: KI 7-9705

ir greitu

PAVIENIAI AR GRUPĖMIS

T. J. Kučinskas,

mūsų

uU

firmos

patarnavimu.

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

NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CH 3-2583

Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6., sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. pe pietų. Tiktai vyriausioje ištaigoje

MOŠŲ SKYRIAI:
141 Second Avenue 139 Rnvmond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 I.ilersry Rd.
NEW YORK CITY
NEWARK, N. J. llIARTFORD, CONN. Cleveland 13. Ohio
Tel. GR 5-7430
I Tel. MArket 2-28771
Tel. CH 6-4724 ITel. TOwer 1-1461
332 Fillmore Avė-1 359 West Broadwav I 11339 Jos. Campau Į 632 W- Girard Avė.
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa.
Tel. MOhawk 2674 I Tel. ANdrew 8-5040 |Td. TOnmsend 9-3980 Tel. WAlnut 5-8678
2134 W. Chicago Ave^ CHICAGO 22, III., TEL: Mekens 2-8232
3216 Sunset Blvd. LOS ANGELES 26, Calif., Tet NOrmandy 5-9887

740 W. 34th Street,

Chicago 16, III.

ItlS
Ki r

•. : T

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

. . . padeda keliauto- •
jams jau nuo 1898 metų.
/

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenki itų 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.

9

PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

COSMOS TRAVEL
BUREAU, Ine.
45 West 45th Street,
New York City, N. Y.
Tel. CI 5-7711

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

13S We*t 14th Street,

k. -XA
••

(

j COSMOS

(Offisas atdaras visa laiką)

patikimu, kruopščiu

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ

FR KITAS U. S. S. R. VIETAS)

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų,
Į MES PADEDAME JUMS
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas,
į SUTVARKYTI VIZŲ IR
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
į KELIONIŲ REIKALUS.
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po
(Informacijų dėl vizų reikalavimų į priedanga dievystės.
/ ir rezervacijų, prašom rašyti 5
Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
į
arba kreipkitės:

ŽEMESNĖS KAINOS
MAISTUI.
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.

Pasinaudokite

UM

COSMOS TRAVEL
j BUREAU,
Ine., New Yorke,
į
• kurie tvarkė jų keliones j įvairias i
7 SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.

TAZAB

» i

knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą
parašyk ir tą įdomią knyga gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th SU Long Island City 4, N. Y.

t Tėkštai.čiai pasitenkinusių lanky-£
r
tojų sako apie
anie darbingumą
}

TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MOŠŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS PREPARATAI, DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

1

Kas skaito rašo, duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO

Ž-i*

X

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, aniclėja

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

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

vas dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deibndai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

. SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa ateičiaL
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesi.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRARAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki
gilios seaatvės-

«Wt
• <t

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
* Bet kokiai pramogai biletų
* Draugijoms įstatų ar blankų

Dauglau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite ganti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centrą. Raiykite tokiu adresu:

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską
ir prisius. Prašome kreįptis šiuo adresu:

Dr. M. J. VINIKAS

“KELEIVIS”

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

836 E. Bro«dway, So. Boston 27, Mas*.

..A.
H’

f €•)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis aštuntas

No. 16, Balandžio 20, 1960

ganizacijoje. Jis mielai pa RADIJO PROGRAMA
tarpininkauja
lietuviams,
kai jie turi kokį reikalą gu- Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Nąujoj Anglijoj
bematūroje.

JIE DALYVAUJA KELEIVIO BANKETO PROGRAMOJE

PRANEŠIMAS

Ar turi bilietą KELEIVIO' banketui ?
Ar jau turite biletą i Keleiv.o sukaktuvini banketą,
kuiis bu* So. Bostono Liet; via Piliečių Draugijos saIčj (36S Broadvvay), gegužts 1 dieną 5 vai. vak.?
Jei netuiite ir rengiatės
jame būti, prašome nedelsiaut juo pasirūpinti. Tą pacaię Luste tikras dėl vieto.- ir palengvinsite rengėjų
ca.ba. 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 Ave.
Nonvoode: F. Ramanauskas, 65 Tremont St.
Brocktone: J. Strumskis,
109 Ames SL

BUS GERAS DAINŲ
KONCERTAS

KELEIVIO BANKETAS
JAU ČIA PAT
Mielas bičiuli, ar jau Įsi<di7 'bileta V^mOsąi laikrašcio Sukaktuvini banketą?
'.
. j ,
. ' .
- ei ga.esite dalyvauti, tai
birute malonus įsigyti biletą anksčiau. Tuo• palengvaisite rengėjų darbą.

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, \i
a auskienė ir Irer.a Mickūnienė. Deši kių.
nėj komp. Julius Gaidelis, trejetuko vadovas. .>:r i.«. aug nas girdėjo tas trys dainininkes
Šiuo būdu siuntėjams su
dainuojant, bet kas girdėjo, visi gražiai alsi!, ia ap:e jas Keleivio ban* ete turėsime progos sitaupys daug išlaidų. Gali
ju dainę pasiklausyti ir jomis pasigerėti.
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž.,
VV. Gorski—gubernatoriaus dos sekretorių. Iki šiol jis odų, megztinių, itališkkų ki
J. Gaideliui įteiks premiją
spaudos sekretorius
! uvo spaudos sekretoriaus limų ir lovoms užtiesalų,
adėjėjas. W. Gorski
Go.ski yra skal elių ir kt.
Jau rašėme, kad komp.
U • y'", • V V • U • «. • U-V
V V Iii 1 ct ll* VV. Gorski pas- ietuviu kilmės ir uoliai da- j
(Skėlb.) (—)
S? SSkiltas g^en aloriaus spau- gyvauja Lietuvių Vyčių or-

, t*^!**““*? “
d- 3 vaL P°
Jwdon sa- olino bibliotekos paskelbta
lėje’ kur yra New Erg-konkusrą: Jo kurinis buvo
land Conservatory patalpos, pripažintas geriausiu ir jis
pabaltiečių
Draugija laimėjo piimąją premiją,
rengja ti’ečiąji šių metų se- įdomu pažymėti, kad sprenzono jjOncei^ kurio prog- dejų komisija buvo sudary
ramą
Kanados Esčių ta iš žymių muzikos žino-

>
i
i
•

i
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

IR Į KITAS SOVIETU VALDOMAS SRITIS
Kvjt čuuTie Vi/us naudotis greitu
I alM i.uviniu ratikiir.os įstaigos

I

Taisome, šingelivojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.
\ pskaieiuojaroe iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.

“KELEIVIO” SUKAKTUVINIS BANKETAS

B The Apothecary

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

Lietuviška Tikra Vaistinė

GEGUŽĖS 1 DIENĄ PRADŽIA 5 VAL. VAK.

Į

v. . - ■ ■•'■•rt: :~T5raiiii

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway. So. BOSTON 27, Mass., Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
kitas Rusijos valdomas sritis.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.

I
*•

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir. taisau
; viską, ką pataisyti reikia. į
Naudoju tik geriausią
j

medžiagą.
JONAS STARINSKAS

t

3

220 Savin Hill Ave.

«

Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

*

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

I

" ■ arssT-

Lietuvis Plumberis
Ulieka
visokius
“plumbing”iiejaus ir gazo vamzdžių įvedimo
r taisymo darbus. Kainos priei
>amoa. Pirm negu kų darote, pas
ambinkit, paklauskit mūsų kainų
TeUfoaaa CO 5-583»
Mt. Veruou. Itorshester, Mass

t

B»«sss<ssssrrfrsi

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

64.34547 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12. CONN.
Telef. CH 7-5164

yra gerai už>irekomendavusi ir plačiai žinoma savo iljra praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu.
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-fi savaites, oro paštu per 10-12 dienų.
Aplankę mūsų krautuvę, rasite dūlei) pa-irinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamybos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis Vaino
mis. Be to, čia pamatysite dar daug ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.
Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100% vilnonės
angliškos medžiagos .'.-kiems kostiumams—$05.00. taip pat grynos viinos medžiagos 5-kiems kostiun an- ž S55.OO. akordeonai nuo $75.00 iki $H80.O0. 20 svarų cukraus už $10.00 ir dar dauk kitų. Reika'su'i’e MCSU KATALOGŲ. J čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. apdrauda ir viskas kita.
Jūsų patogumui, įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite
mū ų firma, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžiningą patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo B:30 ryto iki 0:30 valandų vakaro:
Velėja- MYKOLAS GURECKAS
Šeštadieniais min 9 vai. ryto iki I vai. po pietų.

REALTOR
597 E. I»roadway
South Bostone
gaukit nuo V iki 7 vai. vak.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN i5-0039

i

PAMALDOS LIETUVIAMS
VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI
EVANGELIKAMS
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!
Km sekmadienį, 12.00 vai
Iš toiiau siųskite siuntinius mū.--ų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie
Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
P»b->r gaiima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tek tuviams protestantams. Pamal
na derėję, kurio dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
das laiko teologas A. JURfi
22 svarų siuntinius.
HTUGt IJFVi'Vlibb \ KREIPKITE LIFTITVHRA1
NAS.
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
A. Jurėnas yra Ilarvardt
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
universiteto
doktorančas ir ver
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo či Šv. Raštą į lietuvių kalbą.
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDĖJAS; JONAS ADOMONIS

Ofiso vatando--: nuo 2 iki-4
ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN S-1320

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
~~ Valandos: 2—4 ir 6—8
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

495 Columbia Road
A —a«
IT_1______
Arti
tpnain S vurncr
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatų
pritaiko akinius
VALANDOS: nuo 2—t, nuo 7—8

534 BRO A D WA Y
SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L- Pašakarnis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau
%

Parduodame (ibiai vaistus, išpildome gydytojų receptus t; turinif vi;->j« gatavus vaistus.
'lunt.ie vaistų ir,vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir kitus krantus, kaip neniekiną, streptomiciną. rimifoną, ir vai
stų nuo n amai izmo. atraa'if.. strėnų gėrimo ir kitų ligų.
Jei reik vais* u - eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard. R S.. Reg. Pharm.,
382a M BROAIA7AY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N S-6020
Nilo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

Biletų kaina $3.00. Jų gauti galima Keleivio administracijoj, Worcestery
pas J. Krasinską (85 WardSt., tel. PL 4-4234), Lavvrence pas M. Stonie (57
Sunset Ave.), Norvvoode pas F. Ramanauską (65 Tremont St.).

397 A WESTBROADWAY
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

Praną Lembertą

DR. D. PILKA

FORTŪNA FUEL CO.

J

kreipkitės į

____

i

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

namus, ūkius, biznius

GR 9-1805 ir AN 8-9304

: General Parcel & Travel Co., Ine. i

i1

Kas perka ar parduoda

»

Čia dar norime pranešti, Moterų choras.
vų:
Bostono universiteto i
Pristatymas garantuotas
Siuntiniai
apdrausti
•
kad, be gražių ir gerų dai-.
vra
t
_ profesorių Malloy Miller ir i
r.ininkiu trejetuko su jo va- ,Q-,
.
Gregory Tucker ir Harvar- i»
Du hrol’ai lietuviai
: i nv 'i.tgu. *»<!:» ir kitokių daiktu pigio- |
j; i
(lovų komp. J. Gaideliu,
, •
.
vadovftlliamas do universiteto prof. komp. J• Titriire
''baries
ir Peter Kislauskai
u rišku deiman’inių stiklui piauti {
mis kainom'
t iav.
Garantuojame
gerą darbi
banketo programoje dalvj- •
rnn Walter Poston.
: ž šUtkę. Siunčiame su Inturisto leidimu. ♦
•riežtuku n <
j - . X- k * garsaus estų dirigento LDO
Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
vauja Giedre ir Gintarą* kasėmės
Balandžio 27 d. bus pre- t»
Karosai, gabaus atžalyno
T. ,
mijos įteikimo iškilmes, joatstovai. Neseniai
buvusiose
' .J18 .į“ ?J°.
.
„ ,
‘ gastrolių gg kyg pįrma kartą atliktas
KAIP TIK JI.IMSt
♦
"
I
jaunųjų talentų varžybose Amenkoje ir Kanadoje su
J
kj^
• 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 J
The Baltic Fuel Co.
giedre buvo pripažinta ge- dideliu pasisekimu.
dabar pristato aliejų
xl. .
.
Įėjimas veltui. Neabejotiriausiai skambinanati pia ~
Įstaiga atdara:
gesusiai
Tomporitori
“
kūna
’
kad
toje
Ukilmžje
pa
’
visame Bostone
nu, o Gintaras
i«
Kasdien 9 A. Y. - f. P. M.
•
žemos
kainos
griežiąs smuiku. '
nuiI1^noni* KU' norės dalyvauti ir lietuvių
a dieniais, S A, M. - 1 i’. M.
i
|
—
vamnuų apiaraavintas.
Visi banketo dalyviai bus
''
didesnis skaičius, pažiūrėti,
i
!
Vedėjas: M. Kavaliauskas
• 20 metą patyrimas sc alie
nufotografuoti.
i Pabaltiečių Draugija nuo- kaip amerikiečiai pagerbia
jaus krūsnimis
------------------------------širdžiai kviečia lietuvių vi- miusų kūrėją r pasiklausyti
• Darome visus įrengimus
suomenę gausiai atsilankyti.
kaitą atliekamą pre•
Veltui Hvalome ir aptar
Lawrence ruošiasi į banketą
mijuotą kurini.
_______
Šitos draugijos jau eilę
__________ ___________
naujame "burnerius.”
TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Apšildymas Jums bus pigesnis,
Mūsų bendradarbis Law- metU rengiami koncertai viTurėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
iei šiais metais šauksite
rence, Mass., drg. M. Stonie suomet buvo aukšto lygio Susirinkimas Žalgirio mūšio
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku
BALTIC FUEL CO.
praneša, kad sukaktuvinia- to dėl nėra abejonės, kad sukakties minėjimo reikalu
UŽ SPECiALINę KAINĄ $275.00
GR 9-5590
me Keleivio bankete gegu- ir šis koncertas dainą mėgsžės 1 d. So. Bostone bus ir tantiems suteiks daug malo- Amerikos, Lietuviu TarvGERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
I
141/2 CENTŲ Už GALIONĄ
lawrenciškių “visas būrys.” numobos Bostono skyrius šį penk- į
Apsidrausk
------------------------------tadienį, balandžio 22 d. 8
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Valeikos nupirko 4 biletus Kontrimai Velykas praleido vai. vak. Lietuvių Piliečių
aptarnavimas visiems mūsų reguliarišDraudžiame nuo polio, viso
Draugijos salėje kvieč i a
---------Į
Baltimorėj
kiems
aliejinio
kuro
kostumieriams
kių kitokių ligų ir nuo nelai
draugijų atstovų pasitarimą
Fr.
Valeikų šeima iš
---------(ugnis, audra ir kt.) ..
mių
Žalgirio mūšio 550 metų
Cambridge, Mass., žadėjo r,
.
TZ , .
Visais
insurance reikalais
atsilankyti Keleivio sukak- . 10nis
on n m as su sukakties minėjimo reikalu.
kreiptis:
45 DORSET ST., DORCHESTER
tuviniame bankete ir pasi- f p°J? e -v
uvo
Visos draugijos _prašomos
BRONIS KONTRIM
rūpino iš anksto įsigyti ke“.S?
Nakti, Sekmadieniais ir švenr
C1 IT ii 79/)/f
tadieniais
ŠAUKIT
Lrh
O-IZU^
Justice
of thePeace——Constable
ir žentą. Ten Kontrimas mi- šomi dalyvauti visi, kam tas
tu l iūs biletus.
Nauji šilto oro, garo >'r karšto vendens boileriai įtaisomi iš
598
E. Broadway
rėjo ir savo gimtadienį.
reikalas rūpi.
pagrindų.
So. Boston 27, Mass.
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Bendraujame per laikraštį, o dabar turėsime progos susitikti akis į aki
susipažinti ar atnaujinti senas pažintis ir prie gardžios vakarienės pasigėrė
sime puikia meniška programa. Keleivio banketai yra retas įvykis.

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.

•MMMMMOoouoeeeoooeeoc

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius,
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAI)WAY
SOUTH BOSTON. M ASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai
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I

