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55-IEJI METAI

Kaina 10 centų

TURKUOS JAUNIMO MAIŠTAS
PRIEŠ VALDŽIĄ DAR TĘSIASI

Banketas praėjo širdingoje
nuotaikoje
Turkijos Jaunimas, Karėjos Pavyzdžiu, Nori Pašalinti
Įsipvkusią Vyriausybę; Ksuriuomenė Išsaugojo Men
Sekmadieni, gegužės 1 d.
savaitraštis “Keleivis” mi
deres Valdžią; Bruzdėjimas Betgi Nesiliauja;
nėjo savo 55 metų sukaktu
Jaunimas Nori Demokratijos ir Laisvių.

ves. Minėjimui buvo su
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mūsų miesto ir artimųjų
ruo ligos senelių pensinin-{ šią savaitę daugumoje
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kų. Vyriausybė tam Įstaty- j arabų valstybių uostų laivų
apylinkių, bet ir iš tolimes- Amerikoje laiko dali
nių vietovių, o vienų svečių turto tabako įmonių šėruo- demostracijos.
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darytu per socialinio drau- ro atsikeršydami už Egipto
atsilankė.
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Į Ameriką po antrojo pašau- siaunmo , komunistų valdo draudžant bet kokius susi
mo
Vietnamo
atsiųsti
agen

jo, kad vyriausybė šiomis D v
. v .
i
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Iš Turkijos praneša, kad
dabar verčiasi sveikatos ap pradeda valytis nuo buvu
NuašSfiihai'Jūsų,
pat nebuvo jokios galimy
drauda. O vyriausybė iš fe sio režimo palikimo.
bės visų širdingų linkėjimų žinoma naudojasi, bet tik ten mažiausia 3000 žmonių
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deralinio iždo duos draudė
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jimus. Turkijos vyriausybė
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mažai raštiškų sveikinimų
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Ii. Nixon Pasirodys
Korėjoj pasikeitimą pa
jęs jaunų moterų trejetu
Naujoji vyriausybė iau Gerbiamas Redaktoriau Ponas Sonda,
lengvino
Amerikos vyriau
Su Savo Programa
visų provincijų gu
Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti “Keleivi” kas, kuris stebino ir džiugi
sybė, kuii ragino pasitrau
no klausytojus savo pui
bernatorius ir daug kitų vi laikraščio 55 metų sukaktuvių prosą.
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dabar prezidentą Rhee
Viceprezidentas R. Nix- sokių aukštų pareigūnų.
kiais balsais ir aukšta dai
patenkinti teisingus žmonių
Jūsų laikraštis—vienintelis lietuviškas laikiaštis Nau navimo technika. Apie me
on, kuris numatomas kandi
reikalavimus dėl švarių rin
jojoje Anglijoje — per eilę metų informuoja skaitytojus ninę programą irgi plačiau
datu nuo republikonų parti
kimų ir dėl korupcijos išnai
visais rūpimais vietos, tautiniais ir tarptautiniais klausi pakalbėsime kitą savaitę.
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jau duoda suprasti, kad jis
ma nuo Washingtono, kaip
piketininkai vieną jo laivo
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ir to miesto studentai
las Karibų jūroje ir pran- vo švenčiama demonstruo- maloni.
tvarkytų žemės ūkį, o de
rikiečiu laivą, kurie gabena
vėl suruošė demonstracijas
cūzų Gvianą Pietų Ameri- jant gatvėmis Įvairias soviemokratams jis sakė, kad jie
Izarelio prekes arba plau*
prieš vyriausybę. Svečiams
nieko naujo neišgalvoja ir
koje. Iš ten prez. de Gaulle tinęs kariškas raketas. Tų
kia į Izraelio uostus. Už tą
iš
užsienių esant mieste,
Indija
Pirks
Daug
Javu
vis dar kalba apie Trumagi ižo namo, kur jo laukia raketu gausybė, matomai,
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jis ir sakė, kad demokratai Yiceprezidtntas Richard M.
bos
laivą
piketavimu
visuo

jvų buožėmis išvaikė.
dar neša atsakomybę už Nixon kalba Amerikos lai. susirinko ir svarsto išnešti ;ka<^ So\ie<ų taikus zo- 17 milionų tonų javų bėgyje se arabą uosstuose.
Studentai dažniausiai šū
kelių
metų
ir
mokės
už
juos
Trumano laikų vyriausybės kra&ią leidėju draugijos nepasitikėjimą de Gaulle ‘džiai yra paremti kietais
kavo žodį “laisvė.”
sava valiuta.
nariams sostinėje.
ministerių kabinetui.
I plieno ir atomo faktais.
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Kiti 65 G.M. direktoriai gau
na per metus $7,049,538,
taipgi be visokių priedelių.
Iš Korėjos, Turkijos, Lenkijos ir net iš seniausios ir
General Motors preziden
pikčiausios totalitarinės diktatūros krašto—Sovietijos
tas rėkia prieš didelius tak
ateina žinios apie žmonių keliamas riaušes prieš vyriau
sus, nes jis šiemet sumokėjo
sybės vienokius ar kitokius žygius. Korėjoj riaušės virto
net $111,782, o jo pirmoji
revoliucija ir tautai daug nusipelnęs, bet kartu ir Įkyrėjęs
ranka Gordon sumokėjo Ar tai
mą vietą. Bažnyčios Vilniu
savo diktatoriškais pasimojimais ir priveista korupcija,
'$105,475. Tai, iš tikrųjų, di
je ir Kaune gausiai lanko
prezidentas Syngman Rhee nuvirto ir užleido savo vietą
delės sumos pinigų ir jiedu Pereitą savaitę minėjome, mos ...
laikinam prezidentui, kuris imasi Augijaus pi istovėtą kū
turi dėlko rėkti. Bet jeigu tu kad Antanas Varnas iš New
įdomu iš J. Stuko pasa
tę išvalyti ir grąžinti kraštui demokratinę rėdą.
ir aš gautum privilegiją tiek Yorko buvo nuvykęs Į Vil- kojimo yra tas, kad jU vi
taksų sumokėti, tai tik pa- n*u lr ten pabuvo porą die- są laiką Vilniuje ir Kaune
Korėjos Įvykiai, kaip žirklės, atsiliepė tolimoj Tur
sidžiaugtnme.
rų. Grįžęs jis “išdavė rapor- sakosi buvęs Inturisto paly
kijoj, kur mokslo jaunimas eina i gatves protestuoti prieš
General Motors per metus tą,” kokį ir tegalėjo išduo- dovų lydimas, nes ir pietus
vyriausybės sauvaliavimus, piliečių teisių varžymus ir
daro
virš 10 bilionų dolerių ti dvi dienas praleidęs Lie- valgant Inturisto agentas
prieš spaudos laisvės naikinimą. Rašant šiuos žodžius
apyvartos virš biliono do- tuvos sostinėj, savo kolegų sėdėjo prie stalo ...
dar nežinia, ar turkų studentijai pavyks padalyti šalyje
Jerių pelno. Samdo apie 300 architektų apsuptas ir veKažin ką ponas Kapočius
posūkį, kaip tai pavyko Korėjos studentijai ir visuome
tūkstančių daibininkų, ku- džiojamas po miestą ir arti Washhngtone mano apie J.
nei. Rodos viskas pareis nuo to, ar turkų visuomenė pa
ne tą apyvartą ir tą pelną miausias apylinkes. A. Var- Stuko ir amerikiečio Elmer
rems savo avangardą—studentiją.
pagamina. Darbininkų al- nas taip saugiai buvo vežio- Kruegerio kelionės rezulta
Dešinėj Anglijos karalienė Elzbieta II fotografuoja
Be jokių matomų ryšių su Korėja ir Turkija, jei ne
gos bendrai vidutinės, divi-’jamas ir “vedžiojamas, ’ tus? Žinoma, jis mums negi
arklių parodą. Kairėj tą pat daro jos sesuo Margareskaityti pavasario ūpo ir Įgrysusios diktatūros, kilo riau
dendai už įdėtą kapitalą irgi kad jis negavo net progos pasakys, kaip jis tą kelionę
ta. Abi seserys mėgsta fotografuoti, o Margareta dašės ir Lenkijoje, silpniausioje bolševikiškų diktatūrų
maždaug lygus, kaip ir ki- Vilniuje pamatyti ten daž- vertina, bet “kaziono štofo”
Lar ir išteka už fotografo.
tų įmonių, bet nei viena niausiai užtinkamą gaivalą jis iš tų keliauninkų tikrai
grandyje. Ten žmonės mušėsi per ištisą dieną su policija
kompanija tiek pelno iš vi- —rusą ! Apie kitką jau ir nesulaukė. Kas kita Mizara
dėl sąžinės laisvės, o gal tik ir dėl malonumo parodyti
suomenės neišlupa ir jokios kalbėti nėra ko.
Gomulkai, kad jis nevisai tvirtai sėdi Maskvos ir ‘‘geo
ir kompanija, tie gieda iš
j
kompanijos
viršininkai
toBet
kokį
prasižengimą
okupantiškų kantičkų ir su
grafijos” jam suteiktame diktatoriaus soste. Lenkijoje
kių
milžiniškų
algų
nelupa,
A.
Varnas
padarė
važiuodasu
tokiais “turistais” vienas
riaušės kilo No\va Hutą mieste, bolševikiškos Lenkijos
kaip
General
Motors
viržimas
i
Vilnių?
Mes
to
nepaA. JENKINS, Havajuose
malonumas turėti reikalų.
plieno pramonės centre, arti Krokuvos. Ten bolševikų re
: ninkai.
jėgiame suprasti, gal dėlto,
•
žimas pastatė dideles plieno liejyklas, sutraukė Į naują
Pragyvenimo kainos nuota,& “ pa’
Atimk tuos 300 tūkstančiu kad visų jo kelonės aplinky- “Kietas akmuo”
pramonės centrą apie 100,000 gyventojų, bet per 12 metų latos kvla, viskas nesvietiš- . en^V
. z^nes darbininkų, tie viršininkai bių nežinome. Bet kiti nutaPereitą savaitę Indijos
neprisiruošė pastatyti žmonėms bažnyčią. Vieta buvo pa
■ ■
* rė ji nubausti už jo keliavi
kai brangsta ir tam galo neP^tų darbo
ranku
sostinėje komunistinės Ki
rinkta ir joje buvo pastatytas kryžius. “Lenino ir Markso”
mą į Vilnių ir tą padarė.
simato. Dažnai girdim žmo- Kyla
... Kaa r senelių pensijos nepagamins nei uz sudilusį
A. Varnas buvo Ameri- nijos ir Indijos vyriausybių
gatvių sankryžoje. Pagaliau vyriausybė nutarė, kad ta nes taip ir kitaip nusiskun- 11^‘
centą ir nepaisant, kaip
vadai tarėsi dėl sienų išly
Nuo “Naujosios dalybos” skaičiuosi, tokių algų jie ne- kos Lietuvių Tarybos New
vieta geriau tinka mokyklai ir kryžių pašalino. To už džiant. Kuomet darbo žmo
ginimo. Tarėsi, bet susitarti
teko, kad žmonių minios pradėtų triukšmauti, o paskui gus jaunas, turi darba ir laiku pragyvenimo kainos verti. Buvo laikai, kada au- Yorko skyriaus pirminin- negalėjo. Kinai norėtų gau
ir muštis su policija. Po kruvinų riaušių kryžius vėl sto- kasdien dirbi, tai dar pusė iškilo dvigubai, o pensijos tomobilis tebuvo prabangos kas. Tame skyriuje jis atsto- ti iš Indijos 51,000 ketvir
vi “Lenino-Markso” gatvių sankryžoje, o Gomulka turi bėdos. Bet kai darbai suma- nepavijo kainų. Ką prieš 25 dalykas, gi šiandien kiek- vavo sandai iečiams. Kaip tainių mylių žemės plotą,
metus galėjai įsigyti už sa vienam būtinas, kaip van- tik jis pakilo į kelionę Vilprogos pagalvoti, kokia menka moraline jėga jo režimas žėja ir negauni piinai išbet sutiktų imti ir mažiau.
vo pensiją, tai šiandien tik
Lenkijoje laikosi. Vienas kryžius, vienas valdžios melas, dirbti, kai peržengi pusam- pusę to gali gauti. Tiesiog duo, oras, pastogė, apsiaus- mun> vienuolių “Darbinin- Indija nemato pagrindo, ko
maistas, elektra ir tt., kas” tuoJ iškėlė reikalavi- dėl ji turėtų savo teritorijos
ir žmonės, užmiršę geografiją, griebiasi akmenų, stato žio kryželi ir gyvenimo sau- nei suprasti negalima, kas tas,
toiD iygiai ir automoblis gykad jis trauktųsi iš migatvėje barikadas ir reikalauja po “šlovingo spalio” jiem lėleidis greit artėja, kai su- čia pasidarė? Vieni sako vybinis reikalas. To dėl ne- net°s pirmininko vietos. t J
-.i™-. įnerti?
lauki 65 metu amžius ir bū
vėl pavogtų laisvių.
pensija sudžiūvo, kiti sako svietiškas visuomenės aplu- Kodėl? Nagi, todėl,
1, kad į ^naj jau ^urį užgrobę
Malonu girdėti, kad pavasario nerimas ir diktatū ni atleistas iš darbo, tuomet doleris susitraukė, bet kai Dimas turi būti sukontro- taip n0I*i pranciškonai . . .
ne pusė bėdos, bet visos bėgeroką kąsnį Indijos žerai priešinimosi dvasia yra gyva ir Sovietų Rusijoj, kur do>. tave uženla.
Kai A. Varnas grįžo
iš
Vilpažiūri, tai pensija ta pati Huotas.
_ mių ir nerodo nė mažiausio
___—. v.
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laisvė ilgausiai smaugiama ir naikinama, bet visvien yra Jei kukliai gyvendamas ir ir Jurgis WasningtOnas ant j_____
ko
skvrius
naurašė
ii
trauknoro
P
3
^
0
^
teritoriją
atiko SKynus paprašė jį irauK
dar gyva žmonių ir ypač jaunimo širdyse. Chruščiovas taupydamas^ "nuolatos" vis dolerio tas pats, tik perpus
DR.
PIJUS
GRIGAITIS
tis iš pirmininko vietos. A. duoti. Indija, nesutikdama
tikisi atsipirkti tuo, kad žmonės Rusijoj šiek tiek yra so- geresni kąsnį nutraukdamas mažiau už tą dolerį duoda.
su kinų sauvaliavimu, ne
Varnas
pasitraukė
ne
tik
iš
Ne
be
reikalo,
darbo
uni

tesni, gyvenimas iš palengva gerėja, bet kaip jis atsipirks nuo savo šeimos stalo, taip
betgi kinų prievarta
pirmininko vietos, bet ir iš mano
varyti iš savo žemių, nes
nuo žmonių laisvės troškimo, nuo darbininkų reikalavi- sakant, vis lietingai dienai jos savo kolektyvinėse su
vietos ALT skyriaus.
tartyse jau įrašo paragrafą, ‘
tai reikštų gal karą. Todėl
mo duoti ir jiems, o ne tik valdantiems biurokratams ir šiek tiek susitaupai, tai dar kuris laiduoja, kai pragyve- !
Atrodo, kad A. Varnas išvados tokios: indai bud
parazitams balsą sprendžiant uždarbių klausimą, tvar- irgi pusė bėdos. Tik visa ne- nimo reikmenys kyla, auto
buvo nubaustas už tai, kad riau saugos, ką jie turi, o ki
kant ūki ir, po kiek laiko, nustatant šalies visą vidaus laimė, kad darbo žmogaus matiškai kyla ir darbininkų
jis drįso vykti Vilniun. Iš nų komunistai valdys tą, ką
ir užsienių politiką? Po baisių diktatūros siautėjimų, po gyvenime šviesesnių dienų algos, o jei kainos krinta,
New Yorko sandariečių gir jie jau spėjo pavogti. Ir to
“statymo socializmo” ant žmonių lavonų ir vergų pra- rna^j tebūna,jos kone vi- tai krinta ir algos. Teisin
dėti, kad A. Varnas ir su sa kie santykiai bus vadinami
kaitu, ateis rūsti diena, kada vergai nebėsitenkins gere- ^nki^isigyti
SU
vo organizacija nesitarė va “sugyvenmu.”
gesnio susitarimo nei negali
sniu duonos kąsniu, bet panorės būti savo šalies ir jos ^ie^;S}Skai pasikeitė, pa būti. Tai kodėl tokio parag
žiuodamas Į Vilnių, o darė
rafo
neįrašyti
pensionierių
ta
savo atsakomybe. ALT “Saturnas”
turiu seimininkai, o neprašytus diktatorius paprašys pa- gjkeįtč ir mūsų bendras
New Yorko skyrius turi
sitraukti iš jų vogtų ir smurtu užimtų vietų.
gyvenimas. Darbo uniju dė- Įstatyme? Tokia socialinė
naują
pirmininką, o mes vi Amerikiečiai kartais mėg
Nežiūrint turistų gaujų, kurie dabar veža savo do- ka. darbo valandos ne ilgos, reforma reikalinga ir būti
si turime naują^mjslę—ar sta pasigirti, ką jie po tiek
na, bet taip pat mums reika
lerius, svarus ir frankus Į Sovietiją, Maskvos diktatūra darbo sąlygos ne persunkios linga ir būtina daugiau susi
važiavimas aplankyti Lie tai laiko padarysią. Kartais
vis dar sugeba kraštą laikyti aklai uždarą ir tokie Įvy- ir darbininkų algos jau ne domėti politine veikla. So
tuvą, kol ten šeimininkauja ir padaro. Bet atsitinka, kad
kiai, kaip Temir Tau kruvinos jaunų komunistų riaušės menkos. Gyventi būtų gali- cialinės reformos atsiektos
rusai, yra prasižengimas? reikalas neišdega, tada ten
prieš diktatūrinės valdžios melus ir tuščius pažadus, tik ma neblogai, tik visa bėda ne maldavimais, dejavimais
Jei taip, tai kas tokį naują ka raudonuoti. Bet pasitai
pavėluotai ir per privačius žmones pasiekia užsieni. To- £U tomis pragyvenimo kai ir užkampiuose zurzėjimais,
“grieką” sugalvojo ir kokią ko ir kitaip.
nomis:
jos
kasdien
kyla,
Ana, seniai kalbama, kad
kius Įvykius gali atspėti ir iš eilinių komunistų “išpa
bet ilga ir sunkia politine “NaujieniĮ vyr. redaktorius, teis§ Jis ar Jie turėjo tą su
viskas
brangsta,
tolyn
bėga
Amerika po kelių metų tu
žinčių,” kada jie suveda savo nebaigiamų ”laimėjimų” ir .
. , .
, .
r kova. Tas reformas patobu ALT^o centro sekretorius, vie galvoti?
rės
galingiausius prietaisus
“klaidų” balansą. “Klaidų” sąraše pasirodo ir krauju ma^asS/yti^
nG^a 1 linti irgi tegalima sąmonin
nas žymiausių lietuvių žurna
leisti raketoms į erdvę. To
Kitas ekskursantas
listų Amerikoje.
dažyti valdančiųjų apsileidimai, nesiskaitymas su darKurie dirba ir turi uniją, gai politiškai veikiant
būsimo inžino vardas “Sa
bininkų teisėmis, išpūsti pasigyrimai ir teisybės nuslepi- (je g-ali tas kainas pasivyti’ Darbdavių nežmoniškos
Į Lietuvą buvo nuvykęs ir turnas,”
algos
mai. Netiesioginiai bolševikų viršininkai pripažįsta, kad nors, kai kada reikia ir paSovietų Rusija savo “spuPrieš metus laiko, kai au- kltas ekskursantas, Jokūbas
Kazachstane buvo “klaidų,” kurios gerokai sukrėtė dik- streikuoti, piketo linijose
Kuomet darbininkai per tomobilių darbininkų unijos Stukas, radijo valandėlės tnikais” galėjo nustebinti
tatūros patvaldystę.
pavargti, bet visgi tas apsi- savo unijas pareikalauja prezidentas Walter Reuther ve«čjas N. J. valstijoj. Jis, žmones todėl, kad rusai tu
Prie džiuginančio nerimo reikia pridėti ir Amerikos moka ir vėl galima neblogai pakelti algas, kad galėtų pareikalavo keletos centų su vienu amerikiečiu bend- rėjo seniau pasigaminę ga
negrų studentijos išėjimą Į atvirą, nors ir santūrią kovą gvventi. Bet kaip tiems, ku- pasivyti bekylančias pragy pridėti darbininkams algų, pakeleiviu lankė ne tik Vil lingą inžiną ar inžinus ra
prieš rasinę nelygybę ir žmogaus teisių paniekinimą ™e neturi darbo ir jo niekad venimo kainas, jie tarytum tai tie viršininkai suriko,
. . n. Kauną. . Jo jspū- ketoms leist į tolybes. Ame
pietinėse valstijose. Ypač smagu, kad ir studentija ?iau- -i3U Pe^3^ 5ak^^ Nors gy- pajudina širšių lizdą: iš visų kad to negalima daryti, tai
ne “mizariški.” rika tokių inžinu neturėjo.
Kalbos apie “kelius mekampų pasigirsta balsai, bus visuomenės aplupimas Vilnius jam pasirodė daurinėse valstijose nesitenkina stebėtojo vaidmeniu, bet Įsi- vas zemen Jyskkad bus visiems “kaput.” ir Įvyks ' baisi infliacija. ?13U ro^škas, kaip lietuviš-1 tus” iki “Saturno” pagamitraukia be rasinių skirtumų i teisingą ir remtiną nėgių
Socialinės reformos
ir -Vra, nes ten ru-Įnimo jau girdisi nuo “spuBet kai darbdaviai kelia Darbininku vadas jiems aD kas
kovą už savo pilietines ir žmogiškas teises.
tniko” —
laikų.
O —
pereitą
sa
Augiau kaip lietuvių), —
” - kainas, kai lupa iš sakė: gerai, jei taip, tai nuLaisvės ir žmogaus teisių kova vyksta plačiu frontu • Nedarbo draudimas labai prekių
vaitę
sužinojome,
kad
“
ke

__
_____
.
muškit
kainas
už
automobiKaunas
jam
atrodė
lietuvišmilžiniškus pelir nors niekas negarantuoja pergalės, bet pati kova yra geras daiktas, bet ne visi jį visuomenės
gali gauti, milionų rankpel- nus ir skiria sau nežmoniš- lius ir mes algos nereikalau- kesnis. J. Stukas pirmą kar li metai” yra tik “diena ki
tikriausias laidas kad šalia pralaimėjimų bus ir laimėbaltkainierių dar- kas algas, tai nė ruda lapė sime nė vieno cento daupamatė Lietuvą ir jis ga ta,” galingiausias prietai
jimų, reakcijos ir bolsevikiskos despotijos jėgos nėra ne- bininkų>
istatvmas ne neloja. štai jų algos.
vo įsDūdi, kad iš 40 jo lan sas raketoms leisti jau yra
i giau.
nugalimos.
General Motors korpora- j Tokiu daibininkų vado kytu kraštų, Lietuva yra pa- bandomas.
liečia, jie. atleisti iš darbo,
“Saturno” užteks rake
kad ir laikinai, kol darbo cijos prezidentas Frederi^ pareiškimu tapo sujudinti ti skurdžiausia. Šiaip jau
Lietuvoje
jam
visur
krito
į
toms leisti į planetas, į mūsų
vietė pradės dirbti, arba kol G. Donner gauna algos lyg širšių lizdas ne vien auakį
Stalino
ir
Lenino
kul

kaimyną mėnuli ir į erdvės
susiras kitą darbą, turi gy $650,000 per metus, be di tomobilių pramonės viešpa
venti dantis ant tvoros pasi videndų ir bonų, kas sudaro čiai, bet taip pat ir visų kitų tas, tų vyrų stovylos ir iš- platybes. Atsilikimas nuo
stambiųjų pramonių tūzai kamšos visur kišamos i pir- Rusijos jau išlyginamas ir
kabinę, nes iš draudimo kitą tiek.
varžytynės dėl erdvės pas
Tos pačios kompanijos ėmė šaukti, kad Walter
URA, PRALENKĖ!
bandymo “pasivyti ir pra fondo negaus nė sudilusio direktorių pirmininkas John Reuther nori įvesti .^ocia- žiniškų pelnų lupimas ir be- lapčių žymiai pasikeis.
cento. Nuo prez. Roosevilto
lenkti
Amreiką
”
liečia
tik
Žinoma ir rusai nemiego
Iš R. Mizaros, buvusio
“naujosios dalybos” laikų F. Gordon gauna $600,000, lizmą”, nori kontroliuoti gėdiškas visuomenės aplupiginių
veri
jo
nuo “sputniko” paleidi
Lietuvoje sužinome, kad ruzia51?,1^ ?e.
-?a
tas istatvmas jau buvo ge- taip pat be kitų priedėlių. prekių kainas.
mas turi būt kontroliuojami.
kultūriniu
Pirmas viceprezidentas Bet menkiausias visuome- O tą galima atsiekti refor- mo iki šiai dienai ir gal net
sai jau pralenkė Ameriką.
., . .
- nntas, bet dar nepakankaNetikit? Nagi, skaitykite:! , .
J
y
mai, ji reikia dar daug ge- Louis C. Goad $515,000; nės raudai naujas Įstatymas mų keliu. Kai ateis balsavi- greitu laiku pasirodys su
paKaiy.
rinti.
antras viceprez. Sherrod E. pagal turtuolių samprotavi- mo metas lapkričio mėnesį, kokia nors naujiena, o L ru
“Kultūriniu atžvilgiu, Ta- • Kultūros atžvilgiu AmeriSenatvės pensijos taipgi Shiner $477,00; trečias — mą reiškia socializmą. Jeigu eikite balsuoti ir savo balsą sų naujiena amerikiečiai ga
rybų Sąjunga jau seno’<a,» ,^3 yra Europos kūdikis. To- geras dalykas, bet irgi ne- J. E. Goodman $462,000; taip, tai tebūna ir socializ- atiduokite tam, kuris gina lės atsakyti sava naujiena ir
Tsa.^t.1’,
6
rusai ir Europą pralen- visiems, dar daug rankpel- ketvirtasis — Cyrus R. Os- mas, bile tik visuomenės' ne turčių, bet biednuomenės Chruščiovas nebesinešios su
♦IAV. (Lais\ė bal. 26 d.) )^merijęa jau “senokai” už- nių to įstatymo nepaliesti, bord $443,000; penktas — naudai. Kainų kilimas, ne- interesus. Piliečiai budė- savo raketomis, kaip tas ka
tinas su pūsle.
J. D.
Visas triukšmas dėl rusųikė. . . Apie tą pakalbėsime. Senatvės pensijų įstatymas George Russel $437,000, žmoniškų algų ėmimas, mil-i kitę!
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“Laisvės Varpo” kvieti Bartusevičienė, Elena, Julija ir Krolytė (Kroli). Augustė, Emdintojų: Pranas Tumosa, A.
Maižius,, Vaclovas Tumamu, balandžio 24 d. S. Bos Ona, gyvenusios Kaune, Trakų ma ir Olga, Juliaus ir Lenos
dukterys, iš Palapiškių km., iš
tono High School auditori gatvėje, kilusios iš Raseinių.
nis, Kazys Budinavičius,
(Žiūrėk šių metų Nr 7)
Dilijonas. Vincas, ir jo žmona tekėjusių pavardės: Wendler,
joj Hartfordo lietuvių Dra
Vincenta Kielienė, DiržieStanislova, gyveno Scranton, Schamo ii- Schoop.
1920 m. lapkričio 7 d. bu- nė, D. Jusius, J. Skliutas,
mos Studija suvaidino P. Pa.
Kuprevičius, Jonas, Mykolo sū
ruošta didžiulė demonstra Marija Sakackienė, Valen
Vaičiūno 55 veiksmų kome Gecevičius, Levusis, iš Laumių nus.
ciją prieš lenkų veržimąsi į tina Paltanavičiūtė-M inkie
diją “Prisikėlimą*”. Veika km., Sedos vis., Mažeikių aps. Liesis, Antanas ir Bronius, gy
Lietuvos žemę.
nė, Bernotai ir kiti.
lą režisavo rež. Ipolitas Griggs, Steven (Grikšeiis, Sil venę Jurbarke.
Lenkai, sužinoję, kad lie
Tvirbutas.
vestras), tarnavęs J.A.V. ka Makauskienė, Ona, ir jos sesuo
1924 m. birželio pabaigo
tuviai žygiuos gatvėmis su je vadinamoje Endieott sa
Kadangi Bostone dramos riuomenėje, kilęs iš Užvenčio. Pečkienė, Agota.
atatinkamais prieš lenkus lėje įvyko Sandaros ir Tė
vaidinimu jau šeriai nebu Ivoškus, Vincas (Evoškus, Wil- Markūnas, Lauras, Kazio sūnus,
nukreiptais šūkiais, pakėlė vynės Mylėtojų Draugijos
vo, “Prisikėlimas” sutraukė liam), jo vaikai Marijona ir Ci iš Žemaitkiemio vis.
Vincas, Vinco sūnus,
triukšmą miesto valdyboje, geimai.
nemažą skaičių žiūrovų, ną, ir Stasys, bei jo mirusio Mažeika,
1898
m.
vasario
4 d.
brolio Juozo vaikai, gyveno
kam ji leido tą demonstra
nors
tuo
pat
metu
vyko
ir
Pečkienė, Agota ir jos sesuo Ma
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos
Špring Valley, Illinois.
Pabaltiecių
Draugijos
kon

ciją.
kauskienė, Olga.
Kapickienė-šalčiūtė,
Antosė,
An

seime atstovavo: M. Kase
Miesto administracija iš lis, V. Jankauskas, Petras
certas. Žinoma, .toks dides tano duktė, iš Čekiškės vis., Rūkas, Antanas, Vinco sūnus,
sigando, kad nekiltų pešty Dėdynas, dr. Birutė Bernogimęs Tauragės aps.
nių padengimų suplakimas į Kauno aps.
Schreiber-Dilbaitė.
Ona lAnna),
nės. Policijos viršininkas taitė-Stowe, V. S. Jokubytą pačią dieną ir valandą Krivinskas, Jonas, paskutiniu
Gims 1897 m. vasario 6 d. Leliūnų
atvyko pas to meto kleboną nas, J. Krasinskas ir A.
nėra naudingas nei vienai, laiku gyvenęs Vilkaviškio aps. iš Gurklių km., gyveno CollinsAnykščių valsčiuje, mirė 1959 m. lapkričio
kun. Juilių Čapliką ir pareik Kriaučialis.
nei kiti organizacijai,, ir at Paulauskas, Juozas, iš Gurklių ville.
29 d. Detroite, Mich. Nuo jaunų dienų veikė
Šklerienė, Alė, Mykolo duktė, ir
kalavo, kad plakatai su šū
eity šitokios “konkurenci km., Tauragės vis.
L.
Sociaidemnkratų
Sąjungoje,
įvairių
kitų
Puodžiukynas, Jonas, Matijošo jos dukterys Aldona ir Jūratė,
kiais nebūtų nešami, pagra Sandaros seime atstova
jos” reikėtų vengti.
Alfonso dukterys.
organizacijų vadovybių narys, taurus žmo
sūnus.
vo: A. Kriaučialis, A. Sabsino juos konfiskuoti.
P. Vaičiūno “Prisikėli Rupšienė
- Jovarauskytė, Ona, Žilinskaitė - Žilinskienė, Ona, iš
gus, visų laikytas didelėje pagarboje. Kelei
Eisena prasidėjo nuo šv. iinskas, Antanas Gotautas,
mas” yra vienas iš senesnių Domininko duktė, iš Šimkaičių Ivantiškių km., Raudenio vis.,
vio didelis bičiulis, rėmėjas.
Kazimiero bažnyčios. Kai J. Krasinskas, Vladas Čekajų dramos kūrinių, pasta- vis.
Marijampolės aps. Amerikoje
nauskas-Chase,
V.
S.
Joku
susirinkusieji i š s irikiavo,
į-uo metu vėl iškilusių Ame Rutkevičius, Jonas, Petro sūnus, ištekėjo už Mykolo Žilinsko.
uniformuoti veteranai (apie bynas, Justinas Paleckis.
1928 m. sausio 18 d. su-;tuviška, gera muzika, šo rikos lietuvių scenoje. Jau dirbęs Kanadoje, Saskatoon,
Sandariečių
eilėse
jau
'
250 vyrų),
kap.
Stepono
kiek anksčiau jis buvo su Sask., pavarde Wells, John.
vyrų;, Kap.
..T*“",
(organizuota Vyčių 116 kiau
Steponavičiaus ir seržanto dirJ>o Kleofas Zurlis, ilgus ku«
kurf
h.
vaidintas rež. Ip. Tvirbuto Simaška, Ignas ir Juozas, ir SiPittsburghe
yra
daug
gra

maškaitė, Cecilija, kilę iš Kre
Juozo Franckevičiaus veda- “eJis sekretoriavo Kazys ąįan^en. jos valdyboje
žių ir turtingų našliukių, to vedamos studijos Hartfor kenavos, išvyko Amerikon iš MAIKIO IR TĖVO KRAITIS
mi, paėmė plakatus ir išėjo Budmavieius ir kiti
' yra: Mildret Lapinskienė, dėl ateikite jauni ir seni na- de. o dar neseniai rež. A.
Ramygalos.
Mūsų skaitytojai, atsinaujin
j eisenos priekį. Už jų žy- > 1925 m.
Maiion Lukošiūnaitė, J. B. šliai ir viengungiai, galėsite Rūko pastatytas ir Chica Urbas, Petras, Petro sūnus, iš dami prenumeratas ir užsisaky
giavo visos vietos organiza- Springfieldo vyskupas Tho- . Krasinskas, Rob. Palusis, išsirinkti, kuri patiks. Ren goje.
Joniškio. Gimęs Rozalime 1924 dami kalendorių, atsiuntė Mai
Ši komedija, kaip ir dau metais.
ėijos ir atskiri asmenys. Ei- mas M. O’Le^y kun. Julių M Klimkaitė, Ona Mata- gėjos visus kviečia.
klui su Tėvu dovanų:
guma
Petro
Vaičiūno
veikasena nusitęsė viena mylią. Čapliką pakvietė užimti činskaitė G. Pinkienė.
Vamagiris,
keli
broliai
ir
sese

Fr. Žilionis
lų, remiasi dr.r Nepriklauso rys, iš Abraičių km., Šunskų Po $5.00: J. Bakanavičius,
Joje dalyvavo ir lietuviai naujos Vilniaus Aušros;
Kuopa turi savo chorą,
Montreal, Canada; M. Matonis,
mos Lietuvos aktualijom. vis., Marijampolės aps.
komunistai.
(Vartų parapijos klebono leidžia mėnesinį laikraštuHaverhill. Mass.; Paul KriaučiuJUOZAS DULKIS
Tai visuomeninių ar šeimy Ašakavičius. Adomas.
Vietos spauda porą dienų .vietą. Nupirktoji žemė bu“Eąuestrian.” Jo redakkas-Krasin, Highlands, N.J.; ir
niniu ydų kritika, nukreipta Jarackas, Juozas, Juozo sūnus. Mrs. Nellie Puzen, Eidgevvater,
rašė apie demonstraciją ir vo vadinama Perry Hill, vė_ Darata Skerniškyte
mm w loilrn
frnmi ičmnbn -llAU
nAVadinta G-Pdiminn
.
-i i . •. . Aigtrai • *
T
daugisusia prieš miesčionė- Jurkevičiūtė - Rimšaitė, Elena, KI
x<un.vr
—— r-------------------------------- sporto reaaKtonus
Ksavero duktė, gyvenusi Ang i "M .<J.
jimą, valdžios pareigūnų lijoje.
lietuvius atskirti nuo lenku, kalnu, ant kurio pastatyta
Krasinskas kiti redakPo $2.00: Mrs. Gr. Peik, Ra,savanaudiškumą, vyro ar Karsokas, Jokūbas, Jokūbo sū cine, Wis.; J. Pakudaitis, Chica
ir lietuvių nebe vadino “pol-(Vilniaus Aušros Vartų baž- cijos nariai: Bronė Kvedai žmonos neištikimybę, meni- nus, gimęs 1908 m., Pabalių go, III.; Juozas Vilkas, Montreal,
lakais.’
.nyčią. Gedimino vardu yra
Pauliną Savege-Ani>
Canada: ir V. Alexander, WauIninko Paniekinimą, idealiz- km., Šiaulių vis.
Anuomet dažnai kildavo (pavadinta maža gatvelė.
‘nusevičiūtė, kun. A. Jankegan,
III.
,mo stoka. Kadangi tos ak- Kibartas, Juozas, Vinco sūnus,
peštynių tarp lietuvių ir len- j šios parapijos didžiau- kauskas. Lietuviškai rašo
Po
$1.50:
, P. Sabaliauskas,
į tualiios šiandien yra jau tik kilęs iš Tauragės vis.
ku. Kaitą pusė tuzino lenkų sias organizatorius buvo kun. Justinas Steponaitis,
Naugatuch,
Conn.;
J. Grigas,
! istorijos atsiminimai, tai Kolis, Julius, Miko sūnus.
užpuolė Adomą Cickevičių,! jUOZas Glavickas. Šios paChelsea,
Mass.;
John
Poška,
No.
(Bus daugiau)
•komedijoj patraukia mūsų Kratavičius, Pranas.
kuri vadindavo švedu dėl(rapijos klebonais buvo
Haven,
Conn.;
Simon
Stepaitis,
J. Krasinskas
- Kolytė. Janina, gydy
j dėmėsi tik tai, kas dar liko Luinienė
jo baltumo. Jis buvo stam-.^un. J. Čaplikas ir dabartoja, vyras Luinys, Antanas, Rochester, N.Y.; ir V. Vadeiša,
neužklota laiko dulkiu, bū duktė Liuda.
bus ir stiprus vyras. Jam tinis prel. K. A. Vasys.
So. Boston, Mass.
PHILADELPHIA, PA.
tent, — tik- vaidintoju at Mincevičius, Juozas, kilęs nuo Po $1.00: J. Kazakaitis, Shavienam pavyko šešiems len- vikarai ge knnfeaj; &
kurti veikėjų charakteriai ir Suvalkų Kalvarijos.
ron. Pa.; Mrs. S. Brazis, San
kams “juodas akis pada Vembrė, J. Bakanas, J.
Lietuviai
tarptautinėj
Mateo,
Calif.; S. Juškus, Chica
daugiau ar mažiau vykusiai Norkūnas, Petras, Antano sū
ryti.” Lenkai patraukė Ado Alf. Valungis, Justin a s
parodoje
go, III.; Mrs. M. Purpetrienė,
suointos draminės situaci nus.
ma į teismą. Kai teisme pa Steponaitis, Albinas Jan
Racevičiūtė-Halsey, Ona, Boles Brockton, Mass.; J. M. Rudžius,
jos.
aiškėjo įvykis, teisėjas Ado kauskas.
Tai buvo balandžio 23-24
Detroit. Mich.; S. Urba, Saugus,
Reikia pripažinti, kad Ip. lovo duktė, iš Raseinių, gyveno Mass.;
ma pagyrė, kad jis vienas
dienomis. Joje buvo ir lie Mirė 1958 m. vasario 3 d. PaP. Karuža. Lacondale,
Vargonininkai: Rapolas tuvių skyrius su gražiu lie
3026 Wade Avė., Cleveland, Otiek vyrų įveikė ir jo nebau
tersone, N. J. 68 metų, veikė Tvirbutas kruopščiu darbu hio.
Calif.;
Geo. Rusilas, Miami,
Juška, Kilinskas, Balsys, J. tuvišku velykiniu stalu, lie
dė.
įvairiose draugijose, kurį laiką sugebėjo iš veikalo apiblė- Reden-Kalinauskienė, atvykusi Fla.; Julius Gastar, Brockton,
Po pirmojo pasaulinio ka Čižauskas, dabartinis Vin tuviškais rankdarbiais — buvo Lietuvių Socialdemokratų susiu žarijų dar įpūsti ugne iš Vokietijos į Kaliforniją 1952 Mass.; Mrs. U. Matulionis, Brokro iš Lietuvos atvykdavo cas Burdulis.
juostomis, knygomis ir kt Sąjungos ceatro valdybos pir- le ir spektakliu: suteikti dar metais vasario mėn.
lyn, N. Y.; James Narbut, So.
gyvybės. Gal kiek blankesni šuminskienė-Tamošaitytė, Ane Boston, Mass.; A. Vasiliauskas,
daug svečių, visi jie užsuk Antrame pasauKnia m e
Choras sudainavo liau minfadra.
kare žuvo šios parapijos dies dainų, o tautinių šokių
buvo tik pirmieji du veiks lė, vyras šuminskas. Jokūbas. Alberta, Canada; V. W. Gerodavo į Worcesterį.
mai, nes ir pats autorius vei Valaitis, Jonas, gimęs 1922 m. naitis, So. Boston, Mass.; Jos.
Anais laikais mėgiami šie jaunuoliai: Kazimieras šokėjai pašoko.
COCOA, FLA.
Kuraiša,
Albertas
Mažei

kalo užuomazga rezga gana Kazlų-Rūdoje, buvęs Vokieti Burinskas, Torringtcn, Conn.; F.
Butkia
kalbėtojai buvo dr. J. Šliu
Suflevičius. Montreal Canada;
sunkiai, be greitesnio isibė- joje.
pas, adv. F. J. Bagočius, J. ka, Vytautas čiurinskas,
Bo*
LDD
gugužinė
Anth. Rinkus, Detroit, Mich.;
PITTSBURGH, PA.
gėiimo, o veikėju dialogai Valteris, ar Volteris, Juozas, Mrs. A. Kulešienė, Detroit,
Smelstorius, S. Michelsonas, Edvardas Krasinskas, Vla
Lietuvių Darbininkų Dr- taip pat skystoki, be sultin- Stasio sūnus, gimęs 1927 m. Mich.; ir Mrs. Sol. Ansur, TifK. Norkus, St. Vytaitis ir kt das Kigas, Jurgis Kigas,
jos 36 kuopos susirinkime gesnio samoiaus. Visas vasario 11 d., Kaune-Naujoje ton, Ga; C. Yuska, Montreal. Ca
Laikotarpy po pirmojo Jonas Karlonas, Jon a s Bu* gražu* parengimas
Marvelėje, 1945 m. gyvenęs
pasaulinio karo lietuviai Skemiškis.
Lietuvių Moterų Pagalbi balandžio 10 d. buvo nutar spektaklis žymiai atgyja tik Vokietijoje, anglų zonoje.
nada; Mrs. A. Gaidis, Ozone
Viso buvo tame kare nė Draugija savo 27 metų ta ir šiemet rengti gegužinę. nuo trečiojo veiksmo mies Augulis, Vytautas - Vytas, Vin Park, N.Y.; Mrs. A. Gaigalienė,
buvo išvystę didelę veiklą.
Ypač SLA 57 kuopa, kuri mobilizuota virš 2,500 lie- sukakčiai paminėti sekma Ji bus gegužės 15 d. gražia to ponu pasirodymo ir, pa cento sūnus, gyvenęs Kaune ir Detroit, Mich.; Geo. Majauskas,
Andover, Mass.; John Wersieturėjo didelį būrį gerų akto-] tuvių, virš 50 jų žuvo karo dienį, gegužės 15 d. 6 vai. ’me C. ir E. Hermanų sode gal autoriaus užmarvma. Panevėžyje.
rių. Juozas Šalaviejus yra (laukuose ir nebegrįžo pas vak. Lietuvių Piliečių Kiu- į>rie pat Indiana upės kran vale išsivysto net į vodevili- Gydra, Pranciškus, Ignaco sū ckas, Nashua, N.H.; Ch. Urbon,
nus, iš Pagudonės-Užmarkijos Mass.; ir Geo. Ruškys, Otthon,
vaidinęs apie 25 roles—dra- į tėvelius, brolius, mylimas bo salėj (1725 Jane Street, "to. Ten gegužinė buvo ir nius triukus.
Hartfordo Dramos Siudi- km., Nevarėnų vis., Telšių aps. Canada.
mose, operetėse ir kt Be jo, mergeles. Daug jų tebesi- South Side) rengia ban pernai. Ta vieta yra prie
Po $0.50: M. Petrui ionis, Bal
Kelio Nr 1 tarpe Kays mote ia šiuo metu sudaro gražus Januševičius, Jonas, Antano timore, Md.; J. Gugis, Phila, Pa.;
buvo ir daugiau gabių vai-.kankina ligoninėse.
ketą.
sūnus, iš Žvangaičių km., Papi
Moterų Dr-ja daug pa lio ir Indian Trailer parko būrelis paiėviu ir darbščiu lio vis., Biržų aps.
F. šlapelis, Port Arthur, Cana
scenos mėgėjų, kurie, tvir Kalvaitis, Juozas ir Jurgis, nuo da: P. Repšius, Brockton. Mass.;
gelbsti klubui rengiant įvai Frontenac.
Mrs. M. Seronas. Waterbury,
Pradžia 12 vai., bendri tos režisieriaus rankos ve Bartininkų.
rius subuvimus, to dėl mo
Conn.;
Mrs. O. Skamarokas,
terys maloniai kviečia vi- pietūs 1 vai. Jaunos ii- ga dami. teatrui paaukojo ge Karpuška (buvęs Maleška),
Phila,
Pa.;
A. Yerashunas, BurParašyta S. MICHELSONO važiuojant
įsus klubo narius ir nenarius bios šeimininkės patarnaus riausiu? savo norus ir ilgas Daumantas.
Kazlauskas, Konstantinas, gy ton, Ohio: Jos. Stankevich. Pea
Joje aprėžoma:
ateiti su savo žmonomis į svečiams, kad nė vienas ne darbo valandas.
body, Mass.; C. Tamulonis.
jų rengiamą pokylį. Jame liktų alkanas, o vyrai pasi
“Prisikėlimo” dailininke venęs Cleveland, Ohio.
Apie kelionę Aliaskon;
Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko
Fitchburg, Mass.; ir Mrs. Alb.
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra“
bus pagerbtos visos motinos rūpins, kaa niekas netrok Rima Alna vaidino Juozas
Palozie, Broad Brook, Conn.; C.
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Raudonmedžių imperija
štų.
ir
našlės.
R«čkvs.
io
žmona
Irma
—
ta
Blažaitytč,
čigoną
—
Vy

Buchvitis,
Cambridge. Mass.; K.
Apie Hollywood<yžvaigždes;
Kaip lietuvis vyri*, daro
Vakarienė
bus
tikrai
lieAldona
Kalvaitytė,
turtinga
Kuopos vardu prašau at
tautas Radikas, žmogų iš Karpinski, Detroit, Mich.; P.
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas
Tellovrstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt
siminti mūsų parengimą ir nona Parva — Vytautas centro — V. Zdanys, polici Barkevich. Zeigler, IH.; Anth.
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova
Stankus. Chicago. III.: R. Paciugegužės 15 d. atvykti ne tik Zdanvs. čigone Marą — Ilo ninką — V. Radikas.
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
vietos lietuvius, bet ir iš to na Mariiošiūtė. vienuole — Po spektaklio Tautininkų nas, Phila. Pa.; A. Zdanys, PittsEžeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
limesnių vietovių, ir kartu Gražina Valavičienė, gėlių Namuose vaidintojams su- burgh. Pa.; C. Trushas. AllianFloridos vaizdai;
Jaunystės šaltinis;
RADIJO VALANDA
augintoja Algauda — Juo rengtoj vakarienėj buvo pa ce. Ohio.; Paul Stonis, Gary,
lietuviškoje
aplinkoje
pus

Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai;
Peter Yurkstas. Rochester.
Visos programas iš W0PA,
zas Benešiūnas. io dukteri sidalinta įspūdžiais ir palin Ind.;
dienį praleisti.
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
1490 kil. AM 102-7 FM
N. Y.; Mrs. M. Plasčauskas,
J. H.
Ir daug, daug kitų įdomybių!
Su gražiais paveikslais.
Gile—Niiole Kleizaitė, re kėta rež. Ipolitui Tvirbutui Camden. N J.; Mrs. Mary StiKasdinn: nuo pirmadienio iki
penktadioaio 10—11 vaL ryto.
porteri—Mikas Petrauskas, bei jo entuziastingiems ben nes. W. Los Angeles. Calif.; V.
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą moj pat
Mtadieai ir aakmadkaf
motiną — Bronė Jucėnienė, dradarbiams kūrybinės dva Stosiąs, Detroit. MSch.; ir A.
Buvusio
Anglijos
ministe

nuo 8:30 iki 0:30 vaL ryto
siunčiame. Kaina 76 centaL
VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vaL v.| rio pirmininko David Lloyd T Poną — Matas Palubins sios ir ištvermės, kurios mu VVelicka, Gilbertville. Mass.
“KELEIVIS”
TsL: HEmlodt 4-2413
George žmona Donia daž kas. IT Poną — Algimantas kų kultūriniam veikime vis Visiems, atsiuntusiems laik
7159 S. MAPLEWOOD
So. Boston 27, Maaa.
nai rašydavo ir redaguoda Giedraitis, III Poną — M. labiau pasigendame.
raščiui aukų, nuoširdžiai dėko
CHICAGO 29, ILL.
Petrauskas,
tarnaitę
—
Zijame.
Administracija
vo jo kalbas.
U. K.
Vietos lietuvių Utorijo*

AMERIKOS ĮDOMYBES
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A^
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KELEIVIS ,S0. BOSTON

SVEIKINIMAI

VLIK’o linkėjimai
“Ir juokinga ir skaudu“

amingas dabar, kovodamas
socializmo išniekintojais,
Lietuvos raudonaisiais pa
vergėjais. Keleivio redakto
riams ir leidėjams linkime
sveikatos, stiprybės, ištver
mės ! Keleiviui ilgiausių me

KIPRAS BIELINIS

bu

senybes” ... ir dar kitaip. Gei biamieji,
...v .. .
. .
... O paskui nušveičia kur į
džiaugiuos, kad KELEIVIS, savo skaitytojus belan tų!
(L) Kaip mažai sovieti- ka£
kydamas, tolokai pasistūmėjo j antrąją šio šimtmečio pu Lietuvių Socialdamekratų
tiniai pareigūnai kaltais atpata»
Patarkite,
kur mums da
sižvelgia i gyyventojų rei
sę. Tai nemažas laiko tarpas, per kurį daugel tautiečių, Sąjungos 116 Kuopos
bai* dėtis.
Detroite vardu:
kalus, rodo atviras laiškas,
ypatingai šio krašto lietuvių, pasinaudojo KELEIVIO tie
Jūsų taisyti batai
Antanas Sukauskas,
kuris tilpo Vilniaus “Tieso
kiamomis žiniomis apie tai, kas dedasi tėvynėje, šioje že
pirmininkas
je" antrašte “Ir juokinga ir
Kam reikia pirties?
mėje ir plačiajame pasaulyje.
Alfonsas Nakas,
U.Ą.
».
.
Net užsimerkęs nuolatinis
KELEIVIS jų neapvylė. Jis nepraleido nei vieno reik
sekretorius
Skapiškio gelezinke 11 o jrtjgg iankytojas gali pašmingesnio įvykio jo neaptaręs. Savo straipsniais sociali
* * *
stoties tarnautojai ir dar- punkčiu, įMtetyti pirtįes
niais, ūkiniais i* tautiniais klausimais, į kul iuos buvo krei
Gerbiamieji,
buliukai pasistatydino na- raisykles: a) su drabužiais
mus antrapus gelezinkeho maadytis negalima, b) skal- piamas ypatingas dėmesys, KELEIVIS daug padėjo lietu Sveikiname 55 metų sukak
stoties, su kuna ilgą laiką
baltinius draudžiama, viams išlikti, organizuotis ir veikti. Šiuo įnašu KELEIVIS tuvėmis Keleivį, savo mielą
susisiekdavo pervaža. Bet
atįdarinėti langus nepa- palaikė lietuvių ryžtą kovoti už savo teises ir laimėti savo kaimyną.
gelezmkelio valdyba perva- Urtina> d) ... Bet niekur tautai laisvę ir nepriklausomybę.
Siunčiame penkinę Maikiui su
Savo ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto tėvu, kad galėtų pasistiprinti
žą uždariusi. Nore stotis vos juodu ant balto neparašyta,
pora šimtų metrų nuo gy- kad pūtyje būtinai turi būti vardu lirkiu sėkmingai žygiuoti pirmyn ii tiesti kelią Lie tolimesnei kelionei.
vervietės, žmonės, norėda- gilta, kad veiktų dušai ir pir tuvai į nepriklausomybę, o savo skaitytojams—į gerovę
Iki pasimatymo,
mi pasiekti stoti, tun daryti
būtų kūrenama kiekvie ir į platesnius darbo, socialinės ii* kultūrinės veiklos Amelija ir Antanas Aleknos
ni^6 8 kilometrų ungj. \ alTodėl pirties di- laukus.
Miami, Fla.
dv oa į skundus atsakiusi, rektorius nutarė taupyti ku♦ ♦ »
Tikrai gerbiąs
kad pervaža nebūsianti atiVasarą jis pilti kūrena
Dr. A. Trimakas,
1 Maikis su tėvu daug nemalo
daryta, gyventojai gali eiti kas savaitę^udenį ir žiemos
numų, vargo turėjo, bet jie kas
Pirmininkas
palei geležinkeli iki sekan- pradžioje—kas antrą savai______ .___________savaitę tebesisneka ir mes tuos
cios pervazos, esančios uz
0 gju0 mej-u sklinda ganjy pašnekesius su malonumu
v leno ar pusantro kilometro. dai> kad irtis visiškai neProf. S. Kairio sveikinimas Šia proga dabartiniem Ke- skaitome.
Bet tikrovėje to kelio palei bus kūrenama.
leivio leidėjam, redakto- Į Mieli broliai ir seses, 55 mė
geležinkeli visai nėra. Nus
Po sunkios ligos atsigau
liam ir administratoriam ty sukakties proga atsiminki.
Pirties lankytojai
kliaustieji gyventojai, nesu
nantis prof. Steponas Kaižymus Lietuvos Sosialdemokratų Partijos veikėjas, visų de
...
•
•
linkime geriausios sėkmės ne, ką gera galime Maikiui su
laukę žygių iš geležinkelių
Gerbiamieji klientai
‘J3, P? K-P1?
vlsal tiek laikrašti leidžiant ir re- tėvu padaryti.
mokratinių Lietuvos seimų narys, dabar Lietuvos Laisvės Ko
pareigūnų, išliejo savo
Nuoširdžiai dėko jame
e civio seimai a lun e dagUojant, pek jų asmeni-l Prašom mūsų padėkos ir linmiteto ir LSS centro komiteto narys, neseniai išleidęs dvi kny
skundą spaudoje.
Jums, brangieji, kad jūs daug nuošir zių in ėjimų. nįame gyvenime.
kėjimų išklausyti ir kad Maikis
gas: Dienojant ir 1005 Metai. Atvykęs j Ameriką dirbo porą
* ♦ ♦
įdomūs dalykai ii Jonavos dievobaimingai nutylite, jei
Lai gyvuoja Keleivis, lai su tėvu galėtų ilgiau mūsų nametų “Keleivyje” ir daug jame rašė.
mes kaltais visai nevykusiai
BALFo telegrama
gyvuoja
Tėvas
ir
Maikis
iimus lankyti, siunčiu Maikiui
Šitaip i*ašo Vilniuje lei- suraukiame vieną kitą kosgiausius metus!
'penkinę, o seniui vieną žaliudžiama “Šluota”:
tiumą (argi tai svarbu, kad Balfo reikalų vedėjas kun. t
BIČIULIŲ TALKA
jCorry Bros. Funeral Home,
ky tabakui, likusieji $4 bus pre
“Darbo Redakcija
Pasigailėk:
vienas skvernas už kitą ii- L. Jankus atsiuntė šitokią
J.
Petraitis,
gyvenantis
780 Anderson Avė., Cliffnumeratai.
(Nepaskelbtas laiškas Joarba genesnis,' bet telegramą:
Prof. J. Kaminskas
Vokietijoje surado du nauju side Park, N. J. Iškilmingos
A. J. Paškevičius
J. Petrėnas
navos batų dirbtuvės cecho JĮ^tat žvilgtelėkite . rūbe- Keleivio“ 55 metų sukak-.
skaitytoju. Tą patį padarė mišios atlaikytos šv. JoNorwood, Mass.
J. Kiznis
Bigeniui
Pas!Ū,tus
į Leonas Mockevičius iš Chi- no Krikštytojo bažnyčioje,
meisteriui drg.
... artimiesiems. ties proga tūkstančių lietu# ♦ *
* # *
_ ____
_______ir!rgeriems
bos iiims
Ko tik mes
nepatyrėme
geriemsbičiuliams.
b,nuliams. Tai
Taiviu.
vių,pavusiii
gavusiųnaciai
pagalbos
jums
cagos, Jonas Leonas iš Cle- ■ Faii view, N. J. Palaidotas
jūsų dirbtuvėje. Bateiūviai jent! Bet -;la Jau- •«*?*?•> nuoširdžiai bendradarbiau
Sveikiname
“Keleivį“, llgiausių metų Keleiviui!
velando ir Ręįnholdas Reb-, Šv. Juozapo kapinėse, Hac___ ;
__ o taip sakant, musų privatus jant, vardu prašau priimti švenčiantį garbingas 55 me- Aš ji skaitau su pertraukomis nelis. 21 m. jaunuolis, ffvve- kensack. N.J.
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gaudavau
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Amerikos
įvaiholdas
tik
1957
m.
apleido
odos atliekas, badė kreivo
Mieli redaktoriai ir
įmokė galvoti, kritiškai žiū-Iną laikraščių. Jų tarpe buvo ir Lietuva, pirma gyveno Vo Prieš 55 metus gegužės
mis vinimis, o po viso to
Visi šitie faktai keliami
tėti į daugeliu atžvilgių nu-' keleivis, bet vyresnybė nepa- kietijoje, f o dabar
sy
leidėjai,
jau 8 9 d.Philadelphijoje pasiro
dar smala tepė visas užlopy- juokų forma. Tai vis maži
dalykai,
bet
pamėginkite!
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svekiniame
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geidavo, kad jį kareiviai skai- mėnesius gyvena Kanadoje dė pirmasis “Kovos” numė
tas vietas—kad pikta akis
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savaitrašti
Keleivį,
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tytų. Tačiau jis pas mane atke- ir jau Įsijungė į Keleivio ris.
nepamatytų. Na, galvojam,
liaudavo
ir tada visas būrys prenumeratorių vajų.
Į “Kova”, kaip žinoma, bukada
žmonės
gyvena
susimetus
pradėjusi
savo
kelio_
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jei tik išeisim iš jūsų gyvi
Jis nepasitenkino laimėjęs !vo Lietuvių Socialistų Sąsveiki, tai į batų dirbtuvės Rimšę kaip silkės statinėje, nę ir šiandieną mininčiam mmo. ••Keleivio” kova su manęs prašydavo Maikio pasi,
.
rr
.
.
..
reakcija,
įvairiais
mulkintokalbėjimus paskaityti. Aš skai-; S. Kairio “Lietuva Budo,” jungos laikraštis. Jos reda
pusę iš tolo nežiūrėsime, savo namuose neturi vonių.
linkėdami geriausios J3.’8.1?“™ !aba\ “■*>• ‘Ne tydavau ir nesislėpdavau. Už bet užsisakė ir K. Bielinio ktoriais yra buvę Juozas
Pasiims mus šeimininkai, Arba, gavę kostiumą, kurio nes
Sirvydas, Juozas Baltrušai
ir mes jiems dar ištikimai vienas skvernas ilgesnis už i kloties, kartu linkime rūpis- e.'Vf tun nedaug sau ly- tai iš savo vadų gavau bolševi- Į “Dienojant.”
ko
vardą.
Kad daugiau būtų tokių tis, Jonas Smelstorius. Ka
lalKJascllL
tarnausime. Deja, šeiminin kitą, arba gavę “pataisytus” , tįngai peržvelgti nueitą keĮdedu
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O Helena Ambroze iš kas.
Su pagarba,
plūsti užgauliais žodžiais: tepti, kad nebūtų pastebėti
linkėti
“
Keleiviui
”
,
kad
jis
Chicago,
Ilk, iki šiol visus
“Kova” nustojo eiti 1918
A. Butkeraitis
“Kas gali nešioti tokias bai ir t. t., argi džiaugsitės?!
kad savo paskirtį, kaip ne
tą
darbą
dirbtų
ir
kitus
55
pralenkė, nes ji viena jau metais.
Philadelphia, Pa.
pailstančio keleivio į šviesią
metus.
surado
5 naujus skaitytjous.
*
*
*
ir turtingą ateitį, tinkamai
L.ICS. Sąjungos Centro Gerbiamieji,
Nuoširdus ačiū visiems J V OKAI
ir garbingai atlikus tarp
Komitetas ir Toronto
Manėme dalyvauti Keleivio mieliems talkininkams.
naujų draugų ir nedraugų.
—r

LAISVĖ PAVERGTIESIEMS

Skyrius

* * *

Kas bus paskiau?
garbingame 55 metų sukaktuvi
“K.” Administracija
niame bankete, bet, deja, nega
— Ji negali atsigėrėti mani
lėsime.
mi, — gyrėsi vaikinas draugui.
RIDGEFIELD, N. J.
— Sakė, kad aš visų gražiausias
Linkiu “Keleiviui” dar keliau
ir drąsiausias vyras pasaulyje.
ti 55 metus ir daugiau, čia ra
Mirė
K.
Balužis
— Nevesk tokios, brolau, —
site $5 čekį.
atsakė
draugas. — Jeigu ji da
Balandžio
27
d.
mirė
seJ. ir A. Bartash
nas “Keleivio” skaitytojas, bar meluoja tau tiesiai į akis,
Windsof, Conn.
Kazimieras Balužis, gyve- .tai kas bus paskiau?

Sveikinam “Keleivį,” minintį
j privatiniame gyvenime irt.
SU°LIETUVOSD|RRllGTu!t JŪS ijUngti ' vergijos
garbingą 55 metų sukaktį.
SU LIETUVOS IR KITŲ eksploatacijos sistema, toNuoširdžiai linkime ryžto ir
PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ u kia sistemą, kuri yra veiks- ištvermės “Keleiviui” keliauti,
DARININKAIS
minga tik teroru ir kuri į kaip iki šiol žadinant lietuvius
siekti demokratinio socializmo
protestus
atsako areštais.
(E) Ryšium su gegužės 1
diena. Tarptautinės Laisvų- Laisvosios profesinės sąjun idealo ir Tėvynės Lietuvos iš
* * *
Laisvė tautoms, kurios
ų Profesinių Sąjungų Kon gos visais laikais smerkė bet laisvinimo iš bolševikų vergi
dar tebėra pajungtos sveti
Gerbiamieji,
federacijos generalinis sek kurios formos diktatūrinius jos.
mųjų valdžiai arba dikta
Linkime sveikatos ir sėkmės Jūsų bankete negaliu daly
retorius J. H. Oldenbroek režimus ir toliau rems Jus
tūrai, laisvė patiems savo li
vauti. Siunčiu penkinę, kad “ge
paskelbė specialų atsišauki siekiant laisvės, žmogiškųjų redakcijai, administracijai ir
kimą spręsti!
nerolas” su Zacirka galėtų paumą į darbo žmones Lietuvo- teisių, pakenčiamų gyveni bendradarbimsė
Ilgiausių metų “Keleiviui” ir lioti.
Tokius šūkius paskelbė je ir kituose diktatūrinėse mo ir darbo sąlygų ir pasau
- Su pagarba,
keleiviečiams.
lio taikos”.
Tarptautinė Laisvųjų Pro- šalyse.
Vincas Grėbliūnas
Jonas Valaitis
Toliau atsišaukime ypač
fesinių Sąjungų Konfedera-' Atsišaukime t. k. pareišChicago,
III.
LSS 4-os kp. sekretorius
cija ryšium su gegužės 1 kiama. kad 56 milijonai kreipiamasi į darbininkus
♦ ♦ ♦
diena.
darbininkų, apsijungus i ų komunistiniuose kraštuose. Chicago, III.
«
*
*
Gerbiamieji,
T , .x
x
.
. Tarptautinėje L. Pr. S. Kon- Jie netekę bet kokių vilčių.
Irkituose tos orjtamzaci- fedeiadjoje> siunėia drau. Propagandos mašina sten
Gerbiamieji Keleivio lei Bankete dėl tolimos kelionės
jos Šukiuose pabrėžiami rei- p-škus sveikinimus darlio giasi pavergtųjų kra š t ų
dėjai ir redaktoriai,
negalėsiu būti, bet mano mintys
kalavimai, kad niekam ne- žmonėms. gyvenantiems ko- žmones įtikinti, kad geres
Aš, A. Yuskevičius, siun- gegužės 1 d. bus su jumis ir su
InitŲ paglemžtos pilietinės munjstinės<;-ir kitokiu dik- nės laisvės nė nesiektų.
čiu $75, kuriuos prašau ly-(visais Keleivio draugais. Sveibei žmogaus teisės ir kad
Rytų Europos kraštai Iš giomis dalimis paskirstyti: kinu visą Keleivio štabą ir vitatūnj šalyse.
lutų Įgyvendintas.tautų ap-; „Mes patjkj„ame Jus ko sovietinio kolonijalizmo į Keleivio sukaktuvinei dova- sus Keleivio draugus,
sisprendimo dėsnis.
laisvojo pasaulio dar 1, o objektais, jų ūkis yra Mas nai,
Lietuvos laisvinimo 1 Įdedu $3.00 už biletą, nors
reikalui
ir Vasario 16-sios bankete ir nebūsiu.
kvos
kontroliuojamas.
Ko

Atsišaukime ragin ama žmonių solidarumą su -Jūsų
Su geriausiais linkėjimais,
“neužmiršti likimo tų šimtų vedama kova prieš terorą ir munistinės diktatūros užnu gimnazijai Vokietijoje.
A
Yuškeričius
garyje
—
sovietinė
armija.
”
S. Bakanas
tūkstančių pabėgėlių, kurie priespaudą, su Jūsų išgyveAtsišaukimas baigiamas W. Cheshire, Conn.
pasirinko tremti vieton ver- namais sunkumais siekiant
Bridgeville, Pa.
• • ♦
gijos. Gyvename Pasaulio žmoniškų teisių, laisvų rin- patikinimu, kad 56 milijo
* * «
Švenčiantį 55 metų su
pabė.gėlių metuose. Mažiau- kimų, organizavimosi lais- nai darbininkų, apsijungu
Sveikinu “Keleivį sukakus 55
sia, ką galime mes, profesi- vės ir socialinio teisingumo, sių TLPSK-je, kovoja už kaktį Keleivį nuoširdžiai
metams. Siunčiu Maikiui su tė,
,
, ,
nių sąjungų nariai, daryti,! Diena iš dienos Jus apsu- tuos pačius siekius, kaip ir sveikiname. Keleivis nepaprašų
darbą
atliko
prieš
™
»5,
kad
j(e
už
mane
bankete
tai t upintis, kad visi, kurie pa ‘ partijos ir vyriausybės pavergtųjų kraštų darbinin
pusšimtį
nf«tą,
šviesdamas
kvantų
.r
v.su
.
pasve.k.ntų,
bėgo nuo diktatūros, teroro, propaganda, siekiant, mo kai. “Laisvojo pasaulio dar
Povilas Daubaras
savo naujoje tėvynėje būtų nopolizuoti Jūsų min ti s, bininkai yra kartu su Jumis mūsų bemokslius emigrankontroliuoti Jus darbe li ir niekad Jūsų neišsižadės!” tus. Keleivis nemažiau reik- .Chicago, ul
pilr.ai Įkurdinti.

Laisvė viso pasaulio dar
bininkams! Laisvė kurti sa
vas laisvas profesines są
jungas (unijas) ir priklau
syti joms, o ne valdiškam
“darbo frontui.”

nęs 725 Grand Avė. Giliam !
nuliūdime liko trvs dukterys '

irgi pažanga
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Chemijos profesorius per paskaitą paklai«ė studentus, ką jie
Mrs. So- jajjęO žymiausiu chemijos moks-

\ įola Kubilus n
phie Higgins.
jo laimėjimu.
Laidotuves Įvyko šeštadie- — Geltonplaukes. — atšovė
nį, balandžio 30 d., iš Mc- vienas studentas.
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Jau atspausdintas! Užsisakykite!

KELEIVIO’ KALENfl»RlUS
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. Broadway
So. Boston 27, Mass.

KBIgVB JBO. BOSTON

No. 18, Gegužės 4, 1960

pantą-komunizmą. Jis įdomus
J naujausiomis mokslo žiniomis.
Jis patrauklus moterų skyriumi
ir
satyrinio pobūdžio 'Maikio su
tą socialinėje apsaugoje.
Dirbąs asmuo turi užsitikrinti, tėvu pasikalbėjimas’ n u ola t ikad jo darbdavys tiksliai prane- niais tęsiniais, o vietiniam-boša apie jo pajamas. Jeigu jis turi Stoniškiam jis įdomiausias ir
savistovų užsiėnv-mą, tuo atveju vertingiausias lietuvių kultūri
jis pats turi pranešti savo gryną nįo gyvenimo aprašymais bei
uždarbį, kai pildo savo mokės-j-)vairių kultūrinių parengimų
čių sugrąžinimo blankus, ir kas- •
teisingu ir plačiu vertinimu. Tai
met turi mokėti socialinės ap
saugos mokesčius pagal savo už nepailstamų ir nuolatinių to sa
vaitraščio leidėjų bei tvarkyto
darbį.
jų: J. Sondos, Januškio, p-nios
Kasmetinis nepranešrmas so Januškienės ir Michelsono nuo
cialinę) apsaugai yra nusikalti pelnas. Tenepavargsta šie dar
mas prieš įstatymą ir tokie as buotojai ir toliau. O Keleivis sa
menys gali būti nubausti ir pri
vo skaitytojams ir rėmėjams
versti mokėti procentus už ne
išmokėtus ' socialinės apaugos šių meių gegužės 1 dieną rengia
mokesčius. Be to. nepranešimas šventę. Ją švęs visi keleiviečiai
gali iš viso atimti teisę į sociali įr jiems prijaučiantieji Bostono
nės draudimo apsaugą. įstaty Lietuvių Piliečių Klubo salėje.
mas sako, kad uždarb's turi būti Salė yra talpi ir tikimasi ji bus
praneštas per tris metus tris mė perpildyta svečiais, lr kaip gi
nesius ir 15 dienų po mokestinių ne*?! Juk vai Keleivio, lietuviš
meti), kurių metu tas uždarbis ko savaitraščio Bostone 55 me
buvo gautas. Pavyzdžiui asmuo,
tų jubiliejus! Penkios dešimtys
turįs savistovų užsiėmimą, ne
penkeri metai nuolatinio neper
pranešęs apie savo 1955 m. už
darbį ligi 1959 m. balandžio 15 traukiamo kultūrinio darbo.
i, niekad negaus socialinės ap Kas gali būti džiugesnio ir
kaipgi nelinkėti šitam nepa
saugos kredito tiems metams.
vargstančiam žygininkui kogeReguliariai ir tiksliai praneškrt apie savo uždarbius sociali riausios kloties?! Gyvuok ilgai,
nei apsaugai, kad neprarastu- ilgai ir niekada nepavark, Ke
mėt savo teisių į socialinę ap leivi! Toli, toli paliko pienbur
saugą. Be to, reikalaukit, kad nio dienos, kada mudu susipažijūsų socialinės apsaugos kredito nome: as žengiu gyvenimo pa
dydis jums būtų praneštas ma kalnėn, o Tu visada pasilieki
žiausiai kartą per tris metus — jaunas ir žvalus demokratinės
pataria O’Brien
veiklos kelionėje! . . .
J. Jasinskas

NEPASIRŪPINĘ GAILĖSITĖS

—Sei, Maik, kodėl tu
man nepasakei, kad “Kelei
vis” rengė jubiliušavą ba
lių? ‘
—Ar tėvas tame baliuje
nebuvai?
—Šiur, kad buvau. Ale tą
sužinojau tik iš Zacirkos, ir
tai jau paskutinį vakarą.
Nebuvo kada nei mundierą
susfprosyti. Bet vistiek bu
vau. Per užpakalines duris
ĮSmUkaU.

mėšis

suor. ganizavo
.

Jeigu jūs dirbate ir turite saĮvistovų užsiėmimą, kuris duoda
'teisę j socialinę apsaugą, pasi
rūpinkit gauti savo uždarbio
kreditą, taip pataria Miss O’
Brien, Socialinės Apsaugos įs
taigos Bostono distrikto vedėja.
Pinigų suma, kuri jums, jūsų
; išlaikomiems šeimos nariams ar
jūsų mirties atveju likusiai šei
mai bus išmokėta, yra apskai
čiuoji ma iš įplaukų vidurkio jū
sų socialinės apsaugos kasoje.
: Norint gauti šiuos išmokėjimus,
jūs turit išdirbti tam tikrą lai
kotarpį. Jei jūsų uždarbis yra ne
tiksliai praneštas, socialinės ap
saugos išmokėjimai jums ir jū
sų šeimai gali būti sumažinti.
Jei apie jūsų darbą nėra sociali
nei ausaugai pranešta, jums ne
bus užskaityti metai, kurie yra
reikalingi būti apsidraikiusiems
į pensiją išėjimo metu jūsų invaiidiški ’mo ar mirties atvejais.
O’Brien pasakė, kad dauguma
žmonių, pasiekusių 65 metų am
žiaus, turi turėti mažiausiai įmokėtą mokestį socialinei ap
saugai už keturis su puse metų.
Žmonės, kurie vėliau sulauks 65
metų amžiaus, turės turėti dar
daugiau kredito. (Vyras, gimęs
1906 m. ar vėliau, ar moteris,
gimusi 1909 m. ar vėliau, turės
turėti 10 metų kreditą sociali
nėje apsaugoje). Išmokėjimams
invalidiškumo atvejais (tarp 50

vyčių ir 65 metų amžiaus) gauti reikia

laišką, tai as geneiolu ta-.turėti mažiausiai 5 metų kredipau ir eidavome i socialistų

Puslapis penktas
PREZIDENTIENĖ VAIKŲ LIGONINĖJE

Į

I

Prancūzijos prezidentui Charles de Gaulle lankantis
Washingtone ir tariantis su prezidentu Eisenhoweriu
svarbiais politiniais klausimais, de Gaulle žmona
lankė ligonines ir kt. čia ją matome su vicepreziden.
to Nixono žmona vienoj vaikų ligoninėj.

sianti visas pastangas, kad lykų
tas galimybes Europos Rytų
Staiga iš krūmokšnio iššoko
kengūra
ir dideliu šuoliu stryk
tautos turėtų.

telėjo skersai kelią.
— O čia kas per sutvėrimas?
UŽSAKĖ LAIKRAŠTI
— klausia kanadietis,
DOVANŲ
i — Argi pas jus žiogų nėra? —
Ch. Mikėnas iš Dorchhes- atsakė klausimu australietis.

prakalbas lermo kelti; ale
dabar jau to nedarom, ga- •
GYVUOK ILGAI, ILGAI!
i ter, Mass., užsakė laikraštį
—-------vom daugiau razumo ir apDE
GAULLE
Al
SAKĖ
pusmečiui ir kalendorių sa- į
Išėjo i Rera
rispakajinom. Tu irgi per‘Naujienų bendradarbis kiamas pasakotojas. Jis nuo
vo svainei Mrs. M. Simana-; Milane, Italijoje, vagys išmufsimaine}, nois Į \yią neiš- Jurgis Jasinskas to dienraščio dvidešimt šeštųjų metų gruoPrancūzijos prezidento se- vičienei iŠ Stoughton, Mass. 'šė krautuvės langą ir išnešė draaugai, ale prieš 55 metus ?ęr
į§ “Bostono padangės,” džio mėn. 17-sios pas mus nebe-1 Pretorius atsakė Į Pavergtų„ * * *
ibužių už didelę sumą. Savinindar mažesnis kui bezdalis palietęs porą dalykų iš kultūros galejo atkeliauti: jam buvo uz-jjų Europos Tautų Organiza-i S. Juškus iš Chicago, III. kams kilo mintis pasinaudoti ta
buvai.
srities, rašo:
darytos durys j nepriklausoma cjjos pįnnįnįnko protesto užsakė laikraštį metams M. proga savo prekėms išreklamuo—Bet tai ne viskas, tėve.
“Trečioji dovana. Ocho! Iš Lietuvą.
Lietuva'telegramą prezidentui <je Arlauskienei, ten pat.
tL Jie lan&e išstatė skelbimą:
n
_ 11 .
rčr tą laiką pasauly įvyko karto nepasakysime, nes apie ją
!
----.
*
s
!
—Net įr vagims patinka mū"gyvenimas viinijo tolyn ir įjaUiie aėi pOiit - ėmigraii—O kodėl pei' užpakali daug sverbesnių
permainų,
reikalinga
pakalbėti
plačiau.
Tusų
kostiumai.
,
......
tolyn. Daug įvykių, dar daugiau tų laisvės suvaržvmo PranS.
Janeliūnas
iš
So.
Bosnes?
Buvo du pasauliniai karai, rėkite, mielieji, kantrybės ir pa- pergyvenimų ir likimo svaidy- cūzijoj ryšium su Chruščio- tono atnaujino prenumera-j
—Nu, matai, einant per per kuriuos žlugo daug mo- ^įklausykite! Tai yra tikrovė, ;mų iš vienos 'vietos į kitą. Ir, Vo vizitu. Atsakyme apgaili
ANGLIŠKA ARBATA
tą savo seserei Mrs. S. Mofruntą būtų reikėję tikėtą narchų, jų tarpe ir Rusijos bet ne pasakėlė,
stai, kas galėjo tikėtis: dabar tą Prancūzijos vyriausybes ses, Waltham, Mass.
‘^Buvau beveik dar pienbur- esame beveik artimi kaimynai!!žingsnį ir užtikrina, kad
pirkti. Tai viena. O antra, caras. Susidarė daug naujų
Atkelta iš 6-to pusi.)
tenai visi buvo nais apsiren valstybių, bet jau be kara- nis, kai vyriausias mūsų gau Aš So. Bostone ir įdomusis pa- šiuo atveju prieš 700 politi
Mrs. E... uiata?
Gravas i.iš vChica- imama
imama nesaiuus
hesaldūs patiekalai,
AfcšVni-a iv nom-iIrlunco
•
-iv•
. .... 5
UaueAdiai,
gę, ypač moterys gražiai at lin
lių. Atakure ir nepnKlausor S1OS ir labai vargingai gyvenu- jsajotojas bei naujų žinių tieke- rių emigrantų pavartoti su- go, III, užsakė laikrašti ’ pamažu pereinant prie salrodė, o mano uniforma ne» .
*-TT . n P n ,
jokiu
būdu neįeis-j Vladui
dėsniu.
Neimama
- ei-: varžymai
1--------- Stakui,
--------- ’ Glasgow*
------riesmų.
iNeimama
pirma
prosyta. Nu, tai aš per už j blika, be karaliaus.
Amerikos (atvykęs i ją pnes I- site East Broadway, pažvelkite kia Prancūzijos bendros po- Škotijoje ir atsiuntė Maikio sausainio, o paskui sumušti—Bet Lietuva norejo jj pasaulinį karą) paraše: ‘Uz- į vienaaukštį, raudonų plytų Htikos politinių emigrantų tėvui $1.00.
pakali.
nio (sendvičio), nors jie ir
—Bet vistiek turėjai pu karaliaus, Maiki. Juk buvo sakiau jums lietuvišką laikraš- namuką, stovintį tarp erdvios atžvilgiu pasikeitimo.
* * *
5U marmeladu būtu.
blikai pasirodyti. Juk sėdė pakviestas ant sosto prin- tį. Jame rasite daug ką naujo ir skaityklos iš vienos pusės ir tri-į Ryšium su minėtos orgaMis. U. Bonavita iš No. / Dažniausia pradedama
jai prie stalo.
cas Urachas. Girdėjau, kad įdomaus. Įsitikinsite jį gavę...’ aukščio mūrinio pastato iš an- nizacijos pastangomis gauti; Providence, R. I., užsakė nuo karštų “toastų” su svie—Ne, Maiki, aš ir prie mūsų kunigėliai jau buvo Ir anas iš tolimos Amerikos pa- trosios pusės. Be to, ant to kuk- pasimatymą su prezidentu
laikraštį pusmečiui D. Dom- stu, paskui imama plonučiai
stalo nesėdau.
išmokinę jį ir “Tėve mūsų’’ sakotojas pradėjo mūsų pirkutę liojo vienaukščio namo durų ga- Eisenhoweriu, p r ezidento
kui, Los Angeles Calif.
sumuštiniai
su
visokiais
—Tai kur?
lietuviškai sukalbėti.
lankyti. Teisybė: pasakotojas lėsite perskaityti aiškų įrašą: i “deputy assistant” D. G.
“tepalais,” vėliau “skonės,”
—Įlindau j kičini, prie
—Ne, tėve, Lietuva jo ne- buvo įdomus ir labai įvairus, Keleivis. Taip, Keleivis. Savai- Morgan savo laiške primena
Mrs. Anna Kalashnikov tai yra mažutėlės saldžios,
gaspadirių, kurios kalaku norėjo.
Užtat jo pasakojimų ir naujų tinis lietuvių laikraštis. Tai jis prezidento įvairiomis proiš Hartford, Conn., atnauji- dažniausia per pusę pertus piaustė.
—Nu, tai kam jį kvietė? žinių pranešimų pasiklausyti yra tas įdomusis pasakotojas gomis padarytus pareiškino prenumeratą metams M. pjautos bulkutės. Tada jau
—Dėlto aš tėvo ir nema
—Lietuva jo nekvietė, tė- mėgdavo ne tik maniškiai, bet ir žinių tiekėjas, su kuriuo teko jnus, kad Amerikos vyriau- ir J. Samashams, Toronto, , ausainiai ir paskutinėj vieve. Jį kvietė tiktai tie, ku- ir artimieji kaimynai. Ypetin- susipažinti beveik pienburnio sybė suprantanti pasaulyje Kanadoje.
čiau.
'
toj visokie pyragaičiai ir
—Negalėjai matyti, ba aš rie norėjo šiltai Lietuvoje gai būdavo įdomus ‘Maikio su amžiuje. Ir šiandien, kaip ir negalint būti tikros taikos,
* * *
tortai.
tenai parėtką prižiūrėjau, o įsikurti, bet bijojo, kad re- tėvu pasikalbėjimas.’ Ir kitos prieš daugelį metų laisvoje Lie- kol Rytų Europos tautos neE. Smigias iš Miami, Fla., i Visa tas valgomą taip. Ką
voliucija nenušluotų jų dva- naujienos iš mokslo, meno ar tuvoje, šis laikraštis kiekviena turi galimybės laisvai sudatu salėj prie stalo sėdėjai.
atnaujino prenumeratą ir pasidėjote į savo lėkštutę,
—Apie koki “parėtką” relių. Ypač jie bijojo, kad visuomeninės Anlferikos lietuvių kartą būna įdomus. Jis naujas ryti savo valstybines insti- užsakė kalendorių Ignui mažu peiliuku supiaustote į
per revoliuciją nesusidary- veiklos būdavo įdomios. Kaip savo neatlaidžia ir aštria kova tucijas ’? pasit inkti savo vy- Pauliukui iš Sao Paulo, Bia- gabaliukus ir juos pirštais
tėvas kalbi?
—Žiūrėjau, Maiki, kad tų Lietuvoje “bedieviška” gera būdavo tada kas savaitę prieš dabartinį Lietuvos oku- riausybės, ir kad ji dary- zilijoje.
dedate į bumą. Žinoma, ir
torielkos būtų prikrautos su valdžia. Todėl jie pasisiūlė, sulaukti vis naują pasakotojo
--------------------------------ten yra popierinės ir aude
kaupu. Sakau, tegul mūsų kaizeriui surišti Lietuvą su žinių pluoštą ir pačiam jas paPERDAUG GLOBOJO ir PRAGLOBOJO VYRĄ
klinės servetėlės.
“amžinais ry- siimti ir perduoti jas naujienų
HJOKAl
frentai gerai privalgo, kad Vokiefija
Jūs turite atsisveikinti 5nesigailėtų atėję. O juk bu šiais” ir pasikvietė Urachą ištroškusiems kaimo grytelnin-10 minučių prieš penktą
Tai b?nt žiogas
vo svečių ir is kitų miestų, į Lietuvos karalius. Jie tikė- kams. . .! Geri buvo laikai. Ir
valandą. Atsisveikinti lygiai
tai būtų negražu, jeigu jie josi, kad kaizeris laimės ka- labai įdomūs. Taip tęsėsi iki
Kanadietį turistą Australijoje 5 valandą
nevisai gražu,
parvažiuotų namo alkani. rą ii’ jo globoje Lietuva bus 1926 metų gruodžio 17 dienos,
vedžiojo australietis. rodydamas nes atrodys, kad jūs pervisokias įdomybes, bet kanadie
Nu, ir gaspadines kalakutų apsaugota nuo revoliucijos. .Tada Lietuvoje buvo padarydaug atydžiai sekėte laiką.
tis
vis atsakydavo, kad Kanado
Bet
i
evoliucijos
audra
nutas
perversmas
prieš
demokranesigailėjo;
magaryčioms
V. Funkienė
je yra geresnių ir didesnių dapridėjo dar kilbasų ir kito šlavė ir patį kaizeri. Sostai tiniu ir konstituciniu būdu iškios Dievo dovanos. Sako, tada griuvo vienas po kito rinktąją vyriausybę. Naujieji
jubiliušavas balius, tai ne ir karaliai, kurie pirmiau Lietuvos šeimininkai paėmė vi‘Keleivio’ 55 Melų Sukakties Proga
bile kas. Ir teisybė, Maiki, buvo laikomi "Dievo patep- sai priešinga demokratiniam
tiniais,
”
dabar
buvo
šluojaŠalies
valdymui
kursą
ir
uždėjo
jubiliušai ne dažnai pasitai
KIEKVIENAS. KAS TIK NORI. GALI GAUTI
ko, ypač 55 metų jubiliušai. mi į šiukšlynus. Buvo tai di- 'stiprius varžtus laisvajam žo
—Tas tiesa, tėve: 55 me delių permainų laikotarpis, džiui. Nebuvo aplenktas ir mū—Maiki, tu kalbi lyg su sų taip labai kas savaitę lautai, tai labai ilgas laiko tar
Gali gaii'i visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą
pas. Ne visi gali tokio ilgo pasigerėjimu, kad i evoliu-_________________ ________
‘‘LIETUVA BUDO ” 4 5 p.'slapių, didelio formato, gražiais
amžiaus susilaukti. Iš visų cija nušlavė karalius i šiuk
kietais virselia’s su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir
lietuviškų laikraščių tik vie šlyną. O kas žino, gal mūsų Pasaulinio karo. Bet, taip ar
įdomiai skatomą. Tą knyga kiekvienas kultūringas lietuvis
nas “Keleivis” eina taip il Lietuvai šiandien'būtu dau<r kitaip, tada ar daba: Lietuturėtų perskai vii. Knyga parduodama už $5.50.
geriau. jeigu ji būtų gavusi vai geriausia būti nepriAltBA ga’i gail i 5 au.o ią knygą "MAzOJI LIETUVA,”
gai be pertraukos.
327 puslapiu, laba: gra, iai
r.iinkš.ais viršeliais. Kny
—Ir aš tau pasakyysiu, karalių? Gal bolševikai ta- klausoma demokratine resgoje surinkta lavai daug žinių apie Mažąja Lietuva. Ji par
Maiki, kad per tą laiką da nebūtų galėję ant mūsų publika, be karaliaus, be
duodama už $5.00.
diktatoriaus ir be svetimo
daug kas ant svieto persi žemės ponavoti, ką?
Vieną ARKA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
Holywoodo aktorė Hedy I^mar (vidury). 45 metų.
—Urachas, tėve, tikrai okupanto.
mainė. Pei-simainėm ir mu
siųs du naujus Ke’ehio metinius skaitytojus ir prenumera
su savo dukra ir sūnumi. Aktorė dabar išsiskyrė su
tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas
—Čia, Maiki, d i d e lis
du. Kai prieš 55 metus pra būtų ant Lietuvos sosto atsu savn penktuoju vyru Howard Lee. Texaso aliejaus
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs,
dėjom ginčytis, tai aš dar sisėdęs, jeieru kaizeris būtų klausimas. As eisiu pasiroarba
nebeskaito jo bent du metus).
turtuoliu. Teismas jai priteisė 500,900 dolerių. Hedy
nei generolu nebuvau; eida laimėjęs karą. Bet tada gal davoti su Zacirka, o tu usNamas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio
sako. kad jos vyras nutaręs skirtis, nes .jam nepati
vau su dinerke i šapą dirb ir bolševikų Rusijoj nebūtų, kiuzmi.
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario l iki gegužės 1 d.
kusi pordidelė žmonos "motiniška*' globa.
ti. Vėliau, kai kunigas Ke Gal nebūtų buvę ir Antrojo
—Iki pasimatymo, tėve.
l
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LAIMINGA MOTINA

pavardės, rodos, Jonas Smolstis. Jj laidojant policija draudė
eiti gatve, todėl mes ėjome paSaitais, sausesnėmis vietomis, o
policininkai brido purvinu gat
vės viduriu. Vėliau mes pardavi
nėjome ufanuštojo paveikslus po
10 centų, surinktieji pinigai ėjo
užmuštojo našlei.
Siunčiu penkinę: prenumera
tos $4 ir doleris Maikio tėvui.
Linkiu Keleiviui ilgiausių me
tų.
Antan u?, Kuiešienė
Detroit, Mich.

MOTINOS DIENA
Motinos pagerbimas i r
Motinos diena švenčiama
labai plačiai, beveik visame
žemės rutulyje. Pas Įvairias
tautas Įvairiai tie minėjimai
ruošiami. Taip pat įvairus
yra ir laikas, nors ir visur
vienodai skiriamas yra žydėjimo-gegužės mėnuo. Europoje dažniausiai švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Amerikos kontinente
švenčia antrąjį gegužės sek-

madienį.
Motinos pagerbimo diena
įvesta pirmiausiai J. A.
Valstyybėse 1908 metais,
Viena energinga amerikietė
Mrs. Jarvis išsirūpino pirtnąją Motinos dienos šventę
Filadelfijos mieste atšvęsti,
ls ten pasklydo, nelyginant,

kaip užkrečiamosios bakterijos, po visą Ameriką lapeliai - proklamacijos - šaukimai - agitacijos ... Toji
propaganda buvo puikiai
pravesta, ir štai nuo 1914
metu JAV valdžios oiicialiai buvo paskelbtas gegužės mėnesio antrasis sekniadienis—Motinos diena,
Gražu kad ir Lietuvoje
buvo prigijusi šita tradicija,
Nepriklausomyybės laikais
oficialiai buvo priimta Monos dieną švęsti pirmąjį gegūžės sekmadieni. Ten dažniausiai tos dienos vieši organizacijų minėjimai ir privatus šeimose minėjimai supuola su gegučių melancholiškais kukavimais mūsu gi
riose ir gojeliuose.

KETURIOS GENTKAP.TĖS

X- X x-

Kas gali būti laimingesnė už motiną su kūdikiu ant rankų? O
kiek lietuvių motinų šiandien yra atskirtų nuo savo vaikų ir ne
gali su jais ne tik susitikti, bet ir laisvai susirašinėti dėl to, kad
Lietuva yra komunistų pavergta.

MOTINA
Žinau, kad vis dar laukia
Manęs pareinant į namus,
lr ašarą nubraukia,

Ir žvilgsnis josios neramus ...
—Motul, akis tu pražiūrėjai
Veltui manęs belaukdama,
Meldeis, klauseis, kaip ūžia vėjai
Linus palangėj verpdama ...

Su šautuvu - draugu miške
Prie močios - eglės prisiglaudęs
Budžiu ... prisimenu tave,
Regiu paveikslą tavo graudų.

Motule! jeigu žūsiu,
Atleisk: dėl pareigos šventos,
Dėl žydinčių sodybų mūsų,
Dėl mūsų žemės — Lietuvos!
J. Narūne
/T* £,T_____ •_
(is ' jaunųjų.ciaigenų )

_________

kaip ji pati sako, atsirado ii
‘.balandžio 11

d.

Chicagos

Turbūt, neapsiriksime, sa- Į aerodrome. Susitikimas šu
kydami, jog šiandieną lai- savo vaikais, 20 metu nemamingoji motina yra Ona tytais, buvo jaudinantis. -Jį
Prunskienė, atvykusi iš Lie- perdavė TV stotis ir visa
tuvos pas savo vaikus į Chi- Chicagos didžioji amerikie
cagą. Tai labai retas įvykis, čių spauda. Ji buvo apiberMarija Kalenkauskienė iš Shenandoah. Pa.,
kuri gražiai ir pavyzdingai užaugino 3 duk
teris ir 5 sūnus. Vienas sūnus Vincentas, ka
ro lakūnas, žuvo Antrame Pasauliniame ka
re. Paveiksle Marija, jos vyriausia dukra
Elena Kurinskienė ir šios dukra Marija Andrefskienė su savo maža dukrele. Tai ketu
rios gentkartės. Marija Kalenkauskienė yra
M. Michelsonienės ir dr. A. L. Kapočiaus
sesuo.

kai iš viso galima susilaukti ta reporterių klausimais,
iš anos pusės savijjų . . . į kuriuos čia pat vertė ir atsaDėl to negalima nesidžiaug- ikė jos sūnus, kun. dr. J.

ti taip dideliu motinos
džiaugsmu, kuri šiemet švęs
Motinos dieną savo mylimų
jų vaikų tarpe.
73 metų amžiaus, dar ge
rai atrodanti senutė, daug
iškentėjuši Sibire, kur mirė
ištrėmime jos vyras, broliai
ir kiti giminės, tiesiog neįti
kėtinai “p e r stebuklą,”

Malonų įspūdį Keleivis pada
rė, kai pirmą kartą į mano ran
kas pateko. Pamėgau jį ir nuo
to laiko nuolat skaičiau ir visuo
met stengiaus kuo galėdama
jam padėti, kad jis galėtų ilgus
metus gyventi.
Nors jau daug Keleivio skai
tytojų su juo amžinai atsisvei
kino, o Keleivis vis dar eina, tai
mūsų likusiųjų pareiga būtų jį
dar labiau remti

. . , . .
Ko1 “ules “kalne Sv“*a'
Apsvies maa nelemtus takus,
Pasaulė kol suksis visa,
NetverJ kol būtybei kapus.
Kol žvaigždės aukštybių dan
gaus.
Užgaus vis mano akis,
Poilsio neduodamas brangaus
Mėnulis švies per naktis.
Kol upės į jūras liūliuos,
Kol gojai nuo vėjo šlamės,
Kol vargas, liūdnumas dejuos, ,
Kol laimė, linksmumas skam
bės,
Kol gyvastis mano neges,
Krūtinėj širdis nesustos,
Tol Tavęs mylėti nemes,
Užmiršt negalės niekados . . .
Juozas.

Aš nežinau, ar tos eilės
yra jo kūryba ar iš kur nors
nurašytos. Jų niekur kitur
nesu mačiusi. Nežiūrint to,
jos buvo man skirtos ir per
jas jisai išreiškė man savo
jausmus ir meilę. Taigi, tar
pe kitų malonių praeities
souvenirų, jos yra mano at
minties sandėly.

Vieną vasaros popietę mūsų
namuose buvo pora kaimynų ir
kalbėjosi apie Ameriką, laikraš
čius. Aš tada išgirdau kelis kar
tus minint Keleivio vardą.
— Bet gal jis rašo prieš val
džią? — paklausė mano tėvas.,
Mano pusbrolis Jonas paaiškino,
kad šis laikraštis yra toks tei
ADV. Z. ŠALNIEN1
Barbora Krušinienė
singas, kaip mūsų kaimas, nes,
Chicago, III.
sako, Ramoniškiuose neturim
«* *
nei prūso, nei žydo, nei kunigo,
Didžiai gerbiami keleivieėiai,
nei ubago.—Visi juokėsi, o man
kilo didelis susidomėjimas tą
Nuoširdžiai linkiu jums vi
naują laikrašti pamatyti.
siems daug geros sveikatos, pa
Kai visi pakilo prie darbo, aš
siryžimo, ištvermės, kantrybės
pamačiau, kad Jonas išeidamas
paėmė porą laikraščių ir užkišo sunkų spaudos darbą dirbant.
Leiskite “Keleiviui” po visą
už balkio.
Senoviškuose namuose balkiai platųjį pasauli keliauti, ko dau.
buvo gera vieta kam nors užkiš giau lietuviškų šeimų lankyti.
ti, kad vaikai nepasiektų.
Atvžiavau į Ameriką prieš
Visiems išėjus, aš tuojau už- 10 metų ir nuo pirmos dienos tu,;
šokau ant stalo, dar užsitrau- mielas “Keleivi.” esi nekantriai
,kiau čia pat gulintį ritini audek laukiamas, kas savaitė malonus
lo ir lengvai pasiekiau laikraštį,
svečias ir toks paliks iki mano
saugodamasi, kad kas nors ne erL’vonimA nokoinrn^j
pamatytų, išbėgau į pievą ir ant
Mielas “Keleivi,” Tavo 55j žemės pasitiesusi pirmą karta
perskaičiau didelėmis raidėmis rių metų sukakties proga ir aš
noriu būti visų mielųjų skaity
parašytą: KELEIVIS.
Ir visas laikraštis buvo para tojų tarpe, kurie remia- laik- Seniau daug veikusi Amerikos
šytas didesnėmis raidėmis negu raštį aukomis—Įdedu ir aš sa- Lietuvių Socialistų Sąjungoje,
mano pirmiau matyti Lietuvos 'Vo mažą auką—$5.00.
dabar verčiasi advokato prak
Ūkininkas ir šaltinis.
1 “Keleivi! Gyvuok, klestėk ir tika, gyvena Cambridge, Masa.
Kitas laikraštis buvo mažas, bujok, kaip ąžuolas per amžius! Jos vyras A. O. Shallna yra
negalėjau nė vardo surasti. At
Lietuvos garbės konsulas.
Jūsų visų
simenu, pirmajame puslapy bu
>
vo žodžiai “Pirmin choras”, ap
Anė Kowatschewsky
link buvo dainininkų paveikslai, ;gronx y y
Nors gyviųimas mudu nu
o vidury dainos žodžiai, kuriuo?
vedė skirtingais keliais, bet
pirmojo posmo neužmiršau:
.iki šiai dienai jo atminčiai
tviuiiiv

=

LAIMINGOJI MOTINA

Tu, Keleivi, daugiau ne puse Šimto
l keliavai.
Per tokj ilga laika daug draugu tu sau
[radai.
Linkiu aš tau dar ilgus metus gyventi,
Būti jaunam, stipriam ir niekados
I nepasenti.
Kad Maikelis su tuo tėvu amžinai
[ keliautų
Vis daugiau lietuvių namų jiedu
(aplankytų.

NIEKADOS

Prauskis. Džiaugsmo ašaro
mis palydėtą sveikinimąsį
su sūnumi ir dukromis TV
stotis perdavė lietuviškai:
“Sveika gyva mama. svei
kas gyvas mano sūnus’”
Pirmą kartą lietuviškas žo
dis praskambėjo TV bango
mis.

Dieve, vargingąją
ir nelaimingąją
Lietuvą gink.
Vargšei uisnudusei,
Vėlai atbudusiai
Laime gamink.

AŠ NEPAMIRŠIU

tyra skirtas mažas kampelis
mano širdy. Jisai mane, at
Tais laikais, kada “Kelei siskirdamas iš gyvųjų tarpo,
vis” minėjo vos penkerių turėjo pamiršti, bet aš, kol
Tik daug vėliau sužinojau, kad metų jubiliejų, kuomet ne gyva, jo nepamiršiu.
tai turėjo būti Chicagos Naujie buvo automobilių, televizijų
Kapsą < ,
nų dalis.
ir net gramafonų, tai tų lai
Taip tą dieną pirmą kartą pa kų jaunimas turėjo surasti
ANGLIŠKA
mačiau Keleivį, kuris jau 25 me kitokių būdų, kaip save pa
A. G.
tus kiekvieną savaitę lanko ma linksminti ir laisvą laika
POPIETINE ARBATA
ir atsargiai išmaišyti ir visą
no namus.
Lucldenė
praleisti. Kadangi tais lai
ŠEIMININKĖMS tešlą padėti ant miltais pa
W. Hartford, Conn.
kais retas kuris gyvenamas Pernai būdama Anglijoj,
barstytos lentos; bent kiek
X- X- XSVEIKINIMAI
namas turėjo telefoną, tai išgėriau labai daug arbatos
iškočiojus
ilgą
(pagalio
IŠKILMINGAS PYRAGAS
Su KELEIVIU NUO 1906 M. vaikinai su merginom pra ir šiek tiek pripratau prie
formos) dėti ant paruoštos
jų popietinės arbatos pap
(KRENGELI3)
šita proga įdedu $25.00.
1906 m. aš su motina atvažia leisdavo daug laiko rašyda ročių.
Didžiai gerbiami Keleivio
skardos ir sutaisyti pyrago
kitiems laiškus,
vau pas tėvą, kuris gyveno Law- mi vieni
Nuoširdžiai,
leidėjai, redaktoriai, ben
w ..
~
x. .
j formą. Iš viršaus patepti
"°.t,"°? d‘™ai tlnka Pa’ ■bal.vmu kiaušinio ir pabarjuose
išreikšdami
savo jaus Popietinė arbata būna 4
rencc, Mas.; buvau 14 metų
dradarbiai ir draugai:
Nora
Gugiene
ro^ti stalu, didesni pjn-agą, strti mi?dolais. Duot[ kiek
oet turėjau eiti dirbti. Pas mur mus. Vienas tų laikų jaunuo valandą. Kambary pastato
Chicago,
III.
Nuoširdžiai
sveikinu
Jūsų
gyvenę “burdingieriai” skaitc lis atsiuntė ir man nepa mi maži staliukai. Kiekvie
52“? .f°įm2S’ kalP? !:'pakilti ir kišti i karšta kroXXXgarbingą ir nusipelniusį
Keleivį. Aš skaityti nemokėjau prastai malonų laišką —1 nam padedamas puodukas
džioji raide B. Pyrago tešlai sni.
L,;
Gerb. Redaktoriau:
laikraštį
Keleivi,
kuris
šian

bet pamažu iš lenkiško elemen jautrias eiles, kurių origina su lėkštele, labai mažas ar
paruosti reikalinga
Virėja
dien švenčia savo 55 metų Sveikinu “Keleivį”, per 55 me toriaus pažinau raides ir iūmo las dar ir šiandien yra pas batinis šaukštelis, maža lėk
10 kiaušinių
tus kovojusį už laisvę, pažangą kau skaityti. Tada pradėjau ii
jubiliejų.
mane. Dabar, po 50 metų, štelė ir nedidelis peilis. Nei
I puodukas cukraus
Keleivį
skaityti.
Kai
tėvas
suži

šakučių, nei ko kita neduo
Keleivis per tuos ilgus ir darbo žmonių gerovę. Jis švie
kvortos pieno
nojo, kad Keleivis yra socialisti aš noriu su jumis jų giliais dama.
tė
lietuvių
liaudį,
kovojo
prieš
metus atliko lietuviams ne
uncijos mielių
prietarus ir netoleranciją ir laikraštis, tai mane pramini sentimentais pasidalinti.
Indas arbatai pirmiau šil
begalimą
žodžiais
įvertinti
3 šaukštai lydyto sviesto
niekad nepataikavo tiems, ku “šliuptame”. Nebuvau girdėjusi
domas, paskui ten įdedama
patarnavimą visose veiklos rie vienaip ar kitaip žmoniją kas tas šliupas, tik paskui su
ANELĖ LiUTKUVIENĖ
tiek pat vištos taukų (jeigu
arbata,
skaičiuojant vieną
srityse. Visuomenė tą gerai skriaudžia.
žinojau.
yra) arba
arbatinį šaukštelį vienam
supranta ir įvertina, ką liu Lai “Keleivis” ir ateityj dar 1912 m. čia buvo didelis au
tiek pat aliejaus
puodukui, ir užpilama ver
dyklų darbininkų streikas. Kar
dija Keleivio didelė skaity gyvuoja ilgus, ilgus metus.
prieskonių
dančiu vandeniu. Kitas irttą atėjo pas mus keli vyrai ir
Su pagarba
tojų šeima.
sakė
mate
lietuvį
streiklaužį
ei

das pripilamas verdančio
Euphrosine MUraRūtė
Linkiu Keleivio leidėjams,
Kiaušinių trynius ir cukra
Chicago, IH.
nantį
dirbti.
Sako,
rašyk
Kelei
vandens.
redaktoriams ir visiems ben
išplakti iki baltumo, sumai
X- X- Xviui. papeik tą žmogų.
Anglai beveik visi geria
dradarbiams bei draugams Kas suskaitys, kiek Keleivis Aš tada dar menka rašytoje
nyti su pienu (drungnu),
arbatą su pienu ir beveik
sėkmingai dubti tą kilnųjį per 55 metus nukeliavo ir kame tebuvau, bet, kai liepia, rašau
įpilti dvi kvortas sausų, per
niekados
su citrina. Į puo
darbą ir visuomet vesti Ke jis nėra buvęs. Kartą girdėjau Jie pasakoja, o aš rašau. Aš ma
sijotų miltų, gerai viską iš
duką pirma įpilama pienas,
leivį tais keliais, kuriais il pamokslininką sakant, kad laik niau, kad mano rašinys bus nu
plakti. įpilti išleistas mieles,
o paskui arbata ir vanduo.
gus metus taip sėkmingai raštis ir knyga įsiskverbs ten, mestas i krepšį, nes redakcija
išplakti, pridėti lydytą svie
Kiekvienas ima cukraus pa
vedė jo ilgamečiai leidėjai kur jų autoriaus niekas neįsileis. neperskaitvs. bet kaip nustebau,
stą ir vištos riebalus. Iš
gal
savo skonį.
didžiai gerbiami Stasys Manau, kad ir Keleiviui teko vi kai po kurio laiko, paėmusi Ke
minkyti tešlą, kad neliptų
Savininkė pagamina viso
ir Margareta Michelsonai, sokių vietų matyti, kurių kiti leivį, >radau išspausdintą savo
prie pirštu ir pastatvti pa
korespondenciją,
kurią
buvau
negalėjo.
kių
patiekalų, kuriuos sude
•t ai daug rašė “Keleiviui”, kaip ir dabartiniai leidėjai Aš pirmą kartą Keleivį pama pasirašiusi šliuptamės slapyvar
kilti. (Jeigu pas),audus pir
da didesnėse vazose ir lėk
’<y. <-ua Chicagoje, IU.
ir redaktoriai.
itu tešlą, duobutė greit užsi
čiau, kai dar buvau menka skai džiu, kaip mane tėvas vadin
štėse.
Juos pradėjus ragau
Nuoširdi “Keleivio” rėmėja iki
Ilgiausių metų ir geriau tytoja, iš raidžių dar sunkiai žo davo.
traukia. tai tešla pakilusi
Fakalbinkim draugus ir sios sveikatos Jums visiems. džius tesudėdavau. Tekdavo po Keli žodžiai apie tą streiką. šią dienų, ilgametė jo bendra ti, nepradėkite “ne iš to ga
užtektinai). Paskui sumir
kyti tešlą ir- pridėti gerai kaimynus užsisakyti “Kalei- į Laimingai sulaukite Kelei- kelis kartus skaityti, kol supras Jis buvo žiaurus, jame žuvo iri darbė, gyvena Bridgewater, lo.” Kaip taisyklė, pirmiau
(Nukeltą į 5-tą psl.).
vienas lietuvis, nebeatsimenu
išplaktuh baltymus. Lengvai vį.” Kaina metam* tik $4.00 i vio deimantinio jubiliejaus. davau, kas parašyta.
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ridoj”, nes tik 60 mylių iki Flo- —Kodėl? — paklausė žmona,
ridos. Fabrikai čia auga kaip1 — Todėl, kad pirmus 20 metų
grybai po Ketaus, galima ir už- motina klausinėja, kur jis eina
dirbti. Dabar čia baigia statyti ir ką daro, paskui per 40 metų
Advokatas John J. Gri- vilnų
Praiome pasitaisyti klaidą
audyklą, kuriai bus reika žmona klausinėja, kui* jis eina ir
galus gegužės 1 d. minėjo linga 500 darbininkų.
ką veikia, gi likusius metus gi
savo 49-jį gimtadienį.
Bet
aš
turiu
pasakyti,
kad
čia
minės klausinėja, ar jis yra pa
Išspausdinus šio numerio
Adv. Grigalus yra So. Bo unijos nepriimamos. Armour rašęs testamentą.
sukaktuvinį priedą, paste
stono Lietuvių Pil. Draugi skerdyklose pasakė: “Jeigu įsto
bėjome, kad stra ipsnis
jos, didžiausios lietuvių or site j uniją, uždarysime sker
“Laisvos minties laikraštis”
ganizacijos p i r mininkas, dyklas.” Taip ir padarė: 300
10-ame puslapy negerai su
ALTo ir daugelio kitų drau darbininkų liko be darbo.
laužytas. Skaitydami paste
Aš labai norėčiau, kad A. Jtngijų vadovybių narys.
kins iš Havajų girdėtų tų žmo Duktė Lietuvoje Ona Maciūtė Filibėsite, kad 4-oj skilty visą
pavičienė ieško savo motinos Alek
nių apgailestavimą, kad paklau sandros
gabalą tarp paveikslų reikia
t buvusios Mačienės) po an
Girta motina primušė vaiką
sė unijos vadų.
tru vyru Urbonienės, prieš 40 raenukelti į apačią po eilutės:
Gal judu norite žinoti, kodėl ų rvveno \'ew Yorke ar arti jo. Ji
džia bolševizmo vadams atantru vvru turėjo 8 vaikus, vienas
Bostono policija anądien ir aš čia atvažiavau? Gi unija sūnus
Povilas , viena duktė Veronika.
Atsiprašome autorių ir
Ir ieško sesers Stasės Maciūtės, ji
pastatė prieš miesto teisėją privertė.
atvažiavo su motina kartu i Ame
skaitytojus už šią klaidą.
40 metų amžiaus moterį, ku Pirma gyvenau Dover-Fox- rika. Ieškomosios pačios ar kas jas
prašom rašyti šiuo adresu:
ri buvo apsivilkusi tik nak croft, Me., bet ten dėl unijos kal žino,
(20
Ona Fiiinavičienė
Patirėlių kaimas
Lietuvos Laisves Avilys
tiniais tūbais. Ji pasisakė tės American Woolen Co. užda Raudėnų
paštas
esanti Almo Hudson, žino rė audyklą, kur dirbo 500 dar- Kuršėnų rajonas
— USSR
arba
Lietuvių Dienų kovo nu
ma ir kaip Alma Hill. Poli binkikų ir pasiūlė čia važiuoti, Lietuva
Buvęs prezidentas Harry S. Truman juokauja . su
Mrs. E. Roman
net kelionę apmokėjo. To dėl,
107 Ames Street
mery dr. B. Kalvaitis aprašo
cija pranešė teisėjui, kad ši sakau, jeigu A. Jenkins jums
Ispanijos-Amerikos karo veteranu Graat Slagle SyBrockton, Mass.
pernai įsteigtą aukščiausią
moteris sumušė savo 18 mė parašys straipsnį garbindamas
racuse veteraną ligoninėj. Slagle yra vienintelis to
nesių vaikutį. Jis buvęs su unijas, meskite jį į krepšį. Aš Ieškomas Cezaris KAZAKEVIČIUS,
šachmatų dovana—Lietuvos.
karo veteranas iš Missouri valstijos, kurioje gyvena
Krakėse, gyveno visą laka
Laisvės Avilį, skirtą Ameri
kruvintas ir vos gyvas. Mo tada mieliau “Keleivį” skaitysiu. srimęs
Kaune, buvęs karininkas. Amerikon
ir Truman. Slagle nebesitiki ilgai gyventi, to dėl jis
po II karo. Jis pats ar kas
tina prisipažino, kad ji Linkiu judviem linksmo gim jatvyko
kos lietuviamss šachmati
j žino, prašom rašyti:
paprašė
Trumaną
jį
aplankyti,
ką
šis
ir
padarė.
ninkams, o pastarųjų—Lie
trenkusi vaiką į žemę, o pa tadienio.
Mr. .Albertas Svisčiauskas
22 Ennis Road
110
Tiftono Petronėlė
tuvai.
skui pagriebusi ir drėbusi į
B oston 19, Mass.
Tifton, Ga.
Avilys pagamintas iš juo Bronius A. Tehitis—
K. Merkis įveikė kanadietį lopšį. Vaikas buvęs ir kojo
mis suspardytas. Policiją
Agota Norkūnaitė-Kvedakavičienė
do ąžuolo, atvežto iš Lietu naujas lietuvis advokatas

IŠPILDĖ KARO VETERANO NORĄ

VIETINĖS ŽINIOS
Sandariečių susirinkimas
ir banketas

A. L T. Sandaros 7 kuo
pos paskutinis šį pavasarį
susirinkimas bus gegužės 15
d., sekmadienį, 2 vai. po
piet savoj salėj (124 F St)
Tuoj po susiiinkimo toj
pačioj vietoj 5 vai. vak. bus
žiemos sezono užbaigimo
banketas, į kurį kviečiami
ne tik nariai, bet ir visi San
daros draugai ir rėmėįai.
Kadangi banketui ruošti
yra sudarytas komitetas iš
tokių patyrusių veikėjų,
kaip Jadvyga Keslerienė,
Antanina Kropienė ir Anta
nas Andriulionis, tai iš ank
sto galima užtikrinti, kad
banketas bus puikus ir visi
svečiai bus patenkinti. Tik
prašom nesivėlinti. Visus
kviečia
Kuopos valdyba.

vos, ir papuoštas Palangos
gintaro bitelėmis ir šachma
Praeitą ketvirtadienį mus tų emblema. Ta dovana yra
aplankė Nikodemas Radys 'prof. Igno Končiaus rankų
su savo žmona Vilhelmina, ■darbo kūrinys.
kurią jis vedė prieš savaitę.
N. Radys Lietuvoje ilgai
H. Strolia apleidžia
buvo seimų narys, po per
Bostoną
versmo buvo persekiojamas
ir todėl bene 1930 m. išvyko
Paskutinis iš gausios muį Ameriką, kurioj jis jau zikališkos Strolių šeimos
anksčiau buvo gyvenęs. Da Herkulis apleidžia Bostoną,
bar Radys gyvena Beverly nes pašauktas karinės prie
ShoreS, Ind.
volės atlikti.
J Atlanto pakraštį jis at 1 Herkulis buvo uolus Tau
vyko “medaus mėnesio” tinių šokių Sambūrio narys
praleisti ir ta proga čia savo ir jo orkestro smuikinin
giminių aplankyti.
kas. Sambūris pajus didelę
Juos į mūsų įstaigą atly spragą jo netekęs.
dėjo Kipras ir Eugenija
Mališauskai, gyv. Dorches- J. Kapočius Europoje
teryje.
Praeitos savaitės gale J
Balfo banketas Brocktone Kapočius, Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas išvyko į Eu
Balfo skyrius gegužės 7 ropą, kur mano pabūti apie
d. šeštadienį 6:30 vai. vak. 2 savaiti. Jis vyksta pirma į
Sandaros patalpose rengia Paryžių, kur yra didelė
metinį banketą, į kurį kvie spaudos paroda, iš ten žada
čia ir Bostono Balfo bičiu pasukti į Vokietiją, o gal ir
lius.
į Italiją.
DOVANŲ SIUNTINIAI I LIETUVĄ

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS valstybes
Kviečiame Worcesterio ir apylinkių gyventojus siųsti dra
bužių, maisto, vaistų ir standartinius siuntinius per. rimta
įstaigą

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Worcester, Mass.,

Adv. J. Grigalus
minėjo gimtadienį

Jieškojimai

Svečiai ii Chicagos

22 Carlstad St.,

Puslapis septinto

Tel. SW 8-2868

Visus’ siuntimo mokesčius siuntėjas apmoka vietoje. Auk
ščiausia supakavimo - patarnavimo kaina 10 dolerių, todėl
siuntinio persiuntimas yra piaresnis. Siuntiniai apdrausti.Pristatymes garantuotas. Galutinai paruošti siuntiniai atiduo
dami Worcesterio centriniam pašte, užtat kelionė trunka
nuo 4-6 savaičių. Siunčiame su INTURISTO leidiniu.
Kas netari mašinos, šaukite, mes atvažiuojame į Jūsų
namus ir paimam siuntini. Siuntinius imam visas 7 dienas.
šiai įstaigai vadovauja JULIUS SWIKLA, kuris turi daug
patyrimo siuntinių persiuntime. Jis Jums mielai patarnaus,
reikale patars.

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardų................................................$2.70
• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardų............................. ............................................
$2.70
• LOVATIESES, itališkas pliušas, raitas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų.....................
$24.75
tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm................ $28.00
,• STALTIESES, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KASMIRO SKARELES, gėlėto ar smulkaus raito
32 x 32 colių dydžio................................................................. po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, balta ar mėlyna spalva ui Jardų .. $1.65
• POPLINAS vyrų marikiniam, 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 (86% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spL
• STANDARTO PAKETAS
AD 702 (moterims).................
$29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tvreed sijonui, 2’A jardų bovelninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pom viln. kojinių
• AKORDIONU didelis pasirinkimas modalių nuo $63.00 iki $495.00
NAUJOS ŽEMESNRS KAINOS
MAISTUI.
REIKALAUKITE
NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAI8 IR BE. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS.
VAIKAMS, PREPARATAI, DANTŲ GYDYMO PRIEMONES, GYDY.
TOJŲ irCHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
51 Rmrvoi, St CAMBRIDGE, Mu*. Teis KI 7-T706
(Offisa* atdaras v**ą laiką)

Tarpe išlaikusių advoka
tų egzaminus šiais metais
yra Bronislovas A. Talutis,
gyvenantis 112 Hilltop St.,
Milton, Mass.
Naujas advokatas baigė
Northeastem universitetą ir
Portia Teisių mokyklą.
Naujas advokatas yra
mūsų laikraščio skaitytojo
Baltramaičio Dorchesteryje
žentas ir puikiai kalba lietu
viškai. Jis yra 38 metų am
žiaus.
J. Kačinsko kūrinys

--- -- _____

ameruciecių

programoj

Antrasis šių dienų muzi
kos koncertas, ruošiamas
Nova galerejos salėje, buvo
balandžio 29 d. Jo progra
moj buvo ir kompozitoriaus
Jeronimo Kačinsko 4 mini
atiūros fleitui, klarnetui ir
violončelei.
Sportininkai ; Nevv Yorką

Š. Amerikos Ii e t u v i ų
sportinėse žaidynėse balan
džio 30 ir gegužės 1 d. New
Yorke Bostoną atstovavo:
tinkliny — Bostono L.S.K.
Dainava, o šachmatų varžy
bose — So. Bostono Lietu
vių Pil. D-jos šachmatinin
kai, kurių eilėse rungėsi pa
tys jauniausieji žaidėjai:
Algis Makaitis, 15 metų ir
Algirdas Leonavičius, 14
metų.
Liepos 10 d.

gegužinės nebus

Tarptautinėse korespondencinėse rungtynėse tarp
JAV ir Kanados Kazys
Merkis iš S. Bostono laimė
jo tašką JAV komandai,
įveikęs Kanados oponentą
Fred Schulz iš Br. Colum
bia. Anksčiau Merkis baigė
lygiomis su Argentinos žai
dėju inž. Marcussi, Buenos
Aires.
Merkis tebežaidžia su Is
panija, Vak. Vokietija, Ju
goslavija ir Australija. Pas
taroji partija, anot Merkio,
yra bloga, kitos tebėra ly
gioj padėty.
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IR KITAS U. S. S. R. VIETAS ,
PAVIENIAI AR GRUPĖMIS
:
Tūkstančiai pasitenkinusių lanky- (
tojų sako apie darbingumų
j
COSMOS TRAVEL
j
BUREAU. Ine., New Yorke,
Į
kuris tvarkė jų keliones j įvairias (
SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.
/

\

Informacijų dėl vizų reikalavimų f
ir rezervacijų, prašom rašyti
i
arba kreipkitės:

COSMOS TRAVEL
BUREAU, Ine.
45 Weat 45th Street,
New York City, N. Y.

Tel. CI 5-7711
COSMOS . . . padeda keliauto
jams jau nuo 1898 metų.

7

y-

Ona Bartkuvienė-Kriščiūnaite, Lie
tuvoje. ieško Joe Kriščiūno-Kristy,
kuris anksčiau gyveno 470 Park St.,
Hartford. Conn. Tuo adresu rašyti
laiškai grįžo. Kas žino, kur jis dabar
yra rašykite:
Ona Bartkuvienė
Ežerėlio gyvenvietė ir paštas
Kauno rajonas
Lietuvos T.S.T.
(18)
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'DANGER
SIGNALS

TRUKŽOLES

4 Unusual bleeding or
I dlscharge

.

Į

Trukžolių šaknis
nuo patrūkimo, po
Krūtine skaudėji
mo, palengvina atk ošėj imą, suteikia
prakaitavimą
ir
priduoda geresnį
apetitą. Svaras
$3.00.

O A lump or thiekening in
the breast or elsewhere
_
A sore that does r "
not heal
Change in bowet or
bladder habits

3
4

Hoarseness or cough
t

Indigestion or difficulty
O I" swallowing
Changes in wart or
Z molo f----------------

I

I
w««k., o« to yoor Uoctor to
gitu* M M m«a»* caocor.
j

Y AMERICAN CANCER SOCIETY

Laukinių
žemuogių Lapai
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsisenėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.
Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s
395 Broadway
South Boston 27, Mass.

ŽODYNAS

Kas skaito rašo, duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955

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

A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių

Kaina $14
Pinigus siųsti karto eu
užsakymu

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ

PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų,
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas,
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po
priedanga dievystės.
Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas.
740 W. 34th Street,
Chicago 16, IH.

ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje

Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki ą 10,000 dešimčiai
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui* Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

VAISTUS J LIETUVĄ

46 metai aprūpname \Vorcesterf ir apylinkę vaistais

f
AI

-A f
••

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalviu
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

SLA apdrauda-—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRARASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienu* iki
gilios senatvės-

Dr. M. J. VINIKAS
307 West 30tb Street, Nevv York 1, N. Y.

—'t
- *.*• T

Jtot t

SLA—SVEIKATOS Ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
apdrauda duoda pašalpos iki 6325 į mėnesį.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu

-iėl

ggggggSESESaSKSnKS

100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-

LIETUVOJE

ieško savo kaimynės Rožės Suječiūtės-Montvilienės iš Šventežerio mies
telio. Ji pati ar jų žinantieji rašykite:
Sunkus gyvenimas
Mrs. A. Kvedas
132 W. National St.
— Vyro gyvenimas tikrai ne
Harrisburg, IU.
(18)
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Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėja
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remi* ka
ras dėl Lietuvos laisvos ateitie*.

DABAR JOS GALITE
APLANKYTI
SAVO GIMINES

JUOKAI

pavydėtinas, — tarė giliai atsi
LAIŠKAS MAIKIUI SU TĖVU dusęs 60 metų amžiaus vyras.

Sveikinu Tave, Maiki ir Tėve,
ir visą štabą “Keleivio” 55-jo
gimtadienio proga. įdedu $4 pre
numeratos ir $1 Tėvui. Tegu jis
nusineš jį eidamas pas Zacirką.
Aš atsimenu, kaip judu pradė
jote vienas kitą mokyti, nes aš
tada į Ameriką atvažiavau ir vi
są laiką seku jūsų ginčus. Pra
džioje eidavau pas kaimyną jū
sų surasti, o paskui paprašiau
pas mane lankytis.
Dėkoju judviem, kad išmokė
Dėkojame
te mano dukterį Onutę gražiai
skaityti, kai ji buvo 3 metų. Ir
Balandžio 24 d. būdami šiandien, grįžusi iš darbo, ji pa
Sandaros 16 kuopos banke klausė: “Mama, ar Maikis su
te Worcestery, patyrėme, Tėvu atvažiavo pas tave?” Na,
daug malonumo. Dėkojame ima ir balsiai skaito. Mane tas
už malonų priėmimą ir vai jaudina, nes, kai mirė mano vy
šes Jonui Kirsniui, Mildred ras Salemonas Aušiura, neturiu
su kuo lietuviškai pąsikalbėti.
Kovei, J. Krasinskui.
Man blogiau, negu tau, Tėve:
Sandaros 16 kuopai linki Tu
gali nueiti pas Zacirką ir nu
me ilgiausių laimingiausių siraminti.
metų!
Tiftone (Ga.) nėra nė vieno
Antanas ir Ona Žiugždos lietuvio. O oras čia geras, taip
Dorehester, Mass.
pat saulėta, kaip “Saulėtoj Flo-

Cambridge Lietuvių Pi
liečių Klubas ( 163 Havard St.) liepos 10 d. ge
gužinės Romuvos parke
nerengia, kaip buvo anks r
čiau skelbta, to dėl ta die
na lieka laisva.

MES PADEDAME JUMS
SUTVARKYTI VIZŲ IR
KELIONIŲ REIKALUS.

pašaukė vaiko tėvas. Moti
na buvusi girta. Teisėjas
uždėjo jai $50,000 kauciją
ir bylą eina toliau.

M

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

*

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

s ••
r

-V.
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Bendruomene*
susirinkimą*

Vietinės Žinios
Ten, kur šimtai
jaunimo šoks

No. 18, Gegužės 4, 1960

KELEIVIS ,S0. BOSTON

Puslapis aštuntas

J. Gaideliui įteikė premiją

Šį šeštadienį, gegužės 7
d. 7 vai. vak. Stepono Da
riaus posto salėj (H ir 7
gatvių kampas) šaukiamas
Lietuvių Benduomenės na
rių susirinkimas, kuriame
valdyba ir revizijos komi
sija padalys metinės veik
los pranešimą, bus renka
ma nauja valdyba ir aptar
tas ateities veikimo pla
nas.
Bendruomenės A pylinkės valdyba kviečia visus
lietuvius susirinkime daly
vauti.

IsiuuHnujuinus butas
koncertas.
Įėjimas be mokesčio. Bū- Su. Bostone. 21 Gatės SL, išimom,
Daug bostoniškių pažįsta tų malonu, kad kuo daugiau butas iš 3 kamb. lll aukšte. Vonia ir
nedidelę ūgiu. bet lakštinga- lietuvių atsilankytų. Tuo jie kt. Kaina $ MI. mėn. Tik suaugu
1181
los balsą turinčią Daivą ir dainininkę padrąsintų ir siems. Kreiptis liet kada.
Mongirdaitę, kuri šiemet patys turėtų nekasdieninio
baigia Bostono univeraitete malonumo.
PRANEŠIMAS
dainavimo studiias.
į------------------------ ---------v,J O
1 II'AKOLODf ELEKT. V1DYKLF
(jCgUŽėS 13 u. OŽIO VHi. {parduodu elektrinį uFan” Globė Parcel Service,
vak.. Universiteto
koncertu
»«<>«». ant iięo* kojos.
. ‘
j*
,
Kreipus nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. v. kurios vedėjas yra J. Ado
Carbo
’
Shon
salėje (8o5 Commonwealth
monis, praneša siuntėjams,
78? Main S*.,
Avė.) bufe još egzaminų
<r» kad užpirktas didesnis kie
Cambrdge, Mass.
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
LAISVĖS VARPAS
O * •
mo sąskaitas), nes ši įstai
Naujosios Angluos Lietuvių
ga nėra suinteresuota turėti
Kultūrinė Radio Programa
pelno iš parduodamų pre
kių.
s
WKOX, 1F>‘ kilociklių
Framirgham, Mass.
Šiuo būdu siuntėjams su
Sekmadieniais
sitaupys daug išlaidų. Gali
nuo b iki 9 \al. ryto
ma pasirinkti įvairių vilno
VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
nių, rajano, taftos medžią
gų, import. impilams medž.,
47 Banks St.
odų, megztinių, itališkkų ki
BROCKTON 18, MASS.
limų * ir lovoms užtiesalų,
TeL JUniper 6-7209
skarelių ir kt
(Skelb.) (—)

D. Mongirdaitės koncertas

Balandžio 27 d. komp.
Tai bus šį sekmadienį, ge Juliui Gaideliui buvo įteik
gužės 8 d. 3 vai. popiet So. ta premija, kurią jis laimėjo
Bostono Aukštesniosios Mo Brookline Bibliotekos Muzi
kyklos salėj, Thomas Park. kos Dr-jos konkurse. Iš 18
Ten atvyks Onos Ivaškienės kompozitorių kūrinių J.
vadavaujamo Tautinių Šo Gaidelio kūrinys — Trio
kių Sambūrio pakviesti dvy smuikui, klarnetui ir fago
likos tautų šokėjai ir šoks tui — buvo pripažintas ge
savus šokius. Vienų portu riausiu ir už jį paskirta pre
Motino* dieno* minėjimą*
galų bus 50 asmenų, kurie mija.
Premijos įteikimo proga
šoks, grieš, dainuos. O kur
A. L. Tautinės S-gos
kitos tautos ir pats lietuvių
skyrius
gegužės 7 d. (šeš
sambūris? Taigi scenoje
JULIUS GAIDELIS
tadienį) 7:30 vai. vakare
matysime šimtus šokėjų, pa
savo
namuose rengia Mo
sipuošusių tautiniais drabu
tinos dienos minėjimą.
žiais, šokant, griežiant ir
Programoje: 1) Rašyto
dainuojant.
jo
St. Santvaro paskaita,
Toks vakaras čia bėra
2) Solistė J. Adomavičienė,
buvęs prieš 3 metus to pa
akomponuoja a r ch. V.
ties Sambūrio ruoštas. Tada j
Adomavičius, 3) Poezija
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
jis turėjo didžiausio pasise
motinai,
4)
Kavutė.
kimo, salė buvo pilna. NekiIR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Visi, o ypatingai mamy
taip bus ir šį sekmadienį.
Kviečiame visus naudotis greitu
tės, kviečiami atsilankyti.
patarnavimu patikimos įstaigos
Juk biletas tik $1. Kas ne
Rengėjai
norės už vieną doleri tiek
Pristatymas garantuotas
daug malonumo turėti ir
Siuntiniai apdrausti
SLA 43-ios kuopos
mūsų jaunimą paremti?!
r
•
Svarbu* susirinkimas
Čia reikia priminti, kad
j Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- *
uis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti {
vakaro pelnas skiriamas
iriežtukų
nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu, t
SLA 43 kuopos mėnesinis
Sambūrio kelionei į Wash- Balandžio 27 d. Brookline BiKelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.
ingtoną, kur jis atstovaus bliotekos Muzikos Draugija susirinkimas bus gegužės 11
lietuviams visos Amerikos įteikė jam premiją už jo Trio d., trečiadienį 7:30 vai. vak.
General Parcel & Travel Co., Ine •
tautinių šokių šventėje bir smuikui, klarnetui ir fagotui. Lietuvių Piliečių Draugijos
į 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040
___________ ________ patalpose.
želio mėnesio pradžioje.
Ten dalyvaus 40 tautų šokė bibiliotekos salėj buvo kon šis susirinkimas tuo svar
jai ir jų tarpe Bostono lie certas, kuriame be Mozarto, bus, kad jame bus renkami įstaiga atdara:
tuviai. Virš 30 asmenų ke Betoveno ir kt. kūrinių, bu delegatai į Susivienijimo Kasdien 9 A. M. - 6 P. M.
žgšiadieniais S A, M, - 1 P. M.
liones išlaidos gana dideles, vo pirmą kartą atliktas ir deimantini seimą, kutis dus
Pittsburghe liepos 11 d.
o Sambūris lėšų neturi. To premijuotasis kūrinys.
Vedėjas: M. Kavaliauskas
Kiekvieno
nario
pareiga
dėl ateikime ko daugiau į
Koncerto pasiklausyti ir
tą labai Įdomų dvylikos tau pažiūrėti, kaip buvo pa šiame susirinkime dalyvau
tų šokių vakarą: turėsime gerbtas mūsų kompozito ti ir prisidėti prie tinkamų
... '
I
patys malonumo ir padėsme rius, buvo atvykę ir porą delegatų išrinkimo. Delega TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE i
tai bus renkami tik iš susi Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- j
jaunimui lietuvių v a r dą dešimčių lietuvių.
rinkime
dalyvaujančių na kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku į
Amerikos sostinėje gar Koncerto dalyviai turėjo
UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00
Į
sinti.
progos apžiūrėti ten esan rių tarpo.
■
—
■
"
»
čią dailės parodą, kur yra Juozą* Lekys, sekretorius
Ž-ii*
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 1
35 paveikslai.
Ž-i*
14'/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ Į
Ne tik šoks, bet ir motinas

pagerbs

Serga R. Gervinienė

Renatai Gervinienei neseOnos Ivaškienės vadovaujamo Tautinių Šokiu Sam- niai •'Jem"rial lfeoninėj !>ubūrio ši sekmadieni
sekmadienį ‘teigiareigia vo padalyta kojos operacija.
mame dvylikos tautų šokių Dabar ligone gydosi na
vakare tam tikra programa muose, bet dar nevaikščiobus paminėta ir Motinos ja. Vaclovas Gervinąs, kuris
prieš porą metų atsikėlė iš
diena.
; Pietų Amerikos į So. Bosto
ną, apgailestavo, kad negaLietuvių siuvėjų valdyba
’ lės būti “Keleivio” sukaktu-------viniame bankete,, bet nenoAmalgameitų siuvėjų uni- rėdamas praleisti įvykį ne
jos lietuvių skyrius Nr 149 atžymėtą, paliko Maikio
balandžio 21 d. išrinko šito- Tėvui $2.00.
kios sudėties valdybą:
Ligonei linkime greičiau
Pir-m. Frank Romskas, ■ pasveikti.
vicepirmin. Frank Sindris,
--------------------------sekr. ir ižd. Nellie Morris. D. Mongirdaitę
Į Bendrąją tarybą (joint amerikiečių operoj
fcoard) išrinkti: Louise Ca--------vanaugh, Peter Luzgauskas,
Bostono universitetas saFrarces Mazuraitis ir Via- vo teatre (264 Huntington
mas Noreika.
Avė.) gegužės 7 d. 8 vai.
Delegatu į Amalgameitų vak. stato dvi vieno akto
seimą, kuris bus gegužės 30 operas. Vienoj jų (Angeld. Miami, Fla., išrinktas ,ique) Daiva Mongirdaitę
Frank Romskas, jam nega- dainuoja pagrindinę rolę.
lint vvkti J. Lekys.
jBiletai gaunami teatre.

Skautų rėmėjų ir tėvų
susirinkimas

Šį penktadienį gegužės 6
d. 8 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose bus skautų
tėvų ir rėmėjų susirinkimas.
Darbotvarkėje p r anešimai: iš tarptautinės skautų
konferencijos, tėvų komite
to, tuntininkų, skautų rėmė
jų draugijos steigimas ir tt.

Šį penktadienį, gegužės
6 d. 5 vai. popiet N. Angli
jos konservatorijos Brown
Hali patalpose (Huntington
Avė.) bus Vytenio Vasyliū
no, žinomo smuikininko I.
Vasyliūno sūnaus, vargonų
koncertas. Įėjimas nemoka
mas.
Programoj: Betoveno cho
ralinės variacijos, Buxtehu
de preliudas ir fuga D doui
ir Cesar Franck Grande piece symphoniųue.

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

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

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

yra sferai už^irekoinendavu^i ir plačiai žinoma <-avo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu.
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatų per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.
Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimų įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar dau? ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.
Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100<7< vilnonės
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu
mam- - ž $55.<»0. akor'eonai nuo $75.00 iki $980.00. 20 svarų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Rei
kliau’i»e Mf'SU KATALOGŲ. Į čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti
mas. a ik) ra ūda ir viskas kita.
.
.
....
,
Jūsų patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpinami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite
n:ūsų firmų. kur visuomet sutiksite malonu ir sąžiningą patamavima Jūsų GIMTĄJA KALBA.
D\RRO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 valandų vakaro:
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
Vedėjas .MYKOLAS GURECKAS

REALTOR
597 E. Broadvvay
South Bostone
Saukit nuo 9 iki 7 vai. vak.:
TEL. AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699

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

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

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

TeL AV 2-4026

KAIP TIK -JUMS!

Dr. John Repshis

The Baltic Fuel Co.

LIETUVIS GYDYTOJAS

dabar pristato aliejų
visame Bostone

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

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas su alie
jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome nr aptar
naujame "burnerius.”

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Apšildymas Jums bus pigesnis,
jei šiais metais šauksite

Dr. J. C. Seymour

BALTIC FUEL CO.
GR 9-5590 .

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

(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY aparatų
pritaiko akinius
{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8

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

534 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

✓

BRONiS KONTRIM

TELEFONAS

AN

8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis
, Dr. Amelia E. Rodd

Justice of thePeace—Constable

{

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

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

OPTOMETRISTAI

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tėvų Komitetą*
V. Va»yliūno vargonų
koncertas

Praną Lembertą

DR. D. PILKA

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- J
I
e
e
»
kiems aliejinio kuro kostumieriams

J
45 DORSET ST., DORCHESTER
I
I Naktį, Sekmadieniais ir šven- ___
Z?
Į tadieniais ŠAUKIT
0-1ZV4
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš j
J pagrindų.
----------------------------------------------------- J
i
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS
i

Kas perka ar • parduoda
namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

FORTŪNA FUEL CO.

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 kilociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka
ir komendffai, 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.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių J

i

RADIJO PROGRAMA

H

Dažau ir Taisau

The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime virus gatavus vaistus.
Turime vaistų iz vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
loi reik- vaistu —eikit i lielnviška vaistine.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W BKOADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto ikj 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

..

. . ; --- "

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

VAISTUS. MEDŽ AG AS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!
Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų saraša ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adre-.us. Mes, siuntinį perpakavę,
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 41 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel.
na dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki
22 svarų siuntinius.
ISTMGA LIETUVIŠKA. KREIPKITE LIETUVIUKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nun 9 iki 5 vai. rak., ketvirtadieniai* nno
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nun 8 ryto iki 2 vai. po pietų.
VEDĖJAS; JONAS ADOMONIS

'* Namus iš lauko ir viduje.
* Lipdau popierius ir taisau
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
f
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
—•
Dorchester, Mass.
►
Tel. CO 5-5854

r
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Charles J. Kay
(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberi*
vilioką
visokius •‘plumbing”tiejaus ir gazo vamzdžių įvedime
r taisymo darbus. Kainos priei
.amos. Pirm negu kų darote, pas
ambinkit, paklauskit mūsų kainų
Telefonas CO 5-5839
2 Mt. Vernon, Dorshvster, Mass
JULCMAAMAAAAtfsMMMUs

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGEUKAMS
Kas sekmadienį,. 12.00 vai
o. Bostone, L ir ,4th St. BAŽ
, YCIOJ E įvyksta pamaldos lie
.uvianis protestantams. Pamal
įas laiko teologas A. JUK!
NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde
universiteto doktorantas ir
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
/
Real Estate & Insurance
409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass.
Office Tel. AN 8-0948

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

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

Flood Sąare
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA

*28 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas an 8-4148
Benjamin Moore Dažai
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie, reikmenys namams
Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

♦

