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Prezidentas Siūlo Duoti 
Paramą Švietimui

Prezidentas Kennedy Pasiūlė Kongresui Remti Švietimą
Iš Federalinio iždo;* Siūlo Išleisti Per Penkis Metus 

$5,623,000,000; Pinigai Būtų Skiriami Tik Vie
šosioms Mokykloms; Šelps Studentus.

ši pirmadienį prezidentas Lumumbos Įpėdiniai
kreipėsi į kongiesą su pa- Į>eįaiil Dėl Palikimo 
siūlymu skilti lesų viešo
sioms mokykloms remti. Vos tik žinia apie P. Lu- 
Prezidentas savo rašte įsak- mumbos nužudymą paskli- 
miai pabrėžia, kad pagal do po Kongo respubliką, jo 
konstituciją'pinigai gali bū- šalininkai ir buvę artimieji 
ti skiriami tik viešosioms bendradarbiai tuoj pradėjo 
mokykloms, todėl parapijų tarpusavę kovą dėl jo įpė- 
ir Įvair ių piivačių organiza- dinystės. Kas užims pirmą 
ci.jų išlaikomos mokyklos' vietą ir kurio vado dabar 
tais pinigais negalės pasi- klausyti? 
naudoti. 1 žinios iš Stanleyville sa-

GARSUSIS NIAGAROS KRIOKLYS DUODA ELEKTRĄ

Šilaip atrodo pradėjusi veikti Niagaros elektros stotis, kuri šiomis dienomis pra
dėjo veikti. Hidroelektrinė stotis kaštuos iš ii.-o 720 milionų doleriu. Ji bus baigta 
statyti 1963 metais ir bus trecia pagal di ’umą iisan:e pasaulyje. Viršuj matosi 
vandens atsargos baseinas, kaip jis atro ji- 1963 metais, baigų:-, įrengimo darbus.

J. T. Vėl Vargsta Su 
į Kongo Klausimu

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Svarsto Kongo Mazgą;
Rusai Turi Aiškų Planą; Afrikos Valstybės Nori 

Paimti Kongą Savo Globon; Ginčai Dėl Rezoliu
cijos; Amerika Už Nuosaikumą Konge.

Albanija Ruošiasi , Jungtinių Tautų saugumo ir l t* s\ • •• taryba si pirmadienį tęsia 
F UlĮjil (/poziciją praeitos savaitės viduryje

---------- pradėtą ginčą dėl Kongo
Albanijos komunistų par- respublikos tvarkymo.

tija turėjo savo kongresą, Rusai siūlo iš Kongo iš- 
kurį albanai komunistai va- traukti JT kariuomenę vie-
dina ketvirtuoju kongresu. no mėnesio bėgyje, siūlo pa-

I’agal prezidento siūlymą, 
per penkis metus mokyk
loms remti reikėtų išleisti

ko, kad lumumubininkai ve
da' kovą labai rimtai ir kai 
kurie buvę Lumumbos ben

virš penkių su puse bilionų Į di adarbiai jau prašė iš JT 
dolerių. Pinigai eitų arba I kariuomenės apsaugos nuo 
mokyklų statybai, arba mo-isavo buvusių bičiulių, nes 
Rytojų algoms. Mokyklų i baukštosi dėl savo gyvybės, 
kontrolė liktų vietos savi- JT kariuomenė prašiusiems 
valdybių ir valstijų rankose, apsaugos davė kariškas sar- 
federalinė vyriausybė i tą gyba? Stanleyville mieste,
reikalą visai nesikištų. 

Prezidento raštas apeina
tylomis segreguotų mokyk
lų reikalą ir, matyt, nori, 
kad tas klausimas nebūtų 
keliamas aptariant valdžios 
pagalbą švietimui.

Pagalbos mokykloms iš
eitų maždaug po 15 dolerių 
vienam mokiniui. Viso pre
zidentas siūlo skirti per
metus 5,623,000,000 dole
rius. Tai yra gana kukli su
ma. palyginus su tuo, ką kai 
kurie kiti kongreso vadai 
skaitė įeikalinga skirti.

Prezidento p a siūlymas 
dabar bus plačiai aptaria
mas.

kad saugotų juos nuo jų bu- 
hęndradarhiu-VI IRIU

Vakarų Vokietija 
Žada Pasikaštyti

Kongo Išsimokė 
, , _ ‘Likviduoti9 Priešus

Vasario 16-osios proga viceprezidentas Lyndon B. ______
Johnson davė toki pareiškimą: Jungtinių Tautų organi-

“Šiom i* dienomis, kada laisvė tapo gausiai piktnau- zaciją pasiekė žinia, kad
doj&mu žodžiu ir nepriklausomybė taip pat dažnai tik Kongo įespublikoje įeina j 

madą bolsevikiskas papro
tys “likviduoti” politinius 
priešininkus. Lumumba bu- 

Teduos Dievas, kad kolektyvinis balsas tų, kurie vo likviduotas jo priešiniu

AMERIKA IR VASARIO 16-OJI

z__ J-iSsireiSKimu, laisves ui augai jungiasi su jum., 

prisiminti.

Laoso Karalius
Daro Pasiūlymą

Vakarinės Vokietijos už
sienių reikalų ministeris 
von Brentano lankėsi Wa- 
shingtone ir čia kalbėjosi 

° su Amerikos aukštais parei
gūnais dėl vak. vokiečių in
dėlio i atsilikusiųjų kraš
tų ūkio kėlimą. Vokiečiai 
pasižadėjo žymiai daugiau 
lėšų skirti ūkiškai atsiliku
sių kraštų rėmimui ir pasi
žadėjo prisidėti prie Ameri
kos mokėjimų balanso iš
lyginimo, bet toli gražu ne 
tiek. kiek Amerikos vyriau
sybė laukė iš vokiečių.

Laoso karalius Savang 
Vathana paskelbė, kad jo 
valdoma karalystė yra neu- 
tralu? kiaštas ir nori su vi
sais savo kaimynais gyven
ti taikoje ir ramybėje.

Laoso karalius kviečia 
tris Azijos kaimynus atsių
sti atstovu? ir patikrinti, 
kad Laosas tikrai yra neu- 
tialus kraštas, kuris niekam 
nekenkia. Jis kviečia Bur
iuos, Kambodžijos ir Mala
jų Federacijos atstovus at
vykti ir persitrinti, kad La
osas yra taikus kraštas.

Laoso karalius nori, kad 
i jo kraštą niekas nesikištų 
ir nebandytų iš Laoso pa
daryti savo sąjungininką ar 
satelitą.

Kokios Įtakos turės kara
liaus balsas, parodys gal 
jau greita ateitis. Faktas 
.via, kad komunistiniai par
tizanai “kišasi” į tą kraštą 
visai nebodami jo “neutra
lumo.”

Prieš kiek laiko Laosas 
buvo pasidaręs “skaudi vie
ta” Rytų - Vakai-ų imtynėse. 
Padėtis dabar ten kiek ap
rimo. bet gali ir vėl bet ku- Į 
rią dieną suliepsnoti.

ADLAI STEVENSON

Amerikos ambasadorius JT 
organizacijoj. Jam kalbant 
pereitą savaitę Kongo klau
simu komunistų surežisuo
tas būrys negrų pakėlė di
delį triukšmą. JT sargai 
nemažai vargo ir pešėsi, 
kol tvarką atstatė. Komu
nistai visur riaušėmis “ap
raudojo“ Lumumbos mir
ti Afrikos d/nnglėse.

Kongresas patvirtino pen- šalinti JT gen. sekretorių ir 
kių metų planą ir priėmė palikti Kongo respubliką 
partijos vadovybės pasiūly- atskirų geradėjų malonei, 
tus kitus nutarimus. i Trys Afrikos valstybės

Partijos kongrese albanų siūlo savo rezoliuciją, ku- 
komunirtų vadas generolas rią h- Amerika su tam tikro- 
Hoxha iškėlė dienos švie- mis pataisomis gal galės 
son tokį kaltinimą prieš kai remti.
kuriuos opozicijos žmones: Ginčai dėl rezoliucijos ir
esą Graikija ir Jugoslavija balsavimas gali užsitęsti il
su Amerikos pagalba pla- giau ir šį pirmadienį vargu 
navo nuversti komunistų bus baigti.
diktatūrą baste ir tiktai --------------------------------
Hoxhos bud. urnas išgelbė- Unijos l^įkalauju
JO proletarų valdžią nuo eJ *' . rri .
jos priešų. Komunistų vadai skatinti U KIO Kilimą
ta proga grasino visiems -----------

Amerikos unijų vadai, 
susirinkę posėdžių Florido
je, pareiškė visišką pritari
mą prezidento Kennedy pa
siūlytai programai kovoti 
prieš nedarbą ir ūkio nega
lavimą, bet kartu jie pabrė
žia, kad vyriausybės1 pasiū
lymai nėra užtenkami, prie 
jų tenka dar pridėti visą 

Albanijos komunistai ne- eilę kitų priemonių, kad

i?i iH v inairiS, Kiu iCiiiiciai uc-
josi su liaudies priešais ir

__________ ____ ____ ____ dalyvavo sąmoksle nuversti
prieš 43 metu* pasirašė dokumentą, kalbantį už tikrą lai*- kų Katanga provincijoj, o H°xha nuo sosto, 
vę, niekad nenutiltų tiem* tėvynainiams, kurie ateina tos provincijos vy riausybė J[s to Jugoslavijos komuni- 

* sako, kad ji išmokės dovaną stai daro lsvad^ kad Alba-
kaimiečiams, kurie Lumum- nU°s komunistai “valys” sa- 

Valstybės sekretorius Dean Rusk Lietuvos nepriklau- bą užmušę, nes už jo galva, £a Partlją ir visus “išdavi- 
somybės paskelbimo minėjimo išvakarėse, vasario 15 d., pabėgus jam su dviem bi- kus sluos Uulc !s partijos, o 
Lietuvos atstovui Juozui Kajeckui atsiuntė šitokį laišką: čiuliais is kalėjimo, buvo isjuo gyvenimo.

paskiita dovana. ...
“Rr>n<n,« a Dabar gauta žinia, kad 7 i sen^ai nustebino pasaulį,

3 ’ kiti politiniai žmonės, iš- kada rėmė kin.us JM ^nče su
“Jungtinių Valstybių vyriausybės ir tautos vardu aš siųsti iš Leopoldville i Kasai ,’U;a*s komunistais.

. siunčiu jums, kaip Lietuvos atstovui, nuoširdų sveikini- provincijos pietinę dalį, ir- 
i mą Lietuvos nepriklausomybės 43 metų sukakties proga, gi esą nužudyti, nors tiksle-

“Jungtinių Valstybių vyriausybė, atsisakydama pri- >n*u žinių apie tai nėra.
•- - " . c - . Q iPolitiniu priešininkų fi-pazinti Lietuvos įjungimą i Sovietų Sąjungą, remia Lie- ? . . . -...... . zinis naikinimas, arba kaipj luvos žmonių reikalavimų laisvo ir nepriklausomo tauti- bo|.evikaj ..likvidavj_

mo gyvenimo. į mas” yra komunistinės ir
“Kalbėdamas Amerikos žmonių vardu, aš reiškiu fašistinės diktatūros savv- 

vilti, kad lietuvių tautos teisingo tikslo siekimas atves bė. o dabar ir Afrikos žmo- 
ją prie laimėjimo.” , nės pradeda tokį terorą
----------------------------------------------------------------------- praktikuoti. Pasirodo, kad
Saulė Buvo Užtėmius Daugiau Savanorių i baaį“

Indai Meldėsi Armijoj ir Laivyne j demokratiniam gyvenimui 
nepribrendusius žmones.

Paryžius Tarsis Su 
Alžyro Sukilėliai}

Pereitą savaitę kai kurio
se žemės kamuolio vietose 
buvo užtemusi saulė. Indi
joj, kur žmonės matė tik

Amerikos karo vadai yra 
patenkinti, kari paskuti
niuoju laiku daugiau jaunų 
žmonių stoja į kariuomenę 
ir į karo laivyną tarnauti sa- 
vano iais negu seniau ir

s

Iš Paryžiaus praneša, 
kad Prancūzijos vyriausybė

Xbčjo"riaui'ė'"''šelbėtiril navusių savo karo prievolę esanti nusistačiusi greitu

piktų dvasių nagu n melde- 
si prie Kurukšetra ežerų,
kur, pagal padavimus, pik-i Kariuomene ” .
tos ir geros dvasios varžosi vynas dz,augias.. kad tun 
dėl saulės. »?,ral įs avintų žmonių savo

1 eilese, kurie jau yra išėję 
Indų žmonių maldos ir reikalingą mokslą ir gali bet 

maudynės ežeruo.-e pagel- kurią dieną stoti kovon, kai 
bėjo, piktos dvasios saulės tuo tarpu naujai paimtus
neprarijo ir ji, po dalinio vyrus kariuomenėn ar karo I ,-ukilėlių vadais ir paskui 
užtemimo greit ir vėl švie- laivynan reikia ilgoką laiką su Tuniso prezidentu ir da- 
tė kaip švietusi. . mokyti. ; bar vėl atvyko į Paryžių ir

Pietų Europoje viena juo-1 I karo aviaciją stojančiųjų iš jo kelionių darom'a išva- 
'eta matėsi etiškas saulės skaic1^ n’;'a,',ar pakanka-'da. kad dervbos tarp pran- 
užtemimas ir mokslininkai mas-.*** '“ūkiama, kad uveuzų ir arabų nac.onalistų 
išnaudojo progą darvti vi- sufebe? Paboti gal jau s.ą savaitę prasidės,
sokius užtemimo matavi- < “Y0 ,eiles '!au«,au s?van°- brt duery’^ bu?lan««>8 flal" 

nų ir jau atitarnavusių jau- tos, be viešumos, bent pra- 
nuolių. Idžioje.

dalim saules užtemimą, „ . .
• - - - ypač, kad daug įau atitarapie puse miliono žmonių J1 ’. •’

vėl užsirašo tarnauti papil-i laiku pradėti pasitarimus su 
domą laiką savanoriais. lAlžeiijos sukilėlių vadovy- 

Kariuomenė ir karo lai- be dėl taikos atstatymo Al- 
žerijoj ir dėl gyventojų at- 
-iklausimo ten pravedimo.

Tuniso informacijos mi
nisteris Masmoudi jau an
trą kaitą lankosi Paryžiu
je. Jis tai ėsi su Alžerijos

PATRICE LUMUMBA

Tai žmogus, apie kurį visi 
kalba ir dėl kurio mirties 
kai kas net mušasi. Jis ras
tas negyvas viename Ka
tangos kaime po jo pabėgi
mo iš kalėjimo. Apačioje 
buvęs Lumumbos valdžioje 
sporto ministeris Mauriee 
Mpolo, irgi nužudytas.

ne tik bedarbiai būtų grą
žinti prie darbo, bet kad ir 
ūkio kilimas būtų užtikrin
tas. ADF-CIO unijų vykdo
moji taryba iš savo pusės 
siūlo 10 punktų programą, 
kurią pateiks vyriausybei ir 
kongresui. Pagal unijų va
dus, kova prieš ūkio rece
siją yra būtinai reikalinga 
ir to reikalo nei kongresas, 
nei vvriausvbė neturėtų ati
dėlioti.

Naciams Reikalauja 
Pilną Žodžio Laisvę

Amerikoje veikia ameri
koniška “nacių partija,” ku
rios priešakyje stovi George 
Lincoln Roxwell iš Arling- 
tono, Vt.

Ta partija norėjo neseniai 
pasirodyti New Yorke Uni
on aikštėje ir ten sakyti 
prakalbas ir panašiai “veik
ti.” Miestas nacių mitingą 
uždraudė. Teismas, pirmoj 
instancijoj miesto draudimą 
patvirtino, bet aukštesnė 
instancija nutarė, kad na
ciams reikėjo leisti Union 
aikštėje kalbėti, o jeigu bū
tų įvykusios muštynės al
kas nors panašaus, tada tik 
būtų buvę pagrindo mitingą 
uždaryti.

Geras srtraipsnis

“Ch. S. Mor.itor vasario 
20 d. įdėjo įdomų stiaipsni 
apie Maskvos kalonijas Lie
tuvoj, I įvijoj ir Estijoj.
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Krizė po krizes
Neseniai Rytų-Vakarų ginčų centre buvo atsidūręs 

Laosas, didokas, bet lėtai apgyventas kraštas Azijos 
džiunglėse, Kinijos, Thailando, šiaurinio Vietnamo ir 
Kambodžijos pasienyje. Niekas Laose nepasikeitė, bet 
“Laoso krizė” kažkaip savaime kiek aprimo, o naujas 
Rytų-Vakarų skaudulys pratrūko Kongo nepriklausomoj 
lespublikoj. Iš ten atėjo žinia, kad Lumumba užmuštas, 
kas davė progos visų rasių ir visų spalvų krokodiliams 
lieti graudžias ašaras. Lumumbos liūdnas likimas dau
giausiai sujaudino Maskvos profesionalinius skerdikus, 
kurių rankos jau 43 metai yra vis pavilginamos naujų 
aukų kraujuje. Didžiausi skerdikai gaišiausiai ir verkia 
dėl Lumumbos nužudymo, verkia su aiškiu išskaičiavimu 
ką nors iš Lumumbos palikimo dar isidėti į savo kišenę.

Tuo tarpu Jungtinėms Tautoms atsirado nauja kri
zė ir kaip noi-s reikia bandyti ją pašalinti. Klausimas 
tik kaip? Kongo respublikoje jau senokai bręsta pilietinis 
karas, kuiį kurstė ir Lumumba, kol jis dar buvo gyvas 
ir saugus Leopoldville mieste, kun kui-sto ir dabar jo 
palikonys Stanleyville mieste. Pilietiniam karui ruošėsi 
ir kiti Kongo vadai, nes visiems buvo aišku, kad be gin
kluotos pajėgos džunglėse gyvas neišsilaikysi.

Už pilietini karą Konge pereitą savaitę pasisakė ir 
Sovietų Rusijos diplomatai Jungtinių Tautų organiza
cijoj. Jie pareikalavo, kad JT organizacija ištrauktų sa
vo kariuomenę iš Kongo vieno mėnesio bėgyje, o patys

NAUJAS PASEKRETORIVS

Prekybos sekretorius Luther H. Hodges (kairėj) svei
kina ( Jarence D. Martin, kuris paskirtas prekybos se
kretoriaus padėjėju transportacijos reikalams.. Vi
duryj senatoriai Warren Magnuson (antras iš kairės) 
ir Henry Jackson.

Ką žinome apie Aušrinę

darė, tiktai šiušių šį kartą 
nenusimovė ir negrasino su 
jomis generalini sekretorių 
užmušti.

Dag Hammarskjold Į vi
sus rusų keiksmus ir grasi 
nimus atsakė mandagiai, 
kad jis nemano trauktis iš: 
savo vietos. Jis nesitraukia

Kas savaite
Rusų diplomatija

Pereitą savaitė New 
į todėl, kad šiuo metu kito ke posėdžiavo JT saugumo 
i sekretoriaus JT saugumo , taryba, kuri aptarė padėti 
taryba išrinkti negali (ru- Kongo respublikoje po vie-

bai varyti, jei tatai skaitoma 
YOf reikalinga, Baltijos kraštu

diplomatinių atstovybių li
kučiai negali kliudyti. Tam 

i pavyzdys yra JAV ir Angli
ja. Brazilija tą žino, todėl 
gal ir nesiskubins su kyšiu 

i Maskvos diktatoriams.
sai noii gen. sekretoriaus 
vietą visai panaikinti, o be 

į rusų naujo sekretoriaus iš
rinkti negalima). Dabar 
švedas D. Hammarskjold 
bus rusų boikotuojamas, 
kaip buvo ir prieš jį tas pa
reigas ėjęs norvegas Trvgve 
Lie, kuris rusų per 3 metus 

! buvo “nepripažįstamas” ir 
pagaliau buvo išėstas iš tos 
vietos su kai kurių Vakarų 
lepšiavotų žmonių pritari
mu.

Amerikos atstovas Adlai 
Stevenson pasisakė, kad 
Amerika visiškai pasitiki 
JT generaliniam sekretoriui 
ir rusų visus užsipuldinėji
mus atmetė. Tik dvi Afri- 

ir
į Mali kol kas pritarė rusų 

kad D. Ham-

Nedarbas

no iš Kongo vadų, Patrice 
Lumumbos nužudymo Ka- 
tangoje. Nužudvmo aplin
kybės dar nėra visai paaiš- 
kėjusios, bet visiems yra 
aišku, kad jį nužudė jo poli- į Prezidentas Kennedy pa-
tiniai priešininkai. įsiūlė kongresui eilę prie-

Ta pioga rusai prikalbėjo monių kovoti prieš nedarbą 
JT saugumo tarybos posėdy ir ragino kongreso vadus 
tokių dalykų, kad ir vetera- prašomus įstatymus išleisti 
nai diplomatai norėjo ausis! kaip galima greičiau, 
užsiimti ir neklausyti, ką Bet kongresas kol kas 
Maskvos žmonės kalba. j nemato reikalo skubėti ir 

Sovietų ambasadorius Zo-įdar nėra priėmęs nė vieno 
rin metė kaltinimą JT gene-! Prezidento siūlomo įstaty- 
raliam sekretoriui, kad ji-i mo- Gal dar priims, bet kol 
sai esąs taipgi kaltas dėl kas nepriėmė.
Lumumbos nužudymo ir! Penki su puse milionai 
kaipo “žmogžudvstės orga- bedarbių yra didelė darbo 
nizatorius.” Zorinas reika- armija, kuri nieko nekuria, 
lavo, kad JT gen. sekreto- no!.s £alė^ da^ M padirb- 
rius tuoj būtų atleistas iš!lr 
pa1, eigų ir kad visa JT ka-1 Naujas prezidentas 
riuomenė būtu atšaukta iš kimų kampanijoj r.epavarg

Mūsų žemė yra trečioji niekas nežino. Kaip Marse 
planeta nuo saulės. Pirmoji taip ir Veneroje gali būti
yra planeta Merkurijus, ji. gyvybė, bet ar yra, tai kitas! ka? valstybės Gvinėja 

dalykas. Kadangi Venera 
visada apsupta storu debe-! reikalavimui, 
sų sluoksnių, pro kun jos' marskjold trauktųsi iš savo 
paviršiuje nieko negalima ' vietos.

vra vidutiniškai 36 milionai
rasai sakė, kad jie pripažins -teisėta Kongo vyriausybe" myRų nuo saulės ir, palvgin- 
Lumumbos Įpėdini Stanleyville mieste, A. Gizengą, ku- ti, nedidelė, jos skersmuo 
lis vadovauja įusams priimtiniausią vyriausybę Konge, tėra tik 3,000 mylių ilgumo.
Rusai žadėjo Gizengos vyriausybei visokeriopą savo pa
ramą, kas paskatino prezidentą Kennedy padalyti įspė
jimą, jog toki rusų politika veda į karą.

Kaip Jungtinės Tautos išsikrapštys iš Kongo krizės, 
nežino, turbūt, nė tos organizacijos vadai. Eina pasita
rimai, kalbinami įvairūs Afrikos vadai, šaukiamasi Nehru 
autoriteto, bet ką daryti su Kongo ki iže taip ir lieka ne
aišku. Jei leisti rusams kištis su jų ginklais per Stanley- 
viile lumumbininkus. tai, norom nenorom, teks ir Vaka
rams kištis į džiunglių karą ir kur garantija, kad nauja
me “ispaniškame” kare nekils visokių komplikacijų, 
kurios gali išsigimti į Rytų=Vakarų karą? Garantijos nie
kas negali duoti, reikėtų rizikuoti, o tas kaip tik ir baido.

Kai kurie labai akylus žmonės sakosi pastebėję, kad 
rusai pereitą savaitę, kada jie liejo krokodilių ašaras už 
Lumumbos dūšią, labai piktai puolė JT organizacijos ge
neralinį sekretorių, piktai puolė visą JT organizaciją ir

Antra nuo saulės planeta j matyti, tai lieka tik spėlioti 
moa ir remtis labai netikrais dayi a \ enera. kurią mes pa

prastai vadiname Aušrine, 
arba vakarine žvaigžde, 
nes ją kartais matome vaka

vimais apie tos planetos Kur Gauti Keleivio 
Kalendorių 1961 M.pavit siaus temperatūrą, oro 

sudėti ir panašius gyvybės
rais, o kartais rytais. Ypač į buvimui svarbius dalyku?. _
žiemos lytais Aušrinė skais 
čiai danguje šviečia ir yra 
mūsų žmonių dainose ap
dainuota.

Veneros planeta yra 67 
milionai mylių nuo saulės, 
o arčiausiai prie žemės ji 
prisiartina apie 25 milionus 
mylių. Venera daugeliu at
žvilgių yra panaši į mūsų 
žemę. ypač savo dydžiu.

Mūsų žemės skersinys 
(diametras) yra 7,927 my-

“Keleivio” 
1961 metams

kalendorių 
gautiJei Veneroje yra gyvybė,

tai ji vra skirtinga nuo mū- , . 4 .■i * . , - t.- - i „ pas platintojus siose vieto-sų žemes gy vybes. Kai kas . 
lygina Veneros galimą gy

galima

naudos, 
rin-

vybės. kaip ji galėjo atro- 
vybę prie mūsų žemės gy
dyti prieš kelis milionus me
tų, kol dar žeme tebebuvo 
karštoka ir padengta stora 
debesų sluoksniu.

—ab.

Chicagoje pas
MORRIS PLOFSKY 

3501 So. Halsted Street

Kongo. Patys rasai pasisa
kė. kad iie rems jiems prie
lankiausią Kongo vyriausy- 

j bę Stanleyville mieste. . .
Rusai atvirai pa-isakė už 

pilietinį karą Konge ir pa
žadėjo vienai grupei ten vi
saip padėti. Be to, rasai 
suvaidino “pasipiktinusių” 
žmonių rolę dėl Lumumbos 
nužudymo, kas jiems taip 
pat “prie veido.” kaip bež
džionei cilindelis. Jų aša- 

nevertos nė sudilusios 
>et jų pažadą

remti pilietinį karą Konge 
niekas negali skaityti tik 
pasikarščiavimu. Tai yra 
rimtas dalykas ir rašams 
visai prie veido.

ypač nepraustą burną leido į darbą prieš mažą Belgiją, lių ilgumo, o Veneros sker- Keikime KolŠeviku 
Nieks Nesubytinsbet Amerikos neužsipuldinėjo, kaip tai pas juos būdavo 

įprasta. Iš to norint galima daryti išvadas, kad rusai tik 
Hammarskjold’ą ir belgus šiuo tai-pu nori praryti, o ame
rikiečius nori atidėti vėlesniam laikui. Tokia rusų gera
širdystė kai kam “teikia vilčių,” kad rasai nėra tokie 
žmogėdros, kokiais juos laiko tie, kurie jų dantis ir po
litinę moralę ragavo. Todėl svajojama apie kompromisus 
Konge, o gal ir dar kur kitur.

Kas bijo rizikuoti, tas negali laimėti. Kas tikisi tik 
kompromisais ko nors pasiekti, tas negali trampai ir aiš
kiai išmesti rusų įtaką iš kilančos Afrikos lauk ir tą kon
tinentą pasukti veidu į Vakaras. Kongo, pagal savo didu
mą, gyventojų skaičių ir ūkiškus išteklius, yra vienas iš 
sprendžiamų Afrikos kraštų ir netolimoj ateitv ves pa
skui save daug kitų to kontinento kraštų. Yra pioga to 
krašto likimą pasukti Vakarams prielankia linkme, bet 
užuot to, kalbama apie belgų medžiojimą Afrikos šir-

smys yra L700 mylių. Todėl 
savo dydžiu Venera yra tik 
šiek tiek mažesnė už žemę.
Kaip ir žemė. Venera bėga 
aplink saule ir apibėga ap-
link ja per 224 dienas klausim,” ir kaip
sų dienas). o ar Venera su- t;k tu0 metu jau buv0

ta daugiau žinių apie Pat-!

Pereitą savaitę, trečiadie
ni, Jungtinių Tautų saugu
mo taivba pradėjo svarstyti

“NAUJIENOSE” 
1739 So. Halsted Sti eet
Amsterdam, N. Y. pas

J. SHUNSKIS 
199 E. Main Street

Binshampton, N. Y. pas
J. BUCHINSKIS 
24 Baxter Street

Baltimore. Md. pas
Z. GAPŠIS

4405 Vallev View Avė.

ros 
kapeikos.

damas kalbėjo, kad Ameri
kos ūkis turi sparčiau augti. 
Bet pirm negu augti, ūkis 
turi išgyventi “recesiją,” ar 

, “nuosmukį,” kokiame jis 
iau keli mėnesiai ir ypač 
žiemos metu vra.

Gal kongresas dar išsiju
dins ir prezidento siūlomus 
įstatymus išleis. Bet delsi
mas rodo, jog ne visi padė
ti taip vertina, kaip prezi
dentas h todėl nemato rei
kalo skubėti.

Jei taip yra kovoje su 
ūkio recesija, tai ko galima 
laukti, kada reikės leisti įs
tatymus apie pagreitintą
ūkio augimą.

I Venera.

kasi aplink savo ašį, kaip 
žemė ir Marsas, tikra davi
nių nėra. Mat, Veneros pla
netą gaubia tiršti rakai ir 
jos paviršius yra visada pa
slėptas nuo mūsų akių. Il
su geriausiais teleskopais 
Veneros planetoje nieko ne
galima matyti.

Mūsų žemė vra nuo sau-

: ice Lumumbos nužudymą 
Katangos provincijoj. Ru
sai dėl Lumumbos mirties 
užgiedojo JT saugumo tary
boje tokia nepaprasta gies
mę, kad risi labai stebėjosi, 
nors iš rasų jau visi yra
įpratę visko laukti.

žeme yra nuo sau- Rusai pradėjo kaltinti JT 
lės 93 milionų mylių generalinį sekretorių Dag

, . . , . .. . , . - atstume, ji vra trečioji iš ei- Hammarskjold. kad tai jis
dyje, ieškoma ar bandoma ieškoti kompromisų, klauso- jės planeta saulės sistemoje 
ma, ką pasakys nykštukai iš Ghanos, Gvinėjos ir Mali, Į jr po jos seka planeta Mar-
iyg tarsi Amerika ir visas Vakaių pasaulis negalėtų tu-: sas ir kt. Rusai dabar pa- tokiais žodžiais, kokius ir 
rėti savo politiką ir ją vykdyti. įleido 1400 svaių raketą, lllsaj palyginti ’gana retai

kuri, pagal jų pranešimą, tevartoįa. štai keletas 
gegužės mėnesio antroj pu- vyzdžių:

, v . . , ~ . ,*ėj turėtų prisiartinti prie * Rusai’sakė. kad JT
tos gaietų būti Vakarams prielankios. Jungtinių Tautų , Veneros planetos. Vėliau neralinis sekretorius

rusai skelbė, kad jų raketa “žmogžudys”, “krauju ap- 
orisiartins prie Veneros ba- sitaskes,” “lėlė,” “šlykštus

esąs kalta? dėl Lumumbos 
mirties ir pradėjo jį kolioti

Kongo respublikoje dabar yra keturios vyriausybės, į 
iš kurių viena yra aiškiai į rytus besiorientuojanti, o ki- į 

Tautų •
Oiganizacija yra “neutrali” vidaus kovose, be to. tos or
ganizacijos kariuomenė pradeda aižėti ir kai kurie da
liniai daugiau žiūri Ghanos, Mali ar Gvinėjos interesų, 
negu Jungtinių Tautų politikos, kuri, geriausiame atsi
tikime, yra neaiški, nedrąsi ir be aiškaus tikslo.

Visas Kongo JT avantiūros išlaidas, bent jų liūto da
lį, dengia Amerika. Rusai, kurie daugiausiai dėl Kongo 
šūkauja, neduoda nė cento. Bet politikos nustatyme da
lyvauja visi, tik, rodos, viena, pinigus mokanti Amerika 
į JT organizacijos politiką Konge lyg ir nemato reikalo 
kištis ir pasakyti, ko iš JT orgaizacijos Konge laukiama.

Rusų perdaug jau įžūlūs išsišokimas pereitą savaitę 
prieš JT organizacijos gen. sekretorių ir jų grasinimas turivišaš mėnulio
pripažinti tik jiem? patinkamą Kongo vyriausybę Stan- i atmainas__yra “jauna”, pa-
leyville mieste, paskatino prezidentą Kennedy nusus įspė-1 ?kui pereina “priešpilnės” 
ti nežaisti su ugnimi. Tuo tai-pu visos Maskvos politiką fazę, pasiekia “pilnaties” ir 
sekančios valstybės jau pripažino Stanleyville vyriausy- padaliau jai ateina “del
bę, tik Amerika dar lyg ir nežino, ką pripažinti ir ką da- čia.” Tai pareina nuo to, 
ryti pripažinus vieną vyriausybę. ! kokią Aušrinės apšviestąją

I saule dali mes matome.
Kongo krizė dabar dėmesio centre. Gal tos krizės Ar Veneros planetoje ga- 

aštramas paragins ii- Washingtoną apsispręsti ir veikti, j j ^ūti gyvybę? Atsakymo

pa

b
yra

landžio mėnesio gale. Ko
dėl kelionė trumpiau už
truks, rusai nepaaiškino.

Gaisus mokslininkas Ga-
lileo pirmasis su teleskonu (vardu. JT saugumo tarybos 
pastebėjo, kad Venera arba' nariai klausėsi rr stebėjosi 
mūsiškė Aušrinė turi “fa- komunistu mokėjimu keikti 
zes,” kaip ir mėnulis. Pap- į ir pravardžioti tuos žmones, 
rasta akimi to negalima kurie jiems dėl ko nors neį- 
matvti, arba tiktai labai ge- tinka. Tokia piktą tulžį ru 
ių akių žmogus tegali ma-
rili, kad Aušrinė žiūrint

išdavikas.” “mizernas lioka
jus.” “kriminalistas,” ‘poli
tinis parsidavėlis.” “sabota- 
žninkas” ir panašių kitokių

Worcester, Mass pas
K. P. ŠIMKONIS
40 Eunice Street 

ir
IDFAL PHARMACY

29 Kelly Sęuare*
Lawrence, Mass. pas

M. STONIE
57 Sunset Avenue

Norwood, Mass. pas
FRANK RAMAN 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj 
St. George Avė.

Brockton, Mass. pas
J. STRUMSKIS
109 Ames Street

Brooklyn, N. Y. pas
Mrs. N. STILSON

5410 Sixth Avė.
Anglijoje pas

J. VENSKUNAS 
1, Raewell Crescent 

Orbiston, Bellshill 
Lanarkshire, Scotland

arba rašykit 
“KELEIVIS”

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Kalendoriaus kaina 75 cnt.

D • i i ..o Sovietų raketa lekia i
Brazilija duos kyši.' , . . ... . „1 1 skaisčiausią žvaigždę pa-

Brazilijos vyriausybė no- dangėse, į “Aušrinę,” arba 
ri užmegsti diplomatinius vadinamą ir vakarine žvaig- 
santykius su Sovietų Rusija, žde. Ar rasų raketa pasika- 
Po santykių užmezgimo, bins prie Aušrinės, kaip ma- 
pagal Brazilijos naujo pre- Žiūkas dirbtinis tos plane- 
zidento laukimą, seks pre- tos mėnuliukas, pasirodys 
kybiniai santykiai ir Brazi- tik gegužio mėnesį, kada 
lija tikisi kai ką bolševi- rusiška raketa prisiartins 
kams pai duoti. Ypač kavos prie žemės kaimynės. Bet 
Brazilija turi pilnus
liūs, o pirkėjų nėra.

Ar Brazilijos viltys

sande- vienaip ar kitaip, rusų ra-

sai liejo dėl Lumumbos nu
žudymo, rors visos to nužu
dvmo aplinkybės dar nėra 
žinomos.

Maskvos keikiantieji di
plomatai reikalavo, kad

2ALGIRIO MOSIS

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Srao
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis“, 

švedas Dag Hammaskiold Neturintieji laiko storų kny-
būtų išmestas iš generalinio gų apie tą Lietuvos istori- 
sekretoriaus pareigu ir ža- jos svarbų įvykį skaityti 
dėjo jį boikotuoti, jeigu jis šioj knygelėj ras tą, ką

dėl
1 prekybinių santykių pasi
tvirtins, galima abejoti. Ru
sai nėra kavos gėrikai, o pei 
kiek kavos ir nupirks, tai 
Brazilijos ūkiški vargai dėl 
to visiškai nesumažės.

Įdomu, kad Brazilijos 
vyriausybė, dar net nepra
dėjusi su i ūsais kalbėti apie 
kavos kainas, jau skaito 
reikalinga duoti rusams po
litinį kyšį—uždaryti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos di
plomatines atstovybės savo 
krašte, kokios' ten dar yra 
užsilikusios.

Jei brazilai mano, kad jie 
su tuo rusus paph ks, jie yra 
naivūs žmonės. Rusai gal 
pasakys ačiū, bet kavos kai
nos dėl to nepakels ir tik 
pasijuoks iš tokios demo
kratijos, kuri prekiauja sa
vo pripažinimu ar nepripa
žinimu.

Reikia tikėtis, kad bra
zilai apsižiūrės ir neduos 
rusams gėdingo kyšio, ku
ris jiems jokios ir naudos 
neduos. Apspiaudvti tautų 
apsisprendimo teisę ir pri
pažinti plėšikui jo grobį gal 
ir verta kai kada, jei už tai 
gauni gerą atlyginimą, bet 
daryti ta tik dėl “sklandes
nio” santykių užmezgimo, 
būtų nei šis, nei tas. San-

ketos kelionė į Aušrinę vra 
pradžia tarpplanetarinių 
kelionių, apie kokias žmo
nes peniai spėliojo, kalbėjo 
ir jas pranašavo.

Aušrinė, skaisti žvaigždė 
dangaus skliaute yra ma
žiausiai žinoma planeta, nes 
ji vasada apsupta tirštais 
rakai? ir mokslininkai tik 
spėlioja apie jos būseną. 
Rusu raketos skridimas į 
tą planetą jos paslapčių ne
atidengs, bet pradžia bus 
padaryta ir “kelia? pramin
tas.” ’

Sovietų raketa Aušrinės 
link patvirtino nuo “sput- 
niko” laiko žinoma dalyką, 
kad rasų mokslininkai su
geba paleisti į erdvę daug 
sunkesnius satelitus, negu 
Amerikos mok slininkai. 
Tuo atžvilgiu Amerika dar 
nesugebėjo pasivyti rasų ir 
nežinia, kada pasivys. O kol 
negalima iškelti į aukštybes 
didelio svorio raketii, tol 
ir tarpplanetariniai tyrinėji
mai atsilieka.

J. D.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

nesitrauks iš savo vietos, kiekvienas turėtų žinoti.
Rusų diplomatai viską Knygelės kaina 50 centų, tykiams užmegsti ir preky-

MĖLYNASSNIEGAS, Hen
riko Nagio eilėraščiai, 
iliustravo dail. Algirdas 
Kurauskas, 87 psl., išlei
do Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla, kaina $2.00.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas i
KAS SKAITO, KAM 

TAS DUONOS NEPRAM

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Posėdžiavo ALT 
centro valdyba

1961 m. vasano 10 d. va
kare buvo sušauktas, po 
virš 5 mėnesių pertraukos,

aukomis vasario 19 d Chi
cagos Lietuvių Tarybos ren
giamą minėjimą Mar. Aukš. 
mokyklos salėje.

2. Ta pat proga ir tuo pa
čiu tikslu vasario 11d. Lie-

Amerikos Lietuvių Tarybos tuvos Vyčiai Moįrison vieš- 
centro valdybos posėdis, būtyje buvo surengę gražų 
T , , t a- banketą su menine dalimi

"rS.U Lietuvos Nepriklausomybės
E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, 
M. Vaidyla, dr. K. Drange
lis, A. Rudis, T. Blinstrubas 
ir J. Talalas. Buvo svarstyti

paskelbimo sukakčiai pami
nėti.

3. Lietuvių Studentų Są- 
Vasaiio 16 d. minėjimo rei- jungos Chicagos skyrius va- į 
kalai, Lietuvos pasiuntiny- sario 12 d. Jaunimo centre 
bės uždarymo pavojus Bra- surengę Lietuvos Nepriklau- 
zilijoj, senatoriaus Kuchel, somybės minėjimą jaunimui j 
rezoliucija Lietuvos reikalu, ir studentijai.
įnešta i senatą, ir kt. reika- ši gražų paprotį jaunimas 
lai.

WORCESTERIEČIAI PAS GUGERNATOR1Ų

Vasario S d. \Vorcesterio lietuvių delegacija lan kėši pas gubernatorių John A. Volpe. kuris pasi
rašė deklaraciją Vasario 16-osios proga. Pasirašant dalyvavo (iš kairės): Massachusetts seime
lio atstovas Anthony M. Burke, Ignas Pigaga, J uozas Glavickas, Julius Sviklas. seimelio atsto
vas Vytautas Pigaga ir Juozas Krasinskas.

URAGVAJUS
Pas mus vasara, todėl, torius pareiškė savo apgai- 

kaip kasmet, taip ir šiemet lestavimą, kad vis dar yra 
užplūdo keliauninkai turis- lietuvių, kūne garbina ni
tai iš įvairių kraštų, dau- siškus ir savus smurtininkus
giausiai iš Argentinos ir ki- ir pasidžiaugė, kad pager
tų kaimyninių Pietų Amer i- biamas žmogus pasiaukojęs 
kos valstybių. Jų tar jie yra žmonių gerovei ir demokra

tijai iki savo mirties.

jau yra įvedęs pnes porą 
metų ir ji tėsia. Susi- 

sti visuomenei atitinkamą rinkimą atidarė ir ji vedė 
pranešimą, kuris bus pas
kelbtas spaudoje ir išsiun
tinėtas ALTo sky liams bei 
kitoms organizacijoms.
Vasario 16-osios minėjimai 

Artėjant Lietuvai reikš
mingai dienai—Vasario 16
di—kada buvo paskelbta pagrindinę k.albą-paskaitą 
Lietuvos Nepriklausomybė, į paskaitė dr. Ehunga. Lietu-
Chicagoje įvairios organi-! vos Nepriklausomybės aktą vlktfeHiį
zacijos rengia tos dienos.skaitė skautu sąjūdžio pir- Liaudinfnkų S-gos. Vieny- 
atitmkamus minėjimus. mininkas Vytautas Deme- , g„indžio Mažosios Lie-

Iki šiol Įvyko šie minėji- reekis, invokaeja paskaitė
mal: J.ėzu,tH ku": Kubilius o Vi|njaus Krašt0 Lietuvių

1. Vasario 8 d. Lietuvių Amerikos himną sugiedojo g_gOsj paskelbė atsišauki- 
Vaizbos Butas Kolumbo N. Linkevičiūtė. , mą, kuriame kviečia visus
Vyčių Klube surengė minė- Atskirai paminėtina, kad fjaįyvauti Vasario 16-os mi- 
jimą savo nariams. Jame at- eTJnJ°* minėjimo metu nėjimuo?€, reikšti savo ne
silankė pilnutėlė salė, apie “e’°. Lituanistikos Instituto paįaužiama valia Lietuvai 
200 žmonių, dalyvių. Ta mokmys SkeivaU* ir ™» ^įaį OTkott
proga kalbėtoju buvo pa- btuamstikos m o k sleivių kalbiajai mūsų tautos ko- 
kviestas iš Washington, D. vardu pranese, ,og jie is sa- vai vesti ir laimėti ir surink-
C., Lietuvos pasiuntinybės ™ į""’ .18tckIn? tas aukas siusti Amerikos
patarėjas dr. St. Backis, ku- $84-52, kuriuos per Studen- 
ris ir pasakė ta proga atitin- Sąjunea Įteikia Amerikos 
karna kalba ir nušvietė lie- Lietuvių Tarybai, 
tuviu tautos būkle dabarti- Po to Paties jaunimo 
nėję Europoje. * .surengta meninė dalis, kur

Susirinkimą vedė Vaiz-150,0 dainav0 Neri’a Linke‘ 
bos Buto pirmininkas dr.
Jerome ir ta proga buvo 
pristatyta naujai išrinkta

Tuo reikalu nutarta išlei-

Studentų S-gos Chicagos 
skyriaus pii mininkas Sau
lius Grėbliūnas. Buvo įneš
tos akademinių organizaci
jų bei Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos. Po to kalbėjo kon-

dos parodyti.
Visi be tautininkų ir 

be frontininkų

miršo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukak
ties ir ta proga vasario 12 d. 
susirinkime vienu balsu nu-

MIAM1, FLA.

Lietuvių politinių grupių tarė skilti $100.00 Lietuvos 
atstovybės Chicagoje (Dar- Jaisvinimo reikalams ir tuos

sulas dr. P. Daužvardis n federacijos. Kr. Demok- i pinigus pasiųsti Amerikos 
ratų S-gos, Socialdemokra- Lietuvių Tarybos centrui 
tų S-gos, Ūkininkų Partijos, Chicagoje,

Šių metų klubo valdyboje belienė ii A 
yra: Pirm. J. Vaitonis, vice
pirm. W. Kachenas, sekr. V.
Bankauskas, fin. sekr. B.
Straznickas, ižd. J. Balkus, 
iždo glob. F. Karpavičius ir 
Z. Lukšis, marš.' J. Rusas, 
direktoriai: B. Simonavi- 
čius ir W. Dee-Dzekevičius.

B. Blinstrub

PALM BEACH, FLA.

Lietuviu Tanbai.

NEW YORK, N. Y.

Nauja SLA sekretorė

valdyba, kurios sudėtyje 
gen. sekretoriaus vietą da
bar užėmė ilgametis ALTo 
ir kitų organizacijų veikė
jas d r. K. Drangelis. Be to, 
jis savo kalboje paragino 
dalyvauti gausiai ir paremti

vičiūtė, pianu akomponavo 
ir solo skambino Algis Va
laitis ir tautinius šokius at
liko Jaunimo Centro Stu
dentu Ansamblis.

SOPHIE BARČUS •
RADIJO VALANDA 

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

Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

šeštadieni ir sek madienį
nuo 8:30 iki 8:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
Tek: HEnJock 4-241JI 

17159 S. MAPLEWO0D AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

t.iaA-JlUlJTK.

Minėjimo metu buvo telk-! burgho Pa 
tos laisvai aukos Lituanus 
žurnalui leisti.

Vasario 19 d. minėjimą 
surengė Chicagos Lietuvių 

i Taryba, bet apie tai kitą 
kartą.

į Nepavyko bolševikams
: Vasario 5 d. lietuviai bol
ševikai bandė Marouette 
Hali parodyti filmus iš oku
puotos Lietuvos, sumontuo
tus pagal komunistinės pro
pagandos reikalą. Bet salės 
savininkas, apsižiūrėjęs su 
kuo turi reikalą, salės neiš
nuomavo ir bolševikai ne
gavo progos savo propagan-

SLA Vykdomoji Taryba 
5 balsais iš šešių mirusio dr. 
Mato J. Viniko vieton SLA 
centro sekretore išrinko 

i Beita Pivaroniene iš Pitts-

Dr. M. J. Viniko laidotuvės
SLA centro sekretoriaus 

dr. Mato J. Viniko kūnas 
buvo pašai vuotas Garšvos 
koplyčioje.

šeštadieni, vasario 11 d. 
vakare ten buvo atlikta at
sisveikinimo su velioniu 
programa, daly vaujant

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Panfiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
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 Te zas valstijos tūriai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys bė akių. . .
Ir dau^, daug kitų Įdomybių! Sa gražiais paveikstefe.

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

“KELEIVES”
<36 East Broadsray So. Boston 27, Mass.

'Proletariato diktatūra” 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vynų daro;

ir lietuvių nemažai.
Urugvajus yra pasižymė

jęs savo gražiais paplūdy- 
miais. Jų yra daugybė, kiti 
net po kelius kilometrus tę
siasi. Vasaros kaistomis 
dienomis jie pilni savų ir iš 
kitur atvykusių.

Rungėsi Vytis su Kovu
Vasario 4 d. iš Argenti

nos buvo atvykusi krepšinio 
komanda “Kovas” ir run
gėsi su Uiugvajaus koman
da “Vytis.”

Nors šį kartą “Kovas” at
vyko daug geresnio sąsta
to ir gana gerai, energingai 
žaidė, bet urugvajiečiai jį 
iau trečią kartą nugali, ir 
Juliaus Juozausko dovanota

Magdalenai Luobikaitei 
pasiūlius, buvo surinkta 47 
pezos Lituania radijo va
landėlei paremti, kurios ve
dėjai yra demokratiško nu
sistatymo žmonės.

Aukojo: Paulauskas 10 
t Dezų, J. Subačius 6. J. Ba- 
| bilius. A. Minia.! kas. J. 
Balčvtis ir Luobikis po 5, M. 
Krasinskas. O. Mačiulaitis, 
B. Gaišauskas ir O. Nemic- 
kierė no 2, A. Gumbaragis 
ir A. Jankauskas po 1 ptzą.

M. Krasinskas

Paminėjome Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį

Minėjimas buvo vasario
12 d. Lietuvių Piliečių Klu- . - ... , , . ,
bo sa eje, j kūną susmnko, n4s „ k
virs 300 asmenų. Jam pasi- , . ’
keisdami vadovavo H. Ver- e • i • aSu krepšininkais įs Ar-Norris.

Labai įspūdingai kalbėjo ....... . .- b. & . J zai lietuviu jaunimo ir seni- Don Kuraitis, neviena mo-; m0 Tfe .į^ kad kitas 
tens jo klausydama ašarėlę nlrtvn(,_. tu,.fe Iaimėti a,._ 
išliejo. Graži buvo ir kalba erentinipčiai
angliškai. Trumpą zodj dar 
tarė F. Rodgers ir V. Sku
peika.

Meninę dalį atliko soli
stai A. Biazis, Josefina M i-

PIETŲ KARELIJA 
LIETUVO? 'ALDŽIOJE

Suomijos šiaurės Kareli
jos dierrašt's “Karjalai- 
nen” vasario ' šum su Š. 
Kal eli ios a g min’stiaciniu 
pertvarkymu orisiminė So-

gentinos buvo atvykę nema- v^u Sajungf - metais 
pagrobta ia ?• tr Ki elija.

Am’tn Voimc. icivic ii mina rtainr' Vovin_v

Pensininkams žinotina
Aš esu pensininkas, su

radau gražią ir linksmą vie
tą gyventi Floridoje už $86. 
50 per mėnesį: valgis, kam
barys kilimais išklotas, šil
tas ir šaltas vanduo, yra di
delis valgomasis, kur valgo 
300 asmenų, yra visokių 
žaidimų, televizija. Aplin
kui gėlynai, sėdėk po pal
mėmis ir jomis džiaukis.

Kas tuo domisi, gali rašy
ti: The Lavin Palm Beach 
Club Hotel, 235 Sunrise 
Avė., Palm Beach, Fla.

Frank Diglis

UNION CITY, CONN. 

Našlių Klubo susirinkimas

kaitė, choras, kuriam vado
vavo A. Karns, pianu pa
skambino Skupeikų sūnus 
vienas ir su savo sesute.

Visi gavo gausių katučių- 
plojimų.

Minėjime mačiau daug 
atvykusių iš kitur naujienie- 
čių ir keleiviečių—Steve ir 
Josefina Svilainius, Julę 
Šimkienę, jos b> olį Martyną 
Ališauską, F. Raščių, Bulo-

Lietuviai laimėjo 3-ią vietą
Vasario 5 d. vienoj ge

riausiu vasarviečių Punta 
Del Este buvo tarptautinis 
tautiniu šokiu festivalas, 
kuriame dalyvavo ir moky
tojos G. Stanevičienės vado
vaujamas sambūris. Pirmą

Dienraštis ta >roga prisimi
nė ir tuos la ku«. kai Pietų 

Į Karelija buvo Lietuvos val
džioje.

Tatai buvo iau labai se
niai. ir patvs lietuviai tatai 
veikiaussiai ja i us pamir
šę. Tryliktame a m ž iuje 
Nsngardo kun '"aikštis buvo 
u^<ariaves dali metinės Ka
relijos kuria 1293 metais 
neįleido Lietuvos Didžia-

vus ir daug kitų. Visi kvie- T - , ' • ♦ •, T“ .... . iLietuvos seimo teisėtai įs-
«i ' rinktas Lietuvos respubli-locką priėmęs, tai tikrai

dovana laimėio Vokietijos- lam Kunigaikščiui Ged.nu- 
-Bavatiio? “Alois Hoeirel” nuL Gediminas Karšinai 
urunė. Lietuviams teko tre
čioji dovana.

Paminėjo Dr. K. Grinių
Jau seniai rengtasi, bet 

tik sausio 21 d. tepaminėtas 
didelis demokratas, 1926 m.

Vykdomosios Tarybos na- ‘(Moterų) Klubas 
riams ir gausiam būriui ^nnko šių metų valdybą. 
newyorkiečių lietuvių. Kai- ^bar yia. Pinn. Elz- 
bą pasakė dr. Petras Dagys.' kieta Selenienė, vicepirm.

Kitą dieną ilga virtinė Vasiliauskienėj sekr.
automobilių velioni palydė- Maiįja Kizelevicienė, ižd. 
jo i Fresh Pond kapines. Čia ę?na Šukienė, narė Ona 
pagrindinę atsisveikinimo Dapkienė.
kalbą vėl pasakė dr. Petras i K lubas tun 8- nares, per- 
Dagys, vargonais grojo No- į nai ištekėjo, todėl jos 
ra Gugienė. ‘ turės WubjĮ aPleisti-

Velionio kūnas buvo su- į Balandžio 6 d. 7val. vak. 
degintas krematorijoj. Urna ■ Waterbuiy_(103 Gieen St.) 
su pelenais bus nuvežta į
Chicagos Tautines kapines.

nebūčiau namu besuradęs.

Praleidau
i Aną kartą rašydamas 
praleidau, kad Don Kuraitis 

. Lietuvių Klubui aukojo $50, 
o Julija Styles—Amerikos 
vėliavą. C. K. Braze

LOWELL, MASS.

klubas rengia kortų vakarą.

M. Kizilevičienė

PROVIDENCE, R. I.

Lietuvių Klubas nepamiršo 
Vasario 16-osios

Kadangi vietos lietuvių 
tarpe nėra vieningumo, tai 
ir tokios svarbios dienos, 
kaip Vasario 16-oji negali
me vieningai p a m inėti. 
Ypač daug kliūčių sudaro 
viena grupė, kurioj viešpa 
tauja vienas “bosas.”

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

Kaina metam* tik $4 00▼1-

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

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

Amerikos Lietuvių Pilie- pd. kaina $12. Kainą pake
rių Pašaipinis Klubas nepa- lė leidėjai

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo sukakties 
minėjimas įvyks Vasario 
26 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų D. L. K. V. Lietuvių

kos prezidentu, prieš 10 me
tu Chicagoi miręs dr. Kazys 
Grinius. Minėjimas sureng
tas Urugvajaus Lietuvių Dr. 
K. Griniaus Draugijos pir
mininko. politinio emigran
to Juozo Babiliaus naujuose 
namuose. Pargue Foresti, 
Las Pisdras. Į jį atsilankė 
nemažas būrys tautiečių.

Po gardžių pietų kalbėjo 
Dr. K. Griniaus Draugijos 
sekretorius Al. Gumbaragis, 
ūkininkas St. Paulauskas, 
politinis emigrantas (soci
aldemokratas) O. Mačiu
laitis ir šių žodžių autorius. 

A. Gumbaragis savo kalKlube. 447 Central Stteet. k . , v •Kalbės Petras Viščinis, b?Je aP'bud'"°A K Gn 
smau= asmenį, jo nenuilsta

nui.
valdvti paskyrė kunigaikšti 
Narimanta, vėliau kunigai
kšti Aleksandra. Tik kai 
Kekisalmi pilies valdovas 
su Gediminu Viipurvje pa
darė taika, pietinė Karelija 
vėl grįžo Suomijos val
džion.

NUKENTĖJUSIEMS 
NUO NACIŲ

Laisves Varpo radijo pro-, . T- * i •t . ma kovą del Lietuvos lais-gramos vedeias. Menines ____ _.,.i______
programos atlikti atvyksta vės ir nepriklausomybės.

S. Paulauskas, buvęs Lie
tuvos gusarų pulko kareivis, 
orisiminė, kaip jie fašistinių 
karininku 1926 m. gruodžio 
17 d. naktį apgaulingu bū
du buvo išvesti į gatvę, kaip 
iu nulko vadas Plekavičius, 
kain Judas Kristų, pabučia
vo kas trečia kareivi, saky
damas, kad Kaune pilna ko
munistu, kurie kėsinasi į

---------- I ietuvos nepriklausomybę
Dvi gatvės Lietuvos vardu ir ios teisėta vvriausybę.

Žurnalisto Alg. Gustaičio Tr O. Mačiulaitis pasida- 
rūpesčiu miesto valdyba su- lino savo atsiminimais apie 
tiko dvi gatvi pavadinti: ta fašistu perversmą, dėl 
Lithuania Drive ir Lithua- kurio ir jam teko Lietuvą 
nia Place. Jos yra puikia- apleisti.
me Granada Hills rajone. šios korespondencijos au-

iš Bostono Onos Ivaškienės 
tautinių šokėjų sambūris. 
Tai bus reta proga Lovvellio 
ir apylinkių lietuviams, gal 
daug kam pirmą kartą, pa
matyti šią vieną iš geriau
sių lietuvių šokėjų grupių.

Lovel iškis

LOS ANGELES, CALIF.

Jungtinin Tautu Komisa
ro Pabėgėliu Reikalams iš
taiga New Yorke nraneša. 
kad parpiškimus dėl atlygi
nimo nukentėiusieii nuo na
ciu dėl tautybės gali paduo
ti ir tie. kurie 1953 metais 
spalio 1 d. jau buvo išemi
gravę. bet dar nenuėjo nau
jos pilietvbės. šiuo atveju 
tik oilietvbės i a keitimas 
panaikino tremtinio teisę.

Pareiškimus-anketas ga
lima brauti BALU o centre, 
bet jas užnildžius reikia 
siusti ne i BAT o i U. N. 
H. C. R. Indeninification 
Fund šiuo adresu.

Palak dės Nations 
Genevė. Sr.itzerland

Anketoms n;.duoti termi
nas—iki 1961 m. gruodžio 
31 dienos

Anketos <s\ :«s*omos Že
nevoj (Gen-ve> specialioj 
komsijoi. ku s; laro or
ganizacijų. 1< : i a? pabė
gėlių reikalaut? ir V. Vokie
tijos feder. j'nės valdžios 
atstovai.

BALFo Centras

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis y. toks:
J. Venck“nas,

1. Raewell Cresceiit 
Orbiston. Bellshill 

Lanarkshire. Scotland
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Aukokim Tautos Fondai
„ . . , « i , . . I Spekuliacija butais ir
Sniečkus moko koichozinin- nemalonios paikos

kus ukinink&uti
„ . . , ' Nuošaliai nuo visu butu

(E) Lietuvos kompartijos sjiV1^y Lietuvos miestuose 
centro komiteto pirmasis miesteliuosc klesti
sekretorius A. Sniečkus, spe-

ilga kalbą, kurioje kolcho- 
zininkams ir sovchozinin- 
kams davė eilę “pamokslų” 
ir papeikimų. Pradėjo nuo 
to, kuo galima pasigirti, bū
tent kad respublika viršijo
mėsos ir pieno paruošų pla- jr statybinė medžiaga
nūs. bet tyliai apėjo faktą. savoms pfįv čioms statv- 
kiek daug prie to pasiekimo bomg
piisidėjo privatiniai kolcho-
zininkai. Pripažino, kad Seka užsienio spaudą

Lietuviai! j Jūsų aukos, karštai tikėda
mas, kad laisvėje gyvenąs

Mūsų brangioji tėvynė be^uv^s dar nepalūžęs ir 
Lietuva ir šiandieną šventai ^_s kovą už brangios tėvy- 
tiki, kad laisvasis pasaulis, laisvę, iki išauš jai lais- 
matydamas pavojų ir savo ves Obojus.
laisvei, padės mums kovoje _ x

pavergėją — Sovietų Tautos Fondo Valdyba 
iš-!

nepriklau- Aukas siųsti:
namelį) mokamos didžiulės som; £•. _ Lithuanian National Fund
kompensacijos. —Daugelis Šiandieną tautų apsi- 233 Broadvvay, Room 3012 
naujų savų nameliu savinin- ri‘ienJimo klausimas via la- ^ew York g jj. Y.
kų nervuojasi, kad Įstaigos bai g>'vas. aktualus. Mes --------------------------
ateitvje gali pradėti nuodu- matome vieną po kitos be-
gnia'i tikrinti, iš kur gautos sikuiiancias valstybes Afri

koje, kur tautos dar mažai 
paliestos civilizacijos ir val
stybiniam gyvenimui men-

VLIKo PRANEŠIMAS

Prezidentui ii- vyriausy
bei Brazilijos Respublikoje 

kai pribrendusios. Dar nese- j pasikeitus, buvo pastebėtas 
niai Jungtinių Tautų foru- politiniu nuotaikų pakiti- 

. . "Brazi-
tos

PARODO SAVO KELIĄ

Milžiniška raketa, lekianti 
5,000 m>liu. turi galingu 
blikčiojinio įtaisus. kurie 
apšviečia jos skridimo kelią 
ir todėl ją lengviau sekti, 
kur ji lekia ir krenta.

NE VISAI TAIP

K u m p užkurius Meredith 
VVilson, atrodo. nevisai pa
tenkintas 7 metų Ronnie 
Houard grojimu. Ronnie 
vaidina švepluojantį vaiką 
to kompozitoriaus filme 
"Muzikos vvras.“

plenumo sesijoje Maskvoje Sovietiniai propagandi- me Nikita Chruščiovas iste- mas. Pagal gautus iš 
aštriai buvo kritikuojamos jiįnkai, pasirodo, labai stro- riskai šaukė, kad būtų už- lijos tikrus pranešim 
kai kurios 1 espublikos už pįaj seka užsienio lietuviu baigtas kolonializmas. Bet
menką glūdų gamybą jų spaudoje tiipstančius atvy-! tą teikė kitiems, o ne sau. 
tarpe ir mūsų respublika, kusiujų iš Lietuvos pasako- Tačiau jis pakankamai 
Per dvejus metus~ pasėlių jįmus apįe padėti Lietuvoje vaizdžiai parodė laisvajam 
plotai padidėję lo7,000 ha, jj. atskirus reiškinius. Pro- pasauliui, kad neturi pamil
ai ha . O vis tik grūdų pagandininkai išiankioja
derlius 1960 metais buvo ypač visus aiškius netikslu- 
mažesnis, negu 1959 metais mUs, ar perdėjimus ir pas- 
. . . Sniečkus barė Įvairius kiau skelbia: Matote, kaip

sti naujausio ir žiauriausio 
kolonializmo Europoje, ku
ri Įvykdė Sovietų Sąjunga.

, . , Laisvojo pasaulio lietu-
žemės ūkio srities pareigū- -meluoja užsienio lietuvių viams kovoje prieš tėvynės 
nūs ir suvertė jiems visą spauda.” Tikrovėje tai da- pavergėją vadovauja Vy- 

žnai yra kabinėjimasis prie
neesminių smulkmenų.

Brakonjeriams gera

Žemės ūkio mašinos blogos! Kai gyventojų aprūpini-1 svarbūs ir sudėtingi.
ir nepaprastai greit genda m.a> kal Kallal‘? Produktais Sėkmingesnei kovai vesti

- - -b. “«? no!malui- >’ ■ to’ val' v.a 1 eikalingi ii- pinigai, ku-
, ,Llet-UT a ™ a a-Sk?r ka!n“S a^tOS-- 1mt‘ rių didžiąją dalis eina 

darbuotojai skundžiasi, kad dziokhniai ir zuklimai bra- k priemonėms

teikiamos žemės ūkio maši
nos esančios blogos kons
trukcijos ir nepa prastai ne nelegaliai žuvis artimuo- 
greit genda. O sugedusias se miestuose parduoda la- 
mašinas vėl sunku greit re- bai pelningai. Yra visa eilė 
montuoti, kai nėra atsargi-i specialistų spekuliantų, ku
rių dalių. Daug darbų reikia rie tik šiuo verslu užsiima, 
atlikti rankomis, kai nėra 
mašinų.

kaltę už visas negeroves 
nė žodeliu neminėdamas ti
krąjį kaltininką: sovietinį 
režimą, kolchozinę tvaiką.

l iausiąs Lietuvos Išlaisvini

pranešimus
naujos politinės nuotaikos 
Įtakoje tenykštė vyiiausybė 
gali siekti nustatyti palan 
kesnius santykius su Sone
tų Sąjunga ir kali eiti prie 
Lietuvos, Latvijos ir Essti- 
jos pasiuntinybių diploma
tinio statuso Brazilijoje su
siaurinimo arba net panai 
kūlimo.

Ši komunikatą skelbiant 
Lietuvos, Latvijos ir Esti-

ALT prašo pagalbos

Pacenko koliojasi, ir 
spekuliuoja . . .

mo Komitetas (VLIKas). jos pasiuntinybių Brazilijo- 
Jo tikslas—laisva Lietuva, je diplomatinio pripažinimo 

kovos būdai labai sunkūs, susiaurinimo klausimas te-

Visur smūtkus vargus kenčiam 
Ir ligas sunkias jaučiam.

Kt istijonas Done laitis 
(gyveno 1714-1780 m.) sa
vo Metuose vaizdžiai apra
šė baudžiavą.
Žinok juk, kaip ponpalaikis 

rods juokiasi būrui
Bei savo pusgyvį padoną laiko 

per šunį
Ir, kad būt valia tuojau ji visą 

suėstų. . .

J. Chodzkis (gyveno 
1777 - 1851 metais) savo 
Mužikėlio giesmėj rašė: 
Ponas turi auksą am kojų ant

pirštų,
Aš lx? skatiko gyvenu ir mirštu.

A n. Klementas (gyveno 
1756-1823 metais) viename 
savo eilėraštyje taip supos- 
mavo:
Tiek daug netiesos tautoje at

sirado,
Kad žemdirbį pirštais kiekvie

nas jau bado.
Dvasiškis ir ponas, nuplikęs ba

joras,
Išpuikę, žmogum jo laikyt ne

nori.
S. Valiūnas (gyveno 1789 

-1831 metais), Birutės dai
noje prisiminęs senesnius, 
nebaudžiavinius metus, sa
kė:
Ten, kol laimingos buvo dienos 

mūsų.
Kol buvom ponais Lietuvos.

Kuršių ir Prūsų.

L. Rėza (gyveno 1778- 
-1840 metais) vienoje savo 
eilių išsitarė:
Išeis į baudžiavatę 
Į margąjį dvaratį,
Paliks mane beverkiant.
Už girnelių bestovint.

O štai didysis Poška (gy
veno 1757-1830 metais) jo 
garsiame veikale Žemaičių 
ir Lietuvos Mužikas apie 
valstiečio likimą taip pasi
sakė:
Pons mūsų, norėdams padau- 

gint turtų.
Tą kart. kada aš verkiu, pasida

ro kurčiu;
Kaipo gyvulį savą tik dėl darbo 

augin;
Kas metą vis mokesnius ir la

žą padaugin.
O kur dar mūsų mylimas 

dainų dainorius AntanasC
Strazdas-Strazdelis (gyve
no 1763-1833 metais), dai
navęs :
Ateina urėdas 
Ir paskui tijūnas 
Dominyko nabagėlio 
Dreba visas kūnas.

Senatorius Thomas A.
Kuchel įnešė į senatą šito
kią įezoliuciją (S. Con.
Res. 12):

"Kadangi komunistinis reži
mas neįsigalėjo Lietuvoje ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose. Esti
joje ir Latvijoje, legaliu demo
kratiniu procesu; ir

Kadangi Sovietu Sąjunga 
užėmė Lietuvą. Estiją ir Lat
viją karine jėga; ir

Kadangi Pabaltijo žmonės, 
lietuviai, estai ir latviai. esą ko
munistu kontrolėj, buvo ir yra 
didele dauguma antikomunis- 
tai; ir , . . .

Kadangi lietuviai, estai ir lat- įeikalų komisijai ap-
viai trokšta, kovoja ir miršta svarstrti. Panaši rezoliucija 
už savo tautinę nepriklausomy- ?ia
bę; ir ,

Jungtiniu Amerikos Amerikos Lietuvių Taiy-

baltijo Valstybių klausimą 
Jungtinėse Tautose ir prašytų, 
kad Jungtinės Tautos Sovietų 
pareikalautų (a) ištraukti So
vietų kariuomenę, agentus, ko
lonistus ir kontroles iš Lietu
vos. Estijos ir Latvijos, (b) grą
žintų visus pabaltiečių tremti
nius iš Sibiro, kalėjimų, vergų 
darbo stovyklų; ir pagaliau te
būnie

Nutarta, kad Jungtinės Tau
tos savo priežiūroje pravestų 
laisvus rinkimus Lietuvoje. Es
tijoje ir Latvijoje.’*

klausimas
bebuvo svarstymų stadijo
je. Svarbu, kad visų kraštų 
lietuvių bendruomenės, po
litinės, t eliginės, ekonomi
nės, kultūrinės ir kitokios 
organizacijos, o taip pat ir

naudo Pavien‘a^ asmens, tuoj siųs
tų telegramas ir laiškus oro

vergtą Lietuvą lietuviškai pa^U' , ... TAxrrrk
Romos, Madrido lr Vatika- „*>. „E„kkc!!C"C,Ja:,,JAN1° 
no radiofonais. Okupantas tjU aukosi Brazilijos pie- 
labai bijo tiesos žodžio iš Zlf^en^ui- Biazil, aiba 
laisvojo pasaulio ir Įvairiais i J° Ekscelencijai 
būdais prieš žinių siuntimą
kovoja. Tačiau nei grasini
mai nei bausmės lietuvio 
nuo žinių gaudymo neat- 

Reiškia, okupantas

o

nėra normalus, iv. be to, val
diškos kainos aukštos, me
džiokliniai ir žukliniai bra- 
koniėriai turi galimumą pla- 
ciai pasireikšti. Jie savo RADUUI. VLIKas 
zveneną ir sugautas kernu- jasJ žinių perdavimui j pa

Rezoliucija ----- 1._ _jieįuuuut

DR.
de atstovų rū-įteikta ir 

mams.
AF0NS0 AVIN0S 
MELLO FRNCO, Brazilijos 
užsienio reikalų ministeriui, 
Rio de Janeiro.

Telegramose ir laiškuose 
prašyti nepripažinti Sovietų 
Sąjungos okupacijos Lietu
voje ir toliau tęsti suvereni
nės Lietuvos Respublikos 
atstovybės ir konsulatų pil
no statuso pripažinimą.

Telegramas ir laiškus ge
riausia būtų surašyti portu
galų ar prancūzų kalbomis. 

VLIKo Prezidiumas

Lietuviai stalo teniso 
nugalėtojai

Kaukaze Baku mieste bu- 
, vo Sovietų Sąjungos stalo į

Mariampolės linų teniso rungtynės, kurias lai- , 
mėjo lietuviai — Vilniaus 
universiteto studentė Nijolė 
Ramanauskaitė ir gydytojas 
Algimantas Saunoris ir tuo 
būdu jie dabar yra visos 
Sovietijos stalo teniso čem
pionai.

Grupė
fabriko darbininkų pasis
kundė viešai, kad fabriko 
diiektorius grubiai elgiasi 
su darbininkais, vadinda
mas juos tinginiais, apsilei
dėliais ir dar tirštesniais 
žodžiais. Kai juo susidomė
jo atitinkamos Įstaigos, pa
aiškėjo, kati jis, panaudo
damas savo padėtį, speku
liuodavęs spaliais ištisomis 
tonomis. Bet kitos Įstaigos, 
pavyzdžiui. Lengvosios pra
monės ministerija, neatsiun
tė revizorių ir net i laiškus 
neatsakė. O Pacenka dar ii 
dabar tebeinąs pareigas. .. 

Daug nelaimių
I.ietuvos Įmonėse būna 

tiek daug nelaimingų atsi
tikimų. kad Vilniaus “Tie
sa” tam reikalui paskyrė 
net vedamąjį. Daug kur ne
skiriamas reikiamas rėme- 
sys daibo apsaugai. Ypač 
elektros Įrengimų srityje 
būna daug nelaimiu dėl su
gedusių laidų ir panašiai.

Šiaudai blogi

Pereitų metų derliaus 
šiaudai kolchozuose ir sov- 
cb ozuose esą tokie blogi, 
kad galvijai jų visai neno
ri ėsti. Dar būtų išeitis, jei 
butu galima šiaudus susmul
kinti, bet tam dažnai trūk
sta mašinų.

Kokių kolchozų yra
Iš žemės ūkio darbuotojų 

pasitarimo Kaune paaiškė
jo, kad yra eilė kolchozų, 
kur dar ir dabar gaunama 
tik 6-8 centneriai grūdų iš 
hektaro.

Pakalbinkim draugue ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį. ’ Kaina melams tik $4.

JAI MALONI ir ĮDOMU

Dnnna Ziegler. 5 metų 
amžiaus. Atlantic City, N. 
J., susidraugavo su balan
džiais. Kai ji pabėrė lesalo 
sparnuotų draugų (apačio
je) tuoj padaugėjo.

nėra nei taip galingas nei 
saugus, nes dreba dėl pra- 
siveržimo tiesos žodžio gim
tąja kalba—lietuviškai. Pa
skiausios žinios patvirtina, 
kaip per minėtas radijo sto
tis žinių siuntimas lietuviš
kai yra godžiai klausomas 
ir nepaprastai vertinamas. 
ELTOS BIULETENIAMS. 
VLI Kas informacijos tikslu 
leidžia Eltos biuletenius lie
tuvių, anglų, vokiečių ir ita
lų kalbomis. Tie biuleteniai 
yra siunčiami svetimų kraš
tų politikams, žurnalistams, 
mokslininkams, visuomeni
ninkams, spaudai ir kt. Tie 
biuleteniai yra svarbūs, la
bai vertinami ir daug prisi
deda prie laisvinimo kovos. 
RADIJO SEKIMĄ STO-

Kadangi Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė palaiko 
diplomatinius santykius su Pa
baltijo tautomis. Lietuva. Esti
ja ir Latvija ir pakartotinai at
sisakė pripažinti jų pagrobimą 
ir jėga ‘'inkorporavimą“ į So
cialistines Sovietų Sąjungos re
spublikas: todėl tebūnie

Nutarta, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių Senatas ir At
stovų Kūmai prašytų Jungtinių 
Valstybių prezidentą iškelti Pa-

mOA —L LL_ L.TTJ

Baudžiava Lietuvoje
J. VLKS

ba ragina visus savo sky
rius ir kitas organizacijas 
bei atskirus asmenis siųsti 
senato ir atstovų rūmų už
sienio raikalų komisijų na
riams rezoliucijas, laiškus, 
kad jie tą rezoliuciją ko 
greičiau pasiūlytų senato ir 
atstovų rūmams svarstyti.

Raginama klabinti ir sa
vo valstijos senatorius bei 
kongresmenus.

L . “r? _ .'T.'TU l ' Tr''
Man neduoda poilsėlio,— 
Leiskis, saule, tekėk, mėnuo,. 
Duok man šventą vakarėli. 

Panašių dainų buvo gau-
Prieš šimtą metų, 1861 m. O ir tų ponų būta daug kil- su, kurios skatino Lietuvos 

vasario 19 d. Lietuvos žmo- me nelietuvių arba jau nu- .žmones baudžiavą, kaip 
nių pastangų ir kovų išda- tautėjusių lietuvių. Tai juo piktą, išgyvendinti. Tai ro 
voje Rusijos caras okupuo- labiau jie nesivaržė su bau- kad anais metais Lie 
toje Letuvoje panaikino džiauninikais. tuvos žmonės nebuvo kokie
baudžiavą. Taigi praėjo 100; Lietuvos žmonės savo žo- tamsūnai . -Jie suprato savo

ČIAI. VLIKas išlaiko radijo metų, kaip baudžiavos jun- dinėj kinyboj: patarlėse, padėt', jautė jiems daromas 
sekimo stoti, kurios pagal-į gas buvo panaikintas Lietu- sąmojuose, dainose smel kte skriaudas ii jų išnaudojimą.
ba tuojau sužinome kiekvie-voje. ' smerkė baudžiavinę san-
ną svarbesni įvyki paverg-1 žmonijos gyvenimo am-1 tvarką ją visaip piktai pa- 
toje Lietuvoje. Tomis žinio- ’ sąrangoje vergija, bau- i šiepdami.
mis ne tik mes pasinaudoja- j džiava tai juodas istorijos 
me, galėdami skubausiai at- iapas. Baudžiava nebuvo 
sakyti i pavergėjo melus, kurios nors vienos valstybės 
bet ir mums draugingų ar tautos išradimas, bet visų 
kraštų svarbios institucijos išgyventas sunkus laiko 
bei Įtakingi asmenys. Ši mū- tarpsnis.
sų kovos priemonė yra irgi Vienur tos baudžiavinės 
labai efektinga ir taikli. prievolės buvo lengvesnės,

VLI Kas kovai už tėvynės švelnesnės, kitur šiurpesnės, 
laisvę pinigų iš svetur ne- žiauresnės. Lietuvoj jos bu- 
gauna. Tik laisvajame pa- vo ypač sunkios, 
šaulyje gyvenąs lietuvis sa- Carinė Rusija, okupavusi 
vo dosnumu turi tuos pini- Lietuvą, ir jos valdžia bū- 
gus sukelti. dama netikra dėl savo pa-

Tautos Fondas, kaip dėties, papirkinėjo Lietuvos 
VLIKo padalinys, įūpinasi stambiuosius žemvaldžius- 
sukelti lėšas, kad kova už -didikus suteikdama jiems 
laisvę būtų tęsiama ir stip- daugiau visokeriopų leng
vinama. Todėl ir šiais me- vatų ir nepaisė jų sauvalia- 
tais Tautos Fondas laukia vimo su baudžiauninikais.

Iki šių dienų iš baudžia
vinių metų yra užsilikusi 
žmonių sukurta daina:
Ateina ponas 
Kaip šėtonas.
O tijūnas 
Kaip perkūnas.

Aš tą poną 
Malte malčiau,
O tijūną 
Grūste grūsčiai).
Per sietą kaulelius 
Išsijočiau,
Vėtrelė pelenėlius 
Išnešiotu.

Te meto Lietuvos šviesu
liai taip pat savo kūriniuose 
vienaip ar kitaip smerkė sa
vų žmonių išnaudojimą, jų 
niekinimą. Tokių Lietuvos 
šviesūnu. smerkiančiu bau- 
džiavinę santvarką, jau bū
ta septynioliktame amžiuje. 
Ana, Mažvydas, dar šešio
liktame amžiuje išleidęs 
pirmą spausdintą knygą— 
eiliuotą katekizmą, ispėjan 
čiai ponams rašo:

' Ak ponai, klausykit ir perma 
nykit

Balsus tuos jūsų žmonių išgir
skit

j 1608 metais miręs M. Pet
kevičius savo eiliuotoje iš- 

O štai anų metų užsiliku- leistoje knygoje pasakė: 
si Žemaičių daina: , Visur neprietelius turim.
Pikti ponai ir urėdai Nuog visur spaudimą regim,

Arba dar jo posmas, bū
tingas ne vien aniems bau
džiavos metams, bet ir da
bartiniams kolchozų lai
kams:
Atvažiuoja kunigėlis.
Valgo pietus iš vištelių.
Keptų ir išvirtų.
Ir urėdas ne taip piauna,
Kai paklanų gaidį gauna.
Ne taip randas lupa.
Trumpai sakant tai gastinčius 
Daktarui, ponui ir lesvinčiui 
Vanagams Dievo.
Biedni jūs. žmones, nedalioj 
Sunkioj būdami nevalioj.

Ne sau jūs žemę kilojat,
Negi sau pėdus nešiojat.—
Vis dėl ponų prociavojat.

Jum tik juoda duona krimsti. 
Karčias bėdas tankiai kęsti.

Tokių ir panašių ištraukų 
mes dar galėtume paimti iš 
Ivinskio, S. Daukanto, M. 
Akelaičio, A. Baranausko 
ir kitų raštų, kurie savo kū
riniais rausė baudžiavinės 
santvarkos pagrindus ir kar
tu carinės Rusijos okupaciją 
Lietuvoje, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, dilino.

O kodėl mes čia tuos mū
sų šviesuolius prisimenam, 
pakalbėsim kitą kartą.
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Maikio su TčvnĮ
DANIJOJE

GYD. VL. K.

porą pilių ir gražų jūros pa
kraštį, nutariau autobusu 
pasidairyti po pietinį Sei- 
landą; ypač, kad autobuso 
mai-šrute buvo numatyta 
aplankyti “tipišką danų far
mą.” Keliai čia geri, asfal-1 
tuoti, neperplatūs, nes darai 
laivais,” t. y. amerikoniš-

ramus jis dabar.
Ir muziejų čia gausybė.

Danijoj labai mėgiami Apžiūriu tik vieną meno 
valgyti sumuštiniai (buter- muziejų, kitus palikdamas; komis mašinomis dar kaip 
bi odai-senvičiai arba daniš- “kitam kartui.” Tai Glvpto- įv nevažinėja. Iš vokiškų 
kai smonebrod). Juos gali- teka—Carlsbergo alaus bra- didžiausios yra Mercedes ir 
ma gauti restoi anuose ai varo savininko įsteigtas ir Kapitan; joms vietos užten- 
užkandinėse (kafeteri jose) visų Carlsbergo alaus mėgė- ka. Kas kita autobusu siau- 
bet kuriuo laiku. Kateteri- jų išlaikomas meno muzie- rais keliais laviruoti, ypač, 
jos sumuštinius sudeda pa- jus. kad mūsų vadovas ir šoferis i
traukliai į langą, tuo suma- Didelis, tiuputį netvar- labai diaugiški ir nori mus 
sina praeivius ar turistus kingas muziejus, su oranže- Į pavežioti šiauriais žvjtuo- 
jų paragauti, ypač prie rija viduj, kurioj skulptūrų tais lauko keliais. O Danija 
alaus stiklo. O kafeterijos pi įstatyta. Svarbiausios iš nėra jau tokia plokščia, ko- 
Danijoje dažnai puošnesnės jų Rodino Mąstytojas; jo kia buvau įsivaizdavęs. Vie- 
už mūsiškius restoranus:1 įsimylėjėliai marmure. Ne- na kita pakalnė, mažas eže- 
moderniškai įi engtos, daž- maža ir danų skulptorių liukas, pušų ar buko miš- 
nai paskiromis lempomis į darbų, kurių žymiausias bu- kai (pastarieji sudaro 10'Į 
apšviestais stalais, gausus įvo Thorvaldsenas (jam net viso Danijos ploto) baltuo- 
bufetas, na ir televizija. To- [atskiras muziejus paskir- ją ūkio pastatai palieka ma- Bulvi,a Jona- 

, kiose užkandinėse parda-!tas). Man daugiau įdomu lonų įspūdį, 
vir.ėjami įvairiausi gėrimai į pamatyti moderniųjų tapy-i Vadovai—gidai čia pilni

(Tęsinys)

Dl RANTE PATENKINTAS

Sa\o ypatinga no. imi ir išsiskiriančia vaidyba pagar
sėjęs aktorius Jini'uy Durar.le 6S -jo gimtadienio pro
ga is naktinio klubo šokėjų gauna po bučki.

y r
INU. V V-;LATAS JLŠKO

gydytojas, 
ir Veronikos sūnus. 
Daiginienė Petrė.

nuo alaus iki šampano. (Jei 
neskaityti publikos jūrinin
kų smuklėse, neatsimenu 
pastebėjęs girtų žmonių).
Gardūs, bet keisti tie daniš
ki sumuštiniai iš karto: 
sviesto, mėsos ar žuvies ant 
jų daug, o duonos viena plo
na riekė—dažnai “pumper-

.. i,-* • .nikelis.” Sumuštinių rūšių—A uu, Maik! Atėjau kalnia Ameriką 8.umoja ' ,abai d Vienas restora. 
pasikalbėti su tavim apie belgams ir smeiKia Jungti-i fas -oarsus ” kad jis turįs 
šio svieto marnastis. nes Tautas, ypač jų geneia-! sumdštinių. Alus

—O ką reiškia “mamas- Imi sekretorių, atsiėmė duo- ” t vtis,” tėve? tą jam savu pripažinimą. > no^ p^nti nepb
tai visokie dzivo- Gal pasmauks ir is -Jung- Mokesčiai kaip svaiga- 

liorgai, Maiki. Ve, gazietos tinių Tautų oi ganizacijos. jam ^jp jr rūkalam aukšti, 
rašo, kad Bumbabumba, aiy -*u, tai ko \aije\oja pagal danus, šie mokes- 
kaip ji ten vadina, jau ne- ta Maskva. Juk ji pati dau- jaĮ. aukštesni Švedijoj, 
beburnba daugiau. giau žmonių nugalabijo. Kopenhaga grąžus mies-

—Ne Bumbabumba, tėve,' —Tas tiesa, tėve: bet ji tas parkai, karališkos pilys, 
bet Lumumba. galabijo ir tenegaiabija tik jūmai, plačios alėjos, siau-

—Na, tai kas jis toks per tuos, kurie su ja nesutinka, catvelės. Dviem parkais 
o Lumumba buvo jos drau- ypatingai susižaviu: prie 

is buvo naujos Kongo gas. Jam padedant, ji tikė- j)at uosto (Langelinie) esąs, 
valstybės neva tai rinktas; josi Konge įsigalėti ir is te- parkas su senovės fortifika- nių nuolatinę parodą 

jc-’ • • • --- ----- ardomaia..............................................- " ---- * —

vienas?

kg ži Iri BlėstiI'----

Dima Jonas, Mikalojaustojų kūrinius. Nemaža ank- informacijos ir greiti juo- 
styvų Gauguin’o darbų (jis kauti apie viską, daugiausia 
buvo vedęs danę), puikus C. apie savo kiaštą ir žmones,
Courbet autoportretas, Re- 0 taip pat apie savo kaimy- 
noir “Jaunos mergaitės so- nus švedus (apie tatai ve
dė’’ ir kiti jo tipingi kuri- liau). Ir šioj kelionėj mūsų 
niai Cezanne “Besimau- gidas buvo nepailstamas in- 
dančios moterys” (kartą fomiuotojas apie pakelės 
Paryžiaus kritikas taip pa- į ž ymybes (pravažiavome
reiškė apie jo kūrybą: “Kai vieną iš moderniškiausių 
vaikai žaidžia su popierių ir kooperatinių pieninių visoje Labunskis Alfonsas, 
kreida, jie geriau padaro.”) i Skandinavijoje). Už Ko-'””1“
Daug darbų Manėt, Degas penhagos daug mažųjų dar- 
—pastarojo daug mažų žų, dažnai su altanka ar net 
skulptūrinių figūrų. "Y ra mažu mediniu nameliu, kur, 
žmonių ir menininkų, kurie miestiečiai dai-žininkai pra-!Pocius Juozas, Kazimiero s 
įsivaizduoja, kad Picasso leidžia ištisus savaitgalius. )9ū5 m > dingęs karo i 
nemoka ar nemokėjo piešti, i Tie maži žemės sklypai pri- 
Šiame muziejuje išstatytas klauso miestui ar valstybei; 
labai jauno Picasso (berods mėgėjai daržininkai juos 
jis neturėjo nei 20 metų tuo tegali išsinuomoti. Tokių 
laiku) atliktas “Ispanų da- daržų-sodų iš viso esą Dani- 
ma su krinolinais” yra por- joj 600,000, iš kurių apie 
treto šedevras. 100,000 yra miestiečių “ko-

Aplankiau ir danų dirbi- lonijų” daržai
“Den žemės

Leono Adomavičienė Ona, vyras Jonas, 
t! u k tery s Bronė. Marytė ir Sta
sė, gyveno Pittsburgh, Pa.

sūnūs. Bagdonavičius Romualdas, gim.
Draugelis Eliziejus, gydytojas, Kaune 1929 m.. Jono ir Marijos 
žmona Julija, vaikai Birutė-Ma- sūnus, po karo išvykęs i Škotiją, 
rija, Gediminas, Kęstutis ir Vy- Baranauskas Stasys, Boriso sn. 
tautas, gyvenę Pilviškiuose, Vii- Gaidelis Juozas, Juozo sūnus,
kaviškio apskr.
Ežerskis Jonas iš Židikų, gyve
no Aurora. 111.
Kireilis Jonas.
Kondratas Juozas, Adolfo sun.

Vili.^ ir
Vladas, Liudviko sūnus, gyveno 
Roekford, III.
Narkevičienė-Sauleviėiūtė Vero
nika.

ūnus, 
metu.

Samoškaitė -Julijona. Juliaus 
duktė, gim. Mažonų km. 
Sartauskaitė-Kiaulėnienė 
liną iš Janapolės par.

gimęs 1925 m. sausio 25 d. 
Grinevičius Bronius, Prano sū
nus. gimęs 1921 m, Mikalinoj 
Kabučių km. Veliuonos vi., Kau
no apskr.
Lušienė Teresė ir jos dukterys 
Aldona, Renė ir Teresė. 
Markevičius Pranas (Markie- 
vvicz Krank), Adomo sūnus iš 
Žiežmarių, gyveno Los Angeles, 
Calif.
Pavilionis Antanas ir žmona, 
gyveno Šuo Paulo, Brazilijoj, 

į Ražas Pranas, Jokūbo ir Onos 
Karo- sūnus, iš Meželių km., Tauragės 

apskr.
Širvinskaitė Bronė, Stasė ir, Trumpis Kazimieras, Stanislova 
Vanda, Antano dukterys iš Bai- sūnus.
ninku m.. Ukmergės apskr. Ukrinus Petras, kilęs iš Telšių

įSitkauskaitė Gerfė, išvykusi iš apskrities.
ūkyje dirba tik 1 Mariampolės.

Šlefendoraitė Onadiktatorius. šėlo tenai apie nai piešti savo aruomąją cijų grioviais ir karališkas į Permanente.” Kaip žinoma, 17G iš keturių su puse mi-:sleren< 
mėnesius. Trempė ir žu- propagandą toliau; tikėjosi parkas aplink Rosenborg i danų baldai yra patys mo- lionų visų gyventojų. Iš Da-;kaimo- 
visus, kas jam nepritarė. į visą Afrikos kontinentą už- pju Pirmasis gal gražus dėmiausi (ii gražiausi) pa- niios ploto 16.619 kvadra- šlefent

du
dė

iš šakvyčio į čiuose. 
t

Į Žvinys Alfonsas, gyvenęs Anyk-

de visus, kas jam nepntare. visą aiiikos Kontinentą uz- pilį. Pirmasis gal gražus dėmiausi (ir gražiausi) pa- nijos pl 
Pagaliau buvo pašalintas ir valdyti ir išstumti iš tenai dėl to. kad tada buvo ruduo šaulyje; ir kitas pritaikomas tinių my 
uždarytas kalėjiman. į visus europiečius. Bet šitie su auksiniais lapais, su sau- menas pas juos stovi labai kolimett

i Ieškomiem arb-i apie juos ži-
(ir gražiausi) pa- nijos ploto 16,619 kvadra- šlefendoras Mart>nas ir Myko-’ nantieji maloniai prašomi atsi

jas iš šakvyčio km. , liepti:

—O kur tokia karalystė Jos planai buvo 
yra?

—Kongo kraštas vra Af-

sugriauti. lės spinduliais besisukan- aukštai.
Iki šiol ji dai niekur nebuvo čiais per didžiulius medžius reikmenys stilingi ir puoš- 
gavusi per galvą taip skau- rudens vienatvėj. Antys nar- nūs: indai, stalo įrankiai:

riių (arba 43,042 kv. 
kolimetių) tik % žemės tė- 

Įvairūs gyvenimo ra dirbamos. Bet danai pa-
Tiškevičiūtė Imaculata ir lzalx?- 
lė iš Kretingos.

gamina maisto produktų 
tiek daug, kad jie sudaro

Abramaitis Jonas 
lumbus. Ohio.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

gyveno Co- 41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

įikoje, tėve. Pirma Kongą džiai, kai}) dabar gavo At- do šaltame vandenyje; pra- stiklas vilioja akį. Neatsi- didžiausią eksporto dali, 
valdė belgai, jis buvo Belgi- rikoje. tėve, kodėl einanti porelė bučiuojasi. . . lieka ir Įvairūs audiniai, pa- nors grūdų jie patys turi įsi-
jos kolonija. Bet ten, kaip Chruščiovas taip draskosi ir 
ir kitose kolonijose, prasi-, lėkia. . , . . .
dėjo bruzdėjimas už laisvę į —*daik, kai tu j džių eilės su gausybe rožių, 

, .. ! nū-o to, „a^vi- l-ac jurgjnų, saulėgi ąžų ir kito
kių gėlių.

■ Itosenborgo pilies parkas 
1 formalus—iškilmingų me

n belgai sutiko duoti Kon- 
gui nepriklausomybę. Bet 
kai belgai vienais laivais 
kraustėsi iš Kongo, tai ru
sai kitais laivais ir lėktu
vais skubėjo į Kongą.

—O ko jiems tenai rei
kėjo?

—Jie norėjo Kongą pa
imti i savo lankas. Ministe
rių priešakyj atsistojo Lu
mumba. kuliam rusai tuo
jau pasiūlė visokių savo 
“specialistų” ir ginklų. Kiti 
valdžios nariai pakrypo •’ 
Amerikos pusę. rorėdami iš 
jos pinigų ir maisto. Susida- 
įė klikos, prasidėjo riaušės 
ir skerdynės. Jungtinės 
Tautos sudarė tarptautinę 
kariuomenę tvarkai palai
kyti. Korgo prezidentas 
Kasavabu tada Lumumba 
pašalino ir sovietų “specia
listai” buvo iš Kongo išvyti 
Maskva pakėlė triukšmą 
p’ieš Jungtines Tautas dėl 
kišimosi į Kongo reikalus. 
Nuverstas Lumumba pradė
jo kui-styti amiiją prieš pre
zidento Kasavabu valdžią. 
Dėlto jis buvo areštuota- ir 
uždarytas kalėjiman. Aną
dien buvo paskelbta, kad jis 
su dvem buvusiais savo mi- 
nisteriais nutrenkė kalėjimo 
sargus ir pabėgo pavogtu 
automobiliu. Vėliau buvo 
pranešta, kad kaimiečiai su
gavo ji su sėbrais ir visus

viską žinai, tai pasakyk, kas 
galės iš tos painiavos išeiti? 
Ar neprasidės kartais Vai
na? Gal jau ir man reikėtų 
šoblę išgaląsti, ką?

Gali būti visko, tėve. 
Jeigu Jungtinių Tautų orga
nizacija pareikš savo gene
raliniam sekretoriui pasiti
kėjimą ir paliks ji toliau tas 
pat eigas eiti. tai Sovietų 
Rusija iš tos organizacijos 
gal pasitrauks, tada pasi
trauktų ir- kitos komunisti
nės šalys. Karo pavojus gal 
Mididėtų. Kaip dabar atro- 
lo .tai pirmiausia gali atsi
naujini vidaus kaias Kon
ge, kur yra daug Lumum- 
bos šalininkų. Jie turi savo 
ankose beveik trečdalį vi- 

-o Kongo. Nėra abejonės, 
kad Maskvos agentai kurs
tys juos už-Lumumba atker
šyti: žinoma, žadės it jau 
žada padėti. Bet jeigu priei
tų prie naujų skerdynių, įsi
kištų ir kiti. Tas galėtų 
Įžiebti naują pasaulinį , ka
rą. Bet aš sakau, kad galė
tų: tačiau tikėkimės, kad 
prie to neprieis.

—Maiki. r.ors aš geneio-

Gražus ir Kopenhagos 
■’iiemiesčio Fredriksbergo 

arkas. -Jų čia daug; ne tu
ristui juos visus matyti. 
Pats garsiausas pasilinksmi
nimo paikas Tivoli uždary
tas nuo nugsėjo vidurio—

puošalai 
Užteks miestų, muziejų.

Miestai mums, dabarti
niams miesčionims, įkyrūs. 
(Įdomu, kodėl net mūsų iš
mokslinti agronomai nekibo 
ūkininkauti Amerikoje?)

Pirnia šiauriniame Sea- 
lande (sala, kurioj via Ko
penhaga. Danija susideda iš 
Jutlandijos pusiasalio ir 
100 apgyventų bei 400 ne
apgyventų salų.) pamatęs

VĖL PAKLIUVO
—Jeigu tėvas tą komunis

tą susitiksi, tai pasakyk, 
kad tas jo “dainininkas” 
nutilo kaip Afrikos Lumum- 
ba. Apie tą septynių tonų 
“sputniką” ir patys rusai ne
nori kalbėti. Jie tik giriasi 
apie antrą paleistą sviedinį, 
kuris pasieksiąs Veneros 
planetą. Bet paleisti į pa
langes t akėtą vra vienas 
dalykas, o kitas dalykas yra 
gir kiai. Jeigu kalbėti apie 
karo ginklus, tai Amerika 
jau turi pasistačiusi tokių 
povandeninių laivų, kurie iš 
po vandens gali šaudyti į 
sausžemio miestus ir naikin
ti juos. Sovietų Rusija tokių 
Įrengimų neturi ir todėl ji 
Amerikos biiosi. Chruščio-
vas gali rėkti, grūmoti ir 

las. ale vistiek plaukai po batus nusiavęs stalą daužy- 
kepure šiaušiasi. Atrodo, ti. kaip jis andai Amerikoje 
kad ruskiai gerai prisiren- dai ė, bet kol visiškai iš pro- 
gę. Anądien iššovė i padan- to neišėjo, vargiai jis drįs 
ges 7-nių tonų sputniką su Ameriką užkabinti, 
keliauninku. Vienas komu- —Vot, Maiki, čia tu gerai
nistas man sakė girdėjęs jį nukalbėjai. Koman, už to- 

tris nulinčiavo. Maskva da- ’• padegė j rusiškai dainuo- kią krabrastį aš tau užpun- 
bar kelia didžiausi lerma. Ji JanC dysiu, i

Thomas Sargent. žmonos 
padedamas, gruodžio mėnesi 
buvo pabėgys iš Michigan 
kalėjimo, pabėgdamas jis 
sužeidė v ieną policininką. 
Dabar jis vėl suimtas ir 
įkištas i Memphis. Tenn.. 
kalėjimą.

vežti. Daugiausia danų be
kono, sviesto, sūrio, kiauši
nių tenka Anglijai ir Vaka- 
nj Vokietijai.

KAS DARYTI ILGAIS 
ŽIEMOS VAKARAIS?

Kad ilgi žiemos vakarai 
nebūtų nuobodus, skaitykite 

Su šia statistika būsiu nu- šia? Įdomias knygas-roma- 
važiavęs nuo- tiesaus kelio nus:
i daniška ūki. Bet tas ke
lias nebuvo toks tiesus. Iš 
apie 400,000 ūkių Danijoj

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi-

1200 yra dvarai. Ir galit >°.tas romanas iš politinių 
spėti, kur mus pirmiausia erni"ra,jtu gyvenimo, 263 
nuvežė—o gi į didžiulį dva- tPs’ - kaina 82.50. 
rą su dideliais raudonais
mūrais, šimtamečių medžių 
parku, apsigynimo grioviu 
su vandeniu ir kažkada pa
keliamu tiltu nuo priešo ap
sigini. Sekmadienio prieš- 

ietĮ viskas atrodo nerealu, 
mirę. iš kito pasaulio. Tik 
turistai su apaiatais nuot
raukas “šaudo.” Šis didikas 
turėjęs rūmus ir Kopenha- j 
goję. bet juos pardavęs ka
raliui : jie tebėra karaliaus 
rūmų dalis ir šiandie. Da
bartiniai šio dvaro ūkio pa
statai kiek toliau nuo ritmų.
Keletas darbininkų šį tą 
dirbinėja kieme. Mūsų va
dovas būtinai nori parodyti 
povus ar fazanus, bet anie 
nesiteikia pasiiodyti. Kas 
man tie povai, jei Danijoje 
vėl galima matvti gandrus 
ir girdėti jų kaleniną!

(Bus daugiau)

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
į-ūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina 84.00.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
r.iitis, 586 puslapiai, kaina 
$7 Od

t f

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
omanas iš Vinco Kudirkos 

•rvvenimo, 391 pusi. kaina 
85.00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮ2 T A f
KALNUS, 509 pusi., kaina
84.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina 84.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,
kaina 82.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston 
27. Mass.

KELEIVIO 
KALENDORIUS 1S61 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendor.ų užsisakyti, ji tuoj gausite.

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

Dėl pabrangusio popieriaus, 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

Kaina 75 centai
Užsakymus ir j inigus p ašome snjsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
633 E. Broad way------ :------- South Boston 27. Mass.
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vaisiuos, (pavyzdžiui, obuo- masės. Smulkiai supiausty- j*.mui vadovavo kuopos pir-

MOTERŲ SKYRIUS
BRON1US BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas
(Tęsinys*

Džiaugsmai ir vargai

Sumišusiais veidais žmonės dairėsi aplink ir stebėjo 
vieni kitus. Kas bus Vienas saugumo karininkų suminėjo 
mūsų ir dar vieną pavardes.

—Suminėtieji,—baigė jis,—paima savo bagažą ir 
per vagono apačią išlenda i kitą kelią. Tik gyviau, gyviau.

Mūsų buvo septynetą: keturios apysenės moterys, aš, 
mama ir tėvas. Išlindę Į kitą vagono pusę, susėdom ant 
maišų ir laukėme kas turės Įvykti. Netrukus pne mūsų 
prisistatė keletas ginkluotų kareivių, nors pagal visą eša- 
loną buvo: kareiviai, kulkosvaidžiai, šautuvai.

Sunkiai sudejavo garvežys ir ilgas ešalonas sujudė
jo, vis greičiau slinko, mažėjo ir išnyko iš mano akių. Va
karų padangė švietė skaid/iu raudonumu. Padriki debe
sėliai pleveno ugninėmis liepsnomis. Išleidę sąstatą, vie
tiniai raudoarmiečiai užtraukė dainą. Ji slido lėtai, ty
liai, tarytum iškilmingai ir. rodos, veržėsi i kiekvieno 
širdį. Daina, liūdesys, nežinia—viskas susiliejo i vieną.

Pamažėle temo ir iš ten, kur anksčiau pleveno rau
dona ugnis, lyg sunkūs dūmai kilo tamsa. Tėvai kalbėjo 
apie mirti, kalbėjo ir senelės, o as drebėjau iš baimės ir 
bijojau pajudėti. Gyvenime, kodėl tu toks tamsus kaip 
ši naktis!? Naktis, žmogus, ginklas . . . mirtis?

Ne, tai buvo beieikalinga baimė. Apie vidurnaktį, 
padedami tų pačių rusų kareivių. Įrerėjome ant perono. 
Stoties laukiamajame mums buvo parūpintas suolas, ten 
mes ir pernakvojome.

Anksti rytą, lyg iš žemės, prie mūsų prisistatė Kre
tingos saugumo viršininkas.

—Jei išsimiegojote, važiuojam i namus—juokavo jis.
Ir su pirmaisiais saulės spindulius apleidome Šiau

lius.
Tos dienos pavakare pasiekėme namus. Kambariai— 

tuščios rienos.
Jūsų baldai milūi^-ie, ponia,—atžingsniavusi pasa

kė storoji kaimynė motinai, nors mes tą žinojome.—o 
vištelės Tamstos, va. aname tvarte už gatvės, pas Lukau- 
skienę,—parodė ji piritu.

—Gerai jau. gerai—vepleno mama nežinodama ką 
besakyti.

Kur buvus, kui- nebuvus atskubėjo ir Lukauskienė. i 
Toji dar meilesnė buvo ir, apkabinusi mano motiną, aša
ras liejo. Ilgai jinai verkšleno ir tik tada prabilo:

—Ponytėle, kokie kiaulės šiais laikais žmonės, kad 
jūs tik būtumėt matę, kas čia dėjosi jums nesant. Vieš
patie!—ir ji pažvelgė i lubas,—ką nepaėmė milicija, iš
grobstė žmonės. Atrodo nebepriėda. O juk nežino, gal 
patiems rytoj reiks išvažiuoti. O vištelių jūsų man pagai
lo. Vaikščiojo nabagės vakare be pastogės, suvariau pas 
save, palesinau. Ar paliksi gyvus daiktus taip be prie
žiūros.

Žmonės stengėsi nuslėpti gėdą ir gerinosi meiliau
siais žodžiais. Gal jie ir buvo meilūs, bet aš tada tuo ne
tikėjau. Perdaug buvau matęs tokių situacijų. Niekas ne
galvojo, kad mes grįšime ir visi grobė tą, ką pagavo. Ir 
teisingas, neims vienas—čiups kitas.

Ne viską grąžino milicija, ne viską atidavė žmonės. 
Mes ir nereikalavome, o tik džiaugėmės vėl nutūpę į se
nąją gūžtą. Kas būtų mums ką davęs speiguotame Sibi
re? Tas bandymas mūsų šeimą išvežti buvo 1948 metų 
gegužės mėnesio pabaigoje.

Dar žingsnis gyveniman

Kaip tylų, tvankų vasaros vakarą sugriaudi tolimas 
perkūnas, taip tada girdėjori šnektos apie pavienių šei
mų dingimą. Tai vienur, tai kitur ištuštėja butas, tačiau 
jį netrukus užpildo kiti ir vėl tyla. Masinio trėmimo laiko
tarpis praėjo. Perkūnija nuslinko už horizonto, liko tik 
jos atgarsiai. Ir žmonės sukosi kaip suprato, ėjo sau pa
togiausiu keliu.

Aš vėl mokiausi ir, rodos, apsipratau su likimu. Drau
gų tarpe užmiriau praeiti, o apie ateitį negalvojau, tik 
ėmiau iš gyvenimo viską, ką jis man siūlė, bet jis nesiū
lė nieko gero.

Vidurinė mokykla—viena žmogaus švietimo pakopų 
ir aš ją mokėjau vertinti. Ne kiekvienam ji pasiekiama, 
ne kiekvienas gali mokytis ir ne visi mokėsi. Teisę į mok
slą garantuoja Stalino konstitucija, bet ji negarantuoja 
sąlygų.

1951 metais sunkiai susirgo mano tėvas. Nepadėjo 
jam nei operacija, nei b> angūs vaistai, nei mamos dieną 
ir naktį budėjimas prie ligonio lovos. .Jis džiūvo kaip pa
kirstas medis. Stigo pinigo. Ir aš tuojau, baigęs šeštą kla
sę, ėmiausi pavaduoti tėvą.

(Bus daugiau)

LAVRENCE OWEN NEBEčIl’OžINfeS liuose) vitaminas C žūna tus ir pakepintus lašiniukus 
visiškai, o vitamino A—pu- ir svogūnus, persijotus ir su 
sė. kepimo milteliais sumaišy-

------------------------------ tus miltus sudėt į dešros ma
sę ir gerai išminkyti. Iš te
šlos padalyti nedideles ap-

mininkė Čižauskienė.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova-
' na savo pažistamam ar 

valias bandeles, aptepti j ,' . . . ......Dabar beveik visos mo- ... J draugui, tai atsiminkite,
dovana bus

nygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Iš MADŲ ISTORIJOS

IK1VF" « • »• • • i .• • i . • • UlaULUl. Veli. ... v. . kiaušiniu ir kepti vidutinio , , •teiys „• Amerikoje nešioja ka^tum0 ki.()^ (kad gemuaa
trumpas sukneles. Jos net ;sios knygos:nutes.

Šie pyragėliai yra skanūsneisivaizduoja, kaip atro- 
į dytų gatvėje su ilgu drabu-; nesengta
žiu. Tačiau pnes 50 metų
buvo kitaip. Moteris, paro- 
džiussi savo batelį, buvo 
laikoma nepadoria.

Aštuonioliktame ir devy
niolikto šimtemečio • pra
džioje moterys nešiojo ne- 
papiastai plačius pūstus si- 

I jonus, kurie laikėsi ant spe
cialaus karkaso iš vielų ir 
banginio ūsų. Tokie rūbai 
buvo vadinami krinolinais.
•Juos Įvedė viena Prancūzi
jos karalienė, kuri tokiu bū
du norėjo paslėpti savo nėš
tumą. Ji ir nemanė, kad ši 
mada išliks kelis šimtme- 

! čius.
O štai kokia istorija trijų

MOTERYS MINĖJO 
VASARIO 16-ĄJĄ

Kipro Bielinio ‘ Penktieji
Chicagos moteiys, susi- įmetai » kaina $6.00. 

spietusios į SLA kuopas. pa- ’ Jas galite gauti ir Kelei- 
minėjo Lietuvos nepuikiau-’ vio adminisfc arijoje: 
somybės paskelbimo 43-ją
sukaktį.

208 -ji kuopa tą padarė 
vasario 1 d. Minėjimui va
dovavo S LA centro iždi
ninkė Nora Gugienė, jauti ų 
žodį tarė Juzė Daužvar- 
dienė.

63G Broatiuav, 
Ibtcdon ?7.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMASšitaip čiuožimo čempionė I^urence Owen iš Windies- 

ter, Mass.. ruošė mažas čiuožėjas figūrinio čiuožimo 
varžyboms. Ir pati Ijurence buvo tik 15 metų am
žiaus. Pereitą savaitę ji iavo kartu su savo motina ir 
seserimi sudužus sprausminiam lėktuvui prie Briuse
lio (Belgijoj). Tuo lėktuvu skrido i čiuožimo varžybas 
Čekoslovakijoj 18 Amerikos geriausių čiuožėjų su sa
vo giminėmis. Visi žuvo lėktuvo nelaimėj. Iš viso žu
vo 73 žmonės.

LIEPSNINGAI Aš MYLIU TAVE

Ar baltą rūbą tu dėvi,
Ar raudona skraiste dengiesi,
Ar tu laimi, ar tu ilgiesi—
Esi brangi man ir žavi!

Kai maišto nuskambi garsais.
Blaškais praradus kelią damų,
Aš siekiu tau bučiuoti skverną.
Nors būtum nuberta raupsais.

Kai tavo aš laukais einu.
Ar palieku aš toli juos,
Kur nors snieguos Mongolijos,
Širdy tau himnus gaivinu.

Liepsningai aš tave m vilu,—
Tėvynę, tėviškėlę brangią.
Visvien kurioj esu padangėj,
Kuriuo beeičiau keliu!

Juozas Mikuckis

sagų, kurios ir dabar puo
šia vyriškų švarkų rankoga
lius.

Anglijos karalienė’ Vikto
rija savo kariuomenės per
žiūros metu pastebėjo, kad 
kareiviu rankogaliai nešva- 
įūs ir blizga. Karalienė pa
klausė vieno palydovo, ką 
tai reiškia. Šis sumišęs pa

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 

SLA 134-oji kuopa pana- prenumeratorių, kurie kei- 
šų minėjimą turėjo vasario čia adresus, pranešant nau- 
2 d. Čia kalbėjo dr. S. Bie- jąji adresą neužmiršti para- 

Minė- syti ir senojo.

:sC.3C90SOOeOOOQOOOOCt99(

žis ir Nora Gugienė.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
Tumėnienė, (iauir rvarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl.

Apie vitaminus

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai. kaip Lietuva kėlėsi 
i# miego. geriausia dmana kiek
viena r-oca gražiai? kietais vir

šeliais. il’ustniota. 41* puslao'ų. 
didelio formato. Kaina ... $5.50

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMft DEGA. J Savicko karo metu 
<1939-19451 tžrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina,..................$4.50

ŽEMR DEGA, J Savicko užrašu an
troji dali«, 414 psl. kaina ....$4.56

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi risuo-

3S*ntya» Lo ir ji dar

keisis. Kaina ...................... 25 Ct.
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati

liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių hego j Vakares nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽAPSTINS. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu 180 psl. Kaina .. $2.00

kain* ....................................... BARABAS, Pae; Lag»rkri?P> istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina „........................ $2.25

kaina $!.
aiškino, kad kareiviai i pra- ; dienoj ant. “knygnešiu karaliaus-
te rankogaliais šluostyti no- 22^%
sis. Tada karalienė, norėda- 1905 metai. K?oro itį»«>r.io atgimi- 

ntmų antroji dalis. 592 puslapiai 
ma panaikinti si biauru Kaina ...... ........................ $6.00
Įproti savo armijoje, įsakė žvilgsnis i prveitl k. žu’,o i- 
prisiūti prie rankogalių po atsiminimai. 477 p?i kai
tris sagas. t

55941.

ŠEIMININKĖMS
t PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 

paruoš- Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių r anglų kaltomis 
anie lietuvius visame pa-au’v. 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

Vitaminas A kopūstai.
T . - • , Daržovės ir vaistai turi irJo daug yra pieno neba- , . . .

. , ,to t. . 1 , . kitų, žmogaus organizmui .luose, kiaušinio trynyje, o * - « _ p 1
ypač žuvies taukuose \asa- ■■ T kianti’
rą ir rudeni iis patenka i ’ . .’ . . ;

_ : j ~ maista įs daržovių ar vaisiu,1musu organizma per daržo- ., . ., .. , , Fi,®. . . reikia laikytis kai kurių tai-ves: salotus, špinatus, pe- I
tražolių lapus. Augaluose ?y 1Ų‘
dažnai būna junginys, vadi- Daugeli vitaminų (A, D,
namas karotinu; mūsų ke- S? esant aukštai tempei a-

‘ . turai, naikina deguonis. To- penyse jis virsta vitaminu, | fIaržoviu
A. Karotino yra morkose,;. 1 . . . , . -* 7 : ir voicm vicnAmof vml/io
pomidoruose (tomeitėse). 
Vitaminas A skatina augi
mą, gerai veikia regėjimą.

Vitaminas B 1
Jo nemaža randame gū

žimuose ir garbanotuose ko
pūstuose, būro kėliuose, 
morkose, pomidoiuose ir 
špinate.

Kai Dūksta vitamino B 1, 
mes jaučiame nuovargį, 
raumenų silpnumą, galvos 
skausmą, gali atsirasti šir
dies veiklos ir nervų siste
mos negalavimai.

Vitaminas B 2
Jis vadinamas augimo 

vitaminu. Jo trūkstant, su
mažėja apetitas, gali susirg
ti akys. šis vitaminas būna 
svogūnuose, pomidoruose, 
špinate, gūžimuose kopūs
tuose.

Vitaminas C
Jis labai svarbus. Jis sti

prina organizmą, apsaugoja

ir vaisių visuomet reikia 
ruošti uždai uose induose.

Vitaminą C apsaugo nuo 
deguonies vanduo. Kai ver
dami kopūstai yra apsemti 
vandens, jų vitaminas C iš
lieka. Tas pats yra ir su ki
tais maisto produktais.

Vitaminai P»1 ir B2 tirp
sta vandenyj. Todėl išpil
dami vandeni, kuriame virė 
daržovės, mes netenkame 
maždaug pusės šių vitami
nų. Beveik visi vitaminai iš
nyksta iš paruošto maisto, 
jei ilgai laikysime jį karštą 
arba kitą dieną pašildysi- 
me.. Todėl patiekalus iš 
daržovių ir vaisių reikia 
ruošti tik vienam kaltui ir 
valgyti tuojjau pat

Daugiausia vitamino C iš
lieka neluptose bulvėse. 
Luptose po virimo jo lieka 
tik 60G, o bulvių košėje— 
tik 20%.

Vitaminas C gerai išlieka 
rauginamose daržovėse, pa
vyzdžiui, kopūstuose. Bet ir

Pyragėliai su vaisiais
Reikia imti:

4 uncijos margarino
3 uncijos cukraus
1 kiaušinis
2 uncijos riešutų
4 uncijos džiovintų vaisių (sly- 

; vų ar obuolių)
8 uncijos miltų 

pusė šaukštelio kepinio milte
liu ir truputį druskos.

Margariną ištrinti su cu
krum ir kiaušiniu. Pridėt su
smulkintus riešutus ir smul
kiai supiaustytus vaisius, 
persijotus miltus ir gerai iš
minkyti. Tešlą 30 minučių 
palaikyti vėsioje vietoje. Iš 
tešlos padalyti apvalius vie
nodus pyragėlius, patepti 
kiaušiniu ir kepti riebalais 
išteptoje keptuvėje, kol len
gvai pagels.

Varškės pyragėliai

Reikia imti:
Staras miltų 
svaras varškes

1 kiaušinis
2 uncijos margarino ar sviesto 
2 uncijos cukraus,

pusė šaukštelio kepimo mil
teliu

Z !C»nPTrtTTtT T\ a . arzvo . ivrz\14DIUVIV «. ^ir-miNAMIS.
surinko ir suredagavo .Tonas Ba
lys, 472 da»nos «u raidomis. Ang

liškai duota* kiekvieno^ dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pusi. kaina .......................55.00

MAŽOJI LTETT’VA, parašė V. Gim- 
butienė, J. Gimbutas, J l.insis, J. 
Balys > J. Žilevičių’, 226 psl..

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LISKAI. Geriausias vadovėlis pra- 

dedantiems sntrliškai mokytis, 
duoda ištarimų, anjrlrikus pasikal

bėjimus. Kair.a ................... 55 Cnt.
MARLBOROUGH S LITHUANIAN’ 

SELF-TAUGIIT M. Takienė, jre- 
ras vadovėlis Letjvių kalbos mo
kytis anjrliškai kalbančiam, 14 i
psU kaina ........................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir nauditura i

ŽKMAITCS KASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo Varo metu 
Amerikoje oarą^yti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ....................................... 50 C't.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parr.še dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos 'lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................ $1.00

knygą šių. dienų k!a-- imams su- • CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
prasti. Kaina ........................... 59c ; trijose dalyse, kiekviena dalis po

i »2. ara visos 3 dahs.......... $6.90
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma- ! •

riaus Ka’iliškio mmana®. 514 "si. ną UJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu tautų valgi’; receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

jos ūkininku sukilimo prieš Sme. I POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3S<> ; M. Valadkos parašyta knyga. 250 

Kaina......................$2.5C

kieti viršeliai Kaina........... $5.00.

NEMUNO SC'NCS. *ndriau« Valuc- 
ko romanas iš 1235 metų Suv.a’ki- I

j-usiaĮ/iu.psl. Kaina............................... $3.90.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Yaluc- ‘ A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

! ATLAIDŲ PAVŪSYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00

ko romano antroji dalis. 426 
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plėtojime?" pagrin
dai. Paulius Galaunė. dideU- kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ____..... $8.50

SIAURUOJU TAKET.ttt, g r. , 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu- i 
vos ir iš Amerikos lietuviu gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TTKRA TETSVPė apie sovietu 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trvmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ............................. ’... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonac Karys, la
bai daug paveikslu, 255 psl. gera 

— 00

nuo skorbuto ir kitų ligų. Jo čia jo neprivalo pasiekti 
ypač daug turi juodųjų ser- į deguonis. Rauginti kopūs-
bentų, žemuogių, agrastų ir tai turi būti gerai apsemti 
aviečių uogos, taip pat po-i Šeimininkei pravartu ži

Miltus, sumaišytus su ke
pimo milteliais, permaltą 
ar pe; trintą varškę ir visus 
kitus priedus suminkyti. Pa-
daryti pailgos formos pyra- pop^™- Kaina .................. $5.
gelius, aptepti kiaušiniu ar 
pienu ir kepti vidutinio kar
štumo krosnyje.

Pyragėliai su dešra

Reikia imti:
Svaras kepeninės dešros 

2 kiaušiniai 
2 uncijos lašinių

pusė svogūno 
10 uncijų miltų

pusė šaukštelio kepimo mil
telių 
druskos
susmulkintų pipirų.

Dešrą, kiaušinius ir prie-1

\R ROMOS POPIEŽIUS VRm KRL 
RTAUS VIETTNINK’S? Parašė 
kunigą* M. Valadka. Svarbu misi, 
pažinti. Kaina ............ .'___ $1.20

MILŽINO PAUNKSMC. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina ......................................$2.50

Tęnei. as netikiu t dievą?
Atvira nuomonė, įdomu® arommeo- 
tei. Kama ........................... 20 Cnt.

ALTORIŲ SESELY. V. Fntino-Mv- 
koU ieio romanas triiose dalyse. 
Antorins. pats buvę? kunigas, ap
rašo, kaip kunigą? Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys _ dalv® įrištos j rien, 
knygą, kieti viriai, 631 puslapis 
— ................................... $6.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVIZM \S Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS 1 SOCIALIZMĄ. 
Parašė l.eonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS S’H'IALDEMOKRATU 
PARTIJOJ PROGRAMINŪS GAI_ 
R£S. 32 osl., kaina.......... 25 Cnt

VLIKO GBUPrV KOMISIJOS PRA
NEŠIMAI arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Joną? Karys, daugybė pa
veikslų, 366 psl., geras popierius, 
kaina ...................................... $10.00

midorai, ridikėliai, gūžiniai noti ir Ui, kad džiovintuose, skonius ištrinti iki purios

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

C3f E. Broadvray — s— So. Boston, Mas*.
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VIETINĖS ŽINIOS
Gražiai paminėta Vasario 

Šešioliktoji
Lietuvio diriguojamas 

koncertas

Vasario 19 <1. Bostono lie- Kovo 5 d., sekmadienį, 
tuviai minėjo Lietuvos ne- 3 vai. 15 min. Melrose Me- 
priklausomybės paskelbimo morial Hali J. Kačinskas su 
sukakti. Susirinko apipilnė Melro=e simfoniniu orkes- 
didelė mokyklos Thomas tru diriguos trečią simfonini 
Parke salė. Kalbėjo K. Bie- koncertą.

Programoje bus Massenet 
cveitiura “Phedre,” Bartok 
Rumuniški šokiai ir Men- 
delssohn ketvirtoji simfoni
ja. Koncerto solistė bus ži
noma Bostono dainininkė 
Attilio Boffeti. Ji atliks ope-

linis. Meninę progiama at
liko komp. Jeronimo Ka- 
čisko vadovaujamas šv. Pe
tro parapijos choras ir Bo
stono Lietuvių Tautinių Šo
kių Sambūris, kuriam vado
vauja Ona Ivaškienė.

LAI GYVUOJA LAISVA ESTIJA! Washingtono minėjimas į Apiplėšė Minkų krautuvę

Vasario 24 d. laisvajame pasauly gyeną estai minės šeštadienii, vasario 22 d., 
savo neriklausomybės paskelbimo 43-ją sukakti. Per virš ashingtono dienos pioga 
20 metų ta diena jiems, kaip mums Vasario 16-oji, buvo HaH of pj p 
džiaugsmo diena. Šiandien jie tą dieną minės kupini rim- (Beacon §t). Jame
ties, pasiryžimo tęsti kovą dėl laisvos Estijos, nes ir Es- daiyvauti kviečiami * ir lie- 

v.uuie bnrnnnktn ‘tuviai. Jieienkasi senatotija, kaip visas Pabaltis, tebėra komunistų pavergta.
Mes nuoširdžiai linkime estams, kad jų ir mūsų ben

dras troškimas vėl savarankiškai, demokratiškai savame 
krašte tvarkytis ko greičiau išsipildytų. Būkite kupini 
vilties, kad ir Estijai išauš laisvės lytas! Būkite pasiry
žę nepalūžti, kol to ryto sulauksite.

ELAGU VABA EESTI!

“reception room” 
aukšte 12:30 vai.

trečiame

Vokietis pasidavė

Jaunas “ambasadorius’

Naktį iš sekmadienio i 
pirmadienį nežinomi pikta
dariai apiplėšė Minkų do
vanų ir gėlių krautuvę. Va
gys paėmė odinių dirbinių 
ir pinigų, kiek i ado.

KNYGOS JAUNIMU!

Aukų surinkta 81.615. 1 irų Aidos ir Toscos arijas ir 
tą sumą neįeina So. Bostono Bachelet dainą ‘Crere Nuit’ 
Lietuvių Piliečių Draugijos , akomponuojant s i mfoni- 
auka. kuri kasmet nėra Į niam oi kestrui. A. Boffetti 
smulki, šiemet dėl techniš- dainavimą baigė N. Eng- 
kų kliūčių draugija savo Į land konservatorijoj, su 
aukos dar nepaskyrė, bet be Verdi opera “Aida” debiu- 
abejonės paskirs. tavo Milane ir koncertavo!

Kitą kartą plačiau para- i kituose Italijos miestuose, 
šysime. I buvo Boston Symphony

koncerto solistė ir giedojo

Lietuvių mifzika per 
amerikiečių radiją

Mokytojų pobūvis

Bostono Lietuvių Moky
tojų Draugijos valdyba ko
vo 5 d. 3 vai. p. p. Tautinės 
Sąjungos namuose i engia 
Bostono ir apylinkių lietu
vių mokytojų pobūvį, į kuri 
kviečiami ne tik mokytojai, 
bet taip pat jų žmonos ir 
vyrai ir jų suaugę vaikai.

Norintieji dalyvauti pra
šomi iki vasario 26 d. pra
nešti K. Mockui (tel. AN 8- 
-8251) arba J. Vaičaičiui 
(tel. AN 8-5040, vakarais 
AN 8-5714).

Lankėsi J. Mikuckis

priklausomybės paskelbimo 
diena. Vasario 16 d. moky-

į svaigiausias* įvairių kantatų !kIos le"t0> buv0 jškabin- 
ir oratorijų solo partijas*?® maJo!° 11 gubernato- 
Haendel ir Havdn draugijo- ‘?au? P^k'lb‘°s deklaraci- 
se. šiuo metu ji dažnai kon- J°? ? klasėse moky-
certuoja įvairiuose JAV V/?1 a*,le ta! [)askelbe mo-

Vytautas Tamošaitis iš ----------
So. Bostono mokosi English ALTo skyriaus paprašyta 
High Sehool-Annex Roxbu- radijo stotis WCRB vasa
ry, bet lietuvių tėra jis vie- rio 18 d. nuo 5:05 iki 5:30 
nas. j vai. vak. davė lietuvių dai-

Jo sumanymu pirmą kar-'nų iš Bostono Lieuvių Miš- 
tos mokyklos, istorijoje 

buvo paminėta Lietuvos ne-
i aus Choro išleistos plokšte
lės.

Pranešėjas pašymėjo. kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 43 m. sukaktis 
buvo vasario 16 d. ir kad 
tai progai duodama šita 
programa.

miestuose. Kritika apie ją 
atsiliepia: todulas balsas,

kiniams.
Vytautas yra tos mokyk-

S. Paplauskienės auka

puikiai sukoncentruotas, ga- !os a^.° SP011?’ juo^ 
lingas, bet labai skaidraus skyriaus re-
eharakterio, stilingai išly- daktonus, jis tame laikraš- 
gintas ” ,ty žada daugiau parašyti
s __________________ apie Lietuvą.

Šachmatų pirmenybės

Baltimore j gyvenantis po
etas Juozas Mikuckis buvo 
atvykęs į Bostoną dalyvau
ti poeto Fausto Kiršos pa
gerbimo iškilmėse vasario

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos Šachmatų 
Klubas kovo 11 d. rengia 
Draugijos patalpose, 368 i 
Broadway, Rytų apygardos 
šachmatų pirmenybes A ir 
B klasių komandines ir jau- 

ir včliairi

O juk taip Lietuvos vardą 
galėtų pagai*sinti jaunųjų 
amerikiečių tarpe visose to
se mokyklose, kuriose mo
kosi bent vienas lietuvis.

Brašiškiu auksinė sukaktis

Korespondencinėse šach
matų įungtynėse tarp JAV- 
V. Vokietijos Kazys Merkis 
iš So. Bostono įveikė Ha- 
rald Fabricius iš Heidelber
go. Meikis pirmas užbaigė 
visas savo partijas (pirme
nybės užsibaigs rugpiūčio
mėn.) trukusias du metus, fgss:

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos seskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gautj 
šias jaunimui tinkamas kny-

tapdamas geidausiu taškų 
rinkėju JAV komandai. Jis 
pelnijo 4Į4—114 tš., kas 
vra lygu 75%.

Merkis laimėjo prieš Ka
nados, Ispanijos, Jugoslavi
jos ii- Vakarų Vokietijos 
oponentus, pralaimėjo Au
stralijai ir lygiomis sužaidė 
su Ai-gentina.

Mūsų šachmatininkai 
amerikiečių spaudoje

Boston Globė dažnai mi
ni lietuvius šachmatininkus. 
Vasario 5 d. talpino J. Vil
ko laimėtą partiją prieš 
Calhamerį iš Sylvania klu
bo. Vasario 12 rašė, kad 
Richai-d Tirrell perėmė iš 
pasitraukusio dėl laiko sto-

DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 
antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2 0(

NAKTYS KARALISKIUOSE. I.iu 
do Dovydėno apysaka. 168 osl. 
kaina ......................................... $2 (X

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATŲ ir ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina 

KATALOGAS
Dykai siunčiamas 

pagal pareikalavimų

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisyntas. suside

da grynai iš šaknelių, lapų. žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik 
nori būti visados sveikas, turėtų var
toti TREJANKĄ, nes tai geriau
sias veistas nuo dispensijos, vidurių 
užkietėjimo, nevirškinimo, stokos 
tpetito, širdies supykinimo, išpūti
mo, pilvo sugedimo. reumatizmo, 
reuralgijos, kosulio, gerklės skaudė- 
ji.no, karsč'avinto, krupo, blogo ūpo, 
bendro nusiipiamo, inkstų ir kepenų 
ligos. Kaina su prisiuntimu $1.25. Vi
sada gaunama pas:

Florai Herb 
Company

BOX ••»». CUNTON. INDIANA 
Dept. 5 x

PASTABA: Kaitų su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orde
rius neišpildysme.

Kanadoje 50 centų extra.

Šv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽMOGAUS NAUDA
Už ideališkų valdžių žmonės pripa

žįsta tik tokių valdžių, kurios valdo
nas turi pilnų galybę ir panaudoja 
tų galybę visiems ant labo. neišrody- 
čamas nei jokio partyviškumo, bet 
kiekvienam teikdamas jo pilnas tei
ses ir privilegijas. Tokioje valdžioje 
tur viešpatauti amžina taika ir žmo
nės turi būti gerai aprūpinti ir pilnai

TYKIAI idnmūs naaakniimai'natenkinti ir tur,’ti gyvenimo liuosy- I11UAI, IaoF™s pa-ybOJimąl hv gyvenimą ir nepertraukiama lai- 
jaunimui, IOS psl.. kai- , mę. Tai ta vra priežastis kodėl žmo
na ............................. $2.00 nės mano. kad nėra galima įkurti

| ideališkos valdžios. Dievo ir Kristaus
---------------------------------------------------------- ! karalija teiks žmogui tikrai tuos da-

Caivkus ir duos daugiau negu jis 
reikalauja.

Norėdamas pilnai užtikrinti ir 
padrąsinti bei palinksminti pažadėji
mo dalininkus. Dievas davė mums 
daugybe tvirtų liudijimų ir paaiški
no. kokia.- palaimas ta karalija teiks 
mūsų mylimiems giminaičiams ir 
draugams, kurie gyvens ant žemės.

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
mnn apysakaitės vaikams, C9 psl 
Imms ........... .................... 31.50

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl. 
kaina ............................ SI -CK

JŪRININKO SINDBADO NUO-
Stella Paplauskienė is 

Bradford, Mass., aukojo 
S5.00 Stepono Kairio Fon
dui.

St. Kairys, netekęs vienos 
kojos, tebesigydo Mon Re
pos sanatorijoj Smithtown,! Kazio Massachusetts 
L. I., N. Y. kapitono pareigas (Kazio

Merkio vardas ir veikla Bo
stono šachmatininkams tiek 
artimi, kad užtenka suminė
ti vien varda ‘Kazys’). To-

So. Bostono Lietuvių Pi- iįau pabrėžta, kad Merkio 
liečiu Draugija turi dvi sa- s u d arytos Massachusetts 

komandos laimėjo prieš 
Connecticut tris metinius

Nebeduos nuolaidų 
salės nuomininkams

Siųskite dovanų siunti- 
giminėms į Lietuvą, 

kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street

(Bus daugiau)

Skelbia:
.Jurgis Vanagas

3954 E. lįst St.. Cleveland 5. Ohi® 
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitas kny-
<ra«. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū- 

; nus ir šventoji Dvžšia: Dievas J? prs- 
tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarų.

Seni “Keleivio” skaityto
jai bičiuliai Petronėlė ir Jo- les. Iki šiol organizacijos,

individualines. Pirmeny-'nas Brašiškiai, gyvenantieji į nuomojančios tas sales sa- __________ _____ __________
bėse dalyvauja FASKo Ry- i Dorchesteryje, praeitą šeš-, vo pobūviams, sumokėdavo• susitikimus. Globė pastebi, 
tų apygardoj registruoti • Padieni sa\o namuose gimi- pilną nuomą, o vėliau pada-j kad šachmatininkai, matyti,

ni'jmc /ori mmctiire --- A »z

nių ir artimųjų draugų tar- vusios prašymą 
pe minėjo savo vedybinio nuolaidą 

vo buvęs, todėl čia užtruko !šiuo adresu: K. Merkis. 431 gydimo metų sukak- Dabar ta tvarka pakeista, matų lentos, 
ištisą savaitę lankydamas E. 7th St., So. Boston 27, ^Į* Nuolaidos nebus duodamos,'
savo pažistamus ir idomes- Mass. Tel. AN 8-1282. I Linkime bičiuliams Bra- bet organizacijos gali pra-į 
nes vietas. Prano Lembe i to Mūsų Bostono šachmati- viskiams dar ilgų saulėtų syti L. P. Draugiją duoti į 
lydimas jis lankėsi ir Kelei- ninkai, kurie laimėjo praei- į - pašalpos,
vio įstaigoje. Vasario 18 d. tas Rytų apygardos ir vė-

šachmatininkai. Visais rei-
11 d. Bostone jis dar nebu- kalais infoimuotis ir rašyti

gaudavo turi vargo su laiku (clock 
trouble) ne vien prie šach-

utnnr'rc’rrn M ICC
Tel. SW 8-2868

jis dalyvavo Subatvakario liau Lietuvių žaidynių var- 
programoje. žybas New Yorke, šioms

-------------------------------- pirmenybėms išstato A ir B
komandas, ir jaunių grupę: 
Makaiti, Leonavičių, Vai-

Pasipuošė Vasario 16 proga

Onos Ivaškienės baldu ?ait!’ ^irn>, ,Kar?s«- Y*™' 
-o.......ZT kų ir kt. A klasėj varžyboskrautuvės (Lithuanian Fur-. ... . ,

niture, 366 Broadvvay. So. v^ks visad tarp 
Bostone) langas nuo Vasa
rio 16-os iki iškilmingo tos 
dienos minėjimo vasario 19 
d. buvo papuoštas Lietuvos

Ne\v
Yorko ir Bostono komandų.£
I B kl. ir jauniu p-bes. be 
Nevv Yorko. laukiama, kad 
pasirodys Hartfordo, Wa- 

ir W orcesterioir Amerikos vėliavomis, pa- terburio 
statytomis tarp gražių gėlių.! sacnmatininkai

Buvo susirinkę inžinieriai
E. Zaleskas paaukštintas

Felikso ir Anelės Zales- 
Vasario 18 d. buvo Bos-; kų sūnus Edvardas yra mo-

tono inžinierių susirinki 
mas, kuriame prof. I. Kon
čius skaitė paskaitą 
jimo kelias.” Kaip 
met, sudėta stambi 
Lietuvos vadavimo 
lams.

kytojas. Jis mokytojavo 
Quincy mokykloj, o dabar

Ieško- nas kirtas Massachusetts 
visuo- Mokytoju Kolegijos, kurią 
suma jis m ieš kelius metus baigė, 

reika- mokytoju. Sėkmės jam nau
jose pareigose!

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

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

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvray, So. Boston 27, Maso.

1

VELYKOS ARTĖJA
SIUSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINI DRAUGAMS IR 

(ŪMINĖMS I VISAS USSR DALIS
YRA LENGVA IR PATIKIMA PER

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION .

iLi-encri Iv IVTOURIST)
COSMOS TURI DAUG METŲ PATYRIMĄ IR 

TŪKSTANČIUS PATENKINTŲ KLIENTŲ
1 Pristatymas Garantuotas

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 

MŪSŲ SKYRIUS:
PA SS A U. N. J. I7R Market St.
DETROIT. MICH. 6440 Michigan Avė.
IVATERBVRY. CONN. 6 J-hn Street 

PHJLADEI.PUFA 23, PA. 5W VVest Girard Avė.

Į Siuntiniai Apdrausti

NEWAP.K 3, N. J. 
VE'.V YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 7. N. Y. 
BROOKLYN 21. N. Y. 
CHICAGO 22. ILL. 
CHICAGO 29. II I.. 
CLEVELAND I I. Ohio 
PATERSON 1. N. J.

• I.AKEWOOD, N. J.

428 Springfield Avė.,
39 Second Avenue 
r00 Sutter Avenue 

~(,fi Wi!son Avė.
2222 W. Chicago Avė.

24.'i9 VVest 09th Street 
2083 V,’. 14th Street 
90 Main Street 
12R 4th Street

Tel. SR 2-6387 
Tel. TA 5-8050 

Tel. PL 6-C766 
Tel. WA 2-4035 

Tel. BI 3-1797 
TeL AL 4-5456 
Tel. DI 5-8808 

Tel. IIY 1-5290 
Tel. BR 8-6966 

Tel. WA 5-2737 
Tel. TO 1-1068 
Tel MU 4-4619 
Tel. FO 3-8569

J VINELAV’D. N. .1. West Landis Avė. (Greek Orthodos Building)-------------------- _ _
1

I
I

PITTSBL'RGH 3. Pa.
VZORCESTER, Mass.
NEVV HAVEN. Conn.
HAMTRAMCK. Mich.
SAN FRANCISCO. Cal.
ROCHESTER. N. Y.
GRAND RAPIDS. MICH. 414 Scribner Avė. N. VV. Tek GL 8-2256 
JERSEY CITY, X. J. 75 Bright St. kampas Jersey Avė.

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

1015 East Carson St. 
174 Millbury Street 
6 Day Street 
9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street 

583 Hudson Avė.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

HU 1-2750 
SW 8-2868 
LO 2-1446 
TR 3-1666

Tel. FI 6-1571 
Tel. LO 2-5941

KARALIENES MIKALOOS SABUOS PRANASYSTES

Seiliaus Lietuvoje žmonės labai įdomavosi Karalienės Mikal- 
dos Sabijos pranašysčių kdygele, nes esą jos pranašavimai išsi- 
pildydavę. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo i lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske- 
vičius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy- 
į kitę ir pinigus siųskite šiuo adresu: _

P. Pleskevičius, 220 Emerald St„ North Hamilton. Ont., Canada

Blogiausia žiema
Per paskutiniuosius 90 

metų tokios žiaurios žiemos 
kaip ši Bostone nėra buvę.

Yra buvę žiemų su didės- Į 
niu sniego kiekiu. Pavyz
džiui, 1947-8 metų žiemą 
prisnigo vidutiniškai 89.2 
colio, o šiemet iki šiol tepri- 
snigo 50 colių, bet anuomet 
minėtas kiekis sniego iškri
to per visą žiemą, o šią žie
mą per 3 pūgas.

Šią žiemą temperatūra 
tenukrito iki 4 laipsnių že
miau nulio, o 1917-18 me
tais ji buvo nukritusi net iki 
šešių su puse. Per 16 dienų 
temperatūra buvo žemiau 
32 laipsnių.

Dėl paskutiniosios pūgos 
N. Anglijoj mirė 28 asme
nys, iš jų Massachusetts 
valstijoj 19.

Kokių išdaigų ši žiema 
dar gali iškrėsti, niekas ne
gali pasakyti.

COSMOS TRAVEL BUREAU
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
ILIETUV4

Apžiūrėk 
Aplankyk

Specialinės grupinės ekskursijos
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONES 
Su M . S. BATORY

j LENINGRADĄ
Balandžio 12 ir Liepos 11—IMI

Vietų skaičius ribotas 
Reikia reiervuotis is anksto
Mes taip pat padedam atke-
liaut jūsų giminėm iš USSR

SMULKESNIU PILNESNIŲ 
INFORMACIJŲ

rašykite arba skambinkite 
COSMOS TRAVEL BUREAU. Iae. 

45 West 45th Street 
Naw York 36, N. Y. 

Telefonas Circie 5-7711

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

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

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone užsesrami. su diržu, juodos ar rudos spalvos

dvdis nuo 36 iki 42..................$61.00
dydis virš 42 numerio....................$70.00

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

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL- 
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42..........................$98.00

virš 42 numerio..................... $110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smčlio spl. .. $15.00
• TROPALJNAS. nau iai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

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

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos .......... ................... $38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailiu apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. ¥95/10 
pilnas apsiaustalo ilgumas ............$99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas drvžėtas ar rudas dryžėtas............$75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FI.EECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ..................... . $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumam*-, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms. šiltiems šalikams, ap/itiniams ir kt.-----

Mes galim dabar siusti: KASOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MCSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IS TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų surašo.

51 R
TAZAB

oir St-, CAMBRIDGE, Maso. Tel. KI 7-9706

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje į
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėja * 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000- {
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimčlai ’ 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Pu 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKllffV 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuc gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gen
tį SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
louljose ir SLA Centre* Rašykite tokiu adresu:

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

«
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Didžiapsios
apyvarta

draugijos
sumažėjo

Vėl gedulo varpai Bostone

Sį sekmadienį turėsime į N. Anglijos liaudies šventė 
gerą koncertą į ----------

' Jau seniai vra ikurta

Mass. senatas paminėjo 
Vasario 16-ąją

lš.\ L.MOJAMAS BUTAS

Mūsų valstijos senato 
piezidentas John EL Pow-j KrelJll!įįi 
ers, atidarydamas vasario i 
16-osios posėdį, pranešė, į 
kad tą dieną lietuviai mini; 
Lietuvos nepriklausomybės

Sekmadieni, vasario 26 d. “New England Folk Festiv- 
3 vai. po pietų So. Bostono al Ass.”, kurios tikslas yra 
Lietuvių Piliečių Draugijos puoselėti tautinius šokius, 
didžiojoj salėj bus smuiki- rankdarbius ir t. t. Ji kas- 
rinko Izidoriaus Vasyliūno met rengia šventę, kurioje 
koncertas, kurio pelnas ski- dalyvauja daug tautų, šie
piamas lietuvių kompozito- met tokia šventė yi a septy- 43 metų sukaktį ir kad ta 
rių kūrinių gaidoms išleisti, nioliktoji iš eilės ir ji bus proga invokacijai sukalbėti 

kovo 3-5 dienomis Tufts yra pakviestas prel. Pianas 
moli, • universiteto Cuosers gimna- Juras.

Po invokacijos visi lietu
viai. kurių buvo atvykę apie

5 kambarių butas 11 aukšte, at,-e- 
montuutas. gazo šilima, karštas van
duo (-avininkas duoda), vonia ir ki
ti moder. įrengimai $60 per mėnesį.

leuraitis 
2'; X--wport St.,
1 »o,s beste r, Mass. (S

So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos valdyba 
raliams išsiuntinėjo 1960 
metų apyskaitą, fe jos suži
rome. kad tie metai buvo 
blogesni, negu 1959-ieji.

Pernai viso labo pajamų 
turėta S120.915.ll (1959 m. 
—$131,105.31), o gi yno 
pelno 1960 m. buvo S12.254 
(1959 m.—$22,415).

Žiroma, daugiausia pa
jamų davė baras—$100.651. 
Kitos pajamos pagal jų dy
di buvo šitokios: Salių nuo
ma—$6,491. parengsimai— 
$3,383, rūbinė—$2.337, bi
liardas—$1,928, bankų nuo
šimčiai—$1,866, ranų duo
klės—1.603, svečių duoklės 
—$1.549. Įvairios kitos pa
jamas—$1,103.

Metu pradžioje prekių 
būta už $7,839. Per metus 
pi ekiu pirkta už $46,960, vi
so —$54,800. Metu gale li
ko prekių už $7.455. Taigi 
per metus parduotos prekės 
kainavo $47,344, o kadangi 
viso labo iš a py va įlos turė
ta pajamų $120.915, tai 
brutto pelno iš apyvartos 
buvo $73,570.

Iš šitos sumos išleista al
goms—$26,358, mokesčiam 
—$8,794, orkesti ui—$5.691, 
namų išlaidoms — $5,197, 
šviesai ir kurni—$3,227, ba
ro reikmenims—$2,963, au
koms—$2,225. valdybai— 
$2.025, draudimui—$1.623,

Bostonas, tas europinės 
kultūros ir gyvybės centras, 
kuriame tiek daug ir lietu
viškos kultūros bei gyvybės 
židinių, vėl pergyvena gi
lų liūdėsi ir praradimą.
Taip neseniai palaidojome 
dr. Brunoną Kalvaitį, Va
lentiną Vakauza, dabar 
ai ch. Vladą Adomavičių.
Vladas užgeso vasario 18 
lyte apie 10 vai. Deaconess 
ligoninėje, vos Įžengęs į 55- 
sius metus (buvo gimęs 
1906 m. gruodžio 20 d.).

Liūdesys ir kartelis kau
nasi širdyje, sprangu gerk
lėje, pro ašaias sunku ma- 
.yti. Sunku surasti paguo
dos žodį jaunai velionio na
šlei. jo mylimiems tėveliams 
a* artimiesiems, skęstan- 
dems netekimo skausme.
Dar sunkiau tą paguodos 
žodį tarti. Ir kokiais gi žo
džiais galima būtų juos nu- 
.amir.ti, kuria kalba galima 
’oūtų skausmą sumažinti,
kokia žodine kūryba pakei-j . “ " , . .
stų prarastos vertės dydį? i Y*33*10 pa-

Iš širdies noiisi maištau-’&elbė ^anl Poneti, Latvių 
ti prieš giltinės ranką ir jė- Spaudos Draugijos ptrnn-

Koncerto p r o g ramoje 
Turtini Sonata G
Chausson Poema, Sindig stikos salėje, Medforde. 
Suita A moli ii Juliaus Gai- Ir šitoj šventėj šoks įvai-
delio: Lietuviškas šokis, rių tautų šokėjai savus šo- 30 (jų tarpe ir K. Jurgeliū-
Malda ir Pavasario šokis, ikius, bus rankdarbių paro- nas iš Broektono), buvo pa

Jaunimui iki 16 metų įė- da, tautinių valgių irtt. kviesti nusifotografuoti kai-J 
jimas veltui.

Po koncerto dalyviai bus ii lietuviai 
pavaišinti kava ir tortu, vė
liau galės ir šokti.

Toje šventėje dalyvauja tu su senato prezidentu ir 
kitais senato vadais.

Vėliau visi buvo pakvies
ti pas gubernatorių, čia ji

Lietuvių Moteni Klubas 
turės lietuviškų valgių sta-

Šitokia koncerto progta- lų. Tuo rūpinasi Irena Ga- pasveikino adv. John J. Gri-
ma, reikia manvti. sutrauks liniene.

Onosdidelį būrį bostoniškių.

V. Kiškis ligoninėj

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

So. Boston
At'ii ku vi us pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viiiuje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
lavin.a. Šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

PRANEŠIMAS

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į
i Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Bay View Realty C o
1672 DORC HESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tek: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas. visokia 
apdrauia (insurance, namų. bal
du b°i automobilių, nuo toliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Šiuo būdu siuntėjams su-

Igalus. Jam atsakė guberna
torius, linkėdamas mūsųIvaškięnės

Tautinių Šokių troškimams išsipildyti. Po to 
šoks kovo 4 die

vado-
vaujamas 
Sambūris 
ną: jaunesnieji tuoj po pie
tų, o vyresnieji vakare.

Šventė visuomet sutrau-
V. Kiškis, kuris “Keleivi’ 

skaito nuo pat jo pasirody 
mo, sunegalavo ir pagul- kia daugybę žmonių, nema
dytas miesto ligoninėje. 
Linkime mūsų senam prie- 
teliui greitai pasveikti.

Pagerbė latvių spaudos 
veteraną

za būna ii lietuvių. Reikia
manvti. kad ir šiemet daug
kas nuvvks kitu ir saviškiu * *
liaudies šokių pažiūrėti, jų 
sugebėjimais pasidžiaugti.

J. Arlauskas ligoninėj

nusifotogiafuota.

Vinciūnai-Zabičiai Floridoj

Julė ir Juozas Vinciū
nai su Antanina ir Kaziu 
Zabičiais nusprendė, kad 

likusias dienas bus' žiemos
geriau praleisti Floridoje ir
todėl pasikinkę Zabičių'-sitaupys daug išlaidų. Gali-
‘"geležini arkliuką’ 
dūme pasišildyti.

gą panūdusią talkinti di
džiajam mūsų tautos prie
šui ii pasaulinei 20-to am
žiaus gėdai—rusiškam ko
munistiniam imperializmui.

Prieš visas galias norisi 
maištauti, kurios naikina ir

ninką, seną laikraštininką 
jo amžiaus 75 ir spaudos 
darbo 45 metų proga.

Pagerbimui vado vavo 
tam reikalui sudalyto ko
miteto pinu. V. Lambergs.

Sukaktuvininką nuošir
džiai sveikino Įvairių orga- 

atstovai žodžiu,
Įteikė ir dovanų, o sveikini
mų laiškais, telegramomis

Juozas Arlauskas vėl pa
guldytas ligoninėj. Linkime 
jam greičiau sveikam ją ap
leisti.

taip negausu kovotojų už ,
Lietuvos kultūrą ir laisvęį nizaciJ4 
būreli. Noiisi šaukti prieš 
neteisybę kurios muralėti

parengimams—S1.261, na- pasauiis'nei dangus nČišajė-'buvo galybė. Tas rodė, ko- 

įvairiems kitiems reikalams

Prasmingas pagerbimas

Bostono Lietuvių Moterų 
Klubas vainiko vietoje prie 
a. a. Vlado Adomavičiaus 
karsto Vasario 16
jai paaukojo $10.00.

gimnazi-

ten iš-: ma pasirinkti įvairių vilno- 
'rių, rajano, taftos medžia-

----- gų, import. impilams medž.,
Ekskursija Į Lietuvą odų, megztinių, itališkų ki-
..-------- . . limų ir lovoms užtiesalų,Šią vasarą organizuoja-, ska,.e!i ir kitko 

ma ekskursija i Lietuvą n Tai t siuniiame Sin 
is Bostono. Jos vedeju bus io siuvamasias lankine 
mz. Aleksandras Chaplikas.

I’AKhlODl .NAMUS
2 šeimų, y karr.b. šv. Drigidos para
pijoj. So. Bostone. 1’Ą vonios, karš
tas vanduo, garo šildymas ir 3 Kaba
lai žemės prie Sumraer ir 1. gatvių 
So. Bostone. Skambinkit AN 8-6129.

(6-8-10,

geno siuvamąsias rankines 
ir kojines mašinas. Holme
lio ako: dienus, maistą ir kt.

(Skelb.) (—)

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone 

Šaukit nuo 0 iki 7 vai. vai .: 
TEL. A N 8-7031 

o kitu laiku: A N 8-ObUO

—$879. Viso išlaidų buv 
$61.316. Tuo būdu gryno 
pelno liko $12,254.

Peniai metais mirė 33 
draugijos nariai.

Visas draugijos tuitas 
metų gale siekė—$327.994. 
Iš jo gi-ynais pinigas buvo 
$28,292, namai ir žemė— 
—$267,990 (į tą sumą iškai
čius ir pernai trečio aukšto 
salės įrengimui išleistus pi
nigus—$91,619). Kitas tur
tas yra prekės, baldai ir 
įrengimai.

Šitą
rarių susirinkimas vasario 
16 d. be ginčų patvirtino.

gia: gal gi šaukimo triukš- Į rJu°Pe^ni3 turi sukaktu
me sumažėtų tragikos dy
dis.

Vladas Adomavičius buvo 
ryški ir neeilinė asmenybė. 
Reta, kad asmuo taip pla
čiai pasireikštų: architektas, 
inžinierius, kompozitorius, 
violončelistas, publicistas, 
redaktorius, visuomeninin
kas. Visose šiose srityse bu
vo išryškinęs save, su savitu 
veidu, vidine kultūra, inte
ligencija. kūryba. Darosi su
prantamas liūdesio dydis ir 
lietuviškai visuomenei nuos-

! tolis, netekus kovotojo kul- 
apyskaitą draugijos tūriniam i r kūrybiniam 

fronte. Tiesa jis paliko ne
mažą kultūrini palikimą ir 
kūrybinį, ypač muzikinį, bet 
kiek jis galėjo dar sukurti, 
—jam tebuvo 54 metai. Šis 
amžius yra tik pažinimui 

tik reikalingas, o brandžioji 
kūiyba, tie derliaus nuėmi- 

metai jam tebebuvo

R. Viesulas kalbės apie 
meno kryžkelę

Plačiai žinomas ne 
lietuvių tarpe dailininkas 
Roma? Viesulas, Temple nio
/Universiteto lektorius, va- prieš akis.
sario 25 d. Kultūros Klubo 
susirinkime kalbės apie šių 
dienu meno kryžkelę

Tenepaleidžia Tavęs. Vla
dai. kūrybinė nuotaika ir 
anapus, tebūna svetingas

Susiiinkimo vieta—Tarp- šio kiašto podirvis ir ramy- 
tautinis Institutas (190 Bea- bė, kurios šiame pasaulyje
con St.), pradžia 7:30 v. v.

Visi, kūne domisi meno 
klausimais, kviečiami ateiti.

neradai, bet nenustojai ieš
koti.

Zg.
f - • ' -. -I ... p., J.,,’, .....................

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 VVest Bros»dway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiančiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš muju rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
i- SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytų adresu. Jdėkite daik
tų sąra'ą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki J4 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro pašto galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTMfi, I.IFTI-V|« t. KRFII’KITV.S MFTW»K AI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame so INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai prCman.i kasdien nnn 9 iki S vai. vak.. ketvirtadieniai* nnn 
» vai. ryto iki 7 vai. vak ir Mtadieniais non R ryto iki 2 vai. pn pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

vininkas.
Jo pasveikinti buvo atvy

kęs ir “Keleivio” redakto
rius J. Sonda ir Įteikė su
kaktuvininkui Liet uvos 
vaizdų albumą, dr. B. Mi- 
konis dovanojo Bostono mi
šraus choro dainų plokštelę.
J. Sonda perdavė taip pat 
poetų F. Kiršos ir S. San- 
tvaro sveikinimus.

latvių Spaudos Dr-jos se- Į 
kietorius O. Akmėntinš: 
tiumpu žodžiu apibūdino 
sukaktuvininko veiklą. Jis 
studijavo prekybos mokslus 
Rygos politechnikos insti
tute ir universitete, bet dar 
jaunas Įkibo i žurnalistiką 
ir toj srityj liko dirbti. Jis 
yra dirbęs 13-oje redakcijų, į 
ilgiausiai didžiausio tiražo 
dienraštyj Jaunakas Žinias Į 
(1919-1937 m.), vėliau Bri- i 
va Žeme, yra išleidęs 4 kny- į 
gas ir dabar rašo atsimini- Į 
mus ir bendradarbiauja 
Laiks laikrašty.

Okupacijos metu vertėsi 
knygų pai davimu, pasitrau
kęs į Vokietiją redagavo! 
stovyklos laikrašti.

Atvykęs i Bostoną ir dirb
damas fizini darbą, J. Po- 
rietis pasamdęs didelį bu
tą jame rengia latvių meni
ninkų dailės parodas ir par
davinėja latvių knygas ir 
rankdarbius.

Prieš metus ji suvažinėjo 
automobilis. Dabar jis šiaip 
taip gali vaikščioti. Rodos, 
galėtų nurimti, bet jis ir 
šiuo metu nenori savo varo
mos vagos siaurinti.

Minėjimas buvo gražus, 
jaukus. Jo meninę dalį at- 
ligo jaunas baritonas K. 
Grinbergs ir žinomos piani
stės seserys Ingrida h- Kari
na Gutbergs, Bostono uni
versiteto muzikos profeso
rės.

J. V—gas

CIITKITIMIAI I I1FTITVA iirt&ru į LSLiUVĄ

IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS
Kviečiame visus naudotis srreitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—H 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

►—« i *
t » i 
t t « 
i t t « t t t « i

Pristatymas garantuota^ 
Siuntiniai aodrausti

ZVTfCt ir S.HAL.l 
{Taisome, šingeliuojame. den-i 
• giame aliuminijum ir dažo-{

me iš lauko sienas.
Free Estimate*

ŠAUKTI PO 3 V\l.. VAKARO 
Dti broliai lietuviai

{ Charles

♦Turime pavirink imą medžiagų.
♦ mi« kainomis Gavome austrišku 
{riežtukų nuo Si.65 už štuka Siur.
{ Siuntiniai nueina per 1—6 savaites
i

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

odų ir kitokių daiktų pigio- 
deimantinių stiklui piauti 
•iame su Inturisto leidimu.

ir Peter Kislauskai i 
{ Garantuojame gerą darbą •

Tek AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
« (LANDŽIUS)

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ it • i

• Draudžiame

«
I
I

I
•t

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas J 
Vartoj., vėliausios konstrukcijos t

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 }
534 BROADWAY {

SOUTH BOSTON', MASS.
____ •

Įstaiga atdaro:
Kasdien 9 A. M. - S P. M. 
šeštadieniai- S A. M.- 1 P. M.

TAUPYK DAUG 8 $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėcainas getą, ąulomatiską aliejaus pečių (bu< nėr j) visiš
kai įrengtą su visomis kontiotėmis ir Žiū gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

nuo polio, viso-« 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais { 
{ kreiptis: {
’ BRONIS KONTRIM ‘

Justice "f thePeace—Uonstable Į 
598 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 {

• TELEFONAS AN 8-2805

5 Dr. J. L. Pasakantis 
t Dr. Amelia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GĖRIAI SIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- C1 C. f9/1 f
tadieniais ŠAUKIT
Nauji sil’i, oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. -------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

K The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Pa duodnme tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir * .rime '!?us gatavus vaistus.

Turime raistą ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav Emanuel L Rosengard. B. S.. Reg. Pharm.,

382a W BROADVAY, tarp E ir P gatvių. SO. BOSTON.
Tek fonas A N 8-6020

Nuo 9 r\ «a ikį 8 vai. vak išskyrus Šventadienius, ir sekmad-

T* Tfč

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 

► Lipdau popierius ir 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 5
220 Savin Hill Avė. J
Dorchester, Mass. <

Tel. CO 5-5854 *

Ynrnrnrrrnmmnnv*

3 Charles J. Kay
3 LIETUVIS

l’lanibing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo uilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

MT. VERNON STREET!

DORCHESTER 25, MASS. !
HUMUSĄ KMl

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918
----------------- :

Ketvirtis &Co.
—JEWELERS—

• Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

{ Elektros Prietaisai
{ Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
SYCIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURk 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardt 
universiteto doktorantas ir ver- 
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Flood Sąare 
H ardu: ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




