
KELEIVIS
Prenumerata:

Ar> trikoje ir užsieniuose
meiam? ........................... $4.00
onsei metu    ............... <2.00

K E LEJ VIS
Itmaduav, So. Boston 27. Masa.

keleivis
THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

NO. 1
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., SAUSIO (JANUARY) 25, 1961 
Seco nd-class postage j>aid at Boston, Massachusetts

KELEIVIS 
Lithuanian W?*kly 

Pubiished in So. Boston. Mass 
Since February 9. 1905 

Address:
KELF'VIS

SM Brnadway. So. Uosto* 27. Masa.

Atskiro Numerio Kaina 10 Centų
56-tieji Metai

Kalba Apie Derybų l

Atnaujinimą Su Rusais
Derybos Su Rusais Jau Eina, Bet Kol Kas Tik Dėl De* 

rybų Atnaujinimo; Chruščiovo Ambasadorius Kalbi
na Washingtoną, o Chruščiovas Ilgai Kalbėjosi 

Su Amerikos Ambasadorių Thompson’u.

Prezidentas Kennedy savo Amerikos Mokyklose
įvesdinimo kalboje sakė, įfi Milionai
kad Amei ika yra pasiruosu-
si derėtis iš rau jo su rusais . ~ T. ,dėl taikos užtikrinimo, dėl Amenkos jvainas moky-1 
nusiginklavimo ir kitų kiau- k’as s'.als meta‘s ,lanko vu?' 
simų. Sekančią dieną Mas- “ nuo.,va‘-
kva atsiliepė. ‘ Chruščiovas kų dalybų ik. un.vers.tetu
šeštadieni pasikvietė pas sa- 11 .
ve Amerikos ambasadorių Pnes 10 metų mokslo jau-^
Thompson, ir su juo kalbėk ™ra£nes bu™. t,k 30:2<6’-| 
josi dvi su puse valandas ?00, Tiesa, s.a.s meta.s yra i 
apie Amenkos ir Sovietų Įskmtyt. mokslema. Alas- 
Sąjungos santykius. koje .r Havajuose, bet di-

Tą pat dieną prezidentas d.zlausla ?oksle,v,li pad.de- 
J. F. Kennedy pasiuntė so- J.nno Pažastis yra gyvento-1 
vietų diktatoriui telegramą, JM/įucmus padidėjimas, 
atsakymą i Chruščiovo svei- Ankstose mokyklose, kaip Į 
kinim'a ir pakartojo Ameri- “»iyerateta.x kolegijos y,-
kos norą gvventi taikoje su s?klos ^pecialmes auksto7 

i - ... <, .. sios mokyklos dabar turivisais kaimynais ir ieškoti o _^A . , . . -13,o/0,000 studentų, o pnes

NAUJASIS ŠALIES PREZIDENTAS

John F. Kennedy sausio 20 d. perėmė JAV prezidento 
pareigas iš generolo Duight D. Ei.-enhoweriv.

; Kardinolas Spellman 
Nori Mokyklų Pinigų

New Yorko kardinolas 
Spellman pereitą savaitę 
padarė pareiškimą dėl mo
kyklų šelpimo iš federalinio 
iždo. Kardinolas sako, kad 
jeigu federalinis iždas duos 
paiamos viešosioms mokyk
loms, tai katalikiškos para
pijinės ir kitokios makvk- 
los taip pat būtinai turi gau
ti tokią paramą, esą negali
ma bausti mokesčių mokė
tojų už tai, kad jie leidžia 
savo vaikus i mokyklas, ku
rių centras via Dievas.

Prezidentas Kennedy yra 
paieiškęs prieš rinkimus, 
kad parapijų mokyklos iš 
federalinio iždo paramos 
negaus, ir kada kandidatas 
Kennedy apie tai kalbėjo, 
kardinolas Spellman prieš 
tai visai neprotestavo, o da
bar jis reikalauja pinigų ir 
parapijų mokykloms. 

Kardinolas Spellman sa

Naujoji Vyriausybė Pradeda 
Kraštą Tvarkyti

Naujoji Vyriausybė Perėmė Krašto Reikalų Tvarkymą;
Pirmieji Vyriausybės Žygiai; Buvę* Prezidentas Ei

senhovver Ilsisi Savo Fermoje, Vėliau Vyks Į 
Pietus Golfuoti; Opozicija Skelbiasi.

Tunisas ir Maroko Prezidento kalba po jo
Broliškai Koliojasi įvesdinimo pereitą penkta- 

_____ I dieni susilaukė pagyrimų iš
Dvi broliškos arabų vai- ponijos ir opozicijos kraš-

te, o taip pat n- užsieniuose 
ji buvo širdingai psaitikta.

Savo kalboje prezidentas 
J. F. Kennedy pirmon gal-

stybės, Tunisas ir Marokas, 
dabar gyvena gana drums
tos draugystės laiką. Maro
ko radijas pravardžiuoja,
Tuniso prezidentą Burgibą'von kalbėjo apie užsienių 
“išdaviku,” “bailys,” “par- politikos uždavinius, o vi-
sidavęs prancūzams ir žy- Į daus politikos klausimų Vi
dams sionistams” ir pana- sai nepalietė. Tą jis padalys 
šiai niekina broliškos vais- savo pranešimais kongresui 
tybės galvą. ir pasiūlymais išleisti reika-

Pirmas pagrindas pyktis llo^^ įstatymus, 
tom dviem valstybėm buvo • Kol ksa naujas preziden
tas, kad Tunisas pripažįsta tas išleido patvarkymą pa

talkių santykių su Sovietų
Rusija. Taip pradžia dėty- 2,214,000 studentu,
bų ir užsimezgė. Deiybos, v
kaip žinoma, buvo nutrūku- o, 77 77 77
sios po lėktuvo u-2 numuši- o trei kas i\ew i orke 
mo ar nukritimo Rusijoj.

Sekmadienį prezidentas 
J. F. Kennedy ilgai tarėsi su Streikas New Yorko uos- 
valstybės sekretorių Rusk ir te, kurs buvo išvirtęs ir ge- 
jo padėjėju Bouies apie ležinkelių streiku dviejose 
Chiuščiovo naujuosius siū- linijose (New ’kork Central 
lyrr.us gyventi taikoje ir at- iv New Haven linijose!, ši 
naujinti derybas dėl nusi- pii madienį pasibaigė, 
ginklavimo fr kitų dalykų. ; Streikas pridarė daug ne-

Ar Amerikos vyriausybė smagumų žmonėms gyve- 
tuoj pat nutars derybas at-' nantiems priemiečiuose, nes 
naujinti ir, je’gu taip, tai apie 100,000 į miestą vyks- 
kaip ir kur deiybos bus ve-įtančių dirbti darbininkų ir 
damos, visi tokie klausimai I tarnautojų negalėjo pasiekti 
dar tebėia neatsakyti, bet!savo darbavietę, 
jau gana greitai bus žino- į Geležinkelių streikas dau- 
ma, ar dei-vbos bus atnau-į geliui sutiukdė ir kelionę į

Lumumbiečiai Dirba Lenkui Vėl Barsis , .... , . , ,------------ > . .— , . ,. 4................,
vo Pareiskim3 Padare p° to’ 'nepriklausomą Mauritaniją, dvigubinti tr paįvairinti be- 

Kongo DzunglCSC L/Cl 1 įkyOOS Mokymo kai jfew Yorko valstijoj ka- o Marokas nori visą Maure- darbiams duodamą maisto
--------- - —-   talikai sukėlė 40 milionų do- taniją pasisavinti. Yra ir pašalpą iš vyriausybės san-

Kongo respublikoje Lu- Lenkijos komunistų par- lerių privičioms mokykloms daugiau nesutikimų prieža- dėlių. Tokią pašalpą maisto
10 metu tose mokyklose bu- mumbos šalininkai Stanley- tijos centro komitetas nu- vietoje prašylu 25 milionų. sčių, ypač kad paskutiniu pakietais gauna apie 4 mi-

ville mieste areštavo nema- tarė panaikinti tikybos mo- 
žai baltųjų žmonių ir juos kymą visose valdiškose mo- 
laiko kalėjime gana žiautio- kyklose. Mokyklų reforma

Jau Pasibaigė se sąlygose. 1 o 1_ 1_.______12 ueigų R>»ipu- VviYoi o vkF i uučiami ZA O zl O »»TT± O J ’ a - a a i j lcx

scių, ypač
------------------------- laiku Marokas stipriai flir-

Bedarbiai Gaus tuoja su Maskva, ima iš jos
IHaiztn <i.nklus h .bičiuliaujasi su 

- 9 ----- ---- Afrikos vaisiyDemis, Kunos
, T , . ieško Maskvos užtarimo.

Amenkos vynausybę iš Ga, .-broliškos
ko iš kalėjimo sumokėdami dviejų metų.
apie 10,000 dolerių, bet 1956 metais Lenkijos ko- ----------- „----- „ ual -broliškos teutos” ir
lumumbininkų valdžia, iš- munistų partija buvo susita- turimų maisto atsargų san- u for
leidusi įs kalėjimo ispir.Ktuo- rusi su bažnyčia, kad visose deliuose duoda bedarbiams
sius, tuoj sukišo į kalėjimą pradžios ir vidurinėse mo- ir šiaip neturtingiems žmo- 
12 kitų belgų ir vėl laukia kyklose bus mokoma tikybą, ėms maisto pašalpos pake- 
išpirkimo. Paleistieji baltie- jei vaikų tėvai to pareika- tus. Bet duodama pašalpa 
jį kalėjime buvo mušami. lauš. Dabai komunistai sa- nėra didelė ir duodamas 

Kongo respublikos vai- k°, kad mokymas tikybos maistas nėra labai įvairus, 
džia areštuotąjį Lumumbą mokyklose veisia fanatizmą Naujasis prezidentas pa-į Vokietijos stambiausiųjų 
išvežė į Katangos provinci- paskirsto vaikus į priešin- čią pirmą dieną įsakė mais- Į Krupp įmonių direktorius

pu jų broliškumas gana liū
dnai atrodo.

BEITZ LENKIJOJE

jintos ar ne.
Chruščiovas sausio pra

džioje aiškino Maskvos ko
munistams Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos poli
tiką ir pasakojo, kad impe
rializmas ir kapitalizmas 
gyvena savo sutemas, kad 
komunizmo pergalė yra ne- J 
išvengiama ir kad komunis
tai sveikina ir remia “išsiva
davimo karus.” tokius kaip 
Laose ir Konge. Iš to seka, 
kad Chruščiovas, jei ir tar
sis dėl ginklavimo aprėžimo 1 
ir panašių dalykų, visai ne
atsisako ir neatsisakys kur
styti “išsivadavimo karus,” 
kurie Amerikos akyse gali 
būūti toli giažu ne “išsiva
davimo,” bet komunistų 
Įsigalėjimo karai.

SUIMTAS GUNDYTOJAS

Washingtoną, į naujojo pre
zidento ivesdinima.

ją, į saugesnę vietą, kad jis grupes. , to paketus bedarbiams pa-
negalėtų pabėgti. Kai kurie Nėra abejonės, kad len- dvigubinti ir duodamą mai- 
pranešimai sako, kad Lu- k*i katalikai komunistų atsi- stą padaryti įvairesnį, 
mumba buvęs Katangos metimą nuo 1956 metų su- Amerikos sandėliuose yra 
žandarų mušamas Eliza- tarties vertins kaip naują milžiniški kiekiai maisto, 
bethville mieste, kur jis bu- smurtą ir protestuos prieš kurio nėra kur dėti, todėl 
vo atgabentas iš vakarinės tokį valdžios elgesį, bet ko- padidinimas maisto pašal- 
Kongo dalies. munistai dabai- jaučiasi su- pos ilgalaikiams bedarbiam,

JT organizacijos “taikini- stiprėję ir todėl mano atsi- kurie jau yra išėmę savo pa
nto komisija” dar lanko laik-vti Prieš katalikų protes- šalpas, mažai teatsilieps į

Sheldon, Iowa, miestely
je suimta Mrs. Geiger, ku
ri pasisavino iš banko virš 
dviejų milionų dolerių. Ji 
sėdi kalėjime ir laukia teis
mo. Suimtas ir vietos Bio- 
chemical Corp. buvęs pirmi
ninkas Harold E. Kistner, 
kuris skaitomas gundytoju 
ir taip pat padėtas į kalėji
mą, bet iš jo paleistas už 25 
tūkstančius kaucijos.

NEGRĮŽTA I kubą

Buvęs Kubos ambasadorius 
Kanadoje Luis A. Baralt 
Jr.. kuris praeitų metų va
sarą pasišalino iš Kubos, 
sako. kad Kuboj gali prasi
dėti tikros skerdynės. Jo 
manymu. Castro po metų 
bus nuvergtas.

Kongo ir stengiasi tos res- ' 
publikos vadus susodinti 
prie derybų stalo. =

t
Belgijos Darbininkų 

Streikai Baigėsi
Belgijos darbinikų kova 

streikais ir demonstracijo
mis prieš vyriausybės siū
lomą įstatymą “ūkiui kelti” 
pasibaigė po 33 dienų kovos.

Belgijos spauda ir vyriau
sybė skaito, kad darbininkų 
stieikai kraštui kainavę 200 
milionų dolerių. Darbininkų 
unijos sako, kad kova ir to
liau bus tęsiama prieš tą įs
tatymą, tik ji bus vedama 
kitokiomis priemonėmis.

Paskutineji stieikai vyko 
Liege, Charlerio ir La Lou- 
viere miestuose, prancūziš
kosios Belgijos pramonin
goje srityje.

Belgų kariuomenė, kuri 
buvo atitraukta iš Vokieti
jos “tvarkai palaikyti” da
bar, streikams aprimus, vėl 
grąžinta į Vokietiją NATO 
pareigoms eiti.

tus.

NIKITA KELIAUJA

N. Chruščiov nutarė ap
lankyti Sovietu Sąjungos 
žemės ūkio sritis revizijos 
tikslu.

VICEPREZIDENTAS

Lyn don B. Johnson sausio 
20 dieną pradėjo eiti JAV 
vireprezidenlo pareigas.

maisto perteklius.
Prezidento artimieji sako,

kad JFK išpildė pirmą savo 
pažadą. Jis sakė, kad bedar
bių likimu reikia susirūpinti Į 
ir reikia padėti toms kraš
to sritims, kurios kenčia nuo 
nedarbo.

Krishna Menon Sako 
Kinai Kvailai Daro

B. Beitz atvyko į Varšuvą 
tartis su Lenkijos vyriausy
be dėl santykių pagerinimo 
tarp Lenkijos ir Vak. Vo
kietijos. Beitz’ą pakvietė 
lenkai kaip nepaprastą išim
tį, jis karo metu buvo oku
pacinėj valdžioj, bet suge
bėjo padoriai elgtis su len
kais darbininkais ir tarnau
tojais.

lionai bedarbių, kurie jau 
seniai yra išėmę bedarbių 
draudimo pašalpas. Maisto
no/ltTflTiktnimflfl anr-zin-Ti^uK/iimucav iivi «•
dimas, nes visi ilgiau be 
darbo esantieji žmonės lau
kia darbo ir spėjama, kad 
prezidentas J. F. Kennedy 
pirmiausiai siūlys kingre- 
sui išleisti įstatymą apie pa
ramą ūkiui kelti nedarbo iš
tiktose srityse.

Sekamą dieną po naujo 
prezidento įvesdinimo ir po 
jo kalbos visuotino gyrimo, 
opozicija kongrese pasiskel
bė ir senatoriaus Dirkseno 
žodžiais esanti pasiryžusi 
kovoti senate ir atstovų rū
muose prieš numatomus pre
zidento siūlymus išleisti įs
tatymus jo programai vy
kinti.

Indijos krašto gynimo mi
nisteris Krišna Menon pe
reitą savaitę vienoj kalboje 
sakė, kad Kinijos komunistų 
kabinėjimasis prie Indijos 
dėl sienų yra kvaila politi
ka, kuri sukėlė didelį kon
fliktą ir visą komunistų pro
pagandą apie “taikų sugy
venimą” padarė neįtikina
mą. Krišna Menon seniau 
buvo skaitomas dideliu ko
munistų draugu, jis kasmet 
daug agituodavo už įsileidi
mą komunistinės Kinijos į 
JT organizaciją.

Kai kinų komunistai pra
dėjo grobti indų teritoriją, 
tada Krišna Menon pamatė 
jų politikos kvailumą.

X f

KODĖL PABĖ(X>

Marinų lakūnas kap. Er- 
nešt C. Brace, lėktuvui su
gedus. išliko gyvas, bet jis į 
savo dalinį negrįžo. Tik te- 
le veži jo j pamatęs, kad jis 
yra ieškomas, pasidavė FBI 
pareigūnams. Kol kas nepa
skelbta. kodėl lakūnas tuoj 
negrįžo į savo dali.

Geraširdė Moteriškė
Pavogė Du Milionu
Sheldon, Iowa, miestelyje 

viena visų gerbiama, baž
nyčią lankanti ir labdaringa 
moteris Buinice Iverson 
Geiger pavogė iš Sheldon 
National Bank 2,126,859 
dolerius. Jos tėvas buvo 
banko pirmininkas, ji pati 
buvo direktorė ir kasininko 
padėjėja, tame banke ji dir
bo 35 metus..

Banko apvogimas buvo 
susektas pereitą savaitę, kai 
jame buvo padaryta revizi
ja. Moteris buvo padėta į 
kalėjimą, iš kur ji nenori 
nė už kauciją pasiliuosuoti. 
Ji nutarė laukti teismo ka
lėjime.

Banką apvogusi tarnau
toja nemažai pinigų išleido 
visokiai labdarybei, bet di
džioji dalis pavogtų pinigų 
buvo sudėta Į vietinę chemi
kalų dirbtuvę.

Sheldon miestelis pasida
rė staiga garsus dėka Mrs. 
Geiger nepagirtinam pasi
darbavimui.



Puslapi? an*;ao KELEIVI?. Sų, BOSTON Nr. 4, Sausio 25, 1961

Platūs užsimojimai
—

w’ iNaujasis Amerikos prezidentas John F. Kennedy, 
savo iškalbinguose žodžiuose po priesaikos priėmimo, iš
kėlė prieš kraštą ir prieš visą pasauli Amerikos kilnius 
siekimus pasaulyje. Taika, gerbūvis, bendradarbiavimas 
su senaisiais sąjungininkais, visokeriopa pagalba naujai 
laisvę gavusioms tautoms, pastangos kelti žmonių ger
būvį visuose kraštuose, rodymas draugiškumo darbais, o 
ne vien tik žodžiais pietų kaimynams—tokie bus Ame
rikos siekimai tarptautinėj politikoj.

Jaunas prezidentas priminė, kad valdžia Ameriko
je perėjo į rankas jaunosios gentkartės, gimusios šiame 
amžiuje, užgrūdintos kai-uose, disciplinuotos šaltos ir 
karčios taikos, bet besididžiuojančios senos kultūros pa
likimu ir pasiryžusios išlaikyti pas save ir pasaulyje tas 
žmogaus teises ir laisves, kurios yra brangiausias šios tau
tos palikimas. Kovoje už laisvę Amerika nesigailės mokė
ti bet kokią kainą, nešti bet kokią naštą, pakelti bet ko
ki sunkumą, remti bet kokį draugą ar priešintis bet ko
kiam priešui.

Komunistiniam pasauliui naujasis prezidentas siūlo 
pradėti ieškoti iš naujo susitarimo dėl taikos užtikrinimo.
Dabar kada mokslas gali užtikrinti visiems žmonėms 
gerbūvį, arba gali sunaikinti visą žmoniją, taikos sieki
mas turėtų būti visų tikslas ir prezidentas mano. jog ir mėsos ir pieno ant savo ma- kad tas išsigudrino Nikitą 
priešingoji pusė sutiks pagaliau kalbėtis rimtai apie gin- Žiūkų žemės lopinėlių “pri-J iškelti į palubes kaip mėš-Į 
kių inspekciją ir kontrolę. Bet Amerika negali gundyti sodybiniuose sklypuose.” Ar lą ant šakės, Chruščiovas

JIE BUVO SUSIRINKĘ PASKUTINI KARTĄ

■ • y ••• '

Prezidento Eisenhowerio kabineto paskutinio posėdžio nuotrauka. Iš kairės: prezidento padėjėjo pavaduotojas 
Morgan, ambasadorius JT organizacijoj Wadsworth, vidaus reikalų sekr. — Seaton. finansų — Anderson, vi
ceprezidentas — Nixon, gen. prokuroras — Rogers. prekybos — Mueller. sveikatos, švietimo socialinės apsau
gas— Fleming, atomo energijos komisijos pirm. Mcč'one. biudžeto direktorius — Stans, krašto apsaugos mobi
lizacijos direktorius — Hoegh. darbo — Mitchell. pašto—Summerfield. valstybės sekretorius — Herter. prezi
dentas Eisenhower. krašto apsaugos — Gatės, žemės ū kio — lienson. kabineto sekr. Grev ir prezidento padė
jėjas — Persons. Tai buvo atsisveikinimo posėdis, kurs jokių klausimų nebesprendė.

bolševikišką pasauli savo silpnumu, nes tik geras kari-š 
kas pasiruošimas gali garantuoti, kad turimų ginklu ne
reiks leisti Į darbą.

Prezidento žodžiai Įvesdinimo iškilmėse nėra Įsta
tymų leidimo programa, bet jo žodžiuose yra iškelti tie 
užsimojimai, kuriuos naujoji vyriausybė bandys vykin
ti gyvenimam Ir čia savaime iškyla kitas reikalas, kuri

gali būti geresnis Įrodymas, į pertraukė tik vieną kaitą ir 
kad sovchozai ir kolchozai paklausė: 
yra tik pikto kaimyno už- i —Koks cukrinių runkelių 
gaida, o ne žemės ūkio pa- derlius gaunamas 
žangos kelias, nois Srieč-jje? 
kus Maskvoje bandė giedo- Sniečkus paaiškino, kad

Castro barzdočių tėvas
aprašomuosius ! faktorius

neužsitarnauja !
Į Prof. Mills teisingai ame- 
i rikiečiams prikiša politinį 
!neapdairumą Pietų Ameri
kos (ir visu atsilikusiu kraš- 
tų ) atžvilgiu. Pinigingos 
mūsų korporacijos kišo sa
vo samtį, bet jis neišaiškina, 
kodėl gi Castro dabar aklai 

isu Maskva draugauja ir už 
jos sijono užuvėjos ieško?

Buvęs komunistas Weyl. 
iš savo pusės, tvirtai laikosi 
“pardavimo“ teoiijos. kuri. 
kaip žinoma, “populiarėje 
istorijoje” įsismagino po II 
Pasaulino Karo,—kada vi
suose kampuose pasigirdo 
“dvasiški a p d ūmojimai,” 
girdi, Amerika “pardavė” 
Rytų Europą, pardavė Kini
ją, o, dabar, pasak Wevlio, 
pardavė ir Kubą. Turtingas 
ir sumanus tas pirkėjas, Ma
skva, tiek daug nupirkusi!

Nei vienas, nei kitas auto
rius, sakoma, giliau nepa- 
svarstęs Kubos vidaus gy
venimo raidos paskesniais 

• laikais. Weylio knygą recen- 
įzuodamas, vienas geriausių 
Pietų Amerikos gyvenimo 
žinovų, vyriausias žinių re- 

amerikiečiu pla-

ti kitokia giesmę 1960 metais gauta 140 cent
nerių nuo hektaro, i ką Ni
kita burbtelėjo:

—Mažoka . . .
Po to Sniečkus vėl tęsė

dirbti, kad prezidento iškeltieji tikslai būtų pradėti vy- kretoriaus” jis yra tik ma- savo liaupsinimo ir atskai- 
kinti gyvenimam Tą pabrėžė ir prezidentas Kennedy, ža “pieškelė” ir nuolatiniais tos pranešimą valdovui, 
bet kiek giliai jo žodžiai Įsmigo klausytojams i galvą ir Nikitos garbinimais sten- Bet kitus pranešėjus Niki- 
kiek jie turės itakos, parodys tiktai gyvenimas, kada rei- giasi nusipelnyti didžiojo'ta pertraukinėjo be jokios

. __ _ . . ., x ,T. .... Beje, žodis apie Sniečkų.pabrėžė ir naujasis prezidentas. Visų tų užsimojimų ne- LietuJvoje Us vyras dedajj 
galima bus vykinti, negalima net bus pradėti juos vykin- -djdeje *» įet Maskvo- 
ti, jei Amerikos visuomenėje nebus pasiryžimo aukotis ir je akivaizdoje didžiojo “se-

Apie kiekvieną istorini K. Bielinio 
įvyki, paprastai, susidaro “Penktuosius Metus 

Lietuvo-' dvi nuomonės, ir viena daž- voje? » kt • . ~
nai kitai griežtai pi iešinga. Ne vienoje Kuboje, bet j -\etiesa, , a(l Castro revo-
Nestebėtina, jei ir Kubos at- visoje Pietų Amerikoje (n-; huclJai ginklų pateikė Mas- 
žvilgiu pasirodo knygos, ku- Azijoje, ir Afrikoje) dega i kva. Tai žino visi, kurie ma
rios piaunasi kaip dalgė su revoliucinės nuotaikos, bet kalnuotų miškų islen-
akmeniu. į argi jas Maskva, ar komuni- i oancius jo

Vieną knygą parašė Co-, štai pagamino

skaitomo Nevvsvveekt 1 ciaiLietu-1 „ , , .i žurnalo, pasakoja:

“barzdylas

ceremonijos ir net papasa
kojo ta proga visokių juokų.

kės plačius užsimojimus paversti didingais darbais, kada chano malonę.
reiks “darbais” stiprinti draugystę su pietų kaimynais,' Iš Sniečkaus ilgoko pra - p r- v
kada reiks remti naujai laisve atgavusias tautas ir kelti; nešimo apie žemės ūkio pa- Kai kalbėjo latvis Peise, Ni- 

i5<ni iramnoia. dėti Lietuvoje krinta i aki kita jį is kelių kartų per-Lietuvoje__ _____ ir__ _
mų ir skriaudžiamųjų. Būti gerti samaritonu šiais laikais i nui'I^un"im<I.!5’.
kainuoja daug pinigų, kuriuos reikės iš kur nors imti. x0? ’° c-ozai 11 . . ., . . .. . . . . . . negaunaNaujojo pezidento pirmąjį

serbūvį visų alkanų, tamsume skęstančių, ligų kamuoja- i__ jnau tL.ICLU-
sovchozai 

užtenkamai mine-

pakrikštijo “Red Štai 
Cuba.” Abu tesutaria. būk 
Įvykiai Kuboje esą “sąmok- 

irsukė ir vieną karta pa-į^U vaisiai. \Veyl mano, są- 
klausė: * *" -mokslą suruošė Maskva, o

—Draugas Peise, kaip ' Mills—“amerikiečiai

lumbia Universiteto sociolo- . ekonominis ir kultūrinis at- 
gijos mokslų profesorius C. silikimas žmonių, kurie pa- 
Wright Mills ir pavadino noro staiga žmonėmis iškop- 
“Listen, Yankee.” Kitą pa- ti ir gyventi kaip “jankiai.” 
kepė buvęs amerikietis ko-, Net Chruščiovas nori Ame- 
munistas Nathaniel Weyl iririką pasivyti. Pietų Ameri- 

over koje daug kur kliudo dvar- 
poniškos mados diktatūri
nio pobūdžio valdžios, ku
rios liaudies kopimą slopina 
kaip baudžiamieji būriai

kapi- 190-5 m. slopino Lietuvos 
socialdemokratu ir lietuviu

? -Jas gimdo' (bai budus). Jų ginklai veik 
visi buvo amerikietiški, su-
pirkti juodojoj rinkoje Mia
mi mieste, Floridoje, ir ne 
Maskvos, bet pačių kubiečių 
pinigais. Tik vėliau Castro 
savo šalininkus apginklavo 
belgų automatiniais šautu
vais. specialiai sugalvotais 
Atlanto sąjungos kariuome
nei. Maskva tik neseniai pa-
Lyrine JdlII
tuvų.

Castro revoliucija buvo

U » * 1 _ 1SUfVuvviu ii iBn-

ji pasisakymą giria visi, ?i-irapni„ traju j§ Sovietijos jr! pažiūros i kukurūzą jūsų re- talistai. I socialdemokratų ir lietuvių yi ~e,.jausja: finansuotu
inčių, dėl plataus užsimoji- išeiJ taip/pagal Sniečkų, plikoje, ar pagerėjo? Gali būti, pinigu ir' Maskvaria dėl joje išreikštų kilnių minčių.

mo, dėl jo iškalbingumo. Bet egzaminai dar prieš akis.
Gražiais žodžiais naujas prezidentas šaukia tautą prie 
pasiaukojimo ir darbo, prie laisvės gynimo ir pagalbos 
teikimo skurstantiems. Kiek tie žodžiai pataikė i širdį,
tiek prezidentas galės savo ir savo bendradarbių užsimoji- w ja beveik
mus pradėti vykinti gyvenimam -‘Neklauskite—sako pre- ne]ieka daugiartiefianv

ir vienmečiams pašarams, pie
voms ir ganykloms patręšti.”

išeina 
kad:

“Mineralines trąšas mes su 
naudojame svarbiausia kukurū 
zams, cukriniams runkeliams. Ii

zidentas— ką jūsų šalis padarys jums gero. bet klauskite, 
ką jūs galite padalyti gero jūsų šaliai.” Tie žodžiais turė
tų pataikinti i širdi ir smegenis, bet kaip tatai reikšis pil
kame gyvenime ir kiek tie žodžiai užkrės piliečius, tą 
patirsime tik vėliau, kada žodžiai turės virsti darbais.

Pirmieji naujojo Amerikos prezidento žodžiai suge
bėjo padaryti negalimą dalyką—jie “patenkino visą svie
tą ir savo tėvą,” kas, pagal prancūzų išminti, esąs neima- j dienų! Nėra ar trūksta gele 
nomas dalykas. Gal tai taip vadinamo medaus mėnesio 5 žies arklių tempiamiems

“Beveik nelieka,” sako 
šešėlinis Lietuvos valdovas. 
Trūksta ir mašinų, dėl jų 
nepristatymo pavasari javų 
sėja užsitęsia nuo 17 iki 20

Sniečkų, ^publikoje, ar pagerėjo
Pelšė pradėjo aiškinti, 

kad kukuiūzai jau užkaria- . 
vo tvirtas pozicij'os Latvijoj, ^ai J^ne ^bu> 
o Chruščiovas ir vėl klau
sia:

—Taip yra Maskvoje, bet 
kaip yra Rygoje, ar ne ki
taip? Ar nėra taip, kaip pas 
tą darbininką, kuris sakė, 
kad namuose jis tiki Į die
vą. bet tarnyboje — netiki!

Pelšė po to iškilmingai 
pareiškė, kad:

istorija vien sąmokslais žy- nos istorijos nežinant, eili- Vai - ir
giuoja. Kieti gyvenimo fak- niam amerikiečiui (ir lietu- (a^e’ oet netikiu, nes įrody-

tik stipresni. viui) nelengva susiorientuo- Į™* ne,a*. ^e,ai ž’^oma, 
‘ kad galvos ne- į:ad turtingiausios kubiečių 

srą Kuboje pūtė ir amerikie- kvaršinus ir i platesnes stu- ne.ken^ diktatoriaus
čiu korporacijos ir Maskvos dijas neisivėlus, pasileidžia- . atl® °s 11 pantimis
agentai, bet degamos me- me su upe plaukti ir sam- Į J? atsikratyti. Tai jie klojo
džiagos parūpino gyvenimo bruzdžius paskirstome j Pinigu> aip s.,en?-_ Ipn 
eiga. “Sąmokslininkai” te-: “baltus” ir “raudonus,” i ge-1 B^aj-di romo įmones snvi- 
žvejoja istorijos sudrumsta- rus ir komunistinius, Mas-
me vandenyje. Kokie gi kvos lokiui suteikdami “su- 
agentai, pavyzdžiui, užkūrė marumo" garbės, kurio jis

akstinai? Be abejojimo, gai- ti. Todėl,

padarinys?

—Latviai Į kukurūzą iti- jevą kirgizų komunistai at- Zar.: “Dabar dar anksti 
kėjo ir pamėgo jį! šaukė iš sekretoriaus vietos apie tai kalbėti, šašlyko da-

Iš Pelšės išpažinties suži- paskyrė vidaus reikalų ba;- nieks nevalgo.

Taigi, pradžioje Castro 
revoliucija buvo išimtinai 
turtingųjų ir pasiturinčiųjų 
luomo palaikomas sąjūdis. 
Batistos valdžia buvo geng- 

Įsterio Caponės rūšies ir pa
sižymėjo turtingųjų melži-

APŽVALGA
AR ŠAŠLYKĄ MĖGSTI? tuvių tautos vardu, nors kas 

ji Įgalioja tautos budeli ir 
budelius garbinti ir jiems 
dėkoti, to ir pats Sniečkus 
negalėtų pasakyti.

Iš Sniečkaus raporto su-

Lietuvos kompartijos se
kretorius (pirmasis!) Anta
nas Sniečkus darė praneši
mą Sovietų Sąjungos kom
partijos praplėsto ck plenu
mo suvažiavime Maskvoje, i žinome, kad Lietuvoje pa- 
Perskaitėme tą pranešimą ir gaminto pieno ir mėsos 70'; 
juo atydžiau jį skaitėme, buvo kolchozų ir sovchozų 
juo liūdnesnis vaizdas iš jo

padargams pataisyti. Kė
dainių zuperio fabrikas bu* 
pagreitintai statomas, o dėl 
svieto akių ginamės, kad 
mes dviračiais aprūpiname 
Indoneziją ir galas žino dar 
ką . . . Lietuvos žemės ūkiui 
pritaikintos žemės ūkio ma
šinos projektuojamos jau ei
lė metų, bet jų niekas nema
to ir t. t. ir taip be galo.

Taip yra, kada tolimi cha
nai Maskvoje kraštą valdo, 
o vietiniai komkunigaikščiai 
važiuoja jiems pasiklionioti

nome, kad.mūsų broliai la- ministerių. Vadinasi “nu- j Nikita: “Dabar šašlyko™- mit0 kontribucijo-
tviai pasidarė kukurūzo 
garbintojais ir ką darys, jei
valdovas liepia? partijos. Visą tą istoriją Ni-

Išgirdęs latvio išpažinti, Į kitą išpešiojo iš Razzakovo
Nikita tarė maloningus žo- laike to pranešimo ir juo
džius: kino, o gal ir baidė kitus sa-

—Taip geiai, kaip sako-vo klapčiukus, kad jie nebe
ina, duok, dieve! užsiimtų tokia apgaule.

Daugiausiai Chruščiovas1 Maskvos chanas apklau-

baudė,” bet Įsikišo Maskvą į nevalgo, o jeigu išsmaugysi- 
ir Isajevas buvo išmestas iš te avinus, tai gausis taip, 

kad kada ateis laikas šašly

tardė ir apklausinėjo Kirgi
zijos kompartijos sekretorių 
Razzakovą. Toje respubli
koje, pagal Razzakovą, mė
sos pagaminta ir atiduota

sinėjo pranešėjus iš atskilų 
respublikų, kaip prokuroras 
apklausinėjo pačiuptus kri
minalistus. Gal ir nebe rei
kalo, nes kuris “respubliki

ni iš.
Kodėl ir kaip Castro pa

suko Maskvai tarnauti—ki
ta istorija. Jo pirmąją revo
liuciją, tačiau, užkūrė ne 
Maskvos sąmokslas ir ir ne 
jos auksas ir ne “nieko ne- 

| nusimaną” Valstybės De- 
“Nagi, paklausy- j)artamentO vvrai Wash- 

sime tamstos jauno, šviežio j ingtone. Castro revoliucijos

ką valgyti, io nebus iš ko iš
kepti.” '

Zar.: “Aš apie tai pasaky
siu.”

Nikita:

gavosi.
Pranešime Sniečkus lygiai 

17 kartų pagarbino Chruš
čiovą už jo išmintį, už jo 
kritiškas pastabas, kurios A. 
Sniečkų “daug po pamokė,” 
už jo sumanų vadovavimą 
ir už galas žino dar ką. Gal 
ne visai kaip Stalino laikais, 
bet labai jau artimai Snieč
kus lankstėsi ir tursinosi 
prieš Nikitą ir iš trijų kartų 
nužemintai reiškė “begalinį 
dėkingumą“ įusų tautai, S. 
Sąjungos komunistų partijai 
ir, žinoma, pačiam Nikitai 
už visokias malones. “Bega
linį dėkingumą” Sniečkus 
reiškė ne tik savo, bet ir lie-

....... ir lietuvių tautos padėką iš-
nuopelnas, o tai reiškia, kad J neikšti už jų maloningą vieš- 
30% mėsos ir pieno krašte | patavimą
pagamina atskiri valstiečiai | Pasauiis stebėjosi, kada 
ant savo mažiukų žemės lo- Cbi-uščiovas atvažiavęs i JT 
pinėlių piisodybiniuose jr, nusimovęs čebatą,
sklypuose. . Sniečkus net|^auža stalą, kaip neraliuo- 
pasigyrė tokiais nuošimčiais padaras. Bet Nikiu ir

besočiai Maskvai pusantro nis velmoža” neapgaudinėtų 
karto daugiau negu planas Nikitos, jei tik nebijotų pa- 
numato. Išgirdęs tą, Nikita tekti ten, kur Isajevas pate- 
paklausė: ko.

—O 1961 metams ar pasi- Kai i tribūną Įlipo Ar-
likote ką nors? 

Razzakovas
kad liko ir

ūžt ikrino, 
šiems metams,

pieno “socialisti- naniuose yra “puikus.” Da-i o Chruščiovas ir vėl pastebi:mėsos ir
niame” sektoriuje, bet žiū 
rint iš tolimos Amerikos ne
galima atsikratyti minties, 
kad tokie skaičiai yra ko
munistinės tvarkos elgetys- 
tės geidausiąs Įrodymas.

Valstiečiai valdo tik ma
žutę dalelę žemės, bet jie, 
12 metų po visuotinos kolek- 
tivizacijos, vis dar gamina 
apie trečdalį mėsos ir pie
no krašte! Jie gamina tiek

rant Įvairių “respublikinių” 
kompatijų sekretoriams pra
nešimus, Nikita jų praneši
mas pertraukinėjo ir kai ku
riuos “mokė,” kitiems gal- 

Įvas trinko ir panašiai rodė, 
kad visi tie “respublikiniai” 
sekretoriai yra tik maži ra
tukai sovietų imperijos biu
rokratinėj mašinoj ir su 
jais nėra ko cackotis. Lie
tuvos Sniečkų, gal todėl,

—Pas kai kuriuos vado 
vautojus išeina taip: šiais 
metais atiduodu, o kitais 
metais, kaip čigonas, išva
žiuoju Į kitą guberniją.

Nelaimingas Razzakovas 
turėjo prisipažinti, kad pas 
juos vienas “obkomo” sek
retorius versdavo kolchozus 
supirkinėti sviestą krautuvė- 

’ se ir statyti jį valsty
bei. Tą sekretorių, rusą Isa-

męnų respublikos pirmasis 
sekretorius Zarobianas. Ni
kita jį pasitiko tokiu klau
simu:

—Pas jumis, rodos, ilgi, 
kaip Gruzijoj ir Kazachsta
ne, avis smaugia?

I ką kvailokas Zarobia
nas trumpai atsakė:

—Kol kas neatsiliekame 
tame klausime!

balso.”
Po šito kiaulės su žąsinu

pasikalbėjimo Zarobianas 
padarė savo pranešimą ir 
apie šašlyką užmiršo papa
sakoti, o Chiuščiovas jo, ro
dos, ir nebetrukdė.

Per 9 dienas Sovietų Są
jungos komunistų partijos 
centro komitetas svarstė že
mės ūkio atsilikimo prieža-

tėvas buvo diktatorius- 
Fulgencio Batistą.

Vyt. Sirvydas

MINĖS DR. JONO ŠLIUPO 
100 METU SUKAKTĮ

SLA rengiasi kovo mėne
si plačiai paminėti aušrinin-

stis ir išsiskirstė priėmęs to ko ir SLA kūlėjo daktaro
paties Chruščiovo iš anksto 
paruoštas “tezes,” kaip že
mės ūkio gamybą kelti, ir po 
to išsiskirstė.

Ar žemės ūkio gamyba 
pakils, pareis nuo trąšų, nuo

Po to vyko toks pasikal
bėjimas tarp Nikitos ir Za- ne, o visi pataikūnai 
robiano: I garbina Nikitos “tezes”

Nikita: 
mėgstate?’

Jono Šliupo gimimo 100 me
tų sukakti. Kovo mėnesi 
rengiasi pavadinti dr. Jono 
Šliupo mėnesiu.

SLA centro valdyba ragi
na kuopas tą sukakti minėti

specialistų, nuo mašinų, nuo ?avo susirinkimuose, siųsti 
sugebėjimo u ž i nteresuoti “Tėvynei” ir kitai spaudai 
gamintojus, bet, pakils ar atsiminimus apie dr. J. šliu- 

jau P4 >r kitokius straipsnius 
lyg apie jo veiklą; fotografijas,

O šašlyką ar i didžiausią žmonijos
jimą.

laimė- susijusias su šliupo veikla 
Susivienijime.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT. Serga mūsų draugas 
Bieliauskas

Kaip mes rinkome 
Amerikos prezidentą

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LAWRENCE NAUJIENOSmanas Savinskas, Jonas 
Virbickas, Rapolias Seilius, Į 

, jo sūnūs Albinas ir Edvar- Į 
das, abu majorai, Agota 
Karlonienė, Marijona Va-* 
lirskienė ii Juozas Sakalau
skas.

Sandaros nauja valdyba

Sausio 15 d. Sandaros 16- 
oji kuopa išrinko šių metų 
valdybą. Dabar joje yra:

PARALIŽUOTŲJŲ MOTINA

Jerrold Spanger, 31 metų amžiaus, yra poli jo auka, jos 
visa apatinė kūno dalis nuo juosmens paraližuota, ji 
turi sūnų ir dukterį. Organizacija kovai su polijo li
ga ją išrinko “.March of Dimes Mother of the Year.“

Kalėdų švenčių išvakarėse 
liga privertė drg. Igną Bie
liauską išvažiuoti i ligoninę 
gydytis. Drg. Bieliauskas 

ronto lietuviai. Kaip ir1 jau nesijautė gerai anksčiau 
Amerikoje, taip ir čia, vieni ir daktaro priežiūroje gydė- 
norėjo republikonų, kiti de- si namuose.
mokratų. Tautininkai ir da-J Dabar jis gydosi Šv. Juo- 
lis krikdemų labai jaudino- zapo ligoninėje. Bieliauskas 
si Niksono pralaimėjimu, priklauso SLA To; onto kuo- 
Jaudinimasis darė įspūdį pai, Lietuvių Socialdemo- 
lyg mūsų tautos vadas kan- kratų Sąjungai ir Kanados 
(iidatuoja ir pralaimi. De- CCF partijai. Yra kuklus 
mokratams, Kenedžiui, Ro- žmogus ir dėl to jo pavardė 
seveltui ir kitiems negailėta mažai linksniuojama. Ir į 
pamazgų. Vėliau tikėjosi spaudą patenka tik tada, 
laimėti balsus perskaičius, kai ligoninėje arba paauko- 
dar vėliau raminosi maža ja stambesnę sumą pinigų 
halsų persvara iki pagaliau geriems darbams. Draugai 
pasidavė Dievo valiai. linki greitai ir visiškai pa- 

Demokratiškai galvoją lie- sveikti drg. Bieliauskui.
tuviai laikėsi santūriau ir di- Mirė Poviias Budreika 
dėlių vilčių nedėjo nei į po
ną Niksoną, nei į poną Ke- Sausio 6 d. šv. Mykolo li- 
nedy. Buv. prezidento Rose- goninėje mirė visuomeni- 
velto politika nepripažinti ninkas Povilas Budreika.
Lietuvos bolševikams šiaip Sakoma, velionis skundęsis
taip išlaikė ir respublikonai, sveikata jau anksčiau. Lap- R . .. komisiją suda-1 
bet laisvinti Lietuvos neis k™io vidury velionis da: A R f?Ricke.«
nei vieni, nei kiti. Kam ta- dalyvavo Toronto Susivieni- yičienė if y. Mastis, 
da dievinti respublikonus, jim° kuopos susirinkime,
niekinti ir neapkęsti demo- diskusavo su kitais praeitus 
kratų. O Amerikos krašto Amerikos prezidento rinki- 
tvarkymo reikaluose jos gy- mus atrodė sveikas G:uo-!

Amerikos prezidento rin
kimais labai domėjosi ir To-

Nepriklausomybės šventę 
minėsime vasario 12 d.
ALTo skyrius Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo 43 metų sukaktį šiemet 
minės vasario 12 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje (41 
Berkeley St.). Pradžia 2 vai.
po pietų.

Kalbėti pakviesti: kong
resmonas Thomas J. Lane, 

. , ... , Mass. senatorius X. Wall,
sin^ka^» ui lis, iždo j mjesto majoras John J. Bu-
glob. J. Matijosaitis ir J. Pi- Įckjey Lietuvių kalba pa-
ga£a:,, , . . . , 'grindinis kalbėtojas bus dr.
' įsnnk- j Balys Matulionis iš Wallum

ti: J. Sviklas, J. Stankevi- į Lake R j 
čius, A. Palubeckas, J. Ra-į Meninę programą atliks 
monas, V. Mitrikas, M. Že- Tautinės parapijos choras.

Pirm. A. Tomkus, vicepinn. 
J. Šalaviejus, sekr. A. šer
mukšnis, fin. sek:. J. Kra-

maitaitis ir J. Dvareckas. 
Vasario 16 proga ALTui

kuopa paskyrė $25.00.
Užuojauta P. Esiukevičiui

Į
Nevv Britain gvvenan-!

parapijos 
Po prakalbų ALTo dele-

Gruodžio 28 d. mirė Pe
tras šrupšra, c ’e 76 metų 
amžiaus. Velion?.' gimė ir 
augo Slavininkų kaime, pa
liko liūdinę: - ną Nata
liją, sūnų Petr. 1/ 3 brolius 
bei 2 seseris Lietuvoje.

Velionis dir e ’Voodmill 
fabrike šaltkar.iu. prie 13 
metų jį supi.“aližavo. Jis 
priklausė tau .nei parapijai, 
ilgus metus sxaitė Keleivį, 
palaidotas Elm kapuose.

Buvo minėta, kar miręs 
Mikas Kanopa, virš 70 m. 
amžiaus, nepalik giminių, 
bet yra žinoma, kad jo bro
lis gyveno Lavvrence ir jau 
senokai išvyko į Lietuvą. 
Kalbama, kad jis turėjęs du

gatės rengia skanią vakarie-i Pabroliu Viktorą ir Ro- 
nę apatinėj salėj. kurie gyvena netoli kaž-

ALTo skyrius kviečia vi
sus dalyvauti.

kur aplink Bostoną.

M. Stonie

J. N.

VVORCESTER, MASS.

Ruošiamės Vasario 16 
minėti

Sausio 15 d. Vilniaus Au
šros Vartų parapijos salėje 
buvo susirinkę 16-os drau
gijų ir dviejų parapijų at
stovai, viso 33 asmenys, ir 
tarėsi Vasario šešioliktosios

OAKVILLE, ONT.
ventojai gali tikėtis naujų dzio 2.4 d*. lsv-vko 1 ligoninę Lietuvis išrinktas į miesto 
reformų tik iš demokratų. kurios jau negiųzo. Palai- mokykju švietimo tarybą 

dotas Šv. Jono lietuvių ka-;
Pralaimėjome Washin?tone talikiškose kapinėse Port’ Gruodžio 5 d Oakvillės ................... ,

—laimėjome Toronte Credit apylinkėje. miesto ^avivaldvbiu rinki- mineJimo rei^alu.
„ - a -u t Velionis Povilas Budrei- r m “kvklu tZba Laikiniu Pirminink.u *•
Gruodžio o d. vv o o- ka Toronto lietuviu tautmin- ,__ _______ rinktas Juozas Glavickas,

ronto miesto i j™ tarpe buvo nem’ažas žnio- Kan,"n?ta™ Placla‘ sekr. Marijona Klimkaitė irsavivaldybių rinkimai. Buvo N^uvo fanatiškas savo ™USU.Julius Sviklas.
nas Ancevičius. Kaip “for-renkami majorai, kontrolie- - ... ka,n kiti in ................ — —

riai oideimonai ir mokyk- ko, lemeni- nens’' sakoma' tureJO d,de
kių tarybos. I Toronto majo- njnkas geras lietuvis, neap- ras-burmistrus kandidatavo sitvėręs partijos siaį.

ruošė rėmuose, priklausė ei- 
1 lei kitų organizacijų ir jose

net 5 kandidatai, jų tarpe 
esamas majoras Nathan

lę opoziciją, bet buvo išrink
tas. Tai bus bene pi: mas lie
tuvis, išrinktas (ne paskir
tas) į tokią vietą.

Rezoliucijų komisijos pir
mininku išrinktas kun. Jo

Phillips. Lietuviai tautiniu-„J". . . 1 . . j- dirbo. lurejo gerą, sugvve-ka.irnetautinirikaivedesti- gu ralv*jan.
Pnų propagandą uz Na ha" žiafe bū(|ą, dėl to buvo po- 
Philhpų, daugiausiai de to,: IialĄ]s Gaj, kad ve{jo.
Kons^
(lino. Majoras nevengia tą į^S^omen™’ d* “ ka”'

lietuviams pademonstruoti j
per Vasario 16-tos minėji- Nauja SLA valdžia
mus, ir mes poną majorą Giuodžio 11 d. susirinki- 
mylime, gerbiame ir renka- me įuvo išrinkta nauja kuo- 
me 1 majorus jau kelintam pOS valdyba, į kurią įeina:
terminui. Norėįome, kad pirmininku — S. Jokūbaitis, 
būtų įsnnktas — įsnnko. vicepirmininku K. Lember- 
vadmasi, laimėjome, bet sek. g Puij^y^ ižd. J. 
mūsų majoras modernus Dambaras ir fin. žek. O. In- 
žmogus: Lietuviams Iie- dre|jenė. Reikia pridėti, kad
tuvis, lenkams — lenkas, gu
dams — gudas, žydams — 
žydas, o kanadiečiams: 
“Mayor of all the people.”

Indrelienė nėra nauja narė 
valdyboj. Ji finansų sekre 
torės pareigas eina nuo kuo
pos įsisteigi m o be pertrau-

---------------------------------- kos jau 27 metus. Netaip
Melagiui ir tiesą sakant ne- daug gali ir netaip daug no- 

tiki. ri SLA dirbti kiti.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra“; 
Įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! So gražiais paveikslais.

Knyga jau išėjo. Uieisakiunema knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
06 Esat Brouhray So. Booton 27, Mara.

čiam mano kaimynui Petmi Onos D-jos susirinkimas 
Esiukevičiui, net ekusiam jog susirinkimas bus sek- 
paskutinio sūnaus, reiškia- madienį, vasario 12 d. Lie

tuvių Piliečių Klube. Pra
džia lygiai 1 vai. Prašoma

me giliausią užuojautą.
J. Krasinskas

NEW YORK, N. Y.
nesivėlinti, nes susirinkimui 
tėra mažai laiko.

Perims pareigas
Lietuvių Piliečių Klubo

Bus V. Kojelienės koncertas
Chicagietė Valentina Ko

jelienė Nevv Yorke jau yra | perims vasario*' 5 d. 
koncertavusi. Meno žinovai

naujoji vadovybė pareigas

CHICAGO, ILL.

jos pasirodymą palankiai 
įvertino.

Šį kartą jos koncertas bus 
sausio 29 d. visiems žinomoj 
Town Hali salėj.

Patartina visiems nueiti į 
šitą koncertą.

Michell jau sveiksta
Po didelės nelaimės gruo-

Mūsų mirusieji

Mirė V. Stulpinas
Sausio 12 d. darbovietėje 

staiga mirė Vincas Stulpi
nas, 72 m. amžiaus žemaitis 
iš Papilės valsčiaus. Velio
nis atvyko į Ameriką 1907 
m., čia tuoj kibo i mokslą, 
lankė Jonės mokyklą, baigė 
St. Bedo kolegiją, vienerius 
metus Loyolos universitete

Sausio 7 d. mirė John J. studijavo socialogiją ir pa- 
Billa, 75 metų amžiaus, ki- galiau De Paul universitete 
lęs iš Butrimonių kaimo, į baigė komercijos mokslus.
šį kraštą atvykęs prieš 60 Velionis veikė įvairiose 

t^. i.Wri; lietuviu ' nrraniz;• r*iiose. o«7V izuvii r^zzrvrzz<x ----------j-----r —
(Svetavičiūtė), sūnus Leo, taip pat demokratų partijo- 
brolis Antanas Lawrence ir joje, buvo jos vienos apy- 
Juozas Lietuvoje. linkės majo 111.

Velionis priklausė Lietu- Dirbo apskrities teisme
nas Jutkevičius, svečių ir džio 23 d. verslininkas vių Piliečių Klubui, SLA 41 raštininku, Čia ir mirė. Jis
programos—mokytoja Bro
nė Kvedaraitė ir kun. J. Ste-

r. » ... , . ponaitis, spaudos komisijaDr. Ancevicius buvo pir- T ’ K •_,. x . , . , —Juozas Krasinskas, Pra-
nas Pauliukonis ir Bronė 
Kvedaraitė. Kitos komisijos

mas lietuvis, kuris kandida
tavo į Dominijos Parlamen
ta 1957-1958 m. CCF. parti- "T. v K ~ bus įsnnktos vėliau.jos sąrasu. Jis nebuvo įs-

didatavę CCF partijos kan
didatai. Būtų gerai, kad ir 
kitų srovių žmonės veržtųsi 
i vietinę kanadiečių politi
ką ir mėgintų būti kur nors 
renkami. Tuo būdu Lietuva, 
lietuvis ir mūsų bendiuome- 
nė būtų daugiau išgarsinta, 
negu kanadietiškų ponų 
kvietimu į mūsų arbatėles, 
kaip kad dabar darome.

J. N.
PITTSBURGH, PA.

R. Paplauskis sveiksta
Roy Paplauskis porą sa

vaičių gulėjo ligoninėj, bet 
jau tiek pasveiko, kad galė
jo grįžti namo. Linkiu jam 
greitai visai pasveikti.

R. Paplauskis yra daug 
veikęs lietuvių draugijose. 
Jis buvo suorganizavęs SLA 
kuopą iš 125 narių. Toj kuo- 
noj jis sekretorių išbuvo net 
25 metus. Jam pasitraukus, 
kuopa iširo. Draugas

Visos surinktos aukos bus 
skirtos Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Palaidojome J. JEmkv
* * - zSausio 17 d. šv. Jono ka

puose palaidojome Joną 
Emkų, 65 metų amžiaus.

Kaip jau anksčiau esu 
minėjęs, velionis buvo žymi 
asmenybė.

Jis ilgus metus priklausė 
Aušrelės chorui, be jb neap
siėjo nė vienas vaidinimas, 
jis buvo pirmaeilis .aktorius, 
dainininkas, komikas, mo
kėjęs publiką juokinti iki

SOPHIE BARČU!
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 ral. ryto* 

šeštadienį ir sekmadienį
nuo 8:30 iki 9:30 r*L ryto 

j VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. ▼.!
Tel.: HEmlock 4-241?

5 7159 S. MAPLEW0OD AVE.| 
CHICAGO 29. ILL.II

Charles Mitchell iš ligoninės ;kuopai, nuoširdžiai rėmė ^4 dieną atėjo į darbą, bet 
jau sugi-įžo namo. Linkiu i ALTą. Palaidotas Nekalto ‘ ’
jam grečiau pasveikti.

Florida nesužavėjo 
P. Kriaučiuko

Šios žiemos praleisti į 
Floridą išvyko ir žinomas 
Brooklyno visuomenininkas 
Povilas Kriaučiukas.

Šių žodžių autoriui jis ra
šo, kad Florida jo nesužavė- 
jusi. Oras šiuo metu nesąs 
šaltas, bet maudytis netin
kamas. Miestas atiodo gra

žus, bet oras drėgnas. Kovo 
mėnesį jis žada grižti į Nevv 
Yorką.

Bet ką čia gali žinoti— 
gali ir kitaip įvykti. Povilas 
yra nevedęs, o į Floridą pri
važiuoja nemažai turtingų 
našlių. Iš jų kuri nors gali 
jo planus kita kryptimi pa
sukti.

Per daug metų Aušrelės 
chore buvo komikų grupė— 
Mes Keturi: Jonas Emkus, 
Jonas ir Pranas Stepšiai ir 
Juozas Nedzviackas, ku
riems vadovavo Jonas Dir- 
velis grieždamas smuiku.

Velionis Emkus buvo ne
pavaduojamas Lietu vių 
Klubo sekretorius per 20 
metų. Jis paliko liūdinčią 
žmoną ir senus tėvus. Jo tė
vas Bronius Emkus, Worce- 
sterio kolonijai kuriantis, 
taip pat yra nemažai padir
bėjęs.

Nuoširdi užuojauta jo 
žmonai ir tėvams.

Yra ir daugiau mirusių

Dar tik metų pradžia, o 
giltinė jau nevieną išrovė iš 
mūsų tarpo, šiemet nfirė dar 
šie lietuviai: Adelė Bunevi 
čiūtė - Abromavičienė, Si-

Piliečių Klubui trūksta 
kūrybingo darbo

Prieš kelerius metus nau
jieji ateiviai išstūmė komu
nistus iš Lietuvių Piliečių 
Klubo (280 Union Avė.) 
vadovybės ir dabar visiškai 
aprimo ir neberodo jokių 
kūrybingų pastangų.

Klubas yra pašalpinė or
ganizacija, kuri nariams 
moka pašalpas ligoje ir mi
rus, todėl nariais priima ri
boto amžiaus asmenis — pi
liečius.

Bet prieš 3 metus įsteigtas 
ir nepašalpinis skyrius, ku
riame gali būti jaunamečiai 
ir seni pensininkai nepilie- 
čiai. Bet šitoj srity klubo va
dovybė nerodo jokios ini
ciatyvos.

Iš praeitų metų apyskai
tos matyti, kad narių nepi-

netrukus apalpo ir jau ne- 
beatsravo gyvybės.

Velionis nemnžai ir laik
raščiams rašydavo. Jis yra 
daug rašęs ir Keleiviui, pa
sirašydamas La var aniu ir 
citaip.

Nedėk pinigų / b< to kulnį
Sandara N’’ 2 ip«o:
“Chicagiški - v i’rtoras Ba

rauskas. no: ėdamai sušelp
ti saviškius Lietuvoje, su
manė pasiųs ii iiems 200 do
leriu. Piniuus jis įdėjo į vie
no čevervko kulni ir viską 
iš paviršiaus išlygino.

Batai pasiekė Vilnių, bet 
ten jiems buvo padaryta 
nuodugni operacija ir dole
riai išimti. Sovietu muitinės 
viršininkai: D. A. Gončarov 
ir N. A. Tincman tuos pini
gus konfiskavo ir surašė ak
tą, pažymėdami, jog 200 do
leriu vertė vra 800 rublių. 
Juodojoj rinkoj už tiek do
lerių būtų gauta 12,000 rub
lių.

“Tie ameikoniški doleriai 
buvo konfiskuoti Sovietų 
Saiungos naudai, o batai su
laikyti kaipo kontrabandos 
irankis. Moteriškė, kuriai tie 

. batai buvo siunčiami, irgi
K. Paulauskas iiėjo turėjo daug aiškintis ir tik- 

i rinti, jog ji nieko nežinojo
Kazys Paulauskas nuo šių i? anksto apie siunčiamus 

metų pradžios išėjo į pen- pinigus. Nepaisant i tai. ji 
siją. K. Paulauskas yra se- buvo pripažinta kaipo ‘mi
nas Amerikos lietuvių spau- sikaltusi kontrabandininke.* 
dos darbininkas, kuriam ir “Viktoras Barauskas gi 
šiandien dažnai niežti ran- pareiškė:‘Aš taip gerai tuos 
kos ir jis neiškenčia nerašęs, dolerius paslėpiau, jog bu- 
Būdamas pensininkas, jis vau tikras, kad tyrinėtojai 
gal būti galės dar daugiau niekad jų nesuseks.’ Jis, ma- 
mūsų spaudai patalkinin- tomai, neįvertino kaip rei- 
kauti. kiant bolševikų zrjlės.”

Prasidėjimo kapinėse.
Velionis buvo geras lie

tuviškos duonos kepėjas, 
'dirbo Sunkės kepykloj (sa
vininkas V Krasauskas), bu
vo senas ir uolus Keleivio 
skaitytojas.

Sausio 14 d. mirė ilgai 
sirgęs Antanas Sauris, gi
męs ir augęs Sarkajėdų kai
me, į šį krašta atvykęs prieš 
48 metus, palikęs liūdinčius 
žmoną Elzbietą (Pupiniū- 
tę), sūnų Edvardą, veteri
narijos gydytoją, s e s erį 
Emilija Cesniuk Lavvrence 
ir brolį Julių Lietuvoje.

Velionis priklausė Lietu
vių Piliečių Klubui, seniau 
čia veikė buvusioj Sanda
ros kuopoj, Lietuvos Sūnų 
Draugijoj, paskutiniu metu 
buvo ALTo pirmininkas. 
Palaidotas Nekalto Prasidė
jimo kapuose.

liečiu tėra tik 9. O ir narių 
piliečių skaičius sumažėjęs.

Klubiečiai, pajudinkite ir 
pažadinkite a p s n ūdusius 
valdybos narius.

K. Žemaitis
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Tenykščio gyvenimo 
‘"malonumai”

Iš Lietuvos rašo motina 
apie savo sūnų, kuiis gyve
na Kaune:

“Jis gyveno privačiame 
r ame. Savininkas tą namą 
pardavė kitam. Naujasis sa
vininkas, žinoma, norėjo ap
sigyventi savame name ir 
pareikalavo, kad sūnus išsi
keltų. Teismas priteisė sū
nui išsikelti, bet Kaune ne 
taip lengva tas padaryti dėl 
patalpų trūkumo. Tame na
me iš viso tebuvo vienas 
kambarys ir virtuvė. Ir štai 
i tokĮ butą teismas Įkėlė ir 
namų savininką. Taip be
veik metus dvi šeimos gyve
no vieno kambario bute. Gy
venimo sąlygos jiems buvo 
nepakenčiamos, baisu būda
vo ir nuvažiuoti pas juos. 
Dabar sūnus jau gavo vieno 
kambario buteli prie darbo-

mone, šie klaikūs gardai at 
siranda atsukus vandens 
čiaupus. Ir dar viena bėda. 
Tai taip pat liečia vandenj, 
tikriau sakant, centrini ap
šildymą. Matyt, koks nela
basis i tuos vamzdžius bus 
Įlindęs, šilumos iš jų
gauname kaip iš ožio pieno, 
nors ji, atėjus žiemai, būtų

smo).
Toj recenzijoj jis rašo, 

kad “tikrieji anuometinės 
‘nepriklausomos’ Lietuvos 
vadovai, jos likimo lėmėjai” 
buvo užsienio imperialistai.

O lietuvių pastangas at- 
kuiti savo nepriklausomą 
valstybę jis šitaip nusako:

Pajutę atkištą kaulą sa
vo šeimininkų rankose, tarsi 
šakalai—godūs, plėšrūs ir 
bailūs—iš visų urvų išlindo 

mes visokio plauko ‘nepriklauso
mybės’ kūrėjai.”

Tik komunistų partija 
“gynė demokratines teises ir

Your grandchildren will grow 

up under Communism!”
— «y«

NIKITA l3.RUSiXHEV

"Ncvcr!” you aqr. Bot <r» *m» atre.3 How can you opoose 
(ommunism? Ooe sore way. Help Radio Free Furcpe: »'hat 

. does it do? It beoedeaats die news of freečom co 79 millioa 
' people behind the Iroa Cunein. It helps Iteep them from 

turning to Coaununism. It poses a major obstac'.e to the 
, Russiaaa starting e war. But Radio Free kr rope depemi* <>n 
S individual Americaas foc irs existence. V. tll >ou heip? One 
Į a dollar? Gtve 9 doUars.. . ot more?

Į Giv« Now Te...
RADIO FREE EUROPZ

Thei

Vasario Šešioliktajai artėjant

ne pro šąli.
N uo lankūs naujakuriaijlaisves.” M. Sleževičiaus-K. 

Komunaiu g-vės ranto Nr.;Griniaus liaudininkai, S. 
15 gyventojai Vilniuje. Kairio-V. Požėlos socialde-

Taip rašo “šluota, lei- mokratai rūpinosi ne savo 
žiama V ilniuje. rinkiminių pažadų įvykdy

mu, bet: “Dvarai, fabrikai,
„ . . , pelningos valstybinės tamy-
Mūsų neetatinis kores- bo^_štai kas buvo irašyta

pondentas N. Suchare\as ‘kairiųjų demokratų’
praneša apie naujus ekspe- ant -e vėlia m
nmentus, kurie atliekami; šitokiu praeities pavaiz. 
Skaudvilės rajono Norkiskio davimu VTa šviečiami dabar 
tarybinio, ūkio termose. Šie Lietuvos žmonės. O štai ki- 
bandymai, laiško autoriaus tas pavvzdys, kaip ten rašo- 
žodžiais tariant, yra kiau- ma istorija. 
lystė Nr. I. ,

Mat, buvo laikas, kai už Kelia j aukštybes, bet 
į dažnokai krintančius tary- nesako, kad patys nužudė 

i binio ūkio paršelius tekda- Maršalo Tuchačevskio by
ri-' i I OTune nateko žino- ' V° kam nOrs atsak-uk I)ėl lon buvo Įmaišyti ir du auk- 

K •. g ° . i tokios tvarkos nukentėdavo čt; kanai lietuviai gene-uPT Vilniai;i kaltininkų kišenžs" Todal raki Jerani^uSore^
^vko^ion7 d lįfii8bi™ ,Pradėta “ be,i\ ir Vytautas Putna. Abu bu- 

“Estonia” plauks Į Daniją,!

džiama Vilniuje
Kiaulystė Nr. 1

•vietės.”

Grupė vilniečių išvyko 
kelionę aplink Europą

išvengti . . . atsakomybės, o vo sušaudyti.
Anirliia Praneūziia Italiia ne kritimli" Apsvarsčius Dabar Vilniuje leidžia
Graikija ir Turkijt Keikt ''ariant’’ a|*i5t°U "?ame kalba. ““

ues vienu. skaja Litva dienraštyje
Sakysime, kiaulė atvedė \r g kažkoks P. Gelbak ir 

Lietuvės nugalėjo lenkes dešimt paišiukų. Konstatuo- v, Matyza kelia į padanges 
(E) Sausio 8 d. Krokuvo- jant f? faktą, surašomas ak- ‘-mūsų zemlioką Vytautą 

je ivyko Įdomios sporto ta5\ kad aį’ede ’ * * d?'t.ns Putną,” garsindami jį ne tik 
lungtynės ‘tarp Vilniaus Parsehus- T°klu bu]iu knU? kaip nuostabų karo vadą,
“Žalgirio” sportininkių-ran- mo „nuostollai padengiami bet ir rašytoją bei dailinin- 
kininkių komandos, kuii ^Pajamuotų paršelių są- ką. o kad tą tikrai gabų vy- 
vra Sov. Sąjungos čempio- s ai . .. . r4 patys komunistai sušau
nąs, ir Lenkijos čempioni- ~K?kia Į>!emiJa .reikia apie tai nė žodelio, 
nės komandos, šitas Erno- paskirtl ^bmio ukl° va‘ -------------------------------

įaikiją ir Turkiją, 
nėję užtruksią 25 dienas.

_ _ _ dtreamg]>os rankinio taures rungty- . 
nes žiūi ėti buvo atvykę dau
giau kaip 4,000 žiūrovų. ...
Pirmasis puslaikis baigėsi ?,u'o,:.Vc,''7 kl^ne5’ 
3:2 lenkių naudai, bet vii- kad k>a»'Vste Nr. 1 nebepa-

atsmra-— — ----už šitokįf 
šant, išradimą? — baigda
mas klausia autorius ir pats

BLOGI MEDICINOS 
INSTRUMENTAI

(E) Senukas gydytojas

(•nitai sukaks 13 metai, tauta. Mes žinome, kaip bai- 
kai Vilniuje, istorinėje Lie- šiai ji nukentėjo, ir mūsų 
tuvbs sostinėje, buvo pa- pareiga atkreipti Į tai civili
ško,bta Lietuvos nepriklau- zuoto pasaulio dėmesį, 
somybė. Šitą istorinį Įvykį Minėdami Vasario šešio- 
mes, Amerikos lietuviai, pa- liktąją, mes privalome rei- 
minėsime masiniais susirin- kalauti, kad, debatuojant 
kima s, kalbomis, rezoliuci- kolonializmo klausimą 
jomis ir aukomis Lietuvos Jungtinėse Tautose, būtų 
laisvinimo reikalams. apsvarstytas ir Sovietų dro

šiu metų minėjimai bus nijos siautėjimas Lietuvoje 
reikšmingesni, negu kitais bei kitose Rytų ir Centi o 
metais, jei mes tinkamai Europos šalyse, šituo būdu 
jiems pasiruošime, turėdami mes sustiprinsime demokra- 
prieš akis esamąją tarptau- tinių Vakarų poziciją kovo- 
tinę padėti. Įje su totalitariniu komuniz-

Maskvos ir Peipingo va- mo despotizmu, 
dovaujamos komunizmo jė-į Jau seniai laikas Vakarų 
gos, atviiai siekdamos pa- demokratijoms pereiti iš ap
imti savo valdžion pasaulį, sigynimo i puolimą. Kas ne
jau įsibriovė i Artimuosius drįsta pulti, tas negali lai- 
Rytus, į nėgių šalis Afriko- mėti pei galės!
je ir į Lotynų Ameriką. Ko-Į e
munistai kursto, remdami į . x „
ginklais ir propaganda, pi- , Ameiikos Lietuv ių Tary-
lietinius kaius Konge ir La- ba ragina visus Amerikos 
ose lietuvius, kuriems yra bran-

, . . gi šios šalies laisvė ir kurieVakarams gresia pavojus i(Jžia laisvės Lietuvai- 
netekti jtakos srityse, kurio- dalvvauti vasario

Yra melagių protingų, ku- švietė, juos Sibire kelerius I Daugelis neutralių, naujų ir šesioIlktoslos minėjimų pa-

VeUe te Communism 
Fcm Earop* F»ot). P. 0. Boi 1951. Mt. Veraon 10 Mew V-.k

Chruščiovas grasina, kad mūšy anūkai augs komuniz
mo santvarkoje. Geriausias atsakymas i tą yra kova 
prieš komunizmo diktatūrą Rusijoj ir kitur, kur ta 
diktatūra yra įsigalėjusi.

Melagis kvailys
rie meluoja su saiku, taip, metus bekankindama. To-1 tarptautinėj politikoje neap- fel}ąimuobe 11 'lemngai pa- 
kad dažnai nelengva jų me- kias istorijas tegali tik me-|s^pren(iusių valstybių gali ke ? 53v° ba są’ ielkalau‘ 
lą atpažinti, bet yra ir me- lagiai kvailiai pasakoti. (nukrypti priešo pusėn,—kas jant:

Mūsų minimas melagis I sudalytų rimtą grėsmę di- L kad Jungtinės Valstylrės 
nepasitenkina šita melagys-1džiųjų demokratijų gyvy- įteiktų Jungtinių Tautų Ge
te. Jis toliau pasakoja, kad (beį jr vįsos laisvosios žmoni- neralinei Asamblėjai patai- 
Ukmergėje gyvena jo se-1jos ateičiai. są prie rezoliucijos apie “ko-
suo. Ji turinti savus nauju-1 -pQ akjVaizdoje, Vakarų lonializmą,” apimančią ir 
tėlius namukus, bet ji tais hautos per eilę metų ieški? Rvtų bei Centro Europos 
nameliais nesidžiaugianti irijusioskelio j susitaikymą su šalis;
juos pai duotų, jei kas pirk_ (raudonaisiais despotais, ne- 2 kad Sovietu politika I ie- 
tų. Mat. “nūdien Lietuvoje nadhaisėtinu f' ^ovie™ poiiUKa i.ie-

• -j-- ’ ; 1- • ’ vr-i valdTirc anart I Paib> damos p a sioaisetnių tuvoje — tautos z u d vmo,įspūdžius atpasakojo Vii- valdžios pastatytuose apart- |skriaudų kurias jie yra pa- žmoįiu įšnaudoiimo ir iu 
nies graudžio 23 d. numery mentmiuose namuose daugi,, milionams nekaltų turtu f.i^į" 0 J būtu „as 
J. žaliūkas. • geriau ir puriau gyventi. |žmonių, šiandien yra priver- merkti

To melagio tėvai ir brolis Nuoma nebrangi. apsildy-G ay0 nusigtatvma pa-
buvę išvežti j Sibirą, dabar mas centralims, o rūpesčių |keisti ir vienytis ne “taikin- 3- kad Sovietų Sąjunga bū-
grįžę ir gyveną kur anks- Rėra jokių. Nuosavame na-1 j koegzistencijai,” o ener- visomis galimomis prie-
čiau gyvenę Pavitinių kai- me gyvenant reikia mokės-1 in } Rovai su agresoriais.! monėmis spaudžiama pasi

lagių kvailių, kurių melas ir 
vaikui aiškus.

Paskutiniosios rūšies me
lagis yra kaž koks Maskvos 
pastumdėlis iš Chica gos 
Apolius Pakalniškis, kuris 
praeitą vasarą vadovavo 
vienai bolševikų suruoštai 
ekskursijai į Lietvuą. Jo

traukti iš neteisėtai pagrob
tų žemių ir grąžinti jų gy
ventojams teisę valdytis Įia- 
gal laisvo apsisprendimo 
principą.

Tokio turinio rezoliuci
jas reikia siųsti JAV prezi
dentui, valstybės sekreto
riui ir Amerikos atstovui 
Jungtinėse Tautose.

Būkime pasimošę ir pla
tesnei akcijai, jei Jungtinė
se Tautose pavyks iškelti 
Lietuvos klausimą.

Vasario šešioliktoji, deja, 
mums nebėra džiaugsmo 
diena, nes mūsų gimtąjį 
kraštą trempia žiauius oku
panto batas. Jos minėjimai 
tesustiprina mūsų pasiryži
mą dirbti ir kovoti, kad Lie
tuva būtų išlaisvinta.

Šiam reikalui Amerikos 
Lietuvių Taryba prašo visus 
aukoti, kiek kas išgali, ir 
stengtis Įvairiais kitokiais 
būdais sukelti lėšų.

Visas aukas bei parengi-

me, Ukmergės rajone. čius mokėti, reikia jį remon-
Pasak to melagio, “kaip tuoti, apšildyti reikia savais 

kastais, ponna tas melagis.

Mes, kaip Amerikos pilie
čiai, ir tie mūsų broliai ir se
sers, kurie rado prieglaudą 
šioje laisvės šalyje, privalo
me stoti į tą kovą aiškiu su-

K Joakimis (evv mieste visos liaudies valdžios, taip ia 1Romi.“- S «e> te i-' T-ybų Lietuvos valdžia
pats pasisako, kad jau greit nekaltų žmonių nebaudžia” kart3 tenka & detl’ nes lkl

sikartotų.
(Iš “Šluotos” Nr. 22)

Lėlių” pakeitimai
Ministeriu Taiybos pir-

rajlt^Edu™" OžarakS kurisliek’sa'vo turiniu, tiek niškiai bet kuo tas melagis X’trtkuX irUžmonfe‘w-|Tik ,Vaki“? 
dėl sveikatos atleistai iš pa- atspausdinimo faktu jna itin :vena kaip silkės susikimšę. Ip81*8'* tega1' uzt,kllnu

nietės nepasidavė ir rung
tynes laimėjo 5:3. Iš lietu
vių komandos ypač pasižy
mėjo vartininkė Rožė Sta- 
siulevičienė.

Dvasios vamzdžiuose
Tai prasideda ankstyvą 

rytmetį ir baigiasi vėlai nak
tį, užgiedojus pirmiesiems 
gaidžiams. Ūmai, rodos, iš 
po žemių, pasigirsta duslus, 
paskui vis skardesnis ir 
auk tyn kylantis kriokimas.
Dar vėliau šita gama perei
na i tokį lyrišką plerpimą. 
jog atrodo, tartum už sienos 
šaudvtu kulkosvaidis. Maža 
Įlaužė. Nusišluostai sausą 
prakaitą ir pastatai ausis.
Kaip paprastai, ilgai laukti 
neteikia. Kažkur iš toli at
plaukia šniokštimas, ūžimas, 
tarsi būtų išlūžusi užtvanka.
Akimirką stabteli ir šitas 
gaisas, Įteršokęs kelis akor
dus, į ta vii sta garvežio arba 
laivo sirenos kaukimu.

Ilgą laiką mes pavieniui
gvildenome šių “koncertų” stebi, kad ir sodo obelys,; 
priežastis. Vieni galvojo, kurių buvę apie 65 medžius, ningrado fabriko gaminami 
kad juos gąsdina kaimynai, buvusios su šaknimis išrau- elektriniai aparatai turi 
kiti priešingai. Pagaliau tos. Iš jos pasiųstų siuntinė- daug dalių iš dirbtinių me
dausima šio namo uošvių lių giminaičiai nusipirkę džiagų (vieton metalo), ku- 

bobučių priėjo išvadą, kalvutę ir paišelį. .. ir taip rios nesilaiko, nutrupa. Ki

baigs savo chirurgine karie- ... "jei trėmę — tai kuom Įf aa?a omunj.'ai e l,)j.atia,u bud ji nulems kiek- 
n temTSto’ nore buvo prasikaltę.” ba val<l'"ea ‘vieno mūsų likimų ir taip
laikraštį parašė skundų, .Taigi, prasikaltę ir Pakai- b^ mūsų gimtojo krašto.

imu?.^nn.a«nanyu,nau (jr tokiomg , egant
Ksaveras Kabys, b u v * J» keliam, faktai tokie pat-Uu^kyti .kad žmogus nesi-
reigų, jo vieton paskirtas įdomus. Galima manyti, kad

Liaudies Ūkio Tarybos pir
mininkas, kurio vieton pa
skirtas Povilas Kulvietis.

Svirne gyvena 3 šeimos

yra ir Lietuvoje.
Joakimis

apskritai, medicininiai m e 
stiumentai yra nepaprastai m viską jiems darė. Tokius 
blogos rūšies ir sunkina gy-' žmones valdžia turėjo su-

skundžiasi, kad, kiu* valstiečius už dėjimąsi
medicininiai in- i i kolūkius ir šaudė, ir korė, ’

Viena Keleivio skaitvtoia (lytojo darbą. Trojanovo ti- tvarkyti. O tvarkant juos.
rašo, kad jos brolis ir sesuo po adatos ir jų laikikliai blo- 
su šeimomis grižo iš Sibiro gai nikeliuoti ir verdančia- 
į savo tėviškę, kurioj berado me vandenyje sutrupa, kar- 
tik sviiną. Dabar tame svir- tais ir gydytojo rankose, 
ne ir gyvena tos dvi šeimos Ypač gydytojai esą pasipik- 
ir mūsų skaitytojos motina, tinę bloga švirkštų kokybe.

Mūsų skaitytoja rašo, ne- Jų metalinės galvutės blogai 
galinti įsivaizduoti, kaip ga- P1 m stiklinio vamzdžio pri- 
lima taip gyventi. tvirtintos, skystis nesilaiko,

Tikrai tai sunkus dalykas persisunkia kur nereikia, 
nemačiusiam sovietiško “ro- Kaltais galvutės ir visai nu
jotus.” krinta. Sterilizavimo apara-

Mūsų skaitytoja dar pa- tų yra, bet jų skaičius labai 
mažas ir kokybė menka. Le-

ir
kad tai piktų dvasių darbas, “laimingai” gyvena.
Bau::, girdi, šiame name 
“nekrikštytų dūšelių,” daug 
bedievių, todėl ir įsimetė į 
visai naujo namo sienas pik
tosios dvasios.

Taigi, nesinori tikėti, kad vaitraštį “Literatūra ir Me- 
mūsų šaunūs statybininkai nas.” Jo gruodžio 24 d. lai- 
būtų įmūi iję į sienas įvairia- doje kažkoks R. Lukinskas 

' balsius prietarus. Bet tai, recenzuoja F. Abromavi- 
kad vandentiekio ir kanali- čiaus ir L. Sauso dokumenti- 
zacijos darbuotojai užtaisė nę apysaką “Mirties nuo
takius koncertus, tas tiesa, sprendis” (apie 4 komunis- 
Visų šio namo raštingų ir tų vadų sušaudymą po 1926 
apsišvietusių gyventojų nuo- m i?

Lietuvos nepriklausomybės 
kūrėjai — šakalai

Pavergtosios Lietuvos Ra
šytojų Sąjunga leidžia sa-

bet kvailas melas.

R. M.

ševikų pavergtos 
Lšlaisvinima.

Lietuvos

Stengdamiesi įsitvirtinti 
Ipasaulio dalyse, kurias per 
Įšimtmečius valdė pramonin
gosios Europos valstybės, 

I Kremliaus tironai pradėjo 
lt r i u k šmingą kampaniją 
Ijungtinėse Tautose prieš 
I “kolonializmą.” Jų rezoliu
cija, Įteikta pei eitojo rudens

teko ir mano tėvams para 
gauti Sibiro.”

Į klausimą, ar jo tėvai už 
tai nerūstauja ant Tarybos 
valdžios, dabar virš 80 m. 
amž. Pakalniškis kategoriš
kai atsakęs: “Ne.” “Stebisi 
senukai, kad tada taip ma
žai proto jų turėta. Nesupra
to, jog Lietuvos liaudis pa- 
sii inko visiems laikams nau
ją kelią—socializmo kelią.”

Ar esate kur skaitę ar gir
dėję didesnę kvailystę, kaip 
čia to melagio pasakojama? 
Ar jūs esate kada sutikę 
žmogų, kuris savanoriškai 
dėkotų jį kankinusiam? Ne. 
Taip darni tepriverčia tik 
komunistų čekistai didelė
mis kančiomis. Galimas

NEPILIEClAMS REIKIA 
REGISTRUOTIS

Imigracijos Įstaiga pra
neša, kad visiems nepilie- (sesijoje, bus svarstoma, kai 
čiams, gyv. JAV, reikalinga (vėl susirinks Generalinė 
per sausio mėnesi registruo- (Asamblėja kovo 7 d. 
tis. Kas to nepadarys, bus j Debatai šiuo klausimu ati- 
smarkiai nubaustas. (daro progą Vakarams iškel-

Reikia artimiausiame paš-lti viešumon komunizmo pik-
te ar imigracijos Įstaigoje (tadarvbes, aršesnes ir užįmy pajamas prašome siųsti 
paimti registracijos kortele (tradicini senųjų imperijų ALT Vykdomajam Komite- 

1 - tui Chicagoje (1739 South
Halsted Street).

Būkime vieningi. Nenu-

Form 1-53. Kiekvienas turi I kolonializmą. Sovietų impe- 
pats užpildyti savo blanką, (rijos valdovai nuogo smurto 
Jeigu kas yra nesveikas ar-(priemonėmis pavergė apie
ba dėl kitos priežasties ne-|šimtą milionų žmonių vien leiskime ranku. Turėkime 
gali pats tos kortelės paimti Įtik Europoje, kur seniau bu- viltį, kad mūsų Tėvynė ank- 
ir užpildyti, tą gali atlikti (vo nepriklausomos valsty- sčiau ar vėliau išsivaduos iš 
pažįstamas ar giminė, ir, ją (bes, pasiekusios aukštesni komunistų jungo ir kad bus 

......... . ..... .......... užpildęs, atiduoti (bet ne-(kultūros lygį, negu rusai. vėl atstatyta nepriklausoma
ratus. Aparatai yra — bet: daiktas, tokias kandai” iš- P3®1® arba imi?ra^_| Viena tų bolševikinio ko- ir demokratinė Lietuvos Re-
niekas netiekia specialiųjų i kentėję h seniai Pakalnis- -ltai?os tarnautojui ži-|mUnizmo aukų yra lietuvių spublika! 

dujų. Sąvarzehai, naudoja- kiai net savo sunui, vado- ■
mi pne skilvio ar žarnų vavusiam komunistų eks- a ’ . V 
operacijų, taip pat nutrupa kursijai, bijojo teisybę pa- rpikannOT1 infor
kaip beržo žievė . . . sakyti, kad nereikėtų vėl Si- Dau^au reikalingų infor-

biro paragauti. mac1^ tu.° .re,ka.lu ?auslte
---------------------- ---- -------------- Bet, jei Apoliaus galvoje P^te ar im^a«jos istai-

tas Leningrado fabrikas ga
minąs dujinės narkozės apa-

gruodžio 17 d. peiver-’vj-

Pakalbinkim draugus ir ne vjen tfk vėjai pučia, jis
kaimynus užsisakyti “Kelei- tą galėjo suprasti ir kitiems ------

________  . nemeluoti, kad jo tėvai tik- Išmintingas žmogus turi il-
kaimynus užsisakyti Kelei- raj vra dėkingi bolševikų ausis ir trumpą liežuvį- 

tik valdžiai, kad jų protą ap- Vokiečių priežodis

ALT Vykdomasis Komitetas

L. Šimutis, pirmininkas Dr. P. Grigaitis, sekretorius 

Į E. Bartkus, vicepirmininkas M. Vaidyla, iždininkas

1961 m. sausio mėn., Chicago, UI.

f
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P. Amerikos lietuvių kongresas
(Tęsinys)

KORESPONDENCIJOSJAM SEKASI

Brazilijos dykaduonis Fran
cisco Pignatari, 43 m. am
žiaus. vedė buvusią vokie
čiu princesę Ira Fuersten- 
berg, kuri prieš mėnesį per
siskyrė su princu Alfonso.

NEW BRITAIN, CONN. tas šv. Marijos kapuose sau
sio 11 d. Ilsėkis, Kazimierai, 
šios Šalies žemėje.

Šių metų klubo valdyboje 
yra: pirm. Antanas Češke- 
vičius, vicepirm. Aleksas 
Bunickas, sekr. Pranas 
Naunčikas, fin. sekr. Juo
zas Ambrazevičius ir ižd. 
Mai tynas Turakis.

Pranas Naunčikas

Lietuvių Klubo susirinkimas
Sausio 9 d. buvo Lietuvių 

Piliečių Apšvietos Klubo 
narių metinis susirinkimas.

Iš sekretoriaus Antano 
Kvedaro pranešimo paaiš
kėjo, kad klubas turi 158 
narius, perrai mirė 9 nariai, 
jo turtas £7,000 su vi Jum.

Šiems metams išrinkta ši
tokia valdyba: 

j Pirm. P. Poškus, vicepirm. 
Aleksas Bunickas, sekr. An
tanas Kvedaras, fin. sekr. 
Alfonsas Virbickas, ižd. Jo
nas Janušonis, iždo glob. 
Juozas Miežlaiškis ir Reze- 
vičius, koresp. Pianas Naun
čikas.
Auksinio Amžiaus Klubas

Prieš 4 mėnesius Įkurtas 
Lietuvių Vyrų Klubas, kuris 
amerikiečių vadi n amas 
“Auksinio Amžiaus Klubu.” 
Jis jau turi 40 narių, sumo
kėjusių po $1 nario mokes
čio.

Nariai renkasi kas penk
tadienį nuo 1 iki 5 vai. Lie- 

_____  į tuvių Klube.
Erdvės Biuias Washing-i Viename iš susirinkimų 

_ tone aną dieną pasikvietė nutarta, kuriam noi’s nariui
dos (Argentinoje) ir Cerros spaudos atstovus išaiškinti susirgus, jį lankyti ir visaip 
(Urugvajuje) lietuvių para- vadinamo Merkuro projek- dvasiniai stiprinti, kam nors 
pijų su jų kunigais ir klap- t0 dabartinę būklę Kaip ži- mil us- dalyvauti laidotuvėse 
dūkais, nes nei Argentinos, noma šiuo projektu (ku. ir, reikalui esant, karsta 
nei Urugvajaus, nei kitų ,.iam paskirU 350 mil doi., nešti.
Pietų Ameiikos valstvbiu norima icsnresti žmogaus iš- Vasarą nutarta rengti

Tai ne pirma* ir ne 
paskutinis kongresas

Prieš kelioliką metų Uru
gvajaus sostinėje Montevi
deo mieste vietos komuni-

Sidzikauskas lanko lietuvius
Gruodžio 5 d. į kongresą 

atvykęs Europos Pavergtųjų 
Tautų Ooganizacijos pirm.
Vaclovas Sidzikauskas, kai
kuiių kongreso narių ir ki- štai buvo suruošę kongresą, 
tų vietos lietuvių veikėjų kurį jie vadino pirmuoju 
lydimas, aplankė vadinamą Pietų Amerikos Lietuvių 

' Argentinos lietuvių sostinę Kongresu. Apgaulingu bū- 
Berisso, ten gyvenančių lie- du jie buvo pasikvietę kal- 

1 tuvių kultūrines organizaci- bėti žymių Urugvajaus val- 
jas, o vakare, sugrįžęs lan- stybės vyrų ii’ demokratinių 
kėši Argentinos Lietuvių pažiūrų intelektualų. Tik 
Balso redakcijoj ir dr. Jo-, buvusios Urugvajaus Lietu- 
no Basanavičiaus Lietuvių vių Tarybos (dabar dr. Ka- 
Centio naujose patalpose zio Griniaus Draugija) pa-

MIAMI, FLA.

—Gut momink, Maik! i —Bet ar “griekas”
—Labas rytas, tėve! Kur jau atpuls? 

taip anksti eini? , —Šitos tajemnyčios aš, |
—Atėjau pasakyti tau ge- Maiki, negaliu tau išvirozy- Į 

gą naujieną. ti, ba ir marijonai savo gro-'
—Gal pinigų radai? matoj šito nepasako. Jie tik
—Ne, Maiki, aš noriu tau s^°v kad žmogui 

pasakyti, kad Ilinojaus štei- &1 atlaidai. } artinasi, 
te, prie 83-čiojo kelio, mari- kalbėti potierius 
jonai pastatė švento Juozą-’ Juozapą 11 <*ac oi. 
po koplyčia. * —Ir tėvas tiki, ką jie sa-

—Tai kas? 'ko?
—Jes, Maiki, aš tikiu. Ir

reiKalin- 
turi 

šventa

Villa Lugano (Buenos Aires 
priemiestyj).

MIKAS

keleivio korespondentas,
« bendS>y£r;

stangomis btfvo paskelbta 
per radiją ir spaudoje ma
nifestas su virš 120 lietuvių 
parašais ir tuo būdu kongre
sas buvo demaskuotas.

Pernai gruodžio pradžio
je įvykęs Buenos Aires mie
ste kongresas taip pat nebu
vo visų Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas, bet kitų 
sektantų—klerikalų vado
vaujamo Lietuvai Išlaisvin
ti Centro Argentinoje, jo 20 
metų sukakties proga ir po 
tos organizacijos skraiste,' 
geriau pasakius, Avellane-

PROJEKTAI ŽMOGUI 
ERDVĖN IŠSIKELTI

J. Stukas rodė savo filmus

Jokūbas Stukas, kuris pra
eitais metais lankėsi Lietu
voje ir ten susuko filmą, ro
dė ją sausio 21 d. Lietuvių 
Klube. Jo pelnas skilias 
Anitos Navickaitės-Karna- 
v i č i enės vadovaujamam 
chorui, kuriam lėšų tikrai 
trūksta.

Choro banketas
Sausio 8 d. buvo lietuvių 

choro banketas, į kuri atsi
lankė per 200 asmenų. Jo 
meninę progiamą atliko 
A nitą Navickaitė viena ir 
su latve Amelija Paterson ir 
pats choras, kuliam vado
vauja A. Navickaitė-Karns. 
Dainos visiems labai patiko. 
Patiko ir akordionistas. Kal
bėjo A. P. Norris ir kt.

Visų nuotaika buvo gera.
Klubo susirinkimas

Sausio 9 d. buvo Lietuvių 
Klubo susirinkimas, kuria
me išrinkta nauja valdyba. 
Pinnininkauja dabar A. 
Kadsel.

Pirmasis, kuris iš klubo 
amžinai atsiskyrė, buvo Ka
zimieras Slimkus, palaido-

ŽALG1RIO MŪŠIS

jos tame kongi ese nedalu - ga]VOSūkį. Iš keturių bandy-
, , , , . mų trys nepavyko. Buvo ma-Nedalyyavo dėl to kad jo noma kad 1961 m bus iš_ 

rengėjai pusiau slaptai n bandytas patikimas erdvei 
paskubomis tą kongiesą jaivas (vaipo pavidalu) 
ruošė. Kongresas turėjo bu- juo iškelti
ti ruoštas ne kelių patno- ^5 mylių

Ten jo laukė A. L. Balso 
redaktorius Kostas- Norkus, 
jo leidėjas Pranas Ožinskis 
su žmona, Lietuvių Centro 

ir gausūs
ir

žmogų 
ir ten

tai gera naujiena. !
O kodėl ji jau tokia ge- noiečiau nuvažiuoti pas valdybos nariai

juos ant tų novenų, ba noriu vietos veįkėjų būrys. Jų tai’- t 120 mylių virs zemes lr ten
Maiki, izuPe!nil atlaidų. Jie žada ne pe buvo matyti a. Misiūnas, J? ifJS* Jis &alės skristi 200 mylių

—Nu,

ra.
—Ji gera todėl,ka, mo.čiaus mėnesį toj ko- : tiktai zupelnus atla.ous. ale A Rinkevičius, A. Zienka, o’re^X“IS

plvčioj bus laikomos pamal-ce,lem:,nUM "af -----------
<)Zs šventam Juozapui, ir kaIbes mallla 11 uz ^5r''8
marijonai atsiuntė man pa
kvietimą tose pamaldose da
lyvauti.

—O kaip tėvas manai te
nai nuvykti: važiuosi trau
kiniu. ar lėksi lėktuvu? Juk 
marijonai, turbūt, atsiuntė 
ir bilietą kelionei, ar ne?

—Ne. Maiki, bilieto tai 
neatsiuntė. Ale sako, kad

smertj. Tas, Maiki, irgi ge
ras daiktas, ba aš neturiu 
jokio inšurars ant savo gal
vos, tai bijau, kad marma- 
bilas nesuvažinėtų ant stry- 
to. Gali ir kitokia nelaimė

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo- 

greičiu Spaudos atstovams; pienės parašytą 24 pusi. 
pasakyta, kad toks bandy-j Neturintieji laiko storų knv- 

Įvyks pii m vasa- Į knygelę “Žalgirio mūšis".
apie tą Lietuvos istori

jos svarbų įvyki skaityti 
J tačiau, davė brangių ir nau- šioj knygelėj ras tą, ką 

dingų pamokų. Nors rusai j Knveelės kaina 50 cpntų.

L. Rj sėlis, J. Giadeckas, zv. j kurią įeina visų lietu- 
Karosas, dr. A. Kairelis, J. •„ ‘ ••
Zavickas ir kt. n, rio ar kovo mėnesių' ’

Viskas buvo naruošta era- i • a^Je nar!V.tu Kiekvienas nepavykimas,v įsnas ouv o paruosta gra rint- Df j Basanavičiaus 1
ziai. Svečias buvo priimtas Uetuviq Centras pasiuntė
labai nuoširdžiai.

mas vargu

Giuodžio 7 d. V. Sidzi
kauskas, aplankęs kai ku
lias Argentinos valdžios įs-atsitikti. Ve, Saubostone ant

saidyokų pilna visokių sūnų, taigas jr laikraščių redak- 
taigi eidamas žmogus gali cįjas, gana vėlai Čikšto ma- 
paslysti ir ant vietos užsi- gjna atvažiavo į kitą di-

prie tu novenuašgaliu prisi-d.žiausi« “Jganiza-
i..___ :/ l.-.j_____an. rai, kad marijonai garantuo- ciją—Argentinos Lietuvių

tų man sčeslyyą smertj. Bė- Susivienijimą. Nors laikas, 
da, kad neturiu pinigų ke- kajp minėjau, jau buvo ve
lionei. ... Ius, bet svečio laukė dar ne-

—-O ar negali tokios ga- mažas Susivienijimo veikė- 
rantijos paprašyti laišku? jų būrys. Ir čia svečias bu- 

parašvti

*k??gre.są tlk ^betoją, o ^jp pat dar nėra žmogaus i kiekvienas turėtu žinoti, 
didžiausia organizacija, tu- erdvėn iškėlę, amerikiečiai 
nnti 7 skyrius su 700 nanų. mano, jiems pirmiausiai pa-
—-Argentmos Lietuvių Su- Vyks, nes rusai vis skubinasi 
sivienijimas kongresan nie- akių kitiems užbėgti. Net 
ko nesiuntė. spėliojama, kad buvo

dėti ir namie būdamas, tik 
mažiau bus atlaidų.

—Ar jie žada ir atlaidų? 
—O kaipgi be atlaidų? 

šiur. kad žada. Ir žada ne
siektai. Maiki Jeigu kalbėsi 
poterius namie, tai už kož- 
ną sukalbėjimą gausi po 
300 dienų atlaidų: o jeigu 
nuvažiuosi i tą koplyčią 
pats, tai bus zupelni atlai
dai. Nu. tai kaip tu rokuo
ji, ar tas negerai??

—Ar tas gerai, ar ne. aš 
tėve, nežinau, nes nežinau, 
ką tie atlaidai reiškia.

—Vot tebe raz! Jau tiek 
metų eini škulėn. o nežinai, 
ka? yra atlaidai!

—Aš noriu, kad tėvas 
man paaiškintum.

—Atlaidai. Maiki. reiškia 
atleidimą griękų už visokius 
zbitkus.

—O kas yra “griekai,” 
tėve?

—Nu. jeigu padarysi kam 
kokia zlasti. sakvsim. išmu- 

’ši kam langa ir policija ta
vęs nėsučiups. tai bus g. ie- 
kas. Ar aišku?

—Ne. tėve. nelabai aišku. 
Sakai, ieimi polieiia nesū
riuos. tai bus “griekas.” Bet 
kaip bus. jeigu policija su
čiups?

—Maiki. jeigu polieiia 
tave sučiups, tai gausi džė- 
los ir paskui turėsi dar už
mokėti už išmušta lanra.

—8a kai. 
gromatą ?

—Taip, tėve.
—Maiki. tu žiniai

laišku?
jK’ms v0 šiltai priimtas ir dr. Vin

co Kudirkos kambary pa-
I vaisintas, 

kad Vaišių metu buvo ir kal
ant gromatų i asymo as nela-į bų. Svečias visus giliai su- 
bai gramatnas. Be to, tuščia jaudino kalbėdamas apie 
gromata no gut. Reikia Įdėti dabartinę pavergtos Lietu-

Labai gaila, kad taip bu
vo, kad nebuvo visų Lietu
vių bendro seimo, bet dėl to 
kalti mūsų klerikalai, kurie 
savo veikloje vartoja komu
nistų taktiką—kas ne su 
mumis, tas prieš mus.

Reikia pasakyti, kad ir 
vadinamame krikščioniška
me sparne yra demokratiš
kai nusiteikusių žmonių, bet 
juos nustelbia akli Vatikano 
klapčiai.

M. KRASINSKAS
auką, ba ant šv. Juozapo ko
plyčios yra dar skolos.

—Kaip aš žiūriu, tėve. tai 
tie marijonai apsukrūs biz
nieriai. Tu nusiųsk jiems pi
nigus. o jie atsilygins atlai 
dais. Aš irgi galiu tėvu’ pri
žadėti atlaidų, bet ar duosi 
man kokią penkinę?

—Manki, tu ne šv. 
zapas.

—Maiki, tu ne šv, 
gai nereikalingi, tėve,
jų neprašo. Pinigu nori tik
tai marijonai. Tai kam jie 
čia kiša i savo bizni šv. Juo-

vos padėti.
Be svečio kalbėjo Susi

vienijimo pirm. Stalioraitis 
! ir jo sūnus, K. Norkus, dr. 
A. Kailelis, žurnalistas uru- 

Įgvajietis J. Martinez-Berse- 
che ir šios korespondencijos 
autorius.

KAS DARYTI ILGAIS 
ŽIEMOS VAKARAIS?

Juo-

Juo- 
ir jis

zapą?

pa
bandyta Chruščiovo Ameri
kos lankymo metu, tik nepa
vykę. Amerikiečių pareigū
nai pareiškė: “Mūsų projek
tas via išbandymų ir išradi
mų dalykas. Mes skubinsi- 
mės, bet nepaaukosime nė 
žmogaus gyvybės, nė moks
lo tikslų.”

Merkuro erdvės laivą sie
kiama iškelti Redstone ra
keta. Pavykus, didesni lai
vą kels kur kas stipresnė ir 
didesnė Atlaso raketa. Pla
nuojama ši laivą apie žemę 
apsukti su žmogumi viduje 
mažiausiai tris kart. Liepos 
mėnesi buvo bandyta Atla
su iškelti erdvėn laivą su 
moksliniais instrumentais, 
bet nepavyko. Po vienos mi 
nutės 5 sekundų skridimo 
laivas sprogo. Kodėl, dar 
tiksliai nežinoma.

tikslas via atskirti lakūną 
nuo erdvės laivo, jei šis pa- 
gestų ir nebeveiktų. Iš ketu
rių bandymų tik vienas Juo
zelis pavyko. Lapkričio 7 d. 
bandymu, pavyzdžiui. Juo
zelis nepanoro nuo Meiku-

Sūnus buvo Havajuose
Mano sūnus dr. A. Braze 

dalyvavo chirurgų suvažia
vime Honolulu mieste. Ta 
nroea iis aplankė ir savo 
broli Vytautą Brazevičių, 
arba kaip jis dabar vadinasi 
Fred E. Truman. Jis šiuo 
metu guli ligoninėj, bet jau
čiasi geriau. Linkime jam 
pasveikti ir vėl rašyti savo 
kelionės Įspūdžius.

C. K. Braze

PROVIDENCE, R. 1.

Lietuvė Brown bibliotekoj
Beatričė Kleizaitė - Ker- 

belienė priimta diibti John 
Carton Bi ovvn bibliotekoj

ro laivelio erdvėje atsiskirti (to paties vardo universite- 
ir abu sukrito i Atlantą iš te) ispanų skyriuje, nes mo- 
53,000 pėdų aukščio apie 13 ka ispanų kalbą. Ji kartu 
mylių nuo pakrantės. ruošiasi magistro egzami-

Erdvės Biuras raporte nams.
Kongresui pavasari tikrino • B. Kleizaitė-Kerbelienė N. 
Merkuro projektą Įvykdyti i Anglijos lietuvių tarpe jau 
irmame 1961 metų pusme- plačiai pažįstama, kaip gera 

tyje. Po vis nepavykstančių fotografė. Galima išduoti 
bandymų dabar tekalbama paslaptį, kad ji yra ir akto- 
apie antrąjį tų metu pusme- rė. Linkėtina jai sėkmės 
tį. Bet ir ši data nėra tikra, naujame darbe.

—O kam? Juk čia viskas 
aišku, kaip ant delno.

—Jeigu tėvui aišku, tai 
man ne. Jeigu tie gudrūs 
marijonai žino, kad kiekvie
noje bėdoje reikia kreiptis 
į šv. Juozapą ir jis tau pa
dės, tai kodėl jie patys nesi-

—Maiki. tu šito biznio kreipia Į jį? Juk jie ir- 
nesupranti. šv. Juozapas gi turi bėdos. Jie turi sko- 
'yra reikalingas visiems. “Ar los. Kodėl tat jie nesikrei- 
bėdoje. ar varge, jei sunku pia i šv. Juozapą? Kodėl jie 
išprašyti malonės iš Dievo, rašinėja laiškus tau, tėve? 
tai kreipkis i šv. Juozapą, o —Maiki, tu čia jau nege-
jis tau padės.” Taip yra juo- rai nukalbėjai. Kibą jau už
du ant'balto parašyta mari- baikim, tai bus geriau, 
jonų gromatoj. —Galima užbaigti, bet

—Palauk, tėve. pagvil- tėvas turi gerai apie tai pa-
denkim šita pasakymą. galvoti.

Žiema artinasi, o su ja ir 
ilgi vakarai. Kad jie nebūtų 
nuobodūs, skaityk šias Įdo
mias knygas-romanus:

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRfŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG- laive paskristi 200 mylių 
LOTAS RYTAS, 166pusl„ 125 mylių augštumoje. 
kaina $2.00. Lygiagrečiai išbandinėja-

Tas knygas galima gauti ma pridėtinis mechanizmas. 
Keleivio " administracij o j kurį tvai ko “mažu Juozu” 
636 Broadvvay, So. Boston (arba “Juozeliu”) vadina- 
27, Mnss. raketa. Šio mechanizmo

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

Lapkričio 21 d. nepavyko ir jau siunčiamas visiems jį užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, jį tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popiet iaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
senąja kaina parduoti nebegalime. Tikime mūsų skaity
tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yra

ir Redstone raketai iškelti 
laivelio su instiumentais. 
Susekta, kad sukliudė iš 
kažkur atklydusi netikėta 
elektros srovė. Dalvkas tai
somas. Jei pavyktų laivelį 
su instrumentais iškelti, po 
to seks laivelis su beždžio
ne (šimpanze), o po to vie
nas vvras vieno tono svorio

tt

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------:-------South Boston 27, Mas*.



KELEIVIS. 50. BOSTON Nr. 4, Sausio 25, 1961Puslapi? šešta?

BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas
šio rašinio autorius neseniai atvyko iš Lietuvos. Jis 

užaugo sovietinėj tvarkoje, ten l>aigė aukštesniąją mo
kyklą ir buvo pradėjęs mokytis universitete. Taigi, jam i 
žinomas-sovietinis gyvenimas. Savo rašiny jis vaizdžiai 
aprašo ne tik savo gyvenimą. bet iš jo skaitytojas galės 
susidaryti ir platesni vaizdą.

Redakcija

Skirdama juos į dvi puses, lėtai ir tingiai savo žalius 
ir alyvuotus vandenis varo upė Dangė. Žiotyse ji augte 
suauga su snūduruojančiom Kuisių marėm. Toliau, ana
pus vandens, driekiasi amžinai žaliuojanti ir praeiti niū- 
nuojanti Neringa, tas siauras, smėlėtas, spygliuočiais ap
augęs žemės ruožas, skiriąs mares nuo dieną ir naktį al
suojančios Baltijos, čia audrų naktimis, bangų blaškomi 
ir daužomi, vilkų balsais staugia vandenų gigantai, o 
jiems, lyg ranką pagalbai tiesdamas, iššovęs aukštai virš 
vėjo nugairintų pušų, šviesos akimi mirksi švytuiys. Kar- j 
tais, kai viskas paskęsta tirštame jūros rūke ir jis staugiaJ 
—slegianti nuotaika. O saulutei nusišypsojus ir vėjui už-1 
snūdūs, ant plieninių ir žalsvai melsvų bangų supasi žu
vėdros, tyliai ošdami derina savo stygas jūiužė didžioji 
ir pušų šakelė dygioji. Kvepia jūra. kvepia sakais. Čia 
Klaipėda, čia Lietuva, čia 1935-jų metų vasarą aš išvv-' 
dau pasaulio šviesą.

PANAŠUMAS JAI APSIMOKA

Eugenija .McLinn yra labai panaši i dabartinę prezi
dentienę Jacųueline Kennedy, todėl ji dabar labai pa
geidaujama naują madą parodose.

Tėvai mano kilę iš kaimo. Ne perteklius juos atnešė 
miestan, o vargas. Tėvas dirbo uoste darbininku. Motina 
siuvinėjo. O aš, trečiasis šeimos narys, augau ir dykinė
jau. Kaliais, nieko blogo negalvodamas ir motinai nema
tant, sumušdavau lėkštę: tai. žiūrėk, cukrų su druską su
maišęs, tai pieno ąsoti nuo spintos nutraukęs ir sumušęs, 
arba, visai nejučiom, nrišlapinęs kelnes. Ką tu žmogus 
pasakysi! Lupti mane eikėjo. Bet argi ne visi taip darė?

Kada ėjau ketvirtuosius metus, mes persikraustėme 
i Kretinga. Ten nei . r. ošė, nei pušynas, nei garlaiviai 
staugė naktimis, t k u- " tekėjo čiurlendama ir žvilgėda
ma po pat mūsų kam ;ari*> langais. Ta pati upė, kuri Klai-

DINAMIKOS!

Dinamikos! Nebūk surūgęs! 
Nesnausk dirbtinuos rūkuos! 
Nejudintas žemes aptraukia žliūgės, 
Kilni ramybė tik kapuos.
Dinamikos! Numesk kepurę,
Alsuok atomine dvasia,
Uolas daužyk kaip daužo jūra,
Jėgoj tesudega kančia.
Dinamikos! Pirmyn į taktą,
Kas dirbt ar mirt pareikalaus!
Nuo požemių turi tą raktą, 
šviesos galybę — iš dangaus.
Dinamikos! Tėvynės labui 
Virš partijų tekils galva!
Nuversk kiekvieną juodą stabą.
Kurį prakeikė Lietuva.

rint šaltį ar slogą “Šatai” vi
sai nereikalingi ir kai kada 
ligonis nuo jų tik pablogėja), 
nervuotumu, dideliu svoriu,
(kuris susidaro perdaug val
gant, bet “Šatas” duodamas 
tam svoriui numušti), krau
jo spaudimo pakilimu ir kt.
Gydytojas neretai yra spau
džiamas paciento duoti “Ša
tą.”

Tų “Šatų” daugumas vi
sai nekenksmingi ii- nere
tai žmogui padeda psicho
logiškai—gal jis lengviau 
įveikia kokią ligą ai* mažiau 
valgo ar pats idūrimas jo 
nervus nuramina ai* gal būt 
laikinai pakilusį k r a u jo 
spaudimą numuša. Bet in
jekcijos yra ne be pavojaus, 
ypač neatsargiose rankose 
ir perdėtai jas naudojant

Štai trumpa pirmo pusla
pio žinių santrauka iš U. Y.
Herald Tribūne š. m. sausio 
7 d. Osteopatijos gydytojas 
New Jersey valstijoje per 
tam tikrą laikotarpį gydė 
319 žmonių, iš kurių jis be
veik visiems (išskyrus 26 
pacientus) davė injekcijas 
su barbitūratais “nuo ner
vų.” Taip jau atsitiko, kad 
to gydytojo švirkštai ai- ada
tos buvo blogai sterilizuoti, 
o gal jo butelvs, iš kurio jis 
pritraukdavo švirkštą, buvo 
užkrėstas geltligės (seram 
hepatitis) virusais. Iš 294 
gavusių injekcijas, 44 paci
entai susirgo geltlige ir iš 
jų 14 mirė. (Paprastai mir
tingumas šia liga mažesnis; 
manoma, kad šiuo atveju 
būta nepapiastai virulentiš- 
ko arba pavojingo viruso).
Mirusių tarpe buVO ir 25 J 19O5 METAI, Kioro Bielinio atsimi-

metu nescia moteris, kuri Kaina .... ................... $6.«o

greičiausia būtų ir šiandien 
gyva. jei ne tas nelaimingas 
ir gal visai nereikalingas
“Šatas.” pasaulio lietuvių žinynasx.» i_ i x • narnoj AnicefS*Frn:?ti~Siuo nebandau žmonių u imlu uet-vm ; 
atkalbėti nuo injekcijų, kai •?’* visame

MA1KIO ir T£Vo KRAITIS .

Mūsų skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

J. Jakštys iš St. Petersburg, 
Fla. atsiuntė $2.25.

Po $1.25 prisiuntė: Mrs. A. P. į 
Sinkevieh iš Watertown. Conn.; 
J. Grabauskas iš Toronto. Ca
nada; Mrs. U. Suginta iš De
troit, Mich.; J. Vilkas iš Bal
timore, Md.; A. Zigmant iš 
Kearnev, N. J. ir J. Binkis iš 
Omaha, Nebraska.

Po $1.00: J. Kantauskis iš 
Lewiston, Me.; James Yuskis iš 
Wyandotte, Mich.; V, Juzukonis 
iš Hyde Park. Mass.; J. Listo- 
vich iš Utica, N. Y.; J. Drazdis* 
iš Hartford. Conn.; A. Balins- į 
kas iš Rahway, N. J.; Mrs D a p- | 
sis iš So. Bostono; P. Tumėnas 
iš Brooklyn, N. Y.; I.. Liepinai- 
tis iš Montreal, Canada ir A. 
Banylis iš Toronto. Canada.

Visiems, atsiuntusiems lai
kraščiui aukų, širdingai dėko
jame.

Administracija

DAINUOS OPEROJ

Anna Moffo. gimusi Ameri
koj. atvyko iš Italijos dai
nuoti Metropolitan operoj.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
if miego, geriausia dovana kiek
viena r-otra. gražiais kietais vir

beliais, i’iuslruota. 416 puslapiu.
didelio formato. Kaina ____$5 50

1
DIENOJANT. “knvgnešių l.a’-alians” 

sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi 
minimai, 464 nsl.. kaina— $r.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEiTI K Zui o i 
domūs atsiminimai, 477 pr! kai
na .......................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš ž rr.aiėiu krik
što laikų, kieti apdarai

pėdoje į maitas įbėea. tik čia jinai vadinasi ne Dange. 
Akmenė. Kodėl? Gal todėl, kad jos dugne daug didžiulių 
akmenų, po kuriais slapstosi žuvys ir vėžiai bijodami 
žmonių. Tikrai nežinau. Žinau tik tai, kad įpratau vėžiau
ti: graibyti rankomis po dumblinus pakrančių urvus, 
pagal gleivėtus akmenų pilvus. Ir taip grįžta mamos sū
nus vakarais į namus: šlapias, sušalęs, purvinas ir išalkęs.

—Ligą susiieškosi, vaike, visą laiką vandenyje mirk- 
damas. Mėgintum rytoj dar toks parsivilkti, tai aš tave 
laikysiu, o tėvas duos i kailį.—rėkia mama.

Susitraukiu keitėn,

Iš ‘‘Tolumos.”
Faustas Kirša

’filės’ ir 'Šatai’

ŽEMfi DEG A. J Savicko kare metų 
11939 1945) ”žrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.50

ŽEMfi DEGA. J Savicffo užrašų an
troji da!i«, 414 psl. kai’-a ____ $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvas ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina .......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
kami einant prie gn’r. dūkstančiai 
lietuviu bėj'o į Vakarus nuo ra
sų •raduotojii’, 556 psl. Kaina $5.00

SUZADftTINS. J. Titini.v 13 trumpų 
pasakojimo 180 psl. Kaina .. $2.00

BARA RAF. Paes Lagerkvf-to istori
nė apysaka. laimėjęs! Nobelio pre
mijų. Kaina .............................. $2.25

ŽE.-dAITfiS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina........................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS; GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. filka. Tritaikinta 
Amerikos lietuviams. 714 pusla
piu. Kaina ................................ $1.00

......... $6.50464 psl. Kainajos reikalingos ar tai grei
tai veikiantiems vaistams, 
suleisti (ir tuo būdu, galbūt, 
išgelbint žmogaus gyvybę), 
ar tai žmogų maitinant Der 
veną po operacijos (šis bū
das kaip tik nepavojingas.

LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE. 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomiAng

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir i 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................S5.00

GYD. VL. K.
(Dar apie vaistus) suomenę ---- _—. ------- „ . . ...

Sis straipsnis bus apie ne- i “vaistu n«= tam jau buvo krauja° sun-
tiknj vaistų pamėgimų bei Pal®n.kl^"J,? kiam ir io nustojusiam ligo-

niui perpilant, kurio jis taip 
reikalingas. Koki bebūtu

nuo sios rasies

■rtėn, pasimuistau, kol motinai pyktis ~ vo jau išjudintas. D<
atslūgsta, paskui dailiai, lyg nieko nebūtų buvę, įbraukiu tu£- (vajstu p0 neidi- nebuvo padaryta ir 
jai į tankas maišelį su vėžiais.

■ je Amerikoje. * ...... • . I ir hite vienas iš svarbiu hii-
Be žodžių, tartum vis dar pykdama, ji sukrato gy- Užtenka ižengti į ameri- hs siam tariamų vais- , vaiętams ar skįenam«

sta. Truputį druskos dar ir valgyk. O mama juos mielai tum stalus nudėtus įvairiais niflAST1,s ėmimui hosusvir.i- - 1

valgė. Todėl žinojau, kad jos barimas tuščia kalba. Ką tariamais vaistais nuo įvai-

Deja, tas 
turbūt

mų> mūsų žmonėse ir viso- vieninte. maža rizika, injekcijos vra

didesnis žmonių apsisvieti .
mas, kaip bendras, taip ir i ^kahng! 
sveikatos srityje. Nedaug ką 

iš

“Šatai” 
tariami vaistai.

kaip ir

nors sakyti reikia, kai vaikas toks grįžta. Bet nejaugi pa- nų suskaudėjusių galų. To- - — re*fJormo3 vir.
girs? O kaimynes? Argi su jom nepasišnekėsi, nepasa- šaus, anot Dr Smith, daro- MOTINOMS, MOČIUTĖMS

gydytojai patarią juos var- 11105 falsy\ų 1 eformatorių. ŽINOTINAkyši žodį, kitą apie sūnų? Taigi ir skundžiasi mama:

MAŽOJI LIETUVA. parašė A.. Gim. i 
butienė. J. Gimbutas. J I.ingis, J. I 
Balys lr J. ži'fvičii:?, 226 esi.. 1
kaina ....................................  $5.60. J

lCEZARIS. Mirko .-essi’iė romanas
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ang i triiose dalyse. kiekviena dalis no

LISKAI, Geriausias vadovėlis pra- 1 ara visos 3 dalys............ $6,00
dedantiems angliškai mokytis. <
duoda ištarimą, anglišku- nasfl-jl. ĮT7A.UJA VALGIU KNYGA, parašė

bėjimus. Kair.a .................... 75 Cnt. : 'L Nlmbolsonknė. 2-50 įvairiu lietu.
j vi^kų ir kitu tartų valgių receptų.

MARLBOROUGP S LiTHUANIAN I 132 pcslapia-:, kairia.................$1.25
SELF-TAUGIP'. M. Inkienė, ce- I nr,T,Tr'i a t id r ivirv * , jras vadovėlis Stoviu kalbos mo- !ĮA1 1R I 
kvtis angliškai kalbančiam, 14 4 M. Valadkos. parašyta knyga 2-oO 
psl., kair.a ............................ $125 ! P«N»Pi'»- ..........................S2.5C

!A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
DEMOKRATINIO 8O6J AI.IZMO , anglu kalba sodro ■ vr^zd-"':ai. Kai- 

FRADAI. Populiari ir naudinga Į na kietais viršePais $2.00. o mink-
Irnygra šių dienu klausimams «m- j štais viršeliais .......................... $1.00
prasti. Kaina ............................. 50c. •

i ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro-
I manas iš žemaičių Kalvarijos nra-. 

e'tics. 467 psl. Kaina ............ $4.00

—Ką tu jam padalysi, ar pririši kaip šunį, ar lup
si kiekvieną dieną, ar bėgiosi iš paskos kaip šešėlis! Lai
ko neturiu, viešpatie. . . ... deda (nors dažniausia ir naujesnius, bet jau ir senais

—Nemačija lupimas, nemačija,—pritaria storoji kai- njeję0 nekenkia), kaip be- laikais abejotinos vertės 
mynė. mulkintų kapitalistų pasam- vaistus, kurie šiandie medi-

—Ale kas tau duos,—šaukia antroji iš anapus gat- dyti pakalikai televizijoj, cinoje arba visai nevartoja- 
vės iškišusi pro langą galvą,—aš savo vaikezą, pagalvo- Tie “vaistai” kenkia tik ar pakeisti geresniais, 
kit tik, mėlvnai priaudžiu—dar durniau! Atbulas railio- žmogaus kišenei; milionus Valerijono lasai, kamparas, 
ja kaip tie jo vėžiai ir baigta. Pasakykit, kaimynėlės, kur dolerių kasmet iškrato iš jų įvairios patentuotos _ mos- 
čia teisybė? * kapitalistai—šių n i ekingų tys tebėra lietuvių mėgiami

nr># , • t» e 1 -• i * i u.* vaistu eamintoiai vaistai. Kardiazolis ir kora-—Tiesa, tiesa Petį onele, tiesa,—nežino ką atsakyti 
trečioji.

Ir taip, neradusios teisybės, moterys vėl griebiasi sa
vo darbo. O aš taip ir grįždavau šlapias kiekvieną dieną

toti. Teisybė yra, kad dau
gumas tų vaistų nieko nepa-

Taip buvo žiemą, taip buvo vasarą.
Kartą grįžtu nuo upės pačiužęs į namą. Buvau įlūžęs

ir mano kelnės brazdėjo tartum kietas brezentas. Jos buvo 
sušalusios į ragą ir aš toks buvau. Mama tylėjo ir kepė 
blynus, o kambaiyje sėdėjo nepažįstamas dėdė ir su pa
sismaginimu valgė juos. Aš greit persirengiau ir:

—Mama, ir aš noriu. ..
—Gausi kas liks, palauk.
Tačiau dėdė vis valgė ir valgė. Atrodė, nieko nebe

Mūsų žmonės turi įprati
mą vartoti Įvairius senus ar

stai kai kurie statistikos ™onas įsivaizduojami kaip 
daviniai iš šių metų sausio vaistai prie širdies sutriki
mėnesio MD Medical News- 
magazine, kiek žmonės su
moka per metus už įvairius

mo, nors abu tėra tik silpni 
centrinės nei-vų sistemos 
(kvėpavimo centro) stimu-

beverčius vaistus. Artritikai liktoriai (skatintojai).
(turį sąnarių gėlą) išleidžia į Blogesnis reikalas yra, kai
250 milionų dolerių per me 
tus tiems “vaistams.” Vėžio 
ligos prispausti sumoka vi
siškai be reikalo 100 milio
nų dolerių. Iš viso žmonės 
Jungtinėse Valstybėse per

liks ir ašnebesusivaklęs pribėgau prie stalo ir gailiu, tę- mili^dokri”
Siamu balsu sulementavau: Teisingai Dr. A. Smith, 

vaistų gamintojų sąjungos 
prezidentas, pastebėjo, kad

—Mama sakė ir man paliksi. . . .
—Paršeli, o kas liepia meluoti. Valgykite ponas, ne

klausykit,—įsikiš motino ir mane išvarė į virtuvę. Bet 1960 metų senato investi- 
už tai dar liko keletas skanių kąsnelių. gacija (tyrinėjimas) pir-

(Bus daugiau) miausia turėjo apšvarinti vi-

žmonės įpranta į “Šatus” 
(injekcijos, įšvirkštimai). 
Nuėjo žmogus pas gydyto
ją turi gauti “Šatą,” kitaip 
jis geriau nesijaučia. O “Ša
to” norima nuo visų įsivaiz
duotų ar turimų ligų. 'Kai 
kurie gydytojai net po du iš 
karto įvaro, kad žmogus ge
riau ar smagiau jaustųsi. 
Pšųgrindinės giupės injekci
jom susidaro iš žmonių su 
šalčiu (common cold; kaip 
tik medicina sako, kad tu-

Kai savo vaikelį ar anū
kėlį mylite ir norite jam 
kokį malonumą padaryti, 
tai padovanokite jam gražią 
knygelę su paveiksliukais.

Dabar išėjo iš spaudos 
Janinos Naranės eilėraščių 
rinkinys mažiems vaikams 
“Jaunieji Daigeliai” antroji 
laida. Pirmosios laidos kny
gos turėjo pasisekimo ir bu
vo išparduotos.

Knygutė turi tris dalis: 1. 
Mano lėlės, 2. Pabirėlės ir 3. 
Tėviškėlė. Visos dalys pri- ’ 
taikintos mūsų mažiesiems 
skaityti ar deklamuoti. Ei
lėraščiai sklandus, trumpi, 
vaikui suprantami. Knyga 
Švietimo Tarybos aprobuo
ta. Bene kiekviename pus
lapyje — iliustracija. Ilius
travimo būdas originalus, 
autorė panaudojo lietuvių 
vaikų gražias nuotraukas, o 
Tėviškėlės skyriuje — kele
tą Lietuvos vaizdų, mūsų 
dailininkų darbo. Knygos 
kaina $1.30. Knyga gauna
ma ir “Keleivy.”

Pelė aruode badu nedvės.

MIŠKAIS ATETNA RUDUO. Ma- i 
riaus Katillškia ro»na-as. 514 r si. į 
kieti rifeliai Kaina........... $5.00. VISUOTINAS TVANAS. Ar ealėjo

___  i toks tranas būti ir ka. apie tai sa-
NEMUNO SŪNCS. Andriaus Vaioc- j ko mokslas? Kair.a............ 25 Cnt.

ko romanas iš motu Su-alki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma Hali“ 
psl. Kaina................................. $2.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romano antroji Halis, 426 nus- 
lapiai. Kaina ............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime?' nasrrin- 
dai. Paulius Galaune, didelė kny
ga su danrvbe paveikslų, jrerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių jryve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBE ARTE SOVIETU 
RUSTJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trvmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai dausr informacijų, 96 nsl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona= Karys, la
bai dauy paveiksiu, 255 psl. crera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YP.A KRT. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu su-i. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, trera poni", 
ra, kaina........................................$2.50

KQD£L AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs area:men- 
tai. Kaina ............. ...............*20 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR ROL- 
ŠEVIZMAS Pa—al Kantski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR PETICIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina.............................. 25 Cnt.

TAVO KET.IAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kais 
Kaukazo išpoDts b’ivo pasidaręs 
Rusiios diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku oktipaejos ir teroro Lietu
voje. Kaina..............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINES C,AI_ 
RfiS, 32 psl., ka'.na.......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVfiS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės gaio 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų. 396 psl., geras popierius, 
kaina ........................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEšfiLY. V. Futino Mv- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buv,s kunigas, ap
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėto kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys jriktos i vienų 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kainų $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

CM E» Broadway ■ - Se. Boston, Mase.
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į Narkevičienė, T. Savinskai- 
tė, V. Narkevičius, V. Ta
mošiūnas, J. Saras, smuiki-

---------  ninkas I. Vasyliūnas su žmo-
,Audickai turi aštuntą anūką na. Buvo iškeltas lietuviškų

VIETINIS ŽINIOS
PALŪŽO LIETUVIŠKAS 

ĄŽUOLAS

L. Darbininkų Draugija
vi* auga * j -----------
---------- j Mūsų draugai Antanina

Sausio 22 d. buvo Lietu- ir Jonas Audickai šiomis

seime jis iš ryto iškilmingai 
atnešdavo į seimą ir po se
sijų vėl ją grąžindavo j ma
no kambarį.

Puzbpir septintas 

netrukusVartoti rūbai . Balfo Centras
dar pageidaujami I pakraus į laivą jau paruoš-

. 'tą rūbų siuntą Vokietijon. 
Paskutiniu laiku didesnius

kiekius vartotų rūbų pi ista- į Santykiai su LietuvaRodosi, dar taip nesenai, . . e
pirmą syki susitikau Juozą Į Aš klausdavau Juozo, ar tė į Balfo Centrą Chicagos' Siunčiant laiškus ir ma- 

gaidų leidimo reikalingu- vįrbįcka ’0 jau visgi bus ne per sunku jam šią vėliavą apskritis, Elezabetho, New- žus siuntinukus į Lietuvą ar 
mas bei svarba. Giliai su- -- . - _____________ ____ ir- kiti Rulfn akvria? ooe’onnJtnmas bei svarba. Giliai su
pi asdami reikalo svarbumą

arko ir kiti Balfo skyriai. SSSR reikia patikrinti pašto 
Daug vartotų rūbų į Balio ženklus, nes kai kurie jų ne- 
sandėlį atgabena ir atskiri įleidžiami per geležinę sie- 
New Yorko lietuviai. ną. Galimas daiktas, kad

Nors dabar visur jau pa- s.u negerais ženklais da- 
geidaujama geresni daly- korespondencijos ding- 
kai, tačiau daug tremtinių sta.. . žinios.
šeimų dar prašo ir mielai į aistų i Lietuvą be speci- 
naudoja iš Balfo gautus rū-:receptų pasiųsti negali

nešti, nes mielas Juozas jau 
buvo sulaukęs 75-kių metų 
amžiaus. Juozas atsakyda
vo: “Kai nešu trispalvę, 
jaučiu didelį pasitenkinimą 
ir vėliava visai atrodo leng
vutė” ...

Juozui Virbickui, kuris 
čia Pittsburghe dirbo lietu
višką darbą per virš 50 me
tų, jokios pareigos nebuvo 
sunkios, ten kur reikėjo at
eiti į pagalbą savo tautie
čiams, ar prisidėti prie mū
sų tautinių bei kultūrinių 
darbų.

Staiga . . . išgirdome, jog 
mūsų mylimas Juozas šešta
dienio rytą, sausio 7-tą die
ną mirė, palikdamas gilia-

naitė, kuri Sibire su tėvais; Dar ir metais jis 8j0 savo žmoną,
■* J ' sūnų, dukrą ir anukus.

Reiškiame gilią užuojau
tą šeimai, o mielam Juozui

praėję virš 30 metų.
Kai tik atvykau i Pitts-

vių Darbininkų Draugi jos, dienomis sulaukė dar vieno Į ir nuoširdžiai pritardami b ha kaipo jaunas stu 
21 kuopos metinis susirin-!anūko. Dabar jie jų turi net šiam sumanymui, komiteto dentas"’studijuoti teisę Dū
kimas. Iš valdybos praneši^, penkis sūnus ir 3 dukteris. | nariai plačiau aptarė kon- puesne’ University pirmiau- 
mų paaiškėjo, kad kuopos; Tokie geri yra jų sūnus ,eei-to rengimų ir pasiskirstė siai‘teko susipažinti su Juo- 
nariu skaičius ir pernai pa !Albertas (JAV karo aviaci- darbu, koncertą rengti dar zu Virbicku kurįg čia — 
didėjo—kuopoj yra virš 100;jos majoras) ir marti Stella, pažadėjo padėti pp. A. Dau- pįttsburghe buvo žinomas 
narių. .kuri šiomis dienomis pagim- kantas, S. Venckus, M Ane- ne įik kai Iibe.

Kuopa dosni ir Lietuvos dė penktąjį sūnų (aštuntąjį į lauskaite, M. Vilcmskaite, alinių organizacijų kūrėjas, 
laisvės reikalams. Ji kasmet vaiką). B. Strokienė, G. Paliulienė bet daugeliui i« jų vadova-

B. Narkevičiūtė. ' ___skiria auką Vasario 16 pro-l Maj. Audick neseniai su ir B 
ga ir šiame susirinkime pas- šeima grižo iš Prancūzijos, Konceitas Įvyks kovo 
kyrė $25. Ji rūpinasi savo kur jis tarnavo kelerius me- d. sekmadienį 3 vai. 
nariais ligoniais, valdyba tus. Dabar jis tarnaus JAV,
juos lanko. Pernai kuopa bet šiuo tarpu tarnybos rei- 
surengė banketą, du kortu kąlais yra išvykęs į Vokie- 
vakarus, vieną paskaitą apie tiją.
socialinį draudimą, kuria ------------------------------
skaitė Pr. Šveikauskas. Gaila, kad sutrukdė

Turi kuopa ir kasos atsar- ----------
gą ‘‘juodai dienai.” žodžiu, Pabaltiečių Draugija sau- 
valdyba pernai gerai veikė, šio 20 d. rengė antrąjį šios 
susirinkimas jos apyskaitą žiemos koncertą, kurto pro-

Iš Sibiro j Bostoną

vo, užimdamas valdybose 
vadovaujančias vietas.

Jo pastangomis Pittsbur
ghe, stipriai veikė SLA 40- 
toji kuopa, SLA 3-čias ap
skritis, Sandaros kuopos.

bus. Taip pat mažais siunti
nukais siunčiama ir Lenki
jon. Prieš pat Kalėdas ten 
išsiųsta 110 siuntinių.

ma, neverta ir bandyti, nes 
siuntiniai grąžinami iš Ma
skvos.

Vilkas veltui dantų ner<xln.

Neseniai stačiai iš Sibiro Sandaros apskritis, Lietu- 
į Bostono priemiestį Water- vių Tautinės Kapinės ir eilė 
town atvyko Ona Tamošių- kitų draugijų.

išbuvo 12 metų. Ten tėvas pirmininko pareigas SLA 
mirė, o motina gavo leidimą 4C-toje kuopoje ir sykiu bu- 
g1 įžti. j Lietuvą. Jos atvyki- v0 Amerikos Lietuvių Tary-

patvirtino ir padėką išreiš- gramą atliko estų tenoras mu rūpinosi brolis Viktoras bos Pittsbureho skyriaus 1?miai,ilsėtis. laisvoje Ame-
\Tonn T okoi rroilo Veri nr»______ _ i •_ • t a tt t ® A v ANaan Pold. Labai gaila, kad Tamošiūnas, kuris i JAV se-* • j • S — ' -

VELYKOS ARTĖJA i
SIŲSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINĮ DRAUGAMS IR !

GIMINĖMS Į VISAS USSR DALUS 
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed by INTOURIST)
COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMĄ IR 

TŪKSTANČIUS PATENKINTŲ KLIENTŲ
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas G>rantuoti 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 

MŪSŲ SKYRIUS:
PASSAIC. X. J. 211 Monroe Street

DETROIT, MICH. 6440 Michigan Avė.
WATERBURY. CONN. 6 John Street 

PHILADELPHIA 23, PA.
NEWARK 3, N. J. 428

rikos žemelėje.
Povilas P. Dargispirmininku ir taip pat ėjo 

i iždininko pareigas Lietu-Į šių metu valdybą išrink- palyginti mažas būrys pa
ti: Pirm. K. Zabitis (buvo baltiečių teišdrįso dėl tą die- 
Žeruolis), sekr. N. Jonuška. n ą siautusios, bet vakare nu- 
fin. sekr. V. Anesta, ižd. stojusios audros į koncertą 
Ch. Janeliunienė, org. M. ateiti. (Pavyzdys, kaip grei- 
Jalmokienė ir V. Jackūnas. tai aptižome patekę į gėrės-

V. Anestai pasiūlius, susi- ni klimatą. Juk tokių dienų S;-~ ,__ • •• - ,
rinkimas nutarė pasiųsti savo tėviškėse labai dažnai svetimą ir iš federalinio 1Z" U a ^vavo
sveikinimą prof. Steponui turėjome ir jų nesibaidė- ( O bus siūloma duoti para-(J P e•
Kairiui, neseniai turėjusiam me). O koncertas buvo tik-,™^ švietimo reikalams at_- « , 1.eJ??ia^nu"
oneraciia ir nrie io pridėti rai aukšto lvrio skiroms valstijoms. ™as Sandaros ir SLA seimųoperaciją, n pne jo pndeti rai aukšto lygio. , nžinQma Raip fg metu ankgti ~ susitikti

rengia™ Tari.! 1. Va.yliūno koncerto ?eralin.6 parama ŠVletimui 'V*'' kiek’$50 dovaną. 
Balandžio 9 d.

banketo šeimininku išrink
tas N. Jonuška, prieš banke-;

reikalu

tą dar bus surengtas kortų! Cambridge, Mass., 
vakaras. giamas smuikininko I.

ren-

niau atvyko.

O.O...C Kapinių Orga’i BALFO CENTRO ŽINIOS
PIRMAS KONFLIKTAS? ;mzacijoje. j ______

Jis praeitą vasarą su di- 
Naujoji Amerikos vyriau- džiausiu džiaugsmu dirbo 

sybė vra nusistačiusi remti, Sandaros ir SLA seimų ren-

bus skirstoma, nėra žinoma vieną rytą ateidavo į mano 
’ nė kiek pinigų vyriausybė kambarį paimti lietuviškos, 
i ir kongresas sutars tam rei- vėliavos, kurią Sandaros

v j kalui duoti, bet kandidatai į V _ •• • III* •
svliūno koncertas, kurio vi-. tuos pinigus jau skelbiasi.

e i > j - i i • • . j i- x • Pirmas pakėlė baisa NewSorge J. Andriukaitis sas pelnas eis Į fondą lietu- y karJ,inolas Speilman.
„ —TT , i girdėjo, kad prSdėnto
Buvo sunkoka, stmęgąb- nes muzikos veikalų išleidi- Ken;edvJnaskilta,tv, in5tnil,

vęs drg. Jonas Andriukaitis, mui. Prel. P. Juškaitis bus__ - J~e-* , . . , , v-iv-- •• grupe aiškino, kiek para-gyvenantis Avon, bet jau koncerto garbes globėjas, jis « ' Amerikos’ ižda<; turėtu
sveiksta. Linkime jam visiš- padėjo gauti nemokamai .. .. - r ~. . .

.Robert School salę koncer- kykloms Ka(|angj ka,ba gi_

Z, . , na apie paramos davima tikSausio 13 d. susinnko . __ . -

Šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Baigtas New Yorko Balfo 
vajus

Pereitų metų lapkričio 15 
d. pradėtas Balfo vajus New 
Yorke baigtas š. m. sausio 
15 d. Į Centro prašymus 
laiškais atsiliepė per 500 
asmenų suaukodami bend
rai šalpai arti 4,000 dolerių.

Cukrus lietuviams 
Vokietijoje

Centro Valdyba nutarė 
nupirkti ir gavėnios die
noms pasaldinti nuvežti 
tremtiniams Vokietijoje 20,- 
000 svarų cukraus. Ši siun
ta Balfui kainuos pen 1350

\'EW YORK 3, N. Y.
BROOKLYN 7. N. Y. 
BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22, ILL. 
CHICAGO 29. II.L. 
CLEVELAND 13. Ohio 
PATERSON L N. .1. 
LAKEWOOD. N. J.

kai pasveikti.

Svečias iš Scrantono
specialus komitetas kon- viešosioms mokykloms, tai

Praeita savaitę mus ap- ’ ceriui ruošti. Į posėdį atsi- baisa"1 J?s "sako*
lankė Walter Eduards iš . lankė pp. E. Stankūnienė, >
senos lietuviškos Scrantų ! A. Ambrozaitienė, A. Dau-
kolonijos. į kantienė, M. Panico, D.

A NEI RAŠTO, A NEI DRI KO 
MUMS SKAITYT NEDUODA . . .

Mūsų seneliai taip branrino, aukojosi ir rizikavo savo gyvy
be. res už lietuvišką spausdintą žodi atėjūnų buvo vežami mir
čiai i Sibiro tyrus. Kiti dabartiniai laikai; mūsų spausdintas 
žodis būvodamas svečiose šalyse ieškosi priejrlaudos ir pastogės 
visuose, kur tik lietuviška širdis plaka, namučiuose.

Vertingas, Įdomias ir kainos atžvilgiu Digiausiai pasaulyje 
lietuviškas knygas išleidžia “Nidos” Knygų Klubas I»ndone. An
glijoje. Ligšiol jau išleido 30 knygų. Ar Jūs esate “Nidos” kny
gų prenumeratorius—klubo narys? Jei ne. parašyk ir gausi visas 
informacijas. Rašykit šiuo adresu:

JONAS JANULAITIS,
4310 So. Hermitage Avė. Chicago 9. III.

KARALIENĖS MIKALD0S SABUOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai idomavesi Karalienės Mikal- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi
pildydavo. Dabar teko gauti originala tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo j lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske- 
vičius. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų kare 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jj prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę kpygute paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskevičius 288 EmeraUSt^. North Hamilton. Ont. Canada

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

• Biznio kortelių
• Spautdintų vokų
• Laiskamt antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pranagai Metų
9 Draugijoms įttatų or blankų

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

“KELEIVIS”
636 E Broadhray, So. Boston 27, Mass.

jo didžioji išmintis. Ir žmonės dėl 
vo puikystės nenori suprasti Dievo 
galybės ir išminties.

Dėi Kristaus aš graudenu jus. Bū
kite Kristaus sekėjai. Neteisingieji 
Dievo karalystės niekad neišvys.

Patėmvkit skaitytojau, mes šv. 
.... , , Rašto tyrinėtojai skelbiam per 75ir kitokios mokyk- 1 metus, kad Pasaulis pasibaigsi Bet

ln<; npo-nntn iš fodpralinin i nevierina ir neklauso kasIOS negautų 1S ieuei alinio I atsitiks su tuo, Ka žmonės vadina 
iždo paramos, kaip ir viešo-i Fiv,Viza,ciia- Raštas1 1 aalba labai aiškiai apie {kūrimą Jė

zaus Kristaus Karalystės; raštas aiš
kiai sako, kad Dievas kalba į kovo
jančias tautas tikra pranašavimu žo
dį; Viešpats privers tautas paliauti 
kovoti ir pripažinti Ji tikruoju že
mės valdovu. Dievas bus išaukštintas 
tam tautų. Psal. 46:10. e.

Pasaulio paveikslas kas kartą tam
sesnis parašyta pranašystėje. Vieš
pats paleido savo balsą ir žemė sutir
po. kalnai sutirpo kaip vaškas Vieš
paties akivaizdoje, kalnai reiškia ka
ralystes: o žemė reiškia organizuo
tas tautas, kurios dabar tirpinamos 
i vieną Karalystę. Psal. 97:2-5 e.

Dievo taip nuprar.ašauta yra. toks 
laikas nabaigos gadynės. Dievo nu
tarimas sujungti tautas ir karalystes 
ir išlieti ant jų savo rūstybę; nes jie 
peržengė Mano įstatymus ir iškrai
pė tiesą, sulaužė amžinąją sandarą, 
reiškia Jėzaus auka paniekino. Iza. 
241'6 <*•Pranašas Agėjus sako: Senojo pa
saulio laikas atgyveno. Dievas sako 
sujudins dangų ir žemę! Sako Dievas 
sugriausiu sostus ir stiprybę apver
siu. šv. raštas aiškiai parodo. Prara
jas Arai 2:23 e.

Viešpaties diena arti yra. Zepanjas 
1:14-18 e.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41st St, (leyeland 5. Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitas kny
gas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarą.

kad negalima net mintie- 
prileisti, kad katalikų para
pijinės

sios mokyklos
Tokia yra kardinolo nuo

monė, pareikšta viešai ir 
ararsiai. Jei federalinė val
džia duoda paramą mokyk
loms, tai ir katalikų privati
nės mokyklos tokios para
mos turi gauti. Aišku ir nėra 
jokių abejonių.

Tuo tarpu prezidentas J. 
F. Kennedy prieš rinkimus 
vra taip pat aiškiai ir ne
dviprasmiai pareiškęs, kad 
iš federalinio iždo paramą 
gali gauti tiktai viešosios 
mokyklos. Štai vienas jo pa
reiškimas tuo klausimu:

“Federalinė pagalba tu- 
ėtu būti duodama tiktai 

viešosioms mokykloms. Val
stybės ir bažnyčios atskyri
mo principas neleidžia rem
ti parapijinių mokvklų . . .”

Klausimas, kas čia laimės, 
jei federalinis iždas rems 
mokyklas?

Te!. PR 3-0979
Tel. TA 5-8050 

Tel. PL 6-6766
530 \Vest Girard Avė.
Springfield Avė., Tel. BI 3-1797

39 Se'-end A ventie 
0)0 Sutter Avenue 
506 VZilson Avė.
2222 W. Chi'-ar-o Avė.

2439 West 09th Street 
20x3 W. 14th Street 
99 Main Street 
120 4th Street

Tel. AL 4-5450
Tel. PI 5-8808 

Tel. HY 1-5290 
Tel. BR 8-6900 

Te!. WA 5-2737 
Tel. TO 1-1008 
Tel MU 4-4019
Tel. FO 3-8509

VINELAND. N. .1. We«t I.andis Avė. (Greek Orthodox Buildinjr)
FITTSBURGH 3, Pa 
WORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN. Conn. 
HAMTRAMCK. Mich 
SAN FRANCISCO. Cal 
ROCHESTER. N. Y.

Daug tokių yra, kąrie Dievo žo
džius iškreipia. O jis buvo numiręs 
ir vėl prisikėlė. Jėzus pasiaukojo už 
~u«ū nūodėrneš. sviesyae šu tamsybe 
nesutaria. Dievas sako: išeikite, iš 
jų atsiskirkite ir negarbinkite stabų, dolerių 
Aš jus priimsiu. 2 Car 6:17, 18 w.
-Juk mes visi turime vieną tėvą, vie
nas Dievas mus sutvėrė. Malonė te
esie ir ramybė iš Dievo ir mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus. »

Netikėkit tais. kurie nori Kristaus ..... 
evangeliją iškreipti. Dievo galybė yra ' Keleivio skaitytojas Kazimieras Vai- 

i_ i----- — tiekus paieško savo brolio Jono VAI-

1015 Ea į Carson St.
174 Millbury Street 
<> Day Street 
9350 Jos. Campau 
207G Su’ter Street 

383 Hud.son Avė.
GRAND RAPIDS. MICH. 414 Scribner Avė N. W. Tel. GL 8-2556 
JERSE5 ( ITY, N. .L 75 Bright St. kampas Jersey Avė.

Vineland, N. J. skyrius atidaryta- tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

Tel. HU 1-2750 
Tei. SW 8-2868 
Tel. LO 2-1446 
Tel. TR 3-1666 
Tel. Fl 6-1571 

Tel. LO 2-5941

J

Jieškojimai

TIEKAL’S. jo amatas geras dažyto
jas (paintorius). Jis lankėsi Worce- 
stery 1958 m. Nuo to laiko jokių ži
nių iš jo nėra. Jis paeina iš Kirklių 
km. Luokės valsčiaus. Kas apie jį 
žino. prašom pranešti šiuo adresu:

K. Vaitiekus
27 Millbury St.
Worcester, Mass.

Ieškau savo giminių ir draugų iš 
Lietuvos, kilusių iš Raudėnų parapi
jos. Prašau atsilepti šiuo adresu:

Jurgis Žilinskas 
P. O. Box 503
Miilinocket, Maine (5

VIETA MOTERIAI
Duosiu moteriai pilną išlaikymą. 

Atsišaukite apie 69 metų, gali lietu
vė ar latvė pirmeivė. Daugiau žinių 
aišku. Prašom rašyti:

Nibluga 
R F. D 1 
Hanover. Mass.

PARDIODU FARMĄ
Pasilikus viena, pigiai parduodu 7 
ikrus žemės ir 2 šeimynų namas. 
Taip pat garažas ir arkliams vieta. 
Tinka bizniui, netoli miesto, netoli 
iidelės mokyklos. Labai gTaži vieta, 
viskas geram stovy. Čiapat Courtland 
niestas, neto’:; ir Binghamptor. Ra
šyti :

Mrs. Mary Stasunas 
24 Copeland Avė.,
Honier. N. Y. (6

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI į
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 .......................................$33.00 I
dydis virš 42 numerio ........................................... $37.00 Į

• VYRŲ 3/4 ILGUMU ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsegami, : u diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis ruo 36 iki 42...............$61.00 į
dydis virš 42 numerio...............$70.00 *

• VYRV ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis į
nuo 36 iki 42 ...............................$95.00 į
virš 42 numerio........................... 106.00 J

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI- 1
NIURO pamušalu. 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL- 
NIERIl’, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42.......................$98.00 i

virš 42 numerio...................$110.00 i
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00 i
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ........................... $4.15 •
• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu, .

labai praktišk*, žalios ar smėlio spalvos ........................... $38.00 į
• PERSIANELLA, moterų dirbtinai kailių apsiaustai, neatskiria- 1

mi nuo tikru Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 | 
pilnas apsiaustalo ilgumas .......... $99.00 •

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas ....

• Stora, minkšta MEDVILNES (FI.EECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_ ■
bams ar chalatams. ] jardas 60” platumo ....................... $2.90 J

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, DVIRAČIUS, MO- j 
TOCIKLAMS PADANGAS i

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA- J 
BAR GAI.IMA SIŲSTI TIK SŲ DAKTARO Iš TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

i

$71.00 | 
$75.00 J

I

TAZAB
51 Reservoir Su, CAMBRIDGE, Mass. Tel. KI 7-9705

Vedybos
■’edybų tiksiu noriu susipažinti sa 
nergrina ar našle tarp 30-40 metų. 
Esu 36 metų, 5 pėdų 11 colių, turiu 
rerą darbą ir neblogai atrodau. Dau
giau žinių per laišką. Rašyti ang
liškai ar lietuviškai. Su laišku pra
šom prisiųsti fotografija.

P. A.
7722 George Street 
La Šalie, Montreal 32, P. Q. 
Canada (5

Siųskite siuntinius gimi
nėms į Lietuvą ir kitus Ru
sijos kraštus, kvieskite savo 
gimines iš Rusijos nuolati
niam apsigyvenimui ar vizi
tui Amerikoje per vieninte
lę įstaigą Naujojoj Anglijoj

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2866

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
* Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, auidėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI >10,000. f
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai j 

lr dvidešimčiai metą ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar j 
20 mėty apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečiu apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 i mėnesi.

8LA apdrauda—SAUGI, NEIJECLAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima hūti nuo gimimo dienos lkl 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
lonijoae ir SLA Centro Rašykite tokiu adreeu:

lt
Dr. M. J. VINIKAS 

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

I
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Ateikime poeto pagerbti Talentų popietis ir 
gražuolės balius

Šoka Belmonte

Jau esame rašę, kad va- ---------
sario 13 d. 70 metų sukan- Sekmadieni, vasario 5 d. 
ka vienam žymesniųjų po- Lietuvių Rauijo Korporaci- 
mairorinės epochos poetų ja rengia savo 27 m. sukak- 
.Faustui Kiršai, jau virš 10! tuvių metini Talentų Popie- 
metų gyvenančiam Bostone. j tį ir gražuolės “Miss Lithua-

Tai retai mūsų didžiojo nia of N. E.” balių su dova
poeto sukakčiai pažymėti 
Bostone yra sudarytas ko
mitetas, kuriame dalyvau
ja 10 organizacijų atstovai. 
Komiteto piezidiumą suda
ro poetas Stasys Santvaras, 
sekr. inž. dr. Jurgis Gimbu
tas ir ižd. Juozas Kapočius.

Minėjimas bus šeštadie
ni, vasario 11 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Liet. Pil. 
Draugijos didžiojoj salėj. 
Paskaitą apie sukaktuvinin
ką skaitys rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis, meninę 
p: ogramą į-uošia aktorė 
Aleksandra Gusta itienė.
Vėliau bus šokiai ir vaišės.

Komitetas kviečia visus 
Bostono ir jo plačiosios apy
linkės lietuvius poeto Faus
to Kiršos pagerbime daly
vauti. Jis tikisi, kad i minė
jimą atvyks nemažai žmo
nių ir iš tolimesnių vietovių.

Norintieji minėjime daly
vauti prašomi apie tai pra
nešti telefonu ar laišku ko
miteto pirmininkui S. San- 
tvarui ne vėliau kaip iki va
sario 4 d. šiuo adresu: 404 
K St., So. Boston 27, Mass., 
telef. AN 8-5347. Tas palen
gvins komiteto darbą, o sve- j rimų. 
tys bus tikras, kad jam vie
ta bus rezervuota.

nomis geriausiem šokėjams. 
Dovanos bus duodamos ir 
trims geriausiai pashodžiu- 
siems talentams.

Programa prasidės lygiai 
4 vai. popiet su spalvuotom 
filmom iš pereitų metų pik
niko ir puikios lietuvių va
sarvietės Blue Water Man- 
or. Lake George, N. Y.

Po filmų bus talentų ir 
svečių programa. Talentų 
rinkėjais šiemet apsiėmė 
būti mūsų visuomenei gerai 
žinomi šie asmenys: Alek
sandra Gustaitienė, Irena 
Jurėnaitė-Mickūnienė. Ka
zimieras Mockus, Stasvs•r
Santvaias, Justinas Vaičai
tis, adv. John Grigalus ir 
muz. Julius Gaidelis.

Dalvvaus Onos Ivaškie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

JOHN F. KENNEDV S\ EIK 1NASI SI JOHN J. GRIGALIŲ

kaip jis sveikinasi su adv. John Grigalių, kuris ri nkiniu kampanijoj daug dirbo teikiamas balsus 
ui demokratų kandidatą. John J. Grigalus v ra vei dus Įvairiose lietuviškose organizacijose.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Rallijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 

sekmadie- 
; niais nuo 1:30 iki 2 vai. die- 
;ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j

Onos Ivaškienės vadovau
jamas Tautinių šokių Sam
būris sausio 27 d. šoka Bel
monto motei ų klubo pobū- lociklų, veikia 
vyje.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, Baltic Florists gėlių ir dova- 
kad užpirktas didesnis kie- in4 krautuvę, 502 E. Broad-
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 

i (norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota

j turėti pelno iš parduodamų
Sausio 8 d. dabartinis prezidentas John F. Kenne dy lankėsi liostone. šitoj nuotaraukoj matyti, prekių.

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Pabaltiečių Draugijos 
susirinkimas

Gausus choro banketas Tai, sakė, yra dar vienas

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia-

--------  ženklas, kad Bostono visuo-j^’ impilams medž.,
Bostono Mišraus Choro, menė <

N. Anglijos Pabaltiečių kuriam vadovauja komp. Ši pavasari choras turės
Draugijos metinis susirinki- Julius Gaidelis, sausio 22 d. savo koncertą, o be to jis <5in
mas bus šį sekmadienį, sau- banketas sutraukė pilna di- rengiasi dalyvauti ir visos ldip pai siunčiame am-
sio 29 d. 3 vai. popiet Tai p- džiąją So. Bostono Lietuvių Amerikos lietuvių antroje ..
tautinio Instituto patalpose Piliečių Draugijos salę. šei- dainų šventėje liepos mene- 1 Kojines masinas, Home-
(190 Beacon St). mininkai ne tik Gardžiai si Chicagoje.

Baigus o r g anizacinius ; svečius vaišino, bet davė ir 
reikalus, bus meninė dalis, gražią meninę programą: 
kurią atliks solistė Daiva dainavo jau plačiai žinomas
Mongirdaitė, jai akompo- trejetukas (Irena Mickūnie- nes tautinių šokių sekėja, ir, nuQS JUra Effertg ■> vįda jiališauskaitė ir ,

soks profesionale ispanų so-, Pemai Utvij lank ,a. , ’ žukaugkienž seniau ,
kių šokėja Loma. Vakare lvis kos įspū- buvo Alė Dousienė), solistė Į
nuo 7 iki 11 vai. bus links- ___ Sb- L «i T t t - • __  L _ i............................... . džius ir juos paryškins fil-
smi šokia, griežiant Smito mu. 0 vėlia, bus užkandžiai, 
orkestrai. Dalyvaus pereitų vjsj narlai jr ju svedai
metų gražuole p-e Jeanne kviečiami dalyvauti. 
Liaknickaite is Dorchester.

Bus kugelio, dešrų, kopū- i 
stų, lietuviško pyrago, sūrio,. 
importuotų saldainių ir gė-

M. Čiurlionio aplinkos 
visuomenė

Knyga yra išminties, laimės 
galybės sultinis.

Prez. Harding

rio akoidior.us, maistą ir kt 
(Skelb.) (—)

Bay View Realty C o
1672 DORCHESTER *AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farmu ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visok ia 
at,Uiau<la (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nu<> tolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

itono Lietuvių Piliečių Drau 
gijos naujoji svetainė, 368

• D»»zvr»zl ti-A ir GZ x~v' . vivauuaV, cu. nureiviiu.
--------- j Įžangos auka tik 81.00.

Bostono Lituanistikos mo-! Nuoširdžiai kvie čiame 
kykloje nebuvo pamokų Tamstas su šeimomis, gimi- 
šeštadienį, sausio 21 d., dėi nėmis ir draugais kartu su 
buvusios audros ir šalčio, mumis praleisti seniausių 
Pamokos bus ateinanti šeš- lietuviškų radijo programų 
tadienį sausio 28 d., bet bus N. Anglijoj sukaktuvėse va- 
baigtos 12 vai., nes šį šeš- sario 5 dieną. Kviečia Jus 
tadienį baigiasi pirmas šių• Radijo programų vedėjai 
mokslo metų bertainis ir Steponas ir Valentina

Sutrukdė pamokas

moKy tojai 
sėdi.

turės savo po-

Stelmokai savo namuose

Apie tai dr. Kostas Os- Parengimo vieta SoBos- taujkas g Phiiadeiphijo
nn I .lotnviii Mi ioaiu Ii von . _ _ *

J. Tubienė ir vyrų choras •
(21 vyias). Publika jiems Į 
visiems plojo delnų nesigai
lėdama ir tuo norėdama pa
reikšti chorui savo džiaug
smą už jo darbą.

Choro pirm. H. Gineitis 
i dėkojo gausiems svečiams.‘i_______

skaitys paskaitą Bostono 
Kultūros Klube šį šeštadie
nį, sausio 28 d. Tarptauti
nio Instituto patalpose (190 ■ 
Beacon St.). Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

Minkai

SLA 308 kp. susirinkimas

Šį šeštadienį, sausio 28 d. 
Vitas ir Skolastika Stel- 7 vai. vak. Sandaros svetai- 

mokai Dorchestery (5 Berg- nėj bus SLA 308 kuopos na- 
shide St.) pasistatė namus rių metinis susirinkimas, 
ii ten išsikėlė gyventi. kuriame bus duota valdybos

V. Stelmokas pirma kartu praeitų metų darbų apyskai- 
su dr. B. Kalvaičiu, o šiam ta, bus renkama nauja val- 
minjs, vienas turi nekilno- dyba ir svarstomi kiti svar-
jamo turto tarpininkavimo būs kuopos reikalai, 
ir draudimo įstaigą—Baltic i Visi nariai kviečiami su- 
Realty So. Bostone (389 sirinkime dalyvauti.
Broad way).

Sandaros kortu vakaras

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečiu Klubo metinis nariu*•
susirinkimas bus ši ketvir
tadienį, sauso 26 d. 8 vai. 
vak. So. Bostono L. Piliečių 
Draugijos patalpose. Darbo
tvarkėje valdybos darbų 
apyskaita, naujos valdybos 
ir rev. komisijos rinkimai ir 
kiti svarbūs klausmai. To
dėl visi klubo nariai prašo
mi susirinkime dalyvauti.

Vienas žodis iškreipė 
prasmę

Brightono Lietuvių Klubo 
susirinkimas Sandaros 7 kuopos kortų 

į vakaras bus šį šeštadienį, j 
Klubo susirinkimas bus sausio 28 d. 8 vai. vak. savo 

ši ketvirtadienį, sausio 26 d. svetainėj (124 F St.). Bus 
8 vai. vak. Klubo patalpose, gerų laimėjimų ir gražių už- 
Visi nariai kviečiami daly- kandžių. Visi kviečiami da- 
vauti. lvvauti.
f 'u:,.:.'; ■■ ū'j ’ ..... c-- ------- • --ari"; ^-rasae

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, hc
390 Uest Broadway. 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 
it SSSR niuita apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MISŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 sv*rt} siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIAM A. KREIPKITĖS LIETUVIAM Al
Visi siautėjai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar* 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO jgaltsiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nnn S iki 5 \ ai. vak.. ketvirtadieniais nnn
9 vai. ryt* iki 7 « ueutadieniais nuo 8 ryla iki 2 vai. po P«c»M-

VEMĖJA5: JONAS ADOMONIS

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St.,

So. Boston
I r j visus pataisymo, remon- J 

i . pro ektavinr.o darbus iš lau- ! 
> ir viduje, gyvenamų namų ir I 
. nio pustatų. pasai Jūsų reika- j 
vin'.ą. šaukite visados iki 9 va- > 
u.dų vakaro.

Telefonas AN 8-3630
I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR ! KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
I>atarnu viriu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

•ir. irnk’ma medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- i 
■uis. Gavome austriškų deimantiniu stiklui piauti !

riežtukų . uo ?L65 už štuką. Siunčiame su lnturisto leidimu. 
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

General Parcel & Travel Co., Ine.
359 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

staiga atdara:
iasd»®r o M. S P. M. 
estadieniais S A. M. - ’ I*. M.

f

ii
I

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
J Turėuaiuus gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerp visiš-

kai irtngla .su visomis kontrolėmis ir Ž/5 gal. aliejaus tanku
U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

j Dr. Robert Sterns i
i I

Praneša, kad jis atidarė ’ 
į ROSENGARD KLINIKOJE!
į 380 W. Broadtvay. So. Boston i
! KOJŲ LIGŲ SKYRIŲ į
I ■
• Lankymo valandos susitarus į
1 ■ITelefonas: A N 8-1500

G R 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM

»♦I 
t
♦♦** t •
{Taisome, šingeliuojame. den-» 
t giame aliuminijum ir dažą- * 
S me iš lauko sienas.
{ s Free Estimates
» ŠAUKTI l’O 5 VAL. VAKARO J 
J Du broliai lietuviai
’ Charles ir Peter Kislauskai S •
5 Garantuojame gerą darbą J

Į Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway
South Bostone

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vai .: 
TEL. AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0699

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

t « t ♦ i i t i i » < t t t t ♦ ♦ « 
♦ t

{ Tel. AN 8=2712 arba BI 4-9013 ♦

Į Dr. J. C. Seymour •
(LANDŽIUS)

Apsidrausk
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
{ Draudžiame nuo polio, viso- J 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
{Visais insurance reikalais { 
«kreiptis: {
{ BRONIS KONTRIM j
{ Jnstiee of thel’eare—Constable J 

598 E. Broadwav • i
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN’ 8-1761 ir AN 8-2483 }
«

i i
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
{ Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2
»♦» t

i t • « t i
4, nuo 7—8 {

534 BROAI»WAY }
SOUTH BOSTON, MASS. {

• TELEFONAS AN 8-2805

\Dr. J. L. Pasakantis ; 
{Dr. Ameiia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

Praeitame numery Prano 
Lemberto recenzijos “Jubi
liejinis koncertas” penktoji 
pastraipa turėjo būti šitaip 
išspausdinta:

‘Tiek orkestro, tiek ir 
choro atskiri ir bendri są
skambiai buvo preciziškai 
išlaikyti-—darnūs.”

Septintosios pastraipos 
pirmasis sakinys turėjo bū
ti šitoks:

“Šv. Petro parapijos cho
ras, jo vadovybė, o ypatin
gai jo dirigentas komp. Je
ronimas Kačinskas yra nu
sipelnę ypatingos Bostono 
lietuvių visuomenės pagar
bos ir paramos.”

Atsiprašome už tai auto
rių ir skaitytojus.

f
i

! GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

l_______________________________ _
24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptari avimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSET ST., I)OR< HESTER 

I Nakti. Sekmadieniais ir šven- H I
J tadieniais ŠAUKIT 0-14U4
J Nauji ilio oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
• pagrindų. ------ ------------------------------

i Dažau ir Taisau t
► Lipdau popierius ir taisau a
► Namus iš lauko ir viduje, s

4
5 
4 44 44
5 
4 
4 
4 
4 
4

£ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

•mi rrm

____ I
N EMOK AM AS IKAIN AVIMAS

V. Vakauzas sunkiai serga

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

i’^rduod-m° liktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir •arime ' i?us gatavus vaistus.

'! urir.'e vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki-
Bostone 

v’
kas Valentinas Vakauzas į
sunkiai susirgo ir gydosi Pe- Į 382a w RROADWAY. tarp E

9

___  ___  ___ _____ Į tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vaš
’idinmenininknT vordinin I nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. įsuomenininKas, versnnin į rpjk j Kelnišką vaistinę.

Emanuel L. Rosengard. B- S.. Reg. Pharm..
ir F gatvių. SO. BOSTON.

ter Bent Brigham ligoninėj. » Telefonas A N 8-6020
Linkime jam greičiau pa- * Nuo •» ru„ iki 8 vai. vali. išskyrų- Šventadienius, ir sekmad- 

, sveikti. I ____ _

gerai žinomas

Sav.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

« t i « « 
* i I * i t « «
♦I*

Charles J. Kay
LIETUVIS

l’lumbing—Heating—Gas—Oil | 
j J Gazo šilimu permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET
DORCHESTER 25, MASS. !

r>zrmnznrasxnmE

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EV ANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
y>. Bostone, L ir 4th SL BAŽ 
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamai 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei ftv. Raštą į lietuvių kalbą.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfcS_ 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, {

žiedus, papuošalus

379 W, BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Misokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberuims 
Visokie geležies daiktait™

I*«*

I




