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Kongresas Pradės Balsuoti 
Kennedy Programą

Kongresas Gal Jau Šią Savaitę Baltuos Prezidento Siū
lymą Pakelti Minimalinius Darbininkų Uždarbius; 

Abejojama, Ar Rasis Atstovų Rūmuose Daugu
ma Už Prezidento Programą Tuo Reikalu.

Prezidento programa, pa- £^OtSe Komunistai 

įekta kongresui, ten svars- A . n.Žygiuoja PirmynUekta
tomą ir tik dalimis ta prog
rama pasieks atstovų rūmų 
ir senato visumą, kur visos 
programos likimas palen
gva bus išspręstas.

Tolimame Laose komuni
stiniai partizanai vis dar 
žygiuoja pirmyn ir jau arti-

Laukiama, kad dar šią naši Pfie karališkosios tos 
savaitę atstovų rūmai bal- šalies sostinės. Amerika su
suos prezidento pasiūlymą stiprino ginklų statymą La- 
pakelti minimalinius darbi- oso kariuomenė, bet atro- 
ninku uždarbius nuo SI va- <1°, kad ta kariuomenė nėra 
landai iki SI.15 ir bėgyje linkusi kariauti. Drąsos at- 
dvieju metų iki $.25 valan- gabenti niekas negali, todėl 
dai. ' tą reikalą turės patys Laoso

Prezidento pasi ūlvmo vadai kaip noi-s išspręsti, 
priešininkai atstovu rūmuo- arba užleisti savo kraštą 
se sako, kad jie yra tikri, komunistiniams p a r t iza- 
jog prezidento Kennedy siū- nams.
lvmas nepraeis. Bus priim- Po Laoso, jei ten komunis
tas Įstatymas, bet su dide- tai Įsigalės, tuoj prasidės 
liais nukrypimais nuo pre- kovos taip pietinio Vietna-

ANGLIJOS KARALIENĖ GRIŽO NAMO

Anglijos karalienė Elzbieta II su \yru r.r'ntu 
valstybes. Dabar grižo namo ir jai pasi 
daly vauja ir šešių (Britų) Bendruomenė 
rie I.u\o susirinkę posėdžių j Londoną.

F Epu d saiaites lankė Azijos 
! ,i suruošti iškilmingi pietūs. Vaišėsi 
\ Stybių ministerių pirmininkai, ku- 

i a\ eiks’e karalienė skaito raštą.
'•.B? t/LTV” . --tv* rr/TTT.fT
Turi Tuoj Prasidėti Britų Bendruomenė 
Derybos Dėl Alžyro Neteko P. Afrikos

Angolos Kolonijoje 
Kruvinos Riaušės

Vyksta Amerikos ir Rusijos 
Derybų Paruošimas

Derybos Tarp Amerikiečių ir Rusų Jau Vyksta; Pereitą 
Savaitę Sekretorius Rusk Tarėsi Su Gromyko 5 

Valandas; Pasitarimai Lietė Visus Ginčijamus 
Klausimus ir Kaip Dėl Jų Derėtis.

Pereita šeštadienį Ame-

zidento siūlymo. Bet tą rei
kalą parodys balsavimas ir 
paskui dar senatas gali Įs
tatymą ir vėl kiek pagerinti, 
jei jis išeitų iš atstovų rū
mų mažai tikęs.

Prezidentas jau užvertė 
kongresą darbu Jis padarė 
virš 20 įvairiu istatvmu su-* £ 4 * «.
manymų kongresui svarstyti 
ir. be to, savo pranešimais 
iškėlė daug visokių suma
nymu, kuriuos kongresas 
apsvarstęs gal irgi priims 
naujų Įstatymų. Žinoma, vi
sų tų pasiūlymų svarstymas 
j areikalaus daug laiko, juo 
labiau, kad kongresas nela
bai ir nori skubėti.

Kongo Gizenga Nori
Viens Pats Valdyti
Kongo respublikos vadai 

pasitarimuose Malgašų re
spublikos sostinėje Tanna- 
narive sutarė Kongo tvarky
ti kaip federalinę respubli
ka su plačia autonomija at
skiroms jos dalims..

Prieš tą Kongo vadų pasi
sakymą griežtai pasisakė 
Gizenga Stanlevville mies
te. Gizenga sako, kad jis 
yra Kongo vyriausybės gal
va ir apie jokias federaci
jas jis kalbėti su nieku ne
nori.

Gizengos atsi sakymas 
kalbėtis su kitais Kongo va
dais rodo, jog Gizenga tikisi 
gauti iš savo rėmėjų užten
kamai ginklų ir kitko ir gin
klais kopti i valdžią.

mo ir šiauriniame Vietname 
išlavintų komunistinių par
tizanų. Jau dabar pietinia
me Vietname skaitoma apie 
9 tūkstančius “partizanų,” 
atsiųstų iš komunistinės Vi
etnamo dalies kariauti prieš 
Amerikos remiamą Pietų 
Vietnamo vyriausybę.

Kodėl Kainos Tokios 
Išpustai Aukštos?

Iš Prancūzijos praneša, Pereitą savaitę baigė po- beįeitą savaitę Jungtinių 
kad derybos tarp Alžerijos sėdžiauti Britų Bendruome- Tautų saugumo taryba ap- 
maištinirkų ir Prancūzijos nės ministeriai pirmininkai, tarė Portugalijos kolonijų 
vyriausybės dėl taikos atsta- Į Bendruomenės ministerių klaudmą ir Amerika kartu 
tymo Alžerijoj tuoj prasi- pirmininkų pasitarimą bu- su Sovietų Sąjunga balsavo 
dės Šveicarijos pasienyj.

Deiybos bus vedamos 
Prancūzijoj, bet Alžyro mai
štininkų atstovai galės bet 
kada grįžti Į Šveicariją ir 
iš ten irformuoti spaudą ir 
savo šalininkus Tunise.

! vo atvykęs Ir Pietų Afrikos uz tai, kad paaetis tose ko- 
miristeris pirmininkas H. lonijose būtų “ištirta.” Še-

. Venvoerd, bet jis, išgirdęs šios valstybės tam pasiprie- 
daug kritikos dėl savo kraš- šino, todėl nieko nebuvo nu- 
to rasinės politikos, pareikė, tarta. Bet tuoj po JT sau- 
kad Pietų Afrika pasitrau- gurno tarybos posėdžio Por- 
kia iš Bendruomenės ir su tugalų Angolos kolonijoj, 
ja nebeturės nieko bendra, kuri yra greta Kongo, kilo 

P. Afrikos ministerių pir- kruvinos riaušės. Gingluoti 
mininkas sakė, kad Britų negrai ten pradėjo skersti 
Bendruomenė visvien eina baltuosius kolonistus ir kai 
prie suirimo, todėl Pietų kuriuos negins ir šios savai- 
Afrika yra tik pirmoji vals- tės pradžioje ten priskaito- 
tvbė, kuri iš jos traukiasi, ma apie 100 žmonių aukų.

Portugalai pasiuntė ka-

Alžerijos maištininkų at
stovai sakosi esą tikri, kad 
Alžerijos gyventojų daugu
ma pasisakys už Alžerijos 
nepriklausomybę. Bet pran
cūzai mano kitaip. Bet jei
gu Alžerija ir nutartų atsi- bet ne paskutinė, 
skirt nuo Prancūzijos, Pran- Kiti pranašauja, kad 
cūzija greičiausiai sieks tą Bendruomenė be P. Afrikos 
kraštą padalyti, kad ten gy- veiks daug geriau, nes bus 
venantieji prancūzai gale- vieningesrė. Pietų Afrikos 
tų ir toliau pasilikti Pran- rasinė politika jau seniai 
cūzijos piliečiais ir nepa- kėlė nesantaika Bendmo-

Vyriausias prokuroras R. 
Kennedy sako, kad duotas 
Įsakymas prokurorams pa
žiūrėti iš arčiau Į aukštai iš
pustas Įvairių prekių kainas. 
Ypač bus aiškinama vai
stų ir kai kurių maisto daly
kų kainos. Generalinis pro
kuroras mano, kad pirklių 
susitarimai dėl kainų kėli
mo yra daugiau išsiplatinę,' 
negu žmonės mano.

Vyriausybė jau iškėlė pir
mą bvlą elektros prietaisų 
fabrikantams už susitarimą 
kelti kainas, bet tai tik pra
džia. Kas vvko tarp elektros 
prietaisų fabrikantu, vyk-ta 
ir tarp kitų ūkio šakų vado
vų, todėl vyriausybė steng
sis susekti kainų kėlėjus ir 
juos nubausti.

tektų po arabų valdžia.

Kar din. Wyszynski 
Prieš Kom. Cezarius

menės narių tai-pe.

KINIEČIAI GRĮŽTA

Po 1949 metų pilietinio 
karo Kinijoj Burmoje, Thai- 
lande ir Laose paliko kele
tas tūkstančių kinų naciona
listu kaveivių, kurie per 12

Albaniios Komunistų
Partija Dar Valosi

Albanijos komunistų par
tija, pagal Jugoslavijos šal
tinius, dar valosi kaip Stali
no laikais Kai kurie jos va
dai vis dar turi paprotį “iš
nykti” kaip kamparas ir nie
kas net nežino, kur jų ieš
koti, nors visi žino, kad 
juos jų sėbrai komunistai 
sudorojo.

Tokių dingusių ir nebeat- 
siradusių vadų ir pusiau va
dų esą nemažai. Apie kaimetų maitinosi tuose kraš

tuose, o dažnai ir prievarta• kuriuos sužinoma tik tiek, 
ėmė jiems reikalingą maistą kad jie pradedami skelbti 
ir kitką. Dabar jie grąžina- “liaudies priešais,” kaip ir 
mi i Formozą (Taiwan). 1949 metais išvalyti vadai.

I.enkijoje santykiai tarp 
komunistinės valdžios ir ka
taliku bažnyčios eina blo
gyn. Vvriausybės vadas Go- 
mulka neseniai skundėsi, 
kad popiežius kursto lenkų 
katalikus prieš vyriausybę 
ir nori, kad Lenkija būtų ti
kėjimo kankinių perykla.

Prieš tą užmetimą griež
tai pasisakė kardinolas Wy- 
szynskis, kuris sako, kad pa
ti lenkų bažnyčia nustato 
s*vo politiką santykiuose su 
valdžia ir išvadino komuni
stinius krašto valdovus “cie
soriais” ir nurodė visą eilę 
pavyzdžių, kur komunistų 
valdžia remia ateistines or
ganizacijas kovo jančias 
prieš bažnyčią, ypač kardi
nolas iškėlė valdžios pastan
gas traukti jaunimą Į savo 
Įvairias organizacijas ir ati
traukti jį nuo bažnyčios.

Kova tai"p bažnyčios ir 
komunistu valdžios atrodo 
vis aštrėja.

GAVO PMEMI.IA

J,indu Roherts laiko .3 pė
dų ilgio a mary Uis gėlę, ku
ri gėlių parodoje New Yor
ke gavo premiją. Gėlę už
augino savo namuose Lock- 
manienė (Bedford, N. Y.)

j • > 17 • r * vi eita bebuuueių
Amerika Rems Visų rikos vaĮstybės sekretui 

Kolonijų Laisvę Rusk penkias valandas ta-
_____ _ (rėsi su Sovietų Sąjungos už-

Amerikos spauda plačiai vienio reikalų ministerių
aiškina, kad naujoji vvriau- Gromyko apie Amerikos- 
sybė ves kiek kitokią poli-! -Rusijos santykius ir dery- 
tika dėl dar užsilikusiu ko- bas dėl ginčijamųjų klausi- 
lonijų Afrikoje. Vvriausy- mų sprendimo. Po ilgų de- 
bė tą irodė pereitą savaitę, J y bų buvo trumpai praneš- 
karįa ji kartu su Maskvos ta spaudai, kad pašnekesiai 
delegatu JT saugumo tary-! pnisidėsią prie geresnio susi- 
boj balsavo už ištyrimą pa-1 pratimo ir kad buvo aptarti 
dėties portugalu kolonijose, Į abiem valstybėm rūpimi 

a S klausimai.
Portugalai griežtai prote-: x ,

slavo prieš JT kišimąsi į jos .. Prezidentas Kennedy pa- 
kolonijų reikalus, bet' tas ?°Jeu Pėdžioje sake, kad 
protestas nepakeitė Ameri- del^bas “ !'u'a1' 5abma 
kos balso JT organizacijoj, vest!
o Portugalija yra Amerikos *an?1.u bud“ ,r de'?b?s ture- 
sąjungininkas NATO sąjun- ‘1 butl vedamos diplomatų, 
goję ir ji duoda Amerikai
svarbias karo bazes Azorų 
salose.

Jei Amerika tikrai rems 
visų kolonijų laisvę, tai ji

nus

o viršūnės galėtų tik dery
bas apvainikuoti, jas už
baigti.

Parr ai ta

diplomatai jau il

si. Ar tas kalbas vadinti

ropnnta rtahar

kalba-

turėtų pasisakyti JT organi- de bomis ar pasitarimais, 
zaeijoj ir uz rusiškų kolo- skirtum0 nėra. Faktas yra, 
nijų Euiopoj n Azijoj lai- kad užsienių reikalų mini-
svę.

Derybos Ženevoj Dėl
A-Ginklų Tęsiamos
ŠĮ antradienį Ženevoje 

turi atsinaujinti derybos dėl 
uždraudimo atominių gin
klų bandymų. Tos derybos 
tęsėsi jau apie pusantrų me
tu, buvo nutrauktos ir da- 
bar atnaujinamos.

Anglai ir amerikiečiai 
mano, kad rusai dabar ma- 

’žai dėmesio bekreipia į tas

pasiuntė
i iuomenės dalinius, kad su
tvarkytų riaušininkus.

Pradžioje buvo skelbia
ma, kad skerdikai atvykę iš 
Kongo, bet vėliau pasirodė, 
jog tai vietiniai negrai, ku- 
rie iš savo burtininkų gavę
užtikrinimą, kad baltųjų jį nusiginklavimą, o ato
ku kos jų nekliudys. minj ink, band

Is riaušių pariestų vietų dl.audimas juos mažai heį. 
daug žmonių pabėgo l sa- domauja 
lies didesnius miestus.

------------------------- Taip ar ne, parodys atsi-
_ . . _ .. n naujinusios derybos. Ameri-
Dayal ir toliau Bus kc s rau joj i vyriausybė dery-

JT Atstovu Konge bu atnaujinimui gerai ruo- 
______ sėsi ir tikisi tose derybose

.Jungtinių Tautų genera- patikrinti, ar rusai nori su
linis sekretorius Dag Ham- garimo, ai tiktai propagan- 

1 marskjold vėl pasiuntė In- fos’
d i jos Dayal kaipo savo at
stovą Į Kongo respubliką <įauJį ArabUd Atima 
vykinti ten JT politiką. n L zi p

Į 'Kongo respublikos vadai: Uaiiran Uro HūZę
pakartotinai reikalavo, kad ----

' indas Dayal būtų atšauktas, Saudi Arabija pereitą sa- 
, bet JT sekretorius nematė ■ vaitę pranešė Amerikai, 
į reikalo su Kongo vadų rei- kad ji kitais metais nebe- 
kalavimu skaitytis. KongoĮc^u°s Amerikai naudotis di- 
vadai sako, kad Daval nėra'^ele oro baze prie Persijos 
bešališkas ir aiškiai remia 1 Rankos. Tą oro bazę pastatė
Gizengos valdžia Stanley- 
ville mieste.

Visiškas nes iskaitymas 
su Kongo vadų pageidavi
mais ir skundais gali apsun
kinti JT karo pajėgų bend

Amerika pokariniais metais 
ir jąja naudojosi visą laiką, 
o Arabijai už tai mokėjo 
tam tikrą atlvginimą

Kodėl Saudi Arabija ne
beduos Amerikai naudotis

stėnai jau aptana įvairius 
ginčijamus klausimus ir ieš
ko dėl jų susitarimo.

Valstybės sekretorius pa
minėjo vieną klausimą, ku
ris buvo aptartas ministerių 
derybose, tai Laoso likimas. 
Amerika norėtų susitarti su 
Rusija, kad mažam Laosui 
būtų užtikrinta neutrali 
ateitis pietryčių Azijoj. Ko
kių vaisių tar pasitarimas 
dėl Laoso davė nėra žino
ma, o pačiame Laose komu
nistiniai partizanai vis dar 
veržiasi pirmvn, lyg tarsi 
jokių derybų dėl Laoso vi
sai nebūtų.

Ginčas Dėl Mokyklų 
Šelpimo Karštėjo

Ginčas dėl parapijinių 
mokyklų šelpimo iš federa
linio iždo darosi karštesnis. 
Katalikų bažnyčios vadai 
daro spaudimą Į kongresą, 
kad jis priimtų jų reikalavi
mą dėl paskolų davimo pa
rapijoms mokykloms staty
ti. Kongresmonai ir senato
riai gauna galybes laiškų 
tuo klausimu ir beveik visi 
laiškų rašytojai pasisako 
už parapijinių mokyklų šel
pimą. kas rodo, kad parapi
jose telkiami laiškų rašyto
jai ir tuo būdu bandoma pa
spausti Įstatymų leidėjus, 
kad jie katalikų bažnyčios 
reikalavimus kongrese pa
remtų.

Protestantų bažnyčios iš 
savo pusės siunčia liudinin
kus Į kongresą, kurie Įrodi
nėja, jog privačičų mokyklų

radarbiavimą su Kongo ka-! oro baze, žinių nėra, bet nė-1 nereikia šelpti, nors ir pro- 
riuomene ir to krašto vado-• ra abejonės, jog čia pasiro- i testantai turi savo visokių 

|do Nasserio Įtaka. mokyklų.vais..
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Pirmas posūkis
Pereitą savaitę Amerikos ambasadorius Jungtinių 

Tautų organizacijoj, kanu su Sovietų Sąjungos atstovu 
loję organizacijoj, balsavo už Portugalijos kolonijų pa
dėties svarstymą JT organizacijoj ir už pasiūlymą, kad 
Portugalija eitų prie savo kolonijų režimo pakeitimo, su
teikdama vietos gyventojams daugiau laisvės ir ruošda
ma juos savarankiškam gyvenimui.

Klausimą JT organizacijoj dėl Portugalijos kolonijų 
iškėlė Nasserio Arabų Respublika. Ceilonas ir Liberija, 
o Sovietų Sąjunga ir Amerika pritarė tų valstybių reika
lavimui, kad padėtis Portugalijos kolonijose būtų ištirta. 
Dauguma JT saugumo tarybos betgi klausimo neparėmė 
ir jis savaime atpuolė. Anglija, Prancūzija, Turkija. Či- 
li, Ekvadorius ir nacionalinė Kinija susilaikė balsuojant 
ir tokiu būdu Amerika ir Sovietų Rusija nenusvėrė bal
suojant. Tos šešios valstybės manė, kad Portugalijos ko
lonijos negresia taikai, o todėl nematė reikalo, kad JT 
saugumo taryba tų kolonijų padėti tyrinėtų.

Šiuo tarpu klausimas taip ir lieka. Gal vėliau klausi
mas bus perkeltas i JT seimą ir ten gal atsiras dviejų 
trečdalių dauguma už Portugalijos kolonijų “‘tyrinėjimą.”

Tame balsavime svarbu yra tas, kad Amerika skai
tė reikalinga remti Afrikos kylančių tautų nacionalizmą 
prieš savo sąjungininką Portugaliją. Esenho\verio admi
nistracijos laikais Amerika stengėsi neiti i konfliktą su 
savo sąjungininkais dėl kolonijų. Nauja administracija 
mano kitaip ir bando susiartinti su naujai kylančiomis 
Afrikos valstybėmis, dargi jei dėl to ir reiktų turėti ne
susipratimų su sąjungininkais. Tokių sąjungininkų, ku
rie dar nėra baigę likviduoti savo kolonijas, yra keletas. 
Portugalija dar nėra nė pradėjusi savo kolonija? likvi
duoti, Prancūzija dar tun nebaigtą Alžerijos klausimą. 
Anglija tun dar eilę kolonijų, bet eina prie jų likvidaci
jos ir Ispanija dar nesiruošia savo kolonijų likučio li
kviduoti. Taip pat ir Olandija dar turi šiokių tokių kolo
nijų likučių, bet jų reikšmė yra menka.

Amerikos spauda naujos administracijos pasisaky
mui už kolonijų greitesni išsilaisvinimą ir ieškojimą su
sipratimo su Afrikos nacionalizmu skaito didelės reik
šmės* posūkiu krašto užsienių politikoj. Ar taip iš tikrų
jų yra, pamatysime gal tik vėliau, kada dar užsilikusių 
kolonijų klausimas iškils ne tik Portugalijos Afrikoj, 
kt gal Alžerijoj, arba britų kai kuriose dar valdomose 
srityse ir ypač dėl Maskvos valdomų kolonijų nuo Balti
jos iki Kaukazo ir Centralinės Azijos. Sunku būtų Įsivaiz
dinti, kad Amerika remtų Angolos, Mozambiko. Alžeri
jos ir kitų priklausomų sričių laisvę ir nieko nedarytų, 
kad ii- Rusijos pajungtos kolonijos atgautų laisvę.

Azijos ir Afrikos tautose Amerikos balsavimas už 
Portugalijos kolonijų “tyrinėjimą ” buvo pasitiktas, kaip 
Amerikos aiškus pasisakymas prieš kolonializmą, kiek 
jo dar yra užsilikę Afrikos kontinente. Apie Sovietų 
Sąjungos kolonijas Europoje ir Azijoje Afrikos ir- Azijos 
tautos dar negalvoja, nes tiesiog su naujovišku bolševi
kišku kolonializmu neturėjo progos susidurti ii- ji pažinti. 
Amerikos pasisukimas i aiškesni antikolonializmą ir- jos 
aiškus išstojimas vėliau prieš sovietišką kolonializmą 
gal paveiktų ir tas tautas, kurios dabar- apie Maskvos 
kolonialinę poltiką turi labai miglotą supratimą.

Amerikos naujosios vyriausybės užsienių politika 
dar tebėra aiškinama, kol kas matėme tik mažus pasikei
timus ir vienas tokių yra aiškesnis antikolonializmas. 
Teks dar palaukti, kol galutinai paaiškės naujų vadovų 
užsienių politikos posūkiai ir nauji užsimojimai. Ban-

SVEIKINASI IR SVEIKINA

Viršuje prezidentas John F. Kennedy sveikinasi su 
Tuniso ambasadorių Habib Bargiha. .Ir.. Tuniso pre
zidento sūnumi. Apačioj prezidento seserį Patriciją 
l.awford sveikina kardinolas James Francis Mclntyre. 
kai ji atvvko i Santa Monica. Calif.. dalyvauti Įeit. 
Joseph P. Kennedy vardo vąikų studijų centro namų 
pamalu dėjimo iškilmėse. Milionierius J. Kennedy 
(tėvas) katalikų bažnyčiai tuo tikslu davė $800.000!

laikose, kad jei vienas pe
reitų i kito partiją, skirtu
mo gal ir nepastebėtume.”

Todėl šaunasi klausimas, 
nejau ir demokratijose, kaip 
diktatūrose, iškils ir Įsivy
raus tik viena valdančioji 
partija? Turbūt, ne. Kol pi
lietis turės laisvę laisvai Ginčas 
balsą reikšti, tol bus opozi- kykloms 
cija. O opozicija tegali veik- do plečiasi ir girdisi vis nau- 
ti per partijas. Todėl galu- jų balsų tuo klausimu.

Kas savaite
Kard. Spellmano žodis

dėl paramos mo- 
iš federalinio iž-

tina žodi 
tijos vadovybė, pinigai ar 
organizacija, liet politinė 
idėja. Autorius idėjas žada 
panagrinėti trečiame tome.

Vokietijoje išėjo būdingu 
pavadinimu “Fluechtlinge- 
spraeche” (Pabėgėlių kal-

i

visgi

bet Amerikoje tuo dar ne
grasina. Suprantama ir ko
dėl. Pueitorikoje nusvilo 
rankas, o kontinentalinėje 
Amerikoje gal nusviltų ir ką 
nors daugiau. Todėl paža
das, kad bažnyčia šventaturi ne par-! Kardinolas Spellman

reitą savaite sugalvojo , . .... , *i , • - neisako, rodo ne jos libe-gumenta. kad nedavimas pi- .... ’ .• - > , i- ■ i ra iškurna, bet bejegumąnigu įs federalinio iždo pa- . , . . . L ?... - iii i - įsakymais svaistvtis. Duokrapijir.ems mokvkloms, bu- • . , .* . , ,
. ... f ... •• - proga, įsakymai tuoj bus:tu priešinga? Konstitucijai 1 ~ • i .
dalvkas: Jis alimentus į,-! Baj?.ve>a neisako, lat 
suko ar pastatėjuos aukštyn spaud.m^ f konneso na- 
kojomis. Jei prezidentas ir nus vra d,,leI,s liilsk:“slr

pe-
ar-

bos) Įdomaus, neseniai mi-’kiti valdžios žmonės mano,
įtisio rašytojo-dramaturgo 
(autoriaus Threepenny ope
ra) Bertoldo Brechto kūri
nių rinkinys. Jų bendra nuo-

kad šelpimas privačių mo
kyklų būtų priešinga kons
titucijai, tai kardinolas aiš
kina visai atbulai ir sako,

taika: “Esu gyvas, bet dau-į kad nedavimas pinigu jo

kažkoks profesorius iš gy- ne jo laukė sena numylėti- 
venimo “vagos” pavagia ir nė. Čia vedė ir gyvena, 
priverčia 16 metų bemiu- Lietuviui visgi Įdomu 
ku vėl sugrįžti mokyklon Craciunas pavardė, 
mokvtis. Ant šios eriios au-- ----- C7~V ~
torius priveria visokių fan-. . Politikierius gero vardotastinių apdūmojimų, prie- . .. . ...

3moc ' visuomenėje kažkodėl ne
turi. Politika nužvelgiama jos4.

tykių, juos nudažydamas 
gal surrealizmu, gal egzi-

giau ko apie save negaliu 
pasakyti.” Štai, viena ištrau
ka:

“Po pusę Europos dusyk 
nuteriojusi ponia Karo Gil
tinė dar jauna ir patraukli.
Sakoma, ji planuoja Ameri
kon nuvažiuoti. Suomijos 
Helsinkiuose valgykloj sėdi 
du vyrai ir, kartkartėmis ap
link save apsidairydami, I bažnyčios 
kalbasi apie politiką. Vie
nas aukštas, stambus balta
rankis, kitas žemukas su 
darbo žmogaus rankomis.
Pirmasis, matyti, inteligen
tas, sako:

” 'Tikėjimas žmogui Įkvė
pė ir aukščiausio pasiauko
jimo ir giliausio galvojimo, 
bet nesyki žmoniją ir sun- 
kiai nuslėgė. -Jo vietą da
bar. rodos, užima ugninga 
bedievybė. Ji pažangi, nėra 
ko sakyti, bet pareikalauja 
iš žmogau? daug energi-

parapijinems m o k ykloms 
būtų priešinga konstitucijai.

Vargšė konstitucija! dėl 
to paties dalyko ją aiškina 
taip ir visai kitaip, ir žinok

grasinimais nebebalsuoti už 
tuos, kurie balsuos ne pagal 

, bažnyčios pageidavimą.
I *
Gydytojų organizacija

Amerikos gydytojų orga
nizacija pereitą savaitę vėl 
rado reikalo pasi sakyti 
prieš “socializuotą medici
ną,” kaip ji jiems atrodo 
dabar kongresan Įneštame

dabar žmogus, kas vra prieš labai kukliame Įstatyme dėl 
ir kas yra pagal tą konstitu- senų žmonių gydymo iš <o-
ciją.

Tik kažin kodėl kardino
lai. arkivyskupai ir kitokie 

galvos neprašo 
tokių pat pašaipu, kokios
numatomos duoti viešo
sioms mokykloms, bet pra
džiai reikalauja tiktai ma- 
žaprocentiniu paskolų. Ai
tai daroma iš kuklumo, ar 
iš gudrumo, kad lengviau 
būtu prisibriauti prie iždo 
malonumų? Atsakymas sa
vaime yra aiškus.

Protestantu balsas

steneializmu, eal kitokiu ku- k.uris tai Tfuk!?s.pri'
, • . gaudmeumas. Todėl zmo-nuo modernizmu, ir visur ife J.. . .. A. . „

gų pavadinti partiniu ne-prikaišioja atitinkamų poli
tinių pamokslėlių ar visuo
menės negalavimų pajuoki
mų. Lietuviškai Ferdydur- 
kę ga! tiktų pavadinti “pra

visada pagarbos suteikia.
Bet politikoje juk veikia

ir didingos, gražios idėjos. 
Tiesa, joms kūnyti reikia

muštgalvio paiotžargybb?” b politikierių. Ang-

—:— trečias) Ivoro Jenningso to-
Collins leidykla Anglijoje mai anglu partijų istorijos, 

išleido atsiminimų knygą Pirmą būdingai pavadino 
“The Lošt Steps,” kurios au- ‘“Atsišaukimas i piliečius,” 
toriaus vardas lietuvi sūdo- antrą "Partijų gyvenimas.” 
mina — Silviu Craciunas. Pirmame autorius Įrodė, 
Nejau čia—Kriaučiūnas? kad partijos i piliečius pra-

Pasirodo, ne. Jis universi- byla ne politinėmis idėjo- 
tetą išėjęs rumunas—dusyk mis. bet luomu interesų su- 
pabėgęs iš gizelinės raudo- metimais.

“Žemukas atsiliepė:. ‘pa
taikei pasakyti. Priklausiau 
prie laisvamanių ir aš. Ne
syki tačiau sau sakydavau 
—pašalietis, s t e bedamas 
mūsų kovą prieš tikėjimą, 
teisėtai galėtų sakyti, kad 
mūsų užsidegimas ir savimi

Kai kongresas pradeda 
apklausinėti 1 i u dininkus 
dėl paramos davimo moky
klom.-. pasigirsta ir nekardi- 
noliškų balsų, kurie aiškiai 
stoja prieš privačių mokvk-

cialinio draudimo fondų. 
Amerikos gydytojai sako

kad “socializuota medicina” 
yra tik pirmieji žingsniai i 
socializmą, esą po medici
nos suvisuomeninimo viskas 
eis pakalnėn ir vargšė Ame
rika kažinkur atsidurs.

Amerikos gydytojų vadai 
pasirodo ne tiktai žmonės, 
kuriems kišenė nusmelkia 
jų sąžinę, bet ir <lideli ne
mokšos. Jie nėra girdėję, 
kad Vokietijos reakcingasis 
Bismarkas sugalvojo pirma
sis ligonių kasa? kaipo prie
monę kovoti prieš plintančią 
socialistų Įtaką!

Socialistai remia reikala
vimą įvesti draudimą ligos 
atsitikime, bet pati ligonių 
kasų idėja nėra socialistų 
iškelta. Vokietijoje Bismar-

lijoje jau išėjo du (bus dar pasitikėjimas labai panašūs
siauros fanatikų 
požymiams’. ” 

Kitais žodžiais.

nos diktatūros nagų. Syki Antrame Įrodinėja, kad 
dymų netrūks—nuo Laoso iki Afrikos, nuo Pietų Ameri- ištrūkęs (1949 m.) jis vėl politinių partijų vyriausiu
kos iki Berlyno naujoji vyriausybė turės greit parodyti Į pro Vengriją 1950 m. sugri-, siekimu yra pateikti kraš- 
savo naują, o gal ir netaip jau naują politiką. I žo Rumunijon, tislu padėti-tui vyriausvbę. Tikslui vi-
'___________________ ________ 2_________ i kitiems ištrūkti. Gyveno vie- sos priemonės geros. Parti-

na mintimi: visi prieš komu-’jai būtina vadovybė, finan
sai ir organizacija. Lietuvos 
socialdemokratų par tijaiKnygų lentynose

VYT. SIRVYDAS

Lenkų žodis Ferdydurke, ji nori pasakyti. Kam rūpin- 
turbūt, kvailai nuskamba ir tis grobiais, kada rankoje 
lenkui ir lietuviui. Juo len- j turite gyvą kūną?”
kas Vytautas (Witold) 
Gombrovviczius p a vadino 
savo 1937 metais Varšuvo
je išspausdintą apysaką, ku
rią, nuo nacių pabėgęs, iš
leido ispanų kalba Argen
tinoje 1945 m. Varšuvoje 
1957 m. išėjo antra laida ir 
sukėlė sensaciją. Po to Pa
ryžiuje 1959 m. išėjo pran
cūzų kalba vertimas, o šių 
metų pradžioje Londone 
pasirodė ir anglų vertimas. 
Mūsiškiai, rodos, šio kūri
nio dar nepastebėjo.

Autorius sako: “Net nu-

Matvti, ir pats autorius 
nežino, kokį kūrini jis sukū
rė, nes knygos viduryje pa
siklausia: kas čia? Ar atsi
minimai, pajuoka, vaizdin
gų temų improvizacija, psi
chologinė studija, gal tik 
pasijuokimas, pasikeiksno- 
jimas, pakvaišėlio pasaka, 
nesąmonė ir skaitytojo akių 
muilinimas?

Štai vienas vaizdelis. 
Prancūziškų -zuavų pulko 
vadas iš pavydo, kad kitas 
geriau tenisą rungtvnėj žai
džia, išsiima revolverį ir

sibodo man klausytis, ką aš! peršauna ore skriejanti te
norėjęs Ferdydurke pasaky-'niso kamuoliuką, bet patai- 
ti? Žmones, turėkite dau- ko Į kitoje pusėje sėdėjusį 
giau širdies, mažiau proto! turtingą laivų savininką. 
Pasiimkite knygą ir išveski-1 Pasaka sukasi apie 30 
te šokti, vietoje klausti, ką J metų suaugusi vyruką, kuij

mzmą kovotojai geri, visi 
Maskvos gizelių rėmėjai 
Rumunijai—blogi. Keturius 
metus buvo nariu rumunų 
fašistinės Geležinės
dijos, bet Įsitikinęs, kad ji turėjo vadovybę, 
diktatoriškai valdoma žmo-i organizaciją, ko

lų šelpimą iš federalinio iž- kas, Anglijoj Lloyd George 
do. Praeitą savaitę pasisakė buvo socialinio draudimo 
protestantų bažnyčių grupė, pradininkai ir tik Amerikoj 
kuri atstovauja 36 milionus gydytojų tarpe yra žmonių, 
tikinčiųjų ir griežtai stojo kurie ligonių kasų nesugeba 
už tai, kad sektantiškos mo- atskirti nuo socializmo ir 

atskalom kyklos nebūtu šelpiamos, dedasi galas žino kokių tai 
i Protestantai irgi turi savo “laisvių” gelbėtojais, kovo- 

komu- v^ok’u tikybinių mokyklų, darni prieš draudimą ligoje.ir
nistinis bedieviškumas 
būti fanatizmu.

TURTINGIEJI 
PREZIDENTAI

gali šeštadieninių ir sekmadie- Laisvių yra visokių. Pa
ninių. ir jeigu federalinis vyzdžiui. Amerikos elektros 
iždas imtų šelpti katalikų prietaisu gamintojai jautėsi 
parapijines mokyklas, tai i esą “laisvi“ susitarti dėl 
savanorių pašalpai gauti at-' kainų ir melžti vartotojus 
sirastų ne tik katalikų eilė-1 neatsižvelgdami i veikian- 
se. Išvengti iždo nešiojimo
galima tiktai visai uždarius

čius Įstatymus. Kai proku
rorai ir teismas tą jų laisvę 
apkarpė, jie ga! gaus kitokį 
laisvės supratimą. Amerikos 
gydytojų organizacijos va
dai, dėdamiesi “laisvių” gy
nėjai, turi galvoje jų “lais
vę” kirpti ligonius, o ne ko
kią kitą laisvę.

Brazilija nykštukas?
Brazilijos vyriausybė pe

reitą savaitę nutarė panai
kinti savo krašte Lietuvos 
ir Latvijos diplomatines at
stovybes. Taip praneša AP 
žinių agentūra.

Toks nutarimas padaly
tas Maskvai “užgerinti” už- 

i mezgant su ja diplomatinius 
santykius ir kalbant apie 
kavos ir kitokį bizni.

Brazilija, milžiniško plo
to ir 65 milionų gyventojų 
šalis, savo užsienių politiko
je elgiasi kaip nykštukas.

Nėra abejonės, kad da
bartinis prezidentas John 
F. Kennedy yra turtingiau
sias JAV prezidentas, nes 
jis “vertas” nevieno milio
no, bet yra buvę ir daugiau 
turtingų prezidentų.

Piimasis prezidentas Ge
orge Washington, kuris mir
damas paliko turto vertės 
§530,000, anais laikais bu
vo vienas turtingiausių žmo
nių.

Theodore Roosevelt mir
damas paliko daugiau ne 
§800,000 turto.

Calvin Coolidge 
siekė §500,000.

Herbe rt Hoover

iždo duris visokioms priva
čioms mokykloms.

Panašiai pasisakė ir liute
ronų bažnyčių apsivieniji- 
mas, kuris atstovauja kelis 
milionus tikinčiųjų.

Tokių balsų vis daugėja 
ir kongresas vargu duosis 
užbaidomas balsuoti ‘‘tik” 
už paskolas parapijinėms 
mokykloms.

Kaip balsuoti?gaus savigarbos priešų.
1949 m. iš diktatūros iš

trūkęs gyveno Paiyžiuje, 
bet po metų sugrįžo Rumu
nijon ir suorganizavo slap
tą 26 vyrų pogrindžio gru
pę. Vienas jos narių pateko 
policijai ir išdavė ji. JĮ areš
tavo ir visaip kankino, bet 
iis kitų neišdavęs. Po pen- 
kerių metų kalėjimo ji sykį 
paguldė ligoninėn vienai 
parai sveikatos atgauti. Čia 
iis, kaip savo metu Kapsu
ką- iš Suvalkų ligoninės, iš
šokę? pro langą (nors sar
gas kas 4 minutes ateidavo 
pasižiūrėti, ką ligonis daro) 
nakties metu, dasigavo prie 
geležinkelio ir pasislėpė va
gone. Du metu Rumunijoj 
pasislapsčius, pavyko vėl 
pabėgti Į Vakarus, kur Don

gai todėl gerai sekėsi K. 
Bielinio aprašomuoju Penk- 

Gvar- tųjų Metų tarpsniu, kad ji 
pinigų ir 
neturėjo

demokratai ir kd. Būtina ir 
sukurti “dealą,” kuris pilie
čių daugumai būtų patrauk
lus, kad ir nerealus ar sun
kiai Įkūnijimas.

Autorius mano,‘kad luo
minis interesas suteikia par

tijai pagrindini stiprumą. 
Todėl daro išvadą, kad an
glų liberalų partija nusilpo, 
nes jos rėmėjai, pasiturįs vi
durio luomas, krašte apny
ko. Jis mano, kad ir darbie- 
čių partijai ateitis tamsi, nes 
labiau pasiturintieji darbo 
žmonių sluogsniai ima save 
skaityti ne darbininkais, bet 
vidurinės klasės žmonėmis. 
Autorius tiesiog pareiškia: 
“Mūsų didžiųjų trijų parti
jų (konservatorių, darbie- 
čių ir liberalų) vadai jau 
tiek daug turi bendro nuo-

Katalikų bažnyčios atsto
vas pereitą savaitę aiškino, 
kad bažnyčia nejsako ka

tultas ' talikams kongresmonams ir 
jau 1914 metais buvo verti-1 sena^or’aTn5t» kaip jie 
namas apie 4 milionus do-Į balsuoti svarstant Įstatymą 
Jenų. j dėl paramos davimo moky-

Frankln D. Roosevelt pa-,kloms. Neisako! Dar neisa- 
liko virš miliono dolerių. įko; sarmatijasi, ar kažko 

Dvvighti D. Eisenhower privengia?
turtas šiandien taip pat ver-' O jeigu Įsakytų ir jeigu 
tinamas virs miliono dole- P° tokio Įsakymo preziden- 
rių.

Hairy S. Truman nėra 
“vertas” pusės miliono do
lerių, bet taip pat yra pa
kankamai turtinga.-?.

turtas

Paragink *avo bičiulį Ke
leivį iiairaiyti — ilgais žie
mos vakarai* ture* gerą 
draugą.

Kaip, girdi, kalbėsis su Ma
tas ir eilė katalikų senatorių ' skva, jei mes dar Pabaltijo 
ir kongresmonų visvien pa- va^ybių atstovybių nepa
siliktų prie savo nuomonės, naikinome? Taip gali sam- 
kad privačiu mokyklų nerei
kia šelpti federalinio iždo 
pinigais, tai ką katalikų ba
žnyčia turėtų daiyti? Gal 
išmesti iš bažnyčios ir pra-

protauti maža valstybėlė, 
bet didžiulei Brazilijai tai 
gryna sarmata ir tik rodo, 
kad jos vadai vis dar neturi 
didelei valstybei pritinkan-

keikti? Kai kur bažnyčia ^,os savigarbos, 
tokius “triksus“ išdarinėja, J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

MIAMI, FLA.

Pagerbė Praną Mockų
Kovo 21 d. yra Prano 

Mockaus, didelio Lietuvių 
Klubo rėmėjo, gimtadienis, 
kuri Klubas iškilmingai pa
minėjo kovo 19 d.

1921 metų. Tais metais jis 
atvažiavo Į Miami, kada ten 
lietuvių beveik nebuvo. Čia 
jis nusipirko kelis akins že
mės, pasistatė gražius na
mus ir vienas linksmai gy
vena.

Pranas Mockus yra geras 
lietuvis, dosnus geriems vi- 
suome niniams sumany-Pranas Mockus vra že 

maitis, gimęs Telšių parapi- mams. Jis priklauso Lietu 
joj, jaunas apleido savo vių Klubui nuo pat jo ikū- 
gimtąjį kraštą ir 1896 m. rimo dienos ir per visą laiką 
atvyko i Brocktoną, Mass. jam yra aukojęs apie 16,000 
Po kurio laiko jis Brocktoną dolerių.
apleido ir išvyko Į Chica- Jo gimtadienio progai 
gą. Ilk, kur išgyveno iki skiriu ši eilėrašti:

NENUSIMINTI IKI PASKUTINIO MOMENTO

Atrodo, kad šitam Peru sostinės matadorui (bulių kovotojui) atėjo paskutinė 
valanda, bet jis mirties išvengė ir buliu nudūrė. Matadoras Kugo Bustamente.

KAS SKAITO RAsO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
BROCKTON, MASS.

PRANAS MOCKUS

Posėdžiavo sandariečiai nų

Paminėsim mes šiandieną 
Mockaus brangią gimtą dieną. 
Ji pagerbsime tą dieną.
Kovo dvidešimt vieną.
Gerus darbus jo atminsim, 
.Jam širdelę pralinksminsim. 
Jojo vardą paminėsim.
Mockui laimės palinkėsim:
Ilgus metus dar gyventi 
Ir niekados nepasenti.
Jis pasenti nė nemano.
Coral Gables jis gyvena.
Daug turėjo žemės savo.
Ten lietuviai piknikam,
Balius, šokius ten turėjo. 
Užmokėti nereikėjo.

šoko. gėrė, baliavojo.
Jam tą daržą išmindžiojo.
Bet jis ramiai pažiūrėjo. 
Nusijuokęs ir nuėjo.
-Jis paremti tuos mėgina, 
kurie savo tautą gina.
Praną Mockų prisiminsim. 
Gerus darbus jo atminsim.
Su širdingais jausmais savo 
Jis lietuviams daug aukavo.
Ji šia proga paminėsim. 
Daugel laimės palinkėsim. 
Kad sveikatos jis turėtų. 
Visagalis ji sergėtų.

Juozas Ratkus

MIAMI, FLA.

sekretorius Bronius Burba.
' Parengime dalyvavo ir
Brocktono policijos vadas 
su žmona ir miesto taiybos 
narys Moncevičius, kuris 
pasakė ir sveiki!/mo žodi. 
Šio minėjimo metu surink
ta aukų $122. Sar ' ros kp. 
jau anksčiau paaukojo šim
tą dolerių. Viso sandarie
čiai paaukojo 8222.

Pc minėjimo klubo pir
mininkas K Juręe’iūnas vi
sus kuopos narius ir sve
čius pakvietė putu ku
riuos pagamino žinomos šei
mininkės Gofensienė, Eiki- 
nienė, Drevir.> .enė. Daly
vius vaišino ir b s gražiai 
patarnavo B.aškienė, Cir- 
bulienė,
Šablevičienė.

Parengimą
sandariečiai
Gofensas ir š 

Parengimu

vasario 16 minėjimas
Lietuvos Nepriklausomy

bės atgavimo 43 metų su
kakties paminėjimas Įvyko 
vasario 19 d. Minėjimą ren
gė Brocktono Lietuvių Taiy- 
ba.

Minėjimas vyko Lietu
vių Franklin klubo gražiai 
dekomotoj salėj, ji atidarė 
ir jam vadovavo Brocktono 
Lietuvių Taiybos sekreto
rius Bronius Burba. JAV 
himną giedojo muz. J. Gai
delio vadovaujamas mišrus 
choras iš Bostono. Atsisto
jimu buvo pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos laisvę. Taip 
pat buvo pristatyti Brockto
ne gyvenantieji laisvės kovų 
dalvviai-savanoriai: K. čir- 
bulėnas,Janonis, Bobkaitis. 
Žilinskas, Eikinas ir Man
deikis.

Minėjime kalbėjo Brocto- 
tono L. Tarybos prim. K. 
Jurgeliūnas, miesto majo
ras Ellershovv, Bendruome
nės pirm. Ludonienė, Šau
lių Sąjungos centro valdy
bos pirm. A. Mantautas.

Lietuvos Nepriklausomy-

'ui ' m-ene ir

Mūsų mažoj kolonijoj dalyvių tarpe daugiausia 
tai didelis skaičius. buvo žydų tautybės, bet taip

Po gardžių pietų choras, pat buvo atstovaujami ru- 
sai, lenkai, latviai ir kt. Iš

pas, sudainavo bene visą 
pustuzini dainų. Jos visos 
gražiai skambėjo, bet ge- 

Ra-

«u<i yamzavo 
; ’ i i; lėnas, 
ky~.
tuopos nariai

Kovo 4 d. buvo Sandaros
kuopos susirinkimas, kuria- . . . . __ ~

. . , . T - kuriam vadovauja K. Staume nutarta paskirti 82o Lie- . .* rkOe cn/Ininni’A rtann vie*
tuvių Klubo virtuvei page
rinti, balandžio 9 d. sureng ei dZ-litl

riausiai bene pavyko 
munė ir Vilija.

Chore yra apie 30 daini
ninku, beveik visi pensinin
kai. kai kurie ju jaunystėje 
nedainavę, bet choro vedėjo 
pastangomis yra labai daug 
pasiekta.

Vėliau buvo šokiai, kū
no; nutarta paderinti klubo riuose uoliausiai pasireiškė 
virtuve, tas kaštuos apie i “šiauriečieiai.” jau sparnus 
81.000. Tam reikalui balan- nukėlę išskristi. Vienas to- 
džio 16 d. 6 vai. vak. nutar- hiu svečiu E. Kalnėnas pa
la surengti didelę skrybėlių sakė gražią kalbą apie vie 
paroda ir banketą. T’ž pra
šmatniausią skrybėlę bus 
skirta dovana.

Aš girdėjau, kad Petronė
lė Kraus ir Clio Kelly jau 

i siuva skrybėles iš palmių 
lapų. Įdomu bus jas pama- 

'tytL ' Į
Į Klubo valdvba maloniai 
kviečia visus tam banketui 
ruoštis ir jame būti.

Mirė I. P. Kodis

ti banketą Sandaros spaus
tuvei patobulinti. Visi kvie
čiami bankete dalyvauti.

Moterų Klubo banketas 
bus balandžio 16 d.

' Moterų Klubo kovo 4 d. 
susirinkime išklausytas pra
nešimas apie buvusi banke
tą, kuris davė virš 8200 pel-

tos lietuvius ir ypač anie 
chorą už io veiklumą.

Kitas choro pasirodymas 
bus kovo 22 d. jau 
salėje.

NEW YORK. N. Y.

be rengia koncertą ir ban
ketą. Choro valdyba kvie
čia visus atsilankyti.Balandžio 23 d. minėsime 

dr. Joną Šliūpą
Kovo 9 d. buvo SL'A 44 

kp. susirinkimas, kuriame Lietuvių Klubas surengė 
iš rengto vakaio pelno nu-^avo nariams nemokamą 
tarta paskirti §25.00 velio- puotą. Ją pradėjo pirminin- 
nio Veniko moksleivių fon- kas Antanas Kadzel. Jis 
d ui. į paprašė klubo garbė? narį
Be to, nutarta balandžio 23 P. Mockų visiems pasirody- 
d. 6 vai. vak. Lietuvių Kiu- ti. Puotai vadovavo A. Nor- 
be surengti dr. Jono Šliūpo ris, kalbėjo Moterų Klubo 
100 metų gimimo sukakties pirm. Jennie Nevis. A.

Smagi klubo puota

mmejimą.
Visi kviečiami tame mi

nėjime dalyvauti.
Choro banketas

IJetuvių choras kovo 26

Kams vadovaujamas cho
ras sudainavo kelias dainas. 
Pabaigai A. Kams su A. 
Norris užtraukė kelis due
tus.

Vėliau vieni šoko, kiti alų
d. 6 vai. vak. Lietuvių Kiu-1 girkšnojo, pinaklį lošė.

AMERIKOS ĮDOMYBES
I įI
j

Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti J
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;

‘Proletariato diktatūra’ 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.daro;

Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs c,iškas: 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis fr tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Balių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai: Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslaiA.

Knyga jau išėjo. C išsakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

“KELEIVIS“
636 East Broadvvay So. Boston 27, Masa.

lietuviu dalyvavo K. Bieli
nis ir J. Sonda.

Savo baigiamajame žodv 
sukaktuvininkas pasakė, 
kad socialdmeokratų kova 
su komunistais nebuvo ber- 
gdžia—ji padėjo dar laisva
jam pasauliui komunistų 
prigimti pažinti ir tuo suma
žinti jo pavoju. Kova ne pa

buvo patenk »ti.

LAWRENCE, MASS. 

Buvo ALTo posėdis
Kovo 12 d. ouvn ALTo 

skviiaus posėdis, kuriame 
išklausyti pranešimai anie 

bės paskelbimo aktą skaitė Nepriklausomybės sukak- 
V. Senuta. Minėjimo metu įjes minėjimą, finansus irsihaigė, bet tik prasidėjo ir i . ...

ia reikia tęsti. Ypač Ameri- salėje Lietuvos laisvinimo tartasi ateities darbų reika- 
kai į-eikia dar aiškinti, kad reikalams surinkta 8504. ju ALTo centrui pasiųsta 
Chruščiovo “taikus sambū- Daugiausia aukoio J. A ai- 125 doleriai.
vis yra g» vna apgaulė, pa- nas 525, Sužiedėlis 815. 
stangos Vakaras užmigdyti, Minėjime priimta svarbi 
o pačiam tuo metu karo pa= rezoliucija. Runa anglu kal
ingas sustiprinti. Komunis- ba perskaitė stud. S. Senuta. 
tai tesupranta tik jėgą ir Rezoliucija siunčiama JAV 

.tik io? tebijo. Vakarai turi prezidentui, valstybės sek- 
minėtoj ta^P apsiginklavę, to- retoriui ir JAV atstovi} rū- 

kie stimūs. kad komunistai mams.
negalėtu d risti nė pagalvo- Menine programos dali 
ti juos pulti. Tik prieš kariš- pradėjo Brocktono mokslei- 
ka jėga Kremlius tenulenks vių ateitininkų taut. šokiu

Pagerbė žymų socialistą

Kovo 12 d. Roosevelt 
viešbučio salėn susirinko 
per 500 asmenų Rusijos so-

Staiga širdie? smūgiu mi- cialdemokratų
re 72 m. amžiaus Ignas P. 
<odis. dar prieš metus Mi

ami Beach laikęs viešbutį.
Tai buvo malonus žmo

gus. mokėjęs su visais gra
žiai sugyventi. Priklausė lie- 
uvių Klubui ir kitoms orga-

vado Rafai- 
lo Abramavičiaus pagerbti. 
Pernai vasara R. Abramavi- 
ččiui sukako s0 metu, bet jis 
ir šiandien tebėra pilnas ko
vos dvarios ir savo aštriu 
žodžiu ir raštu iau 40 metu 
einančiame v i eninteliame

nizacijoms. Į Floridą atsikė- socialdemok? atiškame žur-
ė gvventi prieš 20 metų iš 

Brockton. Mass.
Laidotuvės buvo labai iš

kilmingos. i kapus velioni

savo galva.
Ž—tis

NORVVOOD, MASS.

grupė, kuri pašoko kelvelį, 
šustą ir lenciūgėlį, šokiams 
vadovavo Kucinienė. Po to 
kalbėio Lietuvos Laisvės 
Komiteto narvs iš New Yor-

m?<s minėjome Lietuvos ko Kipras Bielinis. Svečias 
Nepriklausomybę kalbėio Įdomiai. Minėiimo

Ir

nale rusu kalba “Socialisti- 
čečskii Viestnik” demas-'

Lietuvos nepriklausomy
bė* paskelbimo 43 m. su
kaki. r.orvvoodiečiai gražiai 
na minėjo vasario 26 d. pa- 
rapijos salėie. Minėjimą 
ruošė komisija, sudarvta iš 
vietos ALTo ii- ALRK Fe- 
(leraciįo? skvriu. Priimta ir

j nasiųsta rezoliucija aukš- 
kuoja komunistus ir aiškina Į |jerns .ja Y valdžios parei

simam?.d e m okratinio socializmo
palydėjo apie 100 pilnu ma-i tikslus ir kelius jam pasiek- Lietuvo® laisvinimo
šinų.

Paliko liūdinti žmona 
Stella ir du broliai: Antanas 
Miami. Fla.. ir Povilas 
Brocktone, Mas?.

Mes. draugai, reiškiame 
ųem užuojauta, o velioniui 
ramiai ilsėtis Dėdės Šamo 
žemėje.

Mus aplankė
Mus aplankė nemažai 

svečiu: Petras ir Elzbieta 
Žukai. dr. Mikalonis su 
žmona iš Bostono, Mass., 
Kazvs Yomont iš Jamaica 
Plain, Mass., inž. Gabrėnas 
iš New Jersey ir kt.

L. J. Stasiulis

ST. PETERSBURG, FLA.

kalams surinkta 
iie visi pasiusti

rei- 
8210, ku- 
Amerikos 

Tarybos centrui.Lietuvių
Ragina kongresmonus
Norvvoodo ALTo skvrius

ti.
Kad R. Abramovičių? yra 
žvmus socialdemokratų va
das, liudijo ne tik gausus 
būrvs susirinkusių, ji žodžiu 
sveikinusiu, bet ypač sveiki-
rimai raštu, kuriuos atdun- parašė ir pasiuntė 45 laiškus 
tė Socialistu Internaciona- JAV senatoriams ir kong- 
las, Vokietijos, Prancūziios, 'resmorams p r a š ydamas 
Anglijos. Itali jos. Skandina-j juos balsuoti už senatoriaus 
vijos valstybių ir kitų kraš-. Kuchel ir kongresmono 
tu socialdemokratu vadai. I inseomb Įneštą rezoliuciją 
visi nabrėžė sukaktuvinir- i kongresą, 
ko dideli vaidmenį sociali- Tr kitu vietovių lietuviai 
stiniame iudėjime. turėtu rašvti laiškus senato

Nuoširdžiai sveikino ir ir atstovu n'imu užsienio rei-

dalvviai svečio kalba buvo 
patenkinti.

Minėjimo pabaigai Bos
tono mišrus croras, vado
vaujamas kamp. J. Gaide
lio. padainavo septvnias 
dainas. Visi žavėjosi sudai- 
notomis dainomis.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu.

Vasario 16-ją minėjo šauliai
Martvno Jankaus vardo 

šauliu kuopa vasario 16 d. 
Grušu bute atskirai paminė
jo Lietuvos nepriklausomy
bės dieną ir atšventė kuopos 
3-jų metu sukaktuves. Minė
jime dalyvavo nemažas 
skaičius kuopos nariu ir sve
čiu. Minėjimui vadovavo 
kuopos pirmininkė Mantau- 
tienė. Kalbėio kp. narvs 
Mandeikis. Surinkta aukų 
Lietuvos laisvinimo reika
lams 870. Minėjimas baig
tas tautos himnu. Po to ma
lonūs šeimininkai susirinku
sius navaišino kava su py
ragaičiais.

Mūsų choras vėl gražiai 
pasirodė

Kovo 11 d. mūsų choras 
Letter Caniers salėje suren
gė banketą-koncertą, Į ku
ri atsilankė apie 150 asme-

Prezidiumas palietas tas 
pats: Pirm. John A. Stun
dza, vicepirm, Julius Pies- 
lak. sekr. M. Stonie. ižd. E. 
Petkevičius.

Mirė net keli lietuviai
Kovo 3 d. mirė Kristina 

Dagytė-šatienė. Lavvrence 
išgyvenusi 50 metų, dirbusi 
audykloje. Bellevue kapinė
se su ia jautriu žodžiu atsi
sveikino Mattew Stonie.

Liko liūdinti sesuo Nellie 
Motejūnienė, kuriai čia reiš
kiame gilia užuojautą, o ve- 
lionoi lai būna lengva ilsė
tis Dėdės Šamo žemėje.

Kovo 5 d. Clover Hill li
goninėje mirė Mykolas Am- 
iejus, gimęs R i;’e j kaime, 

Ijavvrenee išgyvenęs 55 me
tus. liko liūdinti žmona Ka
rolina Laliūtė-Amšieiienė.

Velionis priklausė Tauti
nei parapijai / nemažai 
iai dirbo, us : °r kelioliką 
metų buvo Tart*.»ė^ parapi
jos parko ir kapinių šeimi
ninkas. Ji? T-»utinė«e kapi
nėse ir pak i'b. Velionis 
buvo sena® K-'.. ? •. ’o skaity
tojas.

Ilsėkis. ’ ai. ramiai 
lietuviu kap;.'.č. e.

Be iau min'*’’ i 
8ra viską’tė
nė, gimusi i.'a. ^d ii ’ Kaime, 
T^vyrence iš'' /venusi 50 me
tu. Paliko budinčia seser. 
Tozefina Pauliukaitienę.

Mirė Morta Kazlauskie
nė. 80 metu ar žiaus, l^avv- 
renee išgyvenu®’ 50 metu, 
naliko liūdinti vvra James 
Kazlanska palt”'^ ita Tau
tinėse kapinėje, ir mirė An- 
nie S. Dvleski. na likusi liū
dinčia dukteri W. P. ^he- 
lalia tMethuenb palaidota 
St. Patrick kapinėse. I>ow- 
ell. Mass.

ė Alice 
avičie- 
v

JAV uinju vyriausia? va-įkalu komisijų nariams, kad 
das—George Meanv, huvesj jie ko greičiau rezoliuciją 
Latvijos finansų ministeris'apsvarstytu ir duotų jai to- 
«ocialdemokratas Bastian. įlimesnę eiga.
lenku socialistų vada? Ciol- AIT , . .__ . ._
kosz, J ietuvos socialdemo- ° 8 yrnw re,l*8a Sandaros 24 kp
kratų Parti ios Delegatūra ALTo skyrius per Atve- 26 d. kuopos salėje suruošė 
(S. Kairys, K. Bielinis), Ke- lyki. balandžio 9 d. 2 vai. savo tradicini Vasario 16 Serga N. ŠlaL-enė 
leivio vardu T. Januškis ir T. p. P- Lietuvių salėje (St. dienos minėjimą ir pietus. Sunkiai serga Nellie Šla- 
Sonda, Naujienų dr. P. Gri-'George St.) rengia pietus, Vadovavo K. Jurgeliūnas. kienė, ūkininkė. SLA 41 kp. 
gaitis. * | kurių pelnas eis ALTo vei- Sugiedojus JAV ir Lietuvos ir šv. Onos Draugijos narė.
Minėjimą rengė žydų uniji- kiai paremti. Visi kviečiami himnus, kalbėti buvo pa
stų organizacija, todėl ir dalyvauti. Broniu* Kovas kviestas vietos L. Tarybos M. Stonie

Sandariečiai dosnūs 
Lietuvos reikalams

vasano
v — i

t



Puslapis katvirtas
----------------- ------
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Prūseikos stiliaus 
kailiamainio susirūpinimas

Sušaudė tris žmones
Vilniuje nuteisti ir sušau

dyti 3 buvę policijos parei
gūnai, kaltinami masiniu 
žmonių žudymu vokiečių 
okupacijos metu: Alfonsas 
Nikštaitis. Bernardas 
tas ir Stasvs Petrauskas.

Amerikos lietuviai žino 
kailio mainymo meisteri Le
oną Prūseika. Kitas toks yra 
Lietuvoje — “akademikas’’
Juozas Žiugžda. Iš Lietuvos 
ateinarčiomis žiniomis ti
krieji ketu\iai Žiugždos la- Dujotiekis pasiekė Vilnių 
biau-iai neapkenčia už jo
biauru pataikavima Mas- (E) Dujotiekis l>asa\a- 
kvaj ' -Vilnius pastatytas jau iki

Vilniaus miesto ribų ir pa
siekė Vilniaus-Kauno plen- 

vyzdžiu būtu galima drobu- £ . pi‘™ausiai <lu.iutiekis 
lės la'irašvtiėbet čia tik pri-j1^1?8 ^ilu-
minsime.ka jis rašė Vilnių- m,n«s gektnnes Bet pas.- 
je leidžiamoj "Tiesoj” t— , uo?ln,al duJotlek-‘ suJun«“

Jo keliaklupsčiavimo prieš 
“vyresnįjį broli”—rusą pa-

STEPONAS KAIRYS

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Apsikreči&me bloga liga I
Nėra paslaptis, kad mūsų

CHICAGO, ILL.

kovo
4 d. len išspausdintame 
straipssnyje “Apie tradici
jas, tikras ir tariamas” jis 
užpuolė Mokslinę Restau- 
racinę Gamybinę Dirbtuvę, 
kuri sudarė senovės pamin
klų. kuriuos reikia apsaugo
ti. sąrašą, nes tame sąraše 
esą vienuolynų, bažnyčių, 
dvarų tumų, pilių. Jis sako:

su miesto įmonėmis ir kitais 
vartotojais esą tiek atsilikę, 
kad dar ilgai trūksią, kol 
Vilniuje žymiau pasii 
Ukrainos dujos.

Nusipelniusį komunistą 
sunku iš vadovybės išimti

-6^*.— *»• -•

Prof. St. Kairys stiprėja

i kultūriniai parengimai 
dėsnio masto koncertas 

[ dinimai ir t. t.—vis retesnis 
svečias, nes į juos nesusiren
ka pakankamas skaičius iš
laidoms sumokėti, nors jie 
būtų rengiami švietimo, lab
darybės ar kuriam kitam 
visuomeniniam reikalui.

Daugiau publikos sutrau
kia maskaradai su šokiais, 
trumpa menine programėle 
su šokiais ir tai geroje puoš
nioje salėje ir tik, jei ir tuo
se parengimuose yra vaiši
nami ar gali vaišintis svai
ginamas gėlimais. Ponios 
juose demonstruoja suknes, 
gražiai išlinkusias figūras, 
grakščius žingsnius. Ponai 
aptarnauja stalus linksmy
bių eleksyiu. Senesnių laikų 
parengimams sudiev! Ką aš 
ten veiksiu.

i viešbučius. Su pakvietimais 
kviečiamas tik ‘elitas.’ Reiš
kia, bėga nuo lietuvių bend
ruomenės ir tuo didžiuojasi, 
kad jų parengimas vyko Ko

vai York, King Edward, 
Prince George ar panašiam 
viešbutyje. Tą patį daro 
mūsų busimoji inteligentija 
— studentai. Neatsilieka nuo 
prabangos ir puošnių vieš-: 
bučių ir mūsų sportinio 
jaunimo vadovai. Lietuvių 
Namai ir šv. Jono parapijos 
salė būna geri ir visi lietu
viai yra geri, kai čia ren
giamas j>obūvis puošnių 

: salių nuomavimo skoloms 
mokėti.

Kita bendruomenės dalis 
tiek šėriau tiek vėliau atvy
kusių smarkiai pamėgo pri-, y 
vatinius balius. Susidarė' 
būreliai (panašiai kaip Va
sario 16-sios gimnazijai) ir 
savaitgaliais ūžia pasikeis
dami vietomis. Iš pasikalbė
jimo esu patyręs, kad tokie 
baliukai 10-12 asmenų ruo-

Lietuviu teisininkų 
atsišaukimas

Amerikos Lietuvių .Advo
katų ir Teisininkų organiza
cija plačiai išsiuntinėjo savo 
atsišaukimą jaunimą tvirki
nančios televizijos, reikalu.

Bendruomenės rinkimų 
komisijos

Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos vyriausioji rinkimų 
komisija sudaryta iš pirm. 
R. Skipičio ir narių: K. 
Drargelio, M. Mackevi
čiaus, J. Našliūno, J. Tala- 

1 lo, ir B. Vitkaus.
Chicagos Apygardos 

miiiją sudaro:
ko

pimu S. 
Šiaučiūnas. (2511 VV 69th 
St., tel. HE 4-2139) ir na
riai: K. Januška, J. Vilkas, 

Dailidka. E. Vilimaitis,
ir S. Daunys.

Mirė Margučio 
redaktorius

Kovo 14 d. Central Com
munity ligoninėj nuo širdies 
smūgio mirė “Margučio” 
žurnalo redaktorius ir Va- 
nagaitienės vadovaujamo 
radijo programos politinių 
žinių komentatorius, teisių 
daktaras Bronius Dirmeikis.

Velionis gimė 1910 m.
Lietuvoje kurį 

valdinio laikraš
čio “Lietuvos Aidas” vyr. 
redaktorius. Jis buvo vienas 
smarkiųjų tautininkų. Ka
dangi jis labai puldavo 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
tai ir komunistų "Vilnis” jį 
mirusi palankiai paminėjo.

Kovo 11d. turėjau progos kur ko trūksta, 
kartu su adv. S. Briedžiu ir Džiaugėmės mes ir. be
J. Pakalka aplankyti prof. abejonės, džiaugiasi ir jis , ...
Steponą Kairį, kuris po ope- pats, kad gali rašyti, kad publika tokia. Yra dalis lie-,to lem> lam> ,re
racijos šiuo metu yra sana- nesijaučia tuščiai laiką lei- tuvių, kurie neša visą sun- ’7un surastl: ( ati ai. a?
torijoj netoli New Yorko džiąs. Tokiam darbščiam kiausią naštą: aukoja, lanko , ? al- v1’’0
(Vilią Mon Repos, P. O. žmogui kaip drg. Steponui parengimus ar jie gražioje aAO» su a ° 1R1U1 - metų,
Box 85, Smithtovvn, L. I., Kairiui būti be darbo net ir salėje ar paprastoje, ar yra
N. Y.). tokiame amžiuje būtų neiš- stiprių gėrimų ar nėra, lan-

Tą vietą pasiekėme au- pasakyta kančia. ko susirinkimus, perka ir
tomobiliu per pusantros va- Jis čia nesijaučia labai skaito knygas ir laikraščius, 
landos. Nedidelė, jauki sa- vienišas. Turi kitą “kompa- moka solidatumo mokesnį 
ratorija. pakili vieta, aplin- nijoną,”su kuriuo gali vokiš- Bendruomenei ir t. t. Bet to- 
kui daug medžių. Kai suža- kai susikalbėti, jį dažnai kių yra mažesnioji dalis ir 

aplanko Kipras Bielinis, J. ji vis mažėja. Jau Bendruo- 
Petniūras, Lapienė ir kt., menė nepajėgia sudaryti
neseniai buvęs ir prof. J. valdybų.
Puzinas iš Philadelphijos. Kodėl Toronte yra ne taip,

Ko iš lankytojų nesužino kaip prieš 12-13 metų? Kas 
apie platųjį pasaulį, tą ran- kaltas? Man atrodo, kad čia 

Keleivyje, kituose lietu- yra kalta mūsų šviesuome- 
iškuose laikraščiuose ir vo- nė, vadinamoji inteligenti- 

melio ir kitu tolimų miestų, judomoj kėdėjTšeimininko kieči4 dienraštyje, kuris ja, jos dauguma. Yra atski- 
Už trąšas, kurios buvo rei- atstumiamą. Buvau įpratęs! Jam lengviausia skaityti. rų šviesuomenininkų-inteli- 
kalingos jo vadovaujamo jį matyti judrų, mėgstantį i Mums atsisveikinant drg. gentų, kuriems negalima

(E) Maskvos "Pravdoje” 
ir Vilniaus "Tiesoje” buvo

“Sakysim, kokią ypatingą atspausdinti aštrūs priekai- 
istorinę ir meninę vertę tu- Joniškio rajono \y kdo-

Biržų pilies griuvėsiai?” mo komiteto pirmininkui11
Žiugžda laiko dideliu nu- atiakojui. Jis, girdi. kartu 

sikaltimu, kad LTSR Archi- su, ■»)<>»» pirmuoju
lektūros Paminklų Apsau- sekretorių kalena, bend
ros inspekcija savo metras- lal veikdamas, užsnminėjęs 

čio antrajame tome irkažko- piaėia tarpkolchozine 
kiu tiesiog nesuprantamu taipiajonine piekyba it tik 
rūpestingumu stengiasi su- Jos dėka išpildęs ir yu-šijęs 
registruoti visus rašinėlius nustatytas gamybos ir pne-.liuos, eta bus tikrat gražu. 
Lietuvos architektūriniu pa- 'ūini normas. Puetolėms Sanatorijos vedėjas vo- 
minklu. ypač bažnyčių te- ^P^dyti jis supirkinėdavęs kietis, tvarkingas, malonus, 
matika, paskelbtus buržua- S?vadus ii pioduktus per Toks pirmas įspūdis. \ ėliau

Tokia objektyvinė antimok- 
slinių leidinių reklama nie
ku negali būti pateisinta.”
J. Žiugžda šaukia “kovoti 

prieš bet kokios buržuazi

Žinoma, ne visa mūsų ..... . . _
Toronto lietuviu kolonijos se->u‘ kalnoJa ,kl, a0.‘1<,L Pl° 
publika tokia. Yra dalis lie-1toklem" ....

kai jis gimė, Jono ar Petro 
vardadieniai, Antanas ar 
Stanislovas nusipirko ra- Kražiuose, 
mus, Napoleonas išmainė laika buvo 
Fordą į Buicką ir taip to
liau. Labai madoj dangstyti 
tokius balius "veikėjo.”-“vi- 
suomenininko” titulais. I to
kius balius mūsų tautiečiai 
eina ir jiems pinigų ii- lai
ko turi. Kitokiem reikalam 
nei vieno, nei antro nėra.
Kas įdomiausia, kad į to
kius balius be jokios viešos 
reklamos per trumpą laiką

LENKAI ATLYGINS UŽ 
NUSAVINTĄ TURTĄ

v/Anrr/A i •» i įlz fi x • i'ui\ v la : oro 1 11IV J rvn- II“.

įajono derliui pakelti, jis daug judėti net ir prieš pat Steponas susijaudinęs kai- nieko prikišti. Bet jų yra
Dnieprodzeržin- paskutinįjį susirgimą 

aktorių ir au- jis kito vežamas I . .
gą mainams Šiaip, maniau jį rasiąs la- 

siųsdavęs bulves ir statybi- biau suvargusį, negu iš ti-
oi. m'Ine.'moklie,brityjl"’: n.e? medžiagas, ku,w ba™ ki-ųjų pamačiau. Vis dar tos 

skirtos kolchozininkų na- pačios gyvos gilos jo akys, 
mams. Kai jo ii- partijos ra- tas pats šviesus, neramus,

išsiuntęs i O čia bėjo. kad nesitikėjęs esant maža.
nės ideologijos, reakcinių tiejetą tlakl 
buržuaziniu tradicijų atgy- t°P'**abą. 1 Rys 
venų pasireiškimus literatū
r

Apdovanojo medicinos 
darbuotojus

Kauno medicinos institu
to fakultetinės terapijos ka
tedros vedėjui dr. prof. Juo
zui Kupčinskui suteiktas nu
sipelniusio mokslo veikėjo 
garbės vardas, o Šiaulių li
goninės vidaus ligų skyriaus 
vedėjui gyd. Jonui Nainui 
t usipelniusio gydytojo gar
bės vardas. Kelios dešimtys 
gydytojų ir kitų medicinos 
dai 1,'uotojų gavo garbės raš
tus.

“Rinkėjai balsavo 
vieningai”

Taip skelbia Vilniuje lei
džiama “Tiesa,” pranešda
ma apie kovo 5 d. buvusius 
"rajonų, miestų, apylinkių 
ir gyvenviečių darbo žmo
nių deputatų tarybų” rinki
mus. Kaip kitaip ir galėjo 
būti. jei viską nusprendžia 
komunistų partija—kas tu
ri būti išrinktas ir kiek rin
kėjų turi balsuoti. Todėl ten 
visuomet balsuoja beveik 
visi turintieji teisę, ir dabar 
skelbiama. kad balsavo 
99.76 99.96G , ir, žinoma,
“rinkėjai vieningai balsavo 
už komuristų ir nepartinių 
bloko kandidatus,” nes ki
tokiu ir nebuvo.

Viso labo išrinkta 32,831 
"deputatas”, iš jų 12,264 
moterys, partijos narių tik 
12.061. nes jų tarpe nėra 
pa kankamai tinkamų žmo
nių. todėl partija parenka 
tokius “nepartinius,” ku- 
riems gali komanduoti.

joninio vado "prekybinė 
veikla” perdaug pagarsėjo 
ir skundai atsidūrė net cen
trinėse įstaigose Vilniuje, 
respublikinis kp centro ko
mitetas parašė apie Varia- 
kojį tokią atestaciją: “Va- 
riakojis—nusipelnęs žmo
gus, ilgą laiką buvo vado
vaujančiame darbe, Lietu
vos kp ck narvs ir respubli
kinės Aukščiausios tarybos 
deputatas. Nepatogu ji grie
žtai nubausti.” Variakojui 
buvo pasiūlyta atsistatvdin- 
ti. ką jis ir padarė. Gi jo 
bendrininkas Kateiva. ck 
atstovo šumausko rekomen
dacija, vėl buvo išrinktas 
partijos rajono pirmuoju 
sekretoriumi . . .

ŠVEICARAS MOKOSI
LIETUVIU KALBOS

Šveicarijos universitete 
gavęs doktoratą -Jan P. Lo- 
cher atvyko į Philadelphijos 
universitetą pas prof. A. 
Salį ir prof. A. Senną lietu
vių kalbos studijuoti.

O kiek mūsų tautos žmo
nių išsižada savos kalbos ir 
gėdinasi ja net savųjų tarpe 
kalbėti?

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

nenustojantis ir dabar vis
kuo domėtis protas!

—Jaučiu, kad stiprėju, 
tik ne taip greitai kaip no
rėčiau. Pasigendu judėjimo 
stokos, perdaug ilgai gaunu 
būti lovoje. Gydytojai sa
ko, kad dabar protezai taip 
ištobulinti, kad ir man ne
būsią bėdos, tik reikią pa
laukti,—kalbėjo drg. Stepo
nas ramindamas save ir 
mus.

—Gydytojai leidžia man j 
dirbti, tik nepersidirbti,— i 
tęsė jis toliau.

—O ką jau čia dirbi?— 
tyčia provokuoju, nes iš Ki
pro Bielinio buvau patyręs, 
kad jis tęsia savo atsimini
mus.

—Dirbu. O kad tas pasa
kymas nebūtų tušti žodžiai, 
štai prašau pažiūrėti.—ir 
pakišo ant stalelio gulėjusį 
storą sąsiuvinį.

Jį pasklaidžiau, šį tą pa
skaičiau. Vis ta pačia smul
kiausia, gražiausia “inžinie- 
riška” rašysena prirašyta 
daug puslapių. Šiuo metu 
jis rašo apie Vilnių tais me
tais, kada jis jame dirbo. O 
dirbo jis jame gana ilgai ir

tiek daug geių žmonių, ku
rie jį dabar atsimena ir 
stengiasi padėti medžiagi
niuose reikaluose.

Laikas tokiais atvejais 
bėga greitai. Ir mes negalė
jome būti. kiek norėjome, 
nes būtume perdaug ligonį 
privarginę: palinkėję savo 
ir kitų draugų vardu spar
tesniais žingsniais stiprėti, 
grįžome į New Yorką.

J. Vanagas

Pavyzdžiai, via susiorga
nizavę mūsų inžinieriai ir 
architektai i savo profesi
jos organizaciją. Jie su sa
vo parengimais eina į vidur- 
miesčio puošnius ir garsius

žmonių. Tuo tarpu, kai ko
kia draugija rengia viešą 
parengimą šalpos, labdary
bės, švietimo, kultūros ar 
lietuvybės palaikymui, tai 
rengėjai baimijasi ar kas

Kino
d. sutartį tarp Lenkijos ir 
JA A' Lenkija pasižadėjo 
per 20 mėtų sumokėti JAV 
piliečaim- už jų nusavintą 
turtą Lenkijoj 40 milionų 
doleriu.

JEI DAUGIAU TOKIU 
BŪTŲ

ateis. 3-4 šimtams lietuvių Suinteresuoti asmenys sa- 
-ukviesti reikia žadėti ste- vo reikalavimus turi pareik- 
buklų. O į Petro ar Jurgio šti iki šių metų rugsėjo 30 
vedybų sukakti tiek publi- d. šiuo adresu: Foreign 
kos sukviesti yra tik juokai. Claims Settlement Commis- 

I.iūdna, kad pas mus ta sion, \Vashington 25, I). C.
liga plečiasi. Kultūrininkai,______________________
švietėjai ir mūsų spauda tu
rėtų su ta blogy!>e kovoti.

GERIAUSI.. DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam a< 
oraugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bu
sios knygos:

Stepono Kairio “Lietuvr 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
iant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
io administracijoje:

«.“{« Kroariwav.
77 Mjl’N

ŽALGiRiO MOSIS

“Keleivis’’ išleido istori 
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygele “Žalgirio mūšis’, 

labai įdomiais laikais, todėl i Neturintieji laiko storu kny- 
jo atsiminimai turės būti apje ta Lietuvos istori- 
ypatingai vertingi. ios svarbų {vyki skaityti

Drg. Steponas Kairys šioj knygelėj ras tą, ką 
prieš susirgdamas jau spė- kiekvienas turėtų žinoti, 
jo beveik baigti antrąjį at- Knygelės kaina 50 centu.
siminimų tomą, bet nesuspė----- -----------------------------------
jo mašinėle perrašyti. Da- Lietuviškas angliška* žv- 
bar tas atlikta, ju vra, ro- dynas, paruošė Vilius Pete- 
dos, 350 puslapių. Drg. Ste- raitis, 58f puslapiai, kaina 
ponas dabar nori papildyti $7 00.

P. Vosylius, gyvenantis 
Kanados tolimoj British 
Columbia provincijoj, mo
kėdamas prenumeratą, ap
dovanodamas ir Maiki. už
sisakė knygų daugiau ne už 
30 dolerių. Jo biblioteka 
dabar padidės šitokiomis 
vertingomis knygomis: Al
torių šešėly (Putino), žemė 
dega (Savicko), Dienojant, 
1905 metai (abi Bielinio) ir 
kitomis.

Mūsų bendradarbis Uru
gvajuje M. Krasinskas at
siuntė $5, kuriuos gavo iš 
A. Sarulio. A. Sarulis yra 
senas Keleivio skaitytojas. 
Urugvajuje $4 prenumera
tai nėra taip lengva sukrap
štyti paprastam darbo žmo
gui, bet A. Saiulis visuomet 
laiku savo prenumeratą su
moka ir dar prideda "ma
garyčių.”

Jei daug mūsų tarpe bū
tų P. Vosylių—knygų leidy
klos nesiskųstų, kari knygos 
neina, o A. Saiuliai tai mū
sų spaudos ramsčiai.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran 
tarnai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

J. N.

Pakalbi.ikim ciraugue 
kaimynus užsisakyti “Kelei

ir

vį. ’ Kaina metams tik $4.

AK Y ARU ME IR Z(M)l.(>(;i.JOS SOI>E

Viršuj Miami. Ela.. akvariume nufotografuotos dvi 
grouper (groper) giminės žuvys. Viena, priešakinė, 

turi apsigimusi snuki ir atrodo nepatenkinta gyveni
mu ar ant ko tai supykusi. Apačioj Shessington An

glijoj zoologinio sodo meška rengiasi miegoti po il
gos ubagavimo dienos, kai ji prašinėjo iš lankytoju 
visokių skanėstų ir dabar soti tik miegučio benori.
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..—Laba diena, tėve! Ar,aiškių žinių apie jo gimimą 
jau nebepyksti ant manęs? nėra. Tačiau jeigu Pati icka 

—Maiki, aš gero notūro iš tikrųjų
žmogus: greitai supykstu, jis galėjo 
ale greitai ir vėl atsileidžiu.

—Ar matei airių šv. Pa
trick'o paradą pereitą sa
vaitę?

—Jes, mačiau. Daug bu
vo giltų.

—T as suprantama, tėve.
—O kodėl suprantama?
—Todėl, kad tą dieną jie Jls

yra gyvenęs, tai 
būti gimęs apie 

*87 metus po Kristaus. Se 
kac

mėgsta pasilinksminti.

nė. Ir bematant jis stojo jai toms jo pastangoms atkak- 
dirbti. 1919 metais jis jau liai priešinosi katalikų dva- 
organizuoja Londone Lietu- siškija, kuri iki 1926 m. rin- 
vos atstovybę ir tais pačiais kimų kontroliavo Seimą ir 
metais laikinoji vyriausybė joks klebonams nepatinka- 
paskiria jį atstovauti I ietu- mas Įstatymas negalėjo pra- 

i vai Rygoje. 1921 metais jis eiti. Jie priešinosi ne tiktai 
jau darbuojasi Lietuvoje, Šliūpo sumanymams, bet 
kur kartu s u kitais sudaro persekiojo ir jį patį. 
Garlaiviu Bendrovę ii- tuo
jau atvyksta Amerikon pini
gų jai rinkti.

tėve.
—O ką jie tokioj pusty-

nioj valgė?
—Aš to nežinau, tėve. 

Padavimai' sako, kad Pat- 
rick‘as vėliau nuo tų pirklių 
atsiskyrė ir Įstojo vienuoly
nam Po kelių metų jis sugrį
žo Anglijon ir sugalvojo 
vykti Airijon su misijomis. 
Per sapną atėjo pas jį kaž
koks vyras ir padavė laiš
ką, kurio pradžioje buvę pa
sakyta: “Airių balsas šau
kia.-’ Ir jis išgirdęs balsą iš 
Airijos girios: “Mes šau
kiamės i tave, šventasis jau
nuoli, ateik ir būk tarpe 
mūsų.”

—Sakai, būdamas Angli- 
oj jis girdėjo balsą Airijos 

girioje?
—Čia, tėve, kitas stebu

klas. Aš, žinoma, netikiu 
tokiais dalykais, bet tėvas 
turėtum tikėti, nes be stebu
klų nebūtų šventųjų.

—Okei, Maik, varyk to
liau.

—Išgirdęs toki balsą, Pa- 
trick’as vėl sugrįžo Prancū
zijon, buvo įšventintas į 
kunigus, ir tada grįžo Airi
jon krikščionybės skelbti 
giliose gyvenantiem airiam. 
Ji- statė jiems bažnyčias, 
vienuolynus ir platino krik
ščionybę.

—Maiki, aš negaliu su
prasti, kaip jis galėjo staty
ti bažnyčias ir klioštorius 
neturėdamas pinigų? Juk 
iis niekur nedirbo ir neturė
jo jokio biznio užsidėjęs.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šitoks paminklas yra pastatytas dr. 
gos Lietuviu Tautinėse Kapinėse.

Jonui Šliūpui Chica-

Daktaras Jonas Šliūpas

Dar 1907 metais Ameri
koje gyvendamas jis buvo 

, parašęs ir išleidęs knvgelę 
Atsikūrusią nepriklauso- ..Tikri h. Metilui šventieji,” 

mą Lieti”, ą amerikiečiai ku,.j j uvo gieūai išpirkta ir 
tuomet kaistai rėmė, ii ne- |njekam čia nekilo mintis 
tiurkant Šliūpas čia šutei-. protestuoti prieš ja. Bet štai, 
kė gailaičių bendrovei o00Įkaj antrą jos laidą Šliūpas 
akcininkų, kurie sudėjo jai , išleido 1929 metais Lietu- 
$47,000 kapitalo. įvoje, Šiauliuose, jis bema-

Šliūpas buvo didelis akci-; atsidūrė Šiaulių Apy
nių bendrovių steigimo Lie- Į< ardos Teisme, kaltinamas 
t-uvoj entuziastas. -Jo pas-: -išniekinimu Dievo šventų- 
targomis Biržuose buvo su-į jų” h “katalikų tikybos įžei- 
kurta prekybos bendrovė (}imu” Nubaustas už tai 
■Ągaras’ ir atgaivinta tenai x įenu mėnesiu kalėjimo, 
spaustuvė, kurią dar prieš Šliūpas apeliavo į Vyriausį 
karą buvo įsteigęs Martynas Tribunolą, bet apeliacija 
7 cas su kun. Jakubėnu. buvo atmesta. Tik preziden- 
Šliūpas Įdėjo į spaustuvę tas atleido jį nuo bausmės, 
savo pinigų, gavo iš Prūsų! ‘
patyrusį spaustuvininką ir? reI;1 įklausomos Lietu- 
pradėjo leisti “Biržų Ži
nias.” Jis įsteigė tenai Eti
nės Draugijos skvriu ir Įsi- . . .. ..... ...
jungė į Biržų banką, ku- Y? S1”1? J1> galėsiąs
rio valdvba sudarė du ku- i*1 tnkti nors dali pinigų js jo 
nigai ir du daktarai: bet !)UVUS1^ pacijentų, kūne h- 
dvariškiai tuojau pasitrau-

vos Šliūpas buvo atvykęs 
Amerikon du kartu: 1921 ir 
1936 metais. Paskutiniu at-

ko jam skolingi už gydymą 
S 15,000 su viršum. Ar išrin
ko kiek, mums neteko suži
noti.

kė, nes Šliūpas viešoj savo 
kalboj pasakė, kad Lietuvos 
kunigai esą “dykaduoniai.”

Šliūpas gerbė darbą. Tik
tai darbas ir darbas pakels

S. MICEELSONAS

(Tęsinys!
. ... Įdomu būdavo klausytis, kurie dar prieš Kristų gyve- mūsų tautą, sakydavo jisai, vių Kongrese, kuris 1936

Jis užaugo vergijoj, paskui Rai imdav0 pasakoti apie ne Mažojoj Azijoj. Jo ma- Ponai, kunigai ir kitokie dy- metais-buvo sušauktas Cle- 
buvo plėšikų nelaisvėj, tai- Įlietuvių kilmę ir nueitus mū. nymu, lietuvius su hititais kaduoniai ją nusmukdė, bet velande reikalauti demo 
gi j:s tuiejo būti p įkas kaip, gų keiįus. Jjg visur kažkaip jungianti bendra sunkus žmonių darbas ją kratinės santvarkos Lietu-

; tilvikas, o bažnyčiai pasta-t matvdavo mūsų bočių pa- praeitis. Ju gyvenamas pakels. Kūrybiniam darbui v oje atsteigimo. Pasiprašęs 
kokiu spasabu tytl c>uk re!kia kl?vos P1™" į liktu pėdsaku. ‘ ‘ kraštas vadinosi * Kapado- jisai ragino ir bendroves balso, jis pasakė ir kalbąmi tn ne mnlotnc f * * c * a • rr

O
nesni padavimai sako, 
jis vadinosi ne Patrick, bet 
Sucat. Dar kitur ji- vadina 
mas Cathridge. Spėjama 
kad iš to buvo padalyta: 
Patrick.

—Nu, o
pasidarė tekiu dideliu 

;šventuoju?
—Čia būtų ilga istorija, 

linksminam? Juk ir mūsų iv tėvui nusibostų kiausy- 
tauta turi savo šventųjų. Ke- ■ tis.
tvirta morčiaus buvo šven- —Tai pasakyk noi’s trum- *- ' •
to Kazimiero diena, o betgi Pai-
nebuvo jokių iškilmių. Ne-’ —Padavimai teigia, tėve, 
daug kas ir pasigėrė.

—Bet tas Kazimieras ne
buvo mū-ų tautietis, tėve.
Jis buvo lenkų karalaitis ir 
nepadarė Lietuvai nieko

—Nu, tai kodėl mes ne.-i-

gero.
ką Patrikas

,9
padarė

Šituo atsilankymu jis da
lyvavo ir Amerikos Lietu-

ir bendroves baiso, jis pasakė ir 
steigti. Kartu su savo želi- kongrese. Bet kalbėjo jau
tu M. Yču jisai Įkūrė “Ne- lėtai, prikimusiu balsu, nei

Kad ir atšalęs nuo lietuviškos kilmės, susidaręs muno” ir “Dubysos” bend- kartą nesudavęs kumščiu į
1 ju, vis dėlto kvietimą jis pri- iš dviejų žodžių: kapą duo- rovės. Biržų geležinkeliuko j stalą ir netreptelėjęs koja j

tok”U , ė^ė ir atvažiavęs pasakė ti—palaidoti numirėlį. bendrove Lietuvos gailai- grindis, kaip seniau savo

gu. Be to, jis nuolatos važi-

M Pokyti “P-; -nymu. tas
tas kelionės apmokėjo, a?

nrtlrollr

Bostono lietuviai kartą kija 
ietę ji pasakyti

kalba.

(Capadocia). Šliūpo 
vardas esąs

—T--- X ▼ v , XIV XIV A
klausimu, nes turėsi spavie 
dotis. Juk matai, kad tai 
stebuklai, o stebuklais re
miasi visas dievobaimingų
jų tikėjimas.

turtingai' jau taip tei
avių apgintoj Avis jam i “Į Plyšiu Amen, ir dac 
beganant, ji pagrobė viena Į ° *
>uriku

kad mažas būdamas jis bu 
vo paimtas vergijon ir ture 
jo gailyti avis pa.-

—O 
airiams

—Jie tiki, tėve, kad jis 
išvijo gyvates iš Airijos, Sa
koma. kai jis išėjo girion 
pasninkauti, tai per 40 die
nų vainos jam tiek įkyrėjo, 
kad supykęs iis visas gyva
tes suvarė i jūrą.

—O kaip jis galėjo tą 
padaryti?

— Manęs neklausk, tėve. 
ne- ir aš pats norėčiau ži
noti.

-Nu, tai mūsų Kazimie-

piesiKų gauja. Jis tada bu-į 
vęs 16 metų amžiaus. Jų! 
nelaisvėje jis išbuvęs 6 me- j 
tus. Tuomet per miegą jam Į 
pasirodęs angelas ir liepęs 
bėgti iš tos nelaisvės.

—Tai jis buvo geras ka
talikas, ar ne?

—Ne, tėve, airiai tada 
uvo stabmeldžiai.

-Nu, tai kaipgi tokiam 
alėjo pasirodyti aniuolas?
—Tėve, be angelo nebūtų 

stebuklo, o be stebuklo ne
būtu šventojo Patrick'o. To- 
dėl buvo sugalvotas ange-

ras vra geresnis patronas, Ias. Bet tai buvo jau yėles-
i a jis gvvačiu iš Lietuvos 
nevarė. Jis padarė iš jų ge
ros liekarstvos. Jeigu per 
šv. Kazimierą sugausi gyva
tę ir užpilsi ją šnapsu. tai 
pamačys nuo bet kokios 
kvarabos. . . Nesijuok. Mai
ki, gyvatinė yra pamačlyva 
gyduolė.

—O aš manau, tėve, kad 
būtu buvę daug geriau, jei
gu jis būtu Lietuvą visiškai 
nuo gyvačių apvalęs.

—Bet aš. Maiki, norėčiau 
daugiau žinoti apie airiu 
Patriką. Kas iis buvo per 
vienas ir kada iis gyveno.

—Apie ii, tėve, vra viso
kio žinių. Jo gyvenimą tvri- 
r.ėio nevienas mokslininkas 
ir beveik kiekvienas kitaip

r.iais laikais, kai airiai bu
vo priėmę krikštą.

—Olrait. sakyk toliau.
—Pabėgęs nuo plėšikų 

gaujos, Patrick’a? atsidūrė 
pajūry, kur stovėjo šunų pir
klių laivas. Su tais pirkliais 
jis nuplaukė i Prancūzijos 
pakraštį ir tenai visi jie iš
lipo.

—Džiūsta minut. Maik. 
Tu sakai, kad pirma jis bu
vo vergijoj, o paskui 6 me
tus išbuvo plėšikų nelaisvėj. 
Tai pinigų jis negalėjo tu
rėti.

—Turbūt ir neturėjo.
—Nu. tai kaipgi iis dabar 

galėjo be Į)inigų Prancūzi
jon nuplaukti?

—Tai vra švento žmo-

smarkią kalbą prieš “Romos Rytojaus diena nuvažia- Y?«- ?,vagentus." Vakarai pasibai-1 vome visi tras i ibtunn Pu- IilnSuv'’s- Spindulio,Vakarui pasibai
gus, dr. F. Matulaitis ir šių blic Library, išvartėme kny- 
žodžių autorius nusivežė ji gyno kartotekas, bet aiške- 
viešbutin vakarienės. Šliū- gnių žinių apie hititus neuž- 
pas užsisakė steiko, bet pri- tikome. Yra spėjama, kad 
dūrė: “Su cibuliais!” Fa- jų imperija buvo įsikūrusi 
tarnautojas išvertė
“What does that mean?” tui negimus, bet apie 800 
Šliūpas paaiškino jam ang- m. prieš Kristų žlugusi ir 
liškai, kartu pastebėdamas, buvusi užmiršta. Tiktai 

Visokiu šito klausimo aiš- ,kad jis’ 'labučio pateraau- 1870 metais prof. Sayce su
mirimu esu girdėjęs, bet ne- turet'! !■«>■-j rado dar jos buvimo pedsa-

viskai, nes lietuvių kaloa : kus: jo manymu, hititai gy- 
ir gražiau- venę Mažojoj Azijoj dar 

nuo Ledu Gadynės ir varto-

KODĖL ŽYDAI 
TURTINGESNI?

buvau girdėjęs tokio, kokį 
avė mokytas. marijonų 
ienuolis kun. P. P. činikas. 
Jis “Kristaus Karaliaus 

.aivo” Nr 8. ragindamas 
‘atiduoti Dievui ir Bažny- 
:ai” savo pajamų dešimtą- 
ą dalį, rašo:

. mes katalikai esame 
iame reikale labiausiai atsilikę, 
langelis žydų ir keletą protes- 
oniškų sektų būtinai reikalau
ji dešimtinės iš savo žmonių. 
Mormonai reikalauja, kad jau
nimas net du savo jaunystės 
lietus pašvęstų bažnyčiai prieš 
oradedant uždarbiavimo metus 
pasaulyje.

•'Dėl to. beveik galima sakyti, 
/ra daugiau turtingųjų prot es
mių ir žydų pasaulyje negu ka
talikų.”

Taigi, norite būti turtin
gesni, daugiau duokite savo 
klebonams.

Man dabar paaiškėjo ir 
kitas klausimas: Kodėl baž
nyčia visur ir visuomet pa
laikė turtinguosius.

K. Kas

esanti seniausia 
šia.

“Laimės” ir

: kalbas akcentuodavo. Šliū- 
, pas buvo jau daug pasikei- 

kitas bendro-! tęs, nuvargęs ir pasenęs. Jo
ves. Anksti rytais jis eidavo buvuri juoda barzda ir plau-
į Biržų gimnaziją, kur dėstė kai dabar buvo jau pabalę
higieną ir visuotinę litera-. kaip sniegas. Vaikščiojoat-
tūrą, dienomis dirbo banke, I sargiai, lazda pasiremda-

oHe-' • -r .nu * • - v • ° vakarais rašydavo prie j mas.akis. apie 1,400 metu prieš Kris-,,. . . . , J 1 J .— - -----  vri I odmines lempom. . Grįždamas Lietuvon1 ir
Biržuose gyvendamas jis i paskutinį kartą su amerikie-

Patarnautojas šyptelėjo ir ję paveiksimi raštą, kuris
nuėjo, o Šliūpas pradėjo šią 
temą vystyti toliau.—Iš ti
krųjų, kur mūsų kalbos ne

iki šiol dar nėra iššifruotas.
Apie lietuvių praeiti Šliū

pas buvo jau parašęs kele-
rasi? kalbėjo jisai. i knVgu: "Lietuvystės Pra-
sako, Balkanų pusiasalyj t eitfc;Daįartis jr' Ateitis;- 

Trakija. -Lietuviu Pratėviai Mažojvra kalnuota sritis
Ar tei ne lietuviškas var- Azijoj- ir ..Lietuviu Taula 
Jas? Juk ir i ilriaus krašte Senovėj ir šiandien,” ir vis 

dar ieškojo papildomų ži 
nių apie hititus. Bet. kaip 

.... _ į dabar yra spėjama, hititai
mūsų bioliai pastatė Tia- buvo chamitų rasės žmonės,
kus Lietui oje. įtaigi toli nuo lietuviu.

Pagaliau, juk ir patįs ‘
Balkanai lietuviškas žodis kl V1? ^ui opoje Pnmam 
—Balti kalnai! Kaip žinote Ia>auliniam Kaiui.

turime Trakus. Čia esą aiš
ku kaip ant delno: palikę 
Trakija Balkanų pusiasaly.

turėjo seną forduką ir daž 
rai išvykdavo juo pažiūrė
ti kaip gyvena ir dirba kai
miečiai. Draugiškai su jais 
įasišnekėdavo, tl u o davo

čiais atsisveikindamas, jis 
sakėsi noris numirti tėvynėj. 
Deja, nebuvo lemta tam jo 
norui išsipildyti. Pradėjus 
Rusijos bolševikams užplūs®-

naudingų patarimų, ir žmo- į (j Lietuvą, Šliūpas kartu su 
ji labai mylėjo. Nuva- kitais iš Lietuvos pasišalinones

žiuodavo ir Į Šiaulius, kur 
veikė jo Įkurta spaustuvė 
“Titnagas-’ ir “Etinės Kul
tūros Draugija.-’ Šiauliuose 
buvo Įsteigtos ir laisvama
niu kapinės, kuriose yra pa- 
aidota ir Amerikoje miru-

ir atsidūrė tremtyje. Jis mi
rė ‘Berlyne 1944 metų lap
kričio 6 dieną, ir ten jo kū
nas, senovės lietuvių papro
čiu, buvo sudegintas kre
matoriume. Vėliau šeima at
sivežė urna su jo pelenais

do kun. \. Dembskio pele- Amerikon ir palaidojo Chi- 
nų urna. 'cagos Lietuvių Tautinėse

Lietuvoje Šliūpas at-idė- Kapinėse, kur jo atminimui 
ięs kovojo ir už civilinės j dabar yra pastatytas pa- 
uetrikacijos Įvedimą. Ši-1 minklas.

apie ji mano. Kai kas sako. f^aus paslaptis, tėve. kurios 
kad tokio asmens iš viso ne- | tikintieji nenori žinoti, 
buvo, kad tas Airijos šven- Į —Gerai, o ką jie darė iš 
tasis vra niekas daugiau, to ®tinų laivo išlipę? 
kain tik pasaka. Iš esamų —Tas kraštas buvo dar
padavimų ir legendų mok- labai mažai apgyventas ir, 
slininka® Burv bandė Patri- išlipę is laivo, 
ką atkurti ir pamatė, kad

Geras augalu mėgėjas gali 
pažinti iki tukstanties augalų, 
o kai kurie augalų žinovai pa
žįsta iki 5.000 augalų. O viso 
yra žinoma virš 4.000.000 au
galu ir vis surandama naujų.

Pakalbinkim draugue ir

—sakė Šliūpas,—tų kalnų 
viršūnėse žiemą ir vasarą 
baltuoja sniegas, dėlto lie
tuviai ir pavadinę juos Balt- 
kalniais. Tai esąs tikras Įro- 
lvma-, kad mūsų tauta yra 
tenai gyvenusi. Na. o kas 
•ra Karpatai? Irgi lietuviš
kas vardas — Karpuočiai! 
Mat, kai žiūri iš tolo. tie 
kalnai atrodo kain milžiniš
kos karpos, iškilusios ant 
žemės kupros. Dėlto lietu
viai ir praminė juos Kar- 
puočiais, tik slavai tą vardą 
iškraipę, padarydami Kar
patus.

Įsigilinęs i lietuvių seno
vę, Šliūpas pareiškė noro

labai rūpinosi Lietuvos Ii 
kimu, o 1917 metais nuvy
ko net Į Stockholmą, kui 
buvo tuo reikalu sušaukta 
lietuvių konferencija. Iš 
Stockholmo jis atsidūrė Vo
roneže, Rusijos gilumoje, 
kur buvo susitelkusių nuo 
karo audros pabėgusių lie
tuvių. Lietuvos nepriklauso- 
rr.ybė dar nebuvo paskelbta 
ir Šliūpą- skundėsi, kad jį 

i labai kankinusi nostalgija 
—tėvynės ilgesys. Esą. nesi-

i nori nei valgyt, nei miegoti, 
kai nėra tėvynės. Stačiai 

i nėra žmogui gyvenimo be 
tėvynės!

Pagaliau. Lietuv* tapo 
irjie kiaidžio- kaimynus užsisakyti “Kelei-' paieškoti viešoj Bostono bi- nepriklausoma valstybė 

jo dykumoje ištisa mėnesi, vi-*’ Kaina metam* tik $4. blioteknj žinių apie hititus, šliupui atsidarė laisva tevy-

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas 

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, jį tuoj gausite.

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

Dėl pa'orangu>io 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 pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway ------ :-------South Boston 27. Mass.
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BRONIUS BRIEDIS

jis mano gyvenimas
< l rainys

Ruduo ir medžiai šeriasi, it lietus vis dažniau plau
na motulę žemę. O laukai dar nenuvežti, pusę derliaus! 
nenuimta ir pūva art laukų. Nėra darbo rankų, kurios ji ( 
sugabentų po stogu. Kolektyvinio ūkio valstiečiai nete
ko noro dirbti. Jiems jau \ ištiek kur jie badauja, Sibire į 
ar tėvynėje. Nemato žmonės už ką vargsta. Praeitais me
tais jie už darbadieni gavo po' 150 gramų rugių ir jx) tiek 
pat miežių, ir tie patys pelai buvo. Kone badu išgaišo į 
“Piliakalnio” kolchozą prievarta suvaryti gyventojai. 
Tiek žmonės, tiek gyvuliai vos kojas pavasari vilko. O j 
ar mažai raguočiu per žiema nugaišo?! Ir žmonių kele-! 
tas...

Atšilus saulutei, kolchozo vadovybė blogai suorga- j 
r.izavo sėją, o be to nebuvo ir darbo jėgų, ko pasėkoje— 
blogas darlius, ir tas pats derlius dabar pūva. Vargšai 
valstiečiai nuleido rankas ir mėgino nusigręžti nuo tos 
kokhoziškos bado šmėklos. Jie rinko grybus, uogas iš 
aplinkinių miškų, melžė savo vienintelę karvę, rinko nu
sistovėjusią puode grietinę, suko sviestą ir, atitraukę ji 
savo mažyliams, vežė ar nešė turgan parduoti. Virė jie 
ir samagoną ir gabeno miestan, kad draugai slapta par
davinėtų. Ir visa tai dėl duonos, dėl paprastos, juodos 
duonos.

Tačiau toje šalyje, kur žmonės kovoja dėl duonos, 
yra daina, kuri sako: ‘ Yra tokia partija pasauly*” ir toji 
partija tikrai egzistuoja ir egzistuodama “viskuo” rūpi
nasi. Toji partija, galutinai iščiulpusi valstiečio kraują, 
organizavo darbininkus kaimui padėti. Kiekvienam fab
rikui ir Įmonei buvo priskirtas vienas kolūkis, kuri rei
kėjo šefuoti, atsieit, taip manė toji partija, bendradar
biauti suartinti valstieti su darbininku. Bet toji partija 
taip pat žinojo, kad jos skambiais šūkiais niekas netiki, 
todėl ji tiesiog siuntė d;, dninkus i kaimą. Dažniausiai 
sekmadieniais.

Trys sunkvežimiai lėtai ritosi Į prieki. Motorai sun
kiai inkštė ii- knarkė, po guminiais mašinų ratais žleg
sėdamas i’- papsėdama- taškč.-i purvas ir vanduo. Šalta 
rasa pagrioviais ir baltas rūkas prigludęs prie žemės, 
bendradarbiai mašinoje, koks pusplikis medis ar krūmas 
pakely buvo viskas ką mačiau. Aš važiavau padėti sta
tyti socialistini kaimą, nuimti pūvanti derlių.

Pamažu rūkas sklaidėsi ir, mums atvykus i vieta, 
meiliai nusišypsojo saulutė. Tarytum primindamas savo 
garsią senovę, tolumoje rymojo karklynais pažėlęs am
žinasis piliakalnis. Aplinkui riogsojo kelios apšepusios 
lūšnos, i kurias. mu~ pamatę, subėgo vietiniai žmonės ir 
vaikai. Keista, kodėl jie bijo? Mes gi atvykom padėti• 
derlių nuimti. Labai keista! žmogus vengia žmogaus. Į 
Taip, šie žmonės per daug apgauti ir iškankinti.

Už valandėlės pasirodė “Piliakalnio” kolūkio pirmi- 
•ninkas. Pasisveikinę? jis mums nurodė darbą. Pasken
dęs piktžolėse, prieš mus rudavo linų laukas.

—Čia jums pakaks iki vakaro, draugai,—parodė 
jisai ruduojanti plotą.

Pradėjome dirbti ir darbas ėjo nuo rankos. Tačiau, 
Įpusėjus dienai, mūsų tarpe atsirado ištroškusių. Ir vienas 
jų buvo Algis.

—Ar neisim krūminės paieškoti, vyručiai, man taip 
gerklė išdžiuvo.

—Tiesą kalbi, brolau,—Įsiterpė kažkas.—Man net 
liežuvis prie gomurio prikibo, atplėšti negaliu.

—Tai kas prisideda?—agituoja Pranas.
—Tas malonumas kainuoja dešimt rublių,—nerim

sta Algis.
—O kas eis “medžioti?”
—Trio—sušuko vienas vyrukų,—Gaidys, Vistinas 

ir Miša—taip vadino Algį. Praną ir mane.
Ir šalnų pakirstais, žolėtais laukais mūsų trejetas 

nužingsniavo trobelių link. Rasa žaidė saulės spinduliais 
ir žibėjo deimanto grūdeliais. Pasibeldėme Į pirmosios 
lūšnelės duris. Tyla. Pakartojome stuksenimą. Tada su
girgždėjo skląstis ir tarpduryje pasirodė apysenė mote
ris. Už jos, prie židinio tupėjo vaikų krūva ir išgąsčio 
akimis žvelgė Į mus.

—Labas, mamyte, ko mūsų taip bijote?—tariau. 
Bet moteriškė ir toliau tylėjo.

—Mes patalkininkauti atvykome, padėti,—tęsė Al
gis.

—Talkininkauti,—abejingai suniurnėjo kolūkietė.
Mes šypso jom ės, Moteris vis dar neatgavo pusiau

sviros. Ji nežinojo kalbėti ar tylėti, tačiau pagalvojusi 
prabilo:

—Jūs mums paskutinio duonos kąsnio iš burnos iš
traukti atvažiavote.

—Nieko panašaus, mamyte,—dabar kalbėjo Pra
nas,—tų darbadienių mums nereikia, jūs galėsite juos

TEN. KAME ŽMONA BUVO UŽMUŠTA

Daktaras Bernard Finch ir jo meilužė Carole Tregoff 
daktaro Finch žmonos užmušimo vietoje "lošto šuniu
ką .. . Juodu jau teisiami trečią kartą už Finch žmo
nos nužudymą, bet du kartu prisiekusieji negalėjo pri
eiti vieningo sprendinio. Dabar bandoma iš trečio 
karto juos nuteisti, ar išteisinti, bet tam reikia vie
ningo prisiekusiųjų pasisakymo. Dr. Finch byla jau 
spėjo pagarsėti.

PAVASARIO BELAUKIANT

Čir - vir *■ vir, pavasari,
Vyturiuoja vieversėliai,—
Žemę—vargo seserį 
Laisto debesėliai.
Žemę laisto debesėliai—
Mano siela ilgis, trokšta:
Kur tos upės, kur tie sieliai.
Kur tie mano laimės bokštai?
Nenuslinks ruduo nuo veido.
Nenušvis man puokštės gražios,— 
Tiktai sapnas meilės aido,
Tik vaidenas gimtos ežios.
Grįš pavasaris ir uosiui,
Grįš ir liepai plačiašakei,—
Tiktai sau neišdainuosiu.
Neišverksiu, jo netekęs.

Juozas Mikuckis

Gabrielė Petkevičaite
J. VLKS

tūrininko, savo šąli ir savus sidėti. Miestelis dar miega. mo. Tai susigiminiavo, 
žmones pamėgusio. Jam rū- Žiūriu, arbatinė su lietuvis-; Gabrielė Petkevičaitė mi- 
pėjo savo tautos žmonių ap- ku užrašu. Tada retenybė, rė Panevėžyje 1943 m. bir- 
švieta. Per apšvietą jis tikė- Viduj kas tai kruta. Durys želio 14 d.
jo, kad Lietuvos žmonės at- praviros. Užeinu. Pasitinka i_________________
ras ką prarado — laisvę, senoka arbatinės šeimininkė redakcijos ATSAKYMAI 
Taip auklėjo ir savo dukra. žydė. Teiraujuos, kaip pa-

Bet dėl savo bajoriškos siekti Puziniškio dvarą? i s; Jonaičiui, Rumford, 
kilmės G. Petkevičaitė ture-’ —Puziniškio dvaro kas Maine— Ekskursijos i Lie
jo ir to meto atitinkamų ne- jo nežino. Gausi arklius. Tai ,uv^ reikalu, kiek kelionė 
patogumų ir nesklandumų, važiuoji pas Gabrilę Petke- , j\tu°2a’ jokiosvietos bus

Lietuvos bajorijos dau
guma buvo sulenkėjusi Ne 
tik sulenkėjusi, bet ir per-

arba Įstaigos, kuries kelio-
r.es tvarko, kaip Transatlan- liai,—pasako ir atneša arba- . • , „ i c, • i >x , tie Travel Service, Ine. arbatos su užkanda. z, _ cUosmos rareei Express 

Pavalgiau. Kiaušiu, kiek (’orp. Worcestery. Tų istai-

-unkta nepakanta kaimo 
žmogui, suprask, lietuviui.

vičaitę?—klausia. lankomos ir po kiek dienų,
. Tamstai tiksliu žinių gali

sa au,—aip. •. .9 suteikti p. A, Chaplikas. ku-
— ai ūsus įmaus. js e}<sj<u,sija organizuoja, 
Tyliu, tyliu nusistebėjęs. 1..1L
—Lukterk, bus tau apk

reikia sumokėti. . gų adresai via “Keleivyje,”
Nuo tokių pake.eivių is o p Chapliko adresas via

Vilniaus pas Gabrielę aš 788 E BrOadwav, So. Bos-
nieko neimu, tai mano sve- ton 07 Mass
čiai,—ramiai be jokio pusi- — ’------------------ ---
didžiavimo atsako šeiminin
kė. Kieme jau laukė poras ■ 
Į vežimą pakinkvtų arklių. 
Išvažiavom.

UO& 4

į Tas kaimo žmogus lietuvis 
buvo atsparus. Nė bajoro, nė 
dalinai bažnyčios nesidavė 
palenkiamas lenkiškumui.
G štai Gabrielė Petkevičaitė 
palinko Į kaimo žmones— 
juo- mokė, jiems Įvairiais 
patarimais talkininkavo, su 
jais lietuviškai kalbėo. Ba
jorijos dalis, jos kaimynai, 
net kai kas iŠ giminių nusi
suko nuo jos. Smilgių vals
čiaus Puziniškio dvaras ta
no vienišu, kitų bajorų ne- 

i lankomu. Bet jį mėgo kai
miečiai. Ypač tie kaimiečiai, 
kurie suprato spausdinto žo
džio galią.

Nuošaly nuo dviejų aukš-
Įtų medinių rūmų, sodo pa
kraštyje stūksojo šimtame
tis ąžuolas, šimtametis?
Kas jo metu? skaitė? Gal

į šimto, gal daugiau metų jis. ______ '___ *
(turėjo. Gabrielė Petkevičai-' .. ,. 5 .. . ,. VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V.te jau JI jaunose dienose Tumėnienė, daue’ svarbiu j.atarimi 
i prisiminė kaip šimtameti SSį sveikatos. n
ąžuolą, jos giminės atsimini- DIENOJANT
mais padabinta. To ąžuolo sūnaus Kipro Bielinio :doruū< atri
• >Ut3 prakiurusio, OCt tan- 19O5 METAI, Kipro Bielinio atsuki- 
kiai šakomis apaugusio, la- antroji «•««. 592

; puošė ta jo žaizda buvo pa-
Į cb nrin ‘ ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. žu- o ■
>KenflUSl. domū< atsiminimai, 477 psl kai

Tas ąžuolas buvo tas. ku- na ........................... 5,00
»•»: clZi\Z cno i įarl i nt o PASAULIOi OTVI/V u v«j ovrti’ ----
nuo maskoliaus ir kartu kai

Benis:—Kazy, man visuomet 
malonu su tavim sueiti ir pasi- 

Pranešu Gabrielei Petke- kalbėti. Bet kiekvienas miiilvie- 
vičaitei tą atsitikimą. Ji sa-jją pasimatymas man kainoja 
ko, kad jai tai r.enaujiena. ■ penkinę arba daugiau.
Tėvas seniau gydęs jos šei-i Kazys:—Bet už tai, Beniuk, 
mos narius. Turėję ir kito- j pats gerai žinai, kad turi bran
kių ryšių iki spaudos slepi- ini draugą.

ĮDOMIOS ir KAUD’NGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitara Dovanoti

kada ir ginklą. Kai Palan
goje atsilankiusi Gabrielė 
Petkevičaitė, spaudos drau
dimo metais, grįždavo Į Pu
ziniškio dvarą, tai parva
žiuodavo ne tuščia. Tada
ąžuolas ypač pravertė Tilžė- ,mažoji Lietuva. rara«s gi™ 

_____ i io ir kitur atspausdintam 
; s* iietUviškam raštui slėpti, da-

LIETUVI C žl'NYNAJ 
paruošė Anicetas Simuti.*. dr>uę\ 
bė žinių lietuvių j ardų kallr>mi 
apie lietuvius visame p^-rni- 

464 psl. Kaina .......................

L1ETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE 
surinko i?- suredagavo Jera« Ps- 
lys. 472 dainos su raidomis. Ane 

liškai duotas kiekvienos daino'- 
turinys. todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
326 pusk kaina ... ...............£5.90

butienč. J. Gimbuto*. T I.ineis, J
Balys Zr J. Žilevičiuj, 326 psl. 
kaina ........................................ $5.00

žnai jo? pačios parašytam.
O ji rašė daug. Reikėjo

rašyti ir paprastas žinutes, 
nusakančias apie maskolių 
-kliauda?, daromas Lietu
vai. reikėjo rašyti apsaky
mėlius, kur nusakomi žmo
nių vargai, reikėjo rašyti 
scenai veikalėlius, kad kai
mo jaunimas kur nors klo- 
nuose galėtų pasirodyti vai
dyba. Rašė kai kada kartu 
ir su savo drauge Žemaite.

G. Petkevičaitė Įsteigė 
pažangiems moksleiviams 
šelpti draugiją—Žiburėli. 

Ji buvo viena iš Lietuvos

Kovo 18 d. suėjo šimtas | berti, kad garsioje lietuviš- 
metų, kaip gimė viena iš koje Tilžėje būtų atspaus- 
Įdomiųjų, darbščiųjų, lietu- dinta. Atspausdintą ir vėl 
vių raštijoje gilius pėdsakus reikėjo slaptai para įgabenti, 
palikusi Lietuvos moteris parsigabentą tarp savų pa- 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. tikimų paskleisti.

Ji, kaip ir jos vienlaikiai,: Ir to visokeriopo darbo 
visuomenės darbe nebuvo Gabrielė Petkevičaitė ne
pasirinkusi kurią nors vieną vengė—mokė, rašė. slaptai 
darbo sritį, bet dirbo kas parašytą ir atspausdintą 
tais laikais reikėjo dirbti. O platino. Platino, ir visą lai- 
visuomeniniam darbui anais ką savo laisve rizikavo,
metais nebuvo nei iš anksto Ji kilusi iš bajorų. Gari-, motei ų organizatorių ir ju 
paruoštų žmonių ir nebuvo nės Rusijos maskolių vai-| pirmo nuvažiavimo pirmi- 
jų daug. Reikėjo visa pra- džia Lietuvoje bajorams bu- ninkė. Taip jau buvo likimo 
dėti dirbti iš pradžių, kaip vo palanki, nes juose ieško- 
sakoma, pradėti nuo ABC. jo sau talkininkų, bendra-

Kaimo jaunimą reikėjo darbių. Juos papirkinėjo.

lemta, kad visų pasididžia
vimu. pagarba palvdėta Ga
brielė Petkevičaitė pakilo i

pamokyti skaityti sava gim- kad svetimame krašte išsi-; susirinkusio Lietuvos Stei
ta kalba ir tam skaitymui laikytų, 
reikėjo pačiam paruošti ir Gabrielės Petkevičaitės 
knygas ar ranka rašytą ra- visos giminės būta ne iš to
šinį. O kas savai, lietuviškai kių, kurie linko i Lietuvos 
spaudai buvo parašyta, rei- okupantų pusę. Jo? tėvo, 
kėjo slapta per sieną išga- gydytojo būta didelio kul-

užsirašyti, mes tik dirbti atvykome.
—Tikrai,—pritariau,—mūsų darbas eina jūsų sąs

kaitom
Bet dabar Algis nebeiškentė ir ėjo prie reikalo.
—Ponia, aš norėjau su jumis šnektelėti, bet aišku,

dviese,—ir jis jai kažką sušnibždėjo.
—Ne, ne,—tarė kolūkietė,—neturime.
—O gal žinote kas turi?
—Kad nežinau, ponaičiai.
—Duok jai penkrublį,—tariau Pranui pusbalsiu. 
Gavusi pinigą, kolūkietė lyg pakitėjo.
—Žinote, ponaičiai, aš pasiųsiu Antaniuką, gal ras.

Užeikite j vidų.
(Bus daugiau)

LENGVAS BUDAS IŠVOKTI ang
liška i. Ger.au-ie« vadovėli^ pra 

dedantiems s n r liškai mtJcriis
duona iš+nriTra. antrli^'-a" paeitai 

bejimus. Kair.a ................... *«S Cnt
MARLBOROVGT- -S LITHU ' N'A N 

SELF-T AT'Gti^ ąt TaMa-jS --p- 
ra~ vadpv-i'-s l.ptav-’; Valbr>« mo- 
kytii- »nTt;š’,a> ka’ba-iči.'irr. 14'
psl.. kai’.a ......................... Si.2."

LIETUVA BUDO. Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kSinsi 
iš miejro. geriausia dovana kiek
viena rrojra. gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslaniu. 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. B Abeifcio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $3.50

ŽEME DEGA, J. Savicke kare metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoj; da
lis 453 psl. Kaina ..................S4.59

ž.EMC DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 pši. kariS . ... c i.ot!

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, ko’p keitė-i visuo
menės santva.’ka ;r kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie eralo tūkstančiai 
lietuvių bėjro j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina ?5.00

5UŽAD15TINC. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. ?2.00

BARABAS, Paei I.acmrkvi^r-, istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbeiio pre
mija Kaina .......................... $2.25

žE.vIAITfiS RASTAI. Garsiosios mū
sų raši-tojos pirmojo karo metų 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kairia ......................................50 Ct.

jLTETUVfU KALBA? GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 

i Amerikos lietuviams, 144 pttsla-
! piu. Kaina ............................ $1.00

PEMOKRATINTO cnciAirzvo CEZARIS, Mirl-o Teguli? nnranJM 
PRADAI. F-r,uI?3-i •- į tri'oss dalyse, kiekviena dalis no
knyjra 5:'. dienų k'a-simams sn- , $2. ara visos 3 dalys.......... $^.*6)
prasti. Kaina ........................... •

.NAUJA VALGIU KNYG A, parašė
NEMUNO SŪNBS. andrians Va’”c- į .'Jii helfloaionė. 259 įvairiu lieto.

Iro romanas iš metu S’ivalki-
jog ūkininko sukilimo nrioš gire i 
tonos dlktatfi—y. B’-ma dai>- 3«'-

viškų ir kitų tentu vsljrių receptų. 
132 poslapiai, kaina.............. $1.25

tonos ciRTat-’-a. r—ia -rti- "Vi nAOrr.nji m nr~rr« im! eoro F.>F,EŽIAI IR LIETUVA, k'.n.rropsl- K“,na...............................V. Valadkos parašvta k nyra. 250

MEMUNO SŪNC9. i?
ko .P^man., antroji dalis. 426 jA KISS THE d aP.K. .T. Jazmino 
lapiai. Ka.na .. ......................... $4.09 į anelų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai

na kietais viršeliais S2.C9. o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

puslapiu. Kaina 52.5C

giamoic Seimo tribūna pir
mininkauti, kaip seniausia 
amžiumi iš visų išrinktų at
stovų. Kas ta sceną matė, 
ašai-ų nesuvaldė. . . Steigia
mojo Seimo tribūnoie paki
lo ta moteris, kuri tikrai bu
vo nusipelniusi tos garbės 
atidalyti Lietuvos pirmąjį 
steigimaii seimą, Lietuvos 
tikrąii šeimininką per sun 
kia? kančias ir kovas gi
musi.

Gabrielė Petkevičaitė iš 
seno garseio visoj Lietuvoj. 
Toks atsitikimas, Ar ne 
1913 metu pavasari važiuo- 
iu i Puziniškį Gabrielė^ Pet- 
kavičaitės aplankyti. Va
žiuotu traukiniu. Radvilišky 
reikia išlipti iš traukinio, to- i 
liau arkliais važiuoti. Saulė 

■ vos patekėjusi. Nėra kur pa-

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, ’o 
meninių formn olėloiimc-' na-rin- 
dai. Paulius Galutinė, didelė knv- 
sra so daor”1'** paveiksią, eerame- 
pop’eriaje. Kaina ................... $8.55

GAURUOTU TAKELIU. K B 
Kriaučiūno at-1—iuim-.j i? Lietu
vos ir 1« Anmrl’ -'s lietuvių e">-ve- 
nimo. 173 nsl.. kaina ..........  $2.00

1TKR4 TEISV’Bk abi E SOVteti- 
RUSTJA. arba komunistų dlk‘a*ū- 
ra favto šviesoje. T-vmna bolševiz
mo istorija ir valdvm; praktika, 
lah-’i dauff informacijų, 96 n«l. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, pa-ašė Tonni Karys, la
bai daup- neveiksiu, 2-"5 psl. mra 
popiera. Kaina ....................... $5.00

t R ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT 
RTAUS VTETTN’NK'S? Parašė 
kunigas AT. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

'ULONO p-«UNKSME. Balio Sruo
jos triloviška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, rera ponie- 
ra, kaina ......................................$2.50

KODftL AS NETIKTU T OfEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs artmmen- 
tai. Raina ........................... 30 Cnt.

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunira« Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j viena 
knycp, kieti viršai, 63l pu-lapis 
Raina .................................... J6.0C

ATLAIDŲ PAVCSVJ. p. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos nra- 
eities, 167 psl. Kaina.......... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar p»lėjo 
toks tvanas būti ir apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR ROU 
ŠEVIZ?»IAS Pairai Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimn knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.

SOCTAI.IZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardų, 
nas. Kaina ..........................25 Cnt.

TAVO - KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RftS. .32 osl., kaina........  25 Cnt.

ATIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodol musuose nė
ra vienybės. $0 psl. kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PTNIČAT nuo 
seniausiu laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės tralo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ...................................... $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

CM E. Braadiraj ------- s-------- So. Boston, Maso.



Ni 12, Kovo 22, 1961 KELPTVT?, SO. BOSTON Poslapis °ept*nta»
gaivinančios dainos.

Kai jau bent dalis šitų’
pavasario pranašų pasirodo; 
Lietuvos padangėj, tada Va-1 

Iš Lietuvos ateina žinių,, Atskridusi baltoji kielė, (loklių apylinkės sulaukia ir 
kad šiemet ten labai anksty- lyg pasirodyti norėdama, į Lietuvos žmonių taip gėr

is, kad vasario kartoja: “Kieliks, kieliks,ibiamo busilo (gandro, gar-

Kada kušlai grįžta
vas pavasaris 
24 d. i Žuvinto ežerą atlėkė 
pirmosios gulbės, kad kovo 
pradžioje Pietų Lietuvoj

kieliks.” Mat, ji tariasi ga 
linti upių ir ežerų ledus iš
spardyti.

pavasaris visai Įsigalėjo— j Į sodžius ir vienkiemius 
pašalo nebeliko, dirvos pra- atlėkusios pilkosios varnos
džiūvo, pradėjo arti, akėti. 

Toks ankstyvas pavasaris
pradeda raginti artojus Į 
laukus eiti kranksėdamos:

ne kasmet būna, bet kovo “Art, art, art,” nes jos ži

VIETINĖS ŽINIOS

mo, štai kaus, gužučio), 
bet apie tai kitą kaitą.

A. J. Jokūbaitis

NEW BRITAIN, CONN.

Ateikite į Kaziuko mugę K.UY G dilti KclciVlO
Bostono^ijos ’ tu„.! kalendorių 1961

tas Verbų sekmadieni šv. “Keleivio' kalendorių 
Petro bažnyčios salėje ruo-, 1961 metams galima gauti 
šia Kaziuko mugę. Svečius, ■ pas platintojus šiose vieto- 
rėmėjus, skautų ir skaučių se:
tėvelius kviečiame aplan
kyti Kaziuko mugę ir Įsigy
ti gražių rankų darbo išdir
binių — degintų lėkščių, 
krepšiukų, paveiksliukų ir 
daug daug dar Įvairių da
lykų.

Aplankydami mugę ir Įsi
gydami Velykoms dovanų 
parodysit susidomėjimą pri
augančiu jaunimu ir parem- 
site skaučių pastangas dirb
ti. Matysite, kad ir paukšty
tės neatsilieka. Bus ir mais
to stalas. Tad iki pasimaty
mo Verbų sekmadieni salė
je po bažnyčia nuo 8 vai. 
ryto iki 12 vai.

Bostono skautės

Kas Įdomaus didžiausios mui bus reikalinga, tai “au- 
draugijos susirinkime kosime ir tūkstančius,” o

---------- dabar pakanka kas paskir-
Kovo 16 d. buvo So. Bo- ta, o jei ii daugiau paskir- 

ėono Lietuvių Piliečių Dr- sime,—Lietuva dėl to ne- 
-jos mėnesinis susirinkimas, bus išlaisvinta. Su tokiu “pa- 
apie kuri, atrodė, nebus nie- triotišku” galvojimu galima
ko Įdomesnio platesnei vi- būtų ir nieko neskirti . . . 
-uomenei pranešti. Bet susi- Dar keisčiau buvo klau- 
inkimo eigoje iškilo tokių sytis vieno Tarybos nario 

dalykų, su kuriais verta skai- pasisakymo prieš didesnę 
ytojus supažindinti.

Chicagoje pa*
MORRIS PLOFSKY 

3501 So. Halsted Street
ir

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted Street

Amsterdara, N. Y. pa*
J. SHUNSKIS 

199 E. Main Street

Binghampton, N. Y. pa*
J. BUCHINSKIS
24 Baxter Street

Baltimore, Md. pa*
Z. GAPŠIS

4405 Valley View Avė.

Worce»ter, Mass pa*
K. P. ŠIMKONIS
40 Eunice Street

ir
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sųuare
Lawrence, Mas*, pa*

M. STONIE
57 Sunset Avenue

Brockton, Mas*, pa*
J. STRUMSKIS
109 Ames Street

Norwood, Mas*, pa*
FRANK RAMAN 

Lietuvių Piliečių Bendrovėj 
St. George Avė.

Brooklyn, N. Y.
Mrs. N. STILSON

5410 Sixth Avė.

Gražiai minėjome Tautos 
šventę

Lietuvos nepriklausomy-
no, kad kai artojas ima dir
vą arti, tada jos gauna gar . , . ..

čia pat, nes tada pradėdavo džios šviežienos: kirmėlių,1 jes paskelbimo suka. ti sie-
rinktis paukščiai, kurie, ru-! sliekų ir vabalų sočiai pri- njet minėjome \asano 1J d. 

1 - Minėjimas buvo pradėtas
T , . . , . . , JAV ir Lietuvos himnais.Juodvarniai smarkiai be- »• . ,. .. ., ., .... , . . 'Lietuvos himnas prof. Alekv , .... kranksėdami suskuba p,r-, siuį ,imi buįo visu da.

Vadoklių apylinkę, apie tai, i m,au išperėti vaikus ir juos | vil
kaip ten pavasaris pasmeik- aoinlunksnoti neeru skruzde- ,..

mėnesi jau visuomet būna 
jaučiama, kad pavasaris

deniui ir žiemai atėjus, Lie- silesti. 
tuvos padangę apleisdavo.

Aš noriu kalbėti apie

mai pasibaigus.
Dauguma dalyvių buvošdavo prieš daugeli metų, i lės iš skruzdėlynų išeis ir

kada aš jaunas ten buvau. , ims laipinėti po medžius, senosios kartos ateiviai> ku. 
Laukimai ir naminiai ba-, kuriuose teplunksnius, pli- Hu ,os Ras metai retėj

landžiai pradėdavo roman- kus, riebius, minkštus var- v.'
suoti, burkuoti rankioti me-l niūkūs lengvai galėtų pa- dau^u^neį Zp-ii 

dziagą savo lizdam sukti, plauti. .. . į pjrmasis įodi tarė kun.
Gan gi eitai n opokai at-' Tarsi dvišake virve išsi- GaurOnskas, savo jautrioje 

sirasdavo, aptūpę didesnių rikiavusios atskrenda lau- j agįnciamas visus jungtis i 
medžių viršūnių šakas, gra- kinės antys, atgagena lauki- ben(lrą Lietuvos laisvinimo 
žiomis melodijomis piude- nes žąsys, kartu ii gervės apgailestavo
davo sodiečius linksminti. atplasnoja, atšniokščia di- 

Geneliai ir meletos nau- • džiosios puikios baltos gul- 
jas skyles Į apušes kalė, at- bes. Atsklidusios namų mė- 
lėkusi Į pelkynes gai'siakal- gėjos kregždės, pro skliau- 
bė pempė, kuri seną ir jau- tus landžiodamos tarp ge
ną žmogų lelioja, aplink gnių ir grebėstų susiradu- 
skraidydama ant jo pravar- sios tinkamus išsikišimus, 
džioja: “Klyvis, Klyvis, nutūpusios ant jų pradeda
Klyvis” ir grįždama atgal lizdus nešti, sukti, o laisva- 
sako: “ Klyvis, Klyvis. kas laikiu maloniais balsais na- 
iš manęs pasidyvys? Kiau- mų pastogės klojimuose ar 
šinėlius dėsiu, vaikelius pe- daržinėse šneka: “Moterys, 
rėšiu.” moterėlės, moterytės, išsivi-

Tuo laiku jau ir viever- rę virtinėlius—gurkt ! Išsivi- 
sys pasirodo, kuris, suradęs rę virtinėlius—gurkt!” 
nuo sniego nuplikusi kelme- O už vis vėliausia viešnia 
Ii, kupsteli ir pakilią vėlė-. atlėkusi Į sodą, nusiieidu- 
ną, kuodą daigtan suglau- si ant stogo ar ant svirties, 
dęs, dairinėjasi bene suras kartais šile ar giraitėj grau- 
ko nors užlesti ir šiek tiek džiai sukukuoja. Tai raibo- 
pasistiprinęs pradeda Į auk- ji gegutė. Mat labai seniai, 
šti kilti ir ten iškilęs taip pagal liaudies padavimą, 
nuostabiai vienoje vietoje įjos vyras buvo išėjęs prieš 
lyg būtų ant ko pakabintas į kryžuočius i karą, kad jų 
sparneliais v i r pindamass plūdimą Į Lietuvą sulaikytų.

mažai priaugančios kartos. 
Baigęs kalbėti Įteikė $100 
auką: $75 surinktų bažny 
čioje ir $25 savo.

Padrąsinanti žodi tarė 
New Britain majoras J. 
Kremski.

Pagrindinis kalbėtojas J. 
K. Karys savo turiningoj 
kalboj iškėlė senosios kar
tos ateivių dideli medžiagini 
ir dvasini Įnašą kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

Meninę programos dali 
gražiai atliko senosios atei-

Pagerbus 4 mirusius na
rius, jų tarpe ir buvusi- drau
gijos iždininką Juozą Ar
lauską, priėmus 3 naujus 
narius, buvo perskaitytas 
paskutinis direktorių posė
džio protokolas, dėl kurio ir 
kilo Įdomių kalbų.

Protokole užrašyta, kad 
nirusio iždininko vieton iš- 
inktas direktorius S. Gri- 

ganavičius, o jo vieton tu- 
•ėtų būti pakviestas dau
giausiai balsų gavęs kandi- 
latas Į direktorius. Bet pas
kutiniuose rinkimuose du 
alikę kandidatai—O. Ivaš- 

kienė ir A. Namaksy gavo 
vienodai balsų ir kadangi 
iš jų nė vienas neatsisakė, 
tai tenka nariams rinkti iš 
tų dviejų kandidatų vieną. 
Dėl to turės būti visiems na
riams raštu pranešta, kad 
bus vieno direktoriaus iš 
dviejų kandidatų rinkimai 
ir tai bus galima padalyti

auką.
Visus tuos, kuine patys 

Lietuvos laisvinimui neau- 
koja ir kitus atkalbinėja, 
gražiai sugėdino J. Tunia- 
vičienė.

Susirinkimas patvirtino 
vadovybės nutarimą skirti 
$50 ir pasiūlė i kito susirin
kimo daibotvarkę Įrašyti 
pasiūlymą tą auką padidinti 
iki 200 dolerių.

šachmatų Klubo vadovas 
K. Merkis painformavo apie 
klubo laimėjimus kovo 11d. 
varžybose, o d r. P. Kaladė 
paragino narius rašyti laiš
kus senato ir atstovų įūmų 
užsienio reikalų komisijų 
nariams, kad jie greičiau 
duotų eigą rezoliucijai apie 
Pabaltijo okupacijos rei
kalą.

J. V—g*» 

Pagerbė dr. J. Šliūpą

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas ir užsi 
sakydami Keleivio kalendorių 
1961 metams, atsiuntė Maikiui 
su Tėvų dovanų.

Mrs. A. Palbv iš So. Bostono, 
Mass. atsiuntė $5.00;

P. Juknevičius iš Belgijos 
atsiuntė $4.50;
A. Skudžinskienė iš Miami 
Beach, Fla. $4.00;

J. Johnson iš Easton Pa. 
—$2.50.

Po $2.00: Mrs. A. Krauehu- 
nas iš Chicago. Ilk; T. Bikinaitė 
iš Chicago. 111.

W. Jokubauskas iš New Bri
tain. Conn.—$1.50.

Po $1.25: J. Umaras iš De- 
troit, Mich.; P. Vosylius iš Wil- 
low River, Canada; A. Biretta 
iš Manchester. Conn.; Geo Prei- s 
khsa iš Coaldale, Canada; J. ‘ 
Brajus iš Toronto, Canada; Mrs. į

Sandaros 7 kuopa, J. Tu- 
balandžio mėnesio susirin- mavičienei pasiūlius, kovo 
kime. 19 d. surengė dr. Jono Šliū-

Vienas kitas dalyvių pa- po 100-jo gimtadienio mi- 
reiškė nuomonę, kad tą ga- nėjimą. JĮ pradėjo kuopos 
Įima padaryti ir šiame susi- pirm. B. Bajerčius, pave- 
rinkime, bet gražiai pirmi- dęs toliau vadovauti A. An- 
ninkavęs adv. J. Grigalus driulioniui.
paaiškino, kad tai būtų Ilgesnes kalbas pasakė J.

vių kartos visuomenininko prieš draugijos konstituci- Lekys ir prof. I. Končius, 
prof. Aleksio vadovaujamas ją, ir todėl šiame susirinki- kuris tarp kitko pabrėžė, 
vyrų kvartetas. Daininin- me direktoriaus rinkimų ne- kad dr. J. Šliūpas nebuvo 
kams nesigailėta plojimų, o galima daryti. i bedievis, bet jis be pasigai-
jie napašykštėjo dainų. Ke- Įdomiausios buvo kalbos, Įėjimo plakė tuos, kurie Paskųs iš Chicago. Ilk; J.

Anglijoje
J. VENSKUNAS 

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland

“KELEIVIS”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

ima savo smagią dainelę, 
lietuviams gerai pažįstamą 
giesmę giedoti: “Čiru-viru 
pavasaris, mane tėvas nele
sino. nelesino, nemokino ir 
kaip vaiko nepažino.”

Atlekia tilvikai, balks- 
vuotais papilviais, pelkelių 
pakraštėliuose “eskadrilė
mis” skrajodami pagraži
na atgimstančios gamtos 
pradžią.

Iš toli ir arti pasigirsta 
Dievo (perkūno) oželis, ku
ris benarstydamas po pa
dangių debesėlius, rėkauja: 
Ty-ku, ty-ku, tv-ku, ty-ku

ir iki šiol iš ten negrįžo.
Ji, būdama ištikima žmo

na, per dideli ilgėsi Įgijusi 
sparnus, pavirtusi paukščiu 
—gegute, skraidydama te
beieško savo mylimiausio 
vyro Jokūbo. Tai ir kukuo
dama šaukia jį tikruoju var
du bene atsilieps: ‘“Jokūb, 
Jokūb, Jokūb!”

Kai iai nusibosta kukuo
ti ir nieko nesulaukti atsi
liepiant, ji nusispiauna. nu- 
- ik vato ja ir nuskrenda kiton 
vieton Jokūbo ieškoti.

Jei ji dar ant neišsprogu
sių medžių, kiūmų užkukuo- 

arkliava-ir žaibo greičiu leisdamasis ja. bus vagims, 
nuožulniai žemyn savotišku • giams blogi metai; jei at- 
balsu kaip ir bliaunančiai skrenda, kai medžiai jau su 
mvkia: Hmmm-mm-m. pumpurais, žalsvais jaunu- 

Tetervinas burzduliuoja, čiais lapeliais pasipuošę, ir 
kad genelis margas užkukuoja, tai tie metai va- 

Ir volungė tardinėja, kad gims bus sėkmingi. Taip to 
kukučiui vargas, krašto kaimiečiai kalbėda- 

žalvamis pradeda savo vo ir turbūt tikėdavo, 
dainą : “Kre, kre, kre” kre- Tuo laiku pasigirsta lietu- 
kėti, “dra-dra-dra-dra” dra- vių numylėtos paukštytės— 
dėti. lakštingalos žavingos, širdį

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

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

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadway, So. Boston 27, Mat**.

lis tai progai pritaikytus ei
lėraščius pasakė šeštadieni
nės mokyklos mokiniai.

Minėjimo programa buvo 
Įdomi, kalbos tmmpos, tu
riningos. Minėjimas užtru
ko nepilnas dvi valandas. 
Pijus Poškus jam sklan
džiai vadovavo.

Aukojo be jau minėtos 
kun. Gauronsko aukos:

“Varpo” Klubas $25. P. 
Ščiuka $10.

Po $5 aukojo: Acukas, 
Dalangauskienė, Pluęaus- 
kas, Draučika, Grušauskas, 
Gudynas, A. Dūda, Janušo
nis, Karkala, Knaizėnas. 
Lipčius, V. Marijošius. Mi
liūnas, Rastas (Bridge- 
port), Radzevičius, Raške- 
vičius. O. Savonienė, Stepo
naitis, Stirbvs. C. Stasiuke- 
čius, K. Stasiukevičius, G. 
Stasiukevičius, Vaznys. dr. 
Vaišnys (New Haven), J. 
Zdancevičius, A. Zdanys, 
Žukauskas.

Naunčikas $3. Kiti po 
mažiau.

Viso minėjime surinkta 
$367 ir pasiusta ALTui ir 
BALFui.

P. L.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
JOJT NAUJAS ADRESAS

kurios lietė vadovybės nuta- skelbėsi esą Dievo tarnybo- 
rimą skirti Amerikos Lietu- je, bet patys nevykdė Die- 
viu Tarvbai Vasario 16 d. vo žodžio.

Urbas iš Wheatland, Ind.; J. Kalendoriaus kaina 75 cnt.
Kovas iš Manchester. Conn. Į------------- -------------------------------

žvirbliai neseniai minėjo 100

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

Paaiškinimai

TEISMAS—Vieta, kurioje liu
dininkai, visko pripasakodami,

| kaikada ir teisybę pasako.
! EKSPERTAS—Asmuo, kurio 

• geras vardas paremtas tuo, ką
jis žino, bet daugiausia tuo, ko 
kiti nežino.
ISTORIKAS — asmuo, kuris

i skleidžia senas praeities žinias. 
S •

proga $50. Pasigirdo balsų, 
kodėl taip mažai, juk kitais 
metais būdavo skiariama 
dvigubai ir daugiau.

Pirmininkas p a aiškino, 
kad valdyba negali daugiau 
skirti kaip $50, o jei ji būtų 
pasiūliusi skirti daugiau, 
tai būtų reikėję tą klausi
mą Į kito susirinkimo dieno
tvarkę Įtraukti ir apie tai 
visiems nariams raštu pra
nešti, o tas kaštuoja $50.

Prasidėjo ginčai. Vieni 
sakė, kad tų $50 gana. kiti 
—ne. štai pakilo storasis 
“pamokslininkas” ir prabi
lo, kad jei Lietuvos laisvini-

Šv. Rasto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Po $1.00: W. Bružas iš Fort metu Jungtinį.
William. Canada; A. Krauch iš „ Amerikos Valstybėse. Jie

t .p — - v i Great Neek, N. Y., J. Kurklio- kllvQ atvežti iš Anglijos ko-
no J. Tumaviciene, K. Jur-irius iš Rosemont, Canada; S. VO1- „ . •■...i- •\ai su kirmėlėmis.

Zvicevičius iš Worcester, Mass.;

Trampais a t s įminimais 
apie dr. J. Šliūpą pasidali-

geliūnas, J. Vaičaitis, S. Jo- 
kubauskas, A. Čaplikas ir 
J. Sonda.

Bostone reikėtų dr. J. 
Šliūpui ir didesni minėjimą 
surengti, nes tokių didelių 
pėdsakų lietuvių gyvenime 
palikusių žmonių nedaug te
turime.

2—i*

ŽMOOAI S NAUDA
Kodėl Ponce de I^on ir kiti išmin- 

ingi Ispanijos žmonės ieškojo amži
no jaunumo šaltinio? Ar jie buve 
adę ką nors šventraštyje apie žmo- 

•’us sutrrižima prie savo jaunystės? 
Aš atsakau, Taip. šventraštyje visuo- 

tet buvo apie tai parašyta, bet ne
buvo Dievo nuskirtas laikas pilnai 
•r.ie tai suprasti. Šitų pranašavimų 
’ebuvo sralima suprasti ir jų tikro- 
ios reikšmės pagauti, kol nebuvo 

atėjęs Dievo nuskirtas laikas.
•lobo knypoje. 33 skyriuje mes ran

kame aprašymą apie nelaiminpąj) 
tovj, kokiame žmonės dabar ran- 
’asi. Tasai pranašas šitaip sako: “Jis 
'įaudžia jj CžmojnK skaudėjimais ant 
'o patalo, ir visus jo kaulus labai 
kaudžiai; ir taip varjrina jj kad jis 
aitrio nepriima ir sreriausio maisto 

nebenori. Jo kūnas kudyn eina. taip 
kad jo nebetral matyti ir jo kaulai. 
>urių nesimatė. iš<ikiša. Paskui ma
tome kad yra pažadėta aplinkybių 
■ermaina. Pranašas minavojo pasiun
tinį ir išsruldvtoji- Pranašas Izaia« 
sako kad Kristus yra tasai Pasiunti- 
nis ir Išdėstytojas. didysis Mokytojas 
•r Gyvybės Davėjas.

(Bus daugiau>
Skelbia:
Jurtris Vanairas

i.*! E. 41st St., Cleyeland 5, Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelio, 

(Tracts, paskaitos iš Sv. Rašto) ir 
itsiųrime nemokamai šitas knyjrti- 
tes, tik parašykit mums.
Mero Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia; Dievas ir pro
gas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie
ra ra ra.
Todėl ir jūs būkite ratavi ir jau

skite. nes žmogaus Sūnus ateis ne
tikėtoje valandoje.

Siųskite dovanų 
-ihi* giminėm* į Lietimą, 
kvieskite gimines iš 
vos nuolatiniu 
mui ar vizitui 
važiuokite aplankyti gimi- 
tes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
I LIETUVA

Apžiūrėk m»
Aplankyk

Specialinės grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONftS 
Su M . S. BATORY 

I LENINGRADĄ
Balandžio 13 ir Lietos 11-19*1

Jos. Evoskevičius iš Camden, N.
J.; Mrs. M. Gailiunas iš Balti
more. Md.; Mrs. Anna Laur iš
St. Petersburg. Fla.; P. Ven-' 3*no. ?.7>Yi-drnce.- * betvyrui ištekėjo uz kito. Jos vyras dir-

J ieškojimai
Ieškau Mikatinos Urbonienės. Ji <y-

J. i bo bravare. 4

Masauskas iš Welland. Canada ; | ^Erank Rožėnas
cunas iš Calgary. Canada: pati ar ją žinantieji

188 No. Main St., 
Kaynham, Mass.

Vietų skaičius ribotu 
Reiki* rezervuoti* iš anksto

Mes taip pat padedam atke- 
liaut jūsų giminėm iš USSR

K. Jonikas iš Philadelphia. Pa.;;
A. Andriulionis iš So. Boston, ‘
Mass.; Paul Kutra iš Philadel-
r>hia, Pa.; Mrs. St. Paplauskienė Ieškau, da,rb? ūky^- Turi?-

’ sę metų. kol gausiu pensiją. Esu pa
ts Bradford. Mass.; T. B. OI- tyręs, nes 20 metų turėjau savo ūki 
v •» >» . , r, , 200 akru. Dar galiu dirbti lengvusbryse 1S Montreal, Canada; M. darbus. Dėl atlyginimo susitarsime. 
Petryla iš Bavonne. N. J.; M.
Barkauskas iš Oakville. Conn.;, ims N. w. 43rd Avė.,
J. Belak iš Dorchester. Mass.:; M,ami 44- F,a-

r , - — -------- -- - ■ - ■ —
V. Jonušas iš Brighton, Mass.;

Visiems atsiuntusiem aukų 
laikraščiui palaikyti širdingai 
dėkojame.

Administracija

IEŠKAU DARBO

112

VIETA PENSININKUI (K EI)
Išnuomuoju kambarį ir taisau valgi 
peasininkui vyrui ar moteriai. Gra- 

namas. farma. šaukit telefonu: 
MO 8-3569 Waipole. Mass.. ar rašykit 

Mrs. Remice Stonis
i'4O Washington St.,
Walpole. Mass. (12

' žu

Sasnienijimas Lietuviu Amerikoje I

SMVLKE9MV BILNESRIV 
INFORMACIJŲ 

rašykite arba akambtakitt 
COSMOS TRAVEL BURBAU, I«e. 

45 We*t 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Telefoną* Clrde 5*7711

i

Jungia lietuvius bendram lietuviškam damai, aualčja *- 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko> 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10.000- (t
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deiimOal j 

Ir dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar - 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.,

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdraadSrt-SAUGI, NELIEČIAMA to* NEPBA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos IM 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbas ir apdrauda* galite gan- 
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
tonijose ir SLA Centre- Rašykite tokio adresu:

Dr. M. J. VIN1KAS 

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

Žuvo studentas T. Šležas

Alto naujas prezidiumas Moterų sandarieeių 
kortu vakaras

JĮ ruošia Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 21-ma kuo
pa sekmadieni, balandžio 9 
d. Lietuvių Piliečių Draugi
jos auditorijoj, 368-372 W. 
Broadvvay, So. Bostone. 
Pradžia 5 vai. vak.

.Mūsų draugijos darbščios 
narės pagamirs ir pavaišins 
svečius gardžiais valgiais ir 
visokiais garduminais, taip
gi silpais ir stipriais gėri
mais troškulį sumažins. Tad 
maloniai kviečiame kuopos 
narius, draugus ir priete
lius ir visus geros valios lie
tuvius skaitlingai atsilan
kyti ir su draugais seną pa
žintį atnaujinti ir naują už
megsti.

Bus gera muzika—galėsi
te sutrepsėti klumpakojį. 
Taipgi, prašome įsigyti tikė
tą iš anksto, kad rengėjam 
būtų lengviau maistu pasi
rūpinti ir kad vėliau nebūtų 
rugonės, kad nebuvo užtek
tinai maisto.

Tikėtus galima gauti Ke
leivio įstaigoje, pas N. Jo- 
nušką, M. Yalmokienę, C. 
Janeliūnienę, A. Olseikaitę, 
W. Y. Anestą, S. Janeliūną, 
A. Wadel ir kitus kuopos 
narius ir nares.

Malonėkite įsigyti 4 do
vanų (šachmatų staliukas, 
rašoma plunksna, knyga 
‘Lietuva Budo’ ir ‘Keleivio’ 
prenumerata metams.) tikė
tus. auka 25 centai.

Iki pasimatymo bankete. 
Rengimo Komitetas

Pereitą sekmadienį, kovo! 
19 d. 2 vai. lyto žuvo 26 m. 
amžiaus studentas Tautvy
das Šležas.

šeštadienio vakare Bosto
no Latvių Sąjungos namuo
se buvo Pabaltijo Studentų 

gos pobūvis, kuriame da
lyvavo ir būi-vs lietuviu stu- 
dentų, jų tarpe ir Tautvydas 
Šležas. Po pobūvio Tautvy
das išvažiavo savo motoci
klu, o kiti automobiliu.

Tautvydui sukant iš Wa- 
shington St. į Columbia 
Ave. prie pat Egleston sto-

Kovo 15 d. buvo Ameri
kos Lietuvių Taiybos sky
riaus posėdis, kuriame su
darytas naujas prezidiumas. 
Pagal čia įsigalėjusį papro
tį kasmet pinuininkauja ki
tos srovės atstovas. Pernai 
skyriui vadovavo socialde- 

įmokratų atstovas J. Sonda, 
šiemet tos pareigos tenka 
R. K. Federacijai, kuri joms 
eiti paskyrė adv. Anthony 
Young. Kitos srovės į pre
zidiumą davė šiuos as
menis: Tautininkai vicepir
mininką Edmundą Cibą, 
Sandara sekretorių Vladą 
Bajerčių ir socialdemokra
tai—iždininką Povilą Bra
zaiti.

Sandaros Moterų Klubas 
šį šeštadienį, kovo 25 d. 
7:30 vai. vakaro Sandaros 
patalpose (121 F St.) ren

operos solistas Stasys Lie-j Edm. Ketvirčiui buvo i pelno $120, antrasis $141 ii 
pas. jaunoji koncertantė pavesta rūpintis parado gar-. tretysis $48.

dabaiDaiva Mongirdaitė, stipins 1 sinimu.
tenoras Jurgis Lisauskas.! ----
Vargonų partiją atlieka Vy-! 
tenis M. Vasyliūnas, jau da-1 
vęs savo vargonų rečitalį 
Xe\v England konservatori- 

bus

Gaidų fonde jau virš 
tūkstančio dolerių

Skautų padėka

gia įdomų kortų vakarą.
Bus vertingų dovanų ir gar- joje. Parapijos choras
džių užkandžių. Visi kvie-{papildytas kviestiniais dai-
čiami atsilankvti.

Susirinks Dorchesterio 
Lietuviu Klubas

Šį ketvirtadienį, kovo 23 
d. 8 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose bus Dorchesterio 
Lietuvių Piliečių Klubo mė
nesinis susirinkimas ir po jo 
užkandžiai. Visi nariai pra-

Tame posėdy patvirtintos š°m* dalyvauti. 
Vasario 16-sios minėjimo ir 
visų metų apyskaitos.

Posėdy So. Bostono Lie

nininkais. Koncertui vado
vaus ir chorui diriguos smui
kininkas Izidorius Vasyliū
nas, einąs ssvargonininko 
pareigas Cambridge lietuvių 
bažnyčioje. Visi Bostono 
apylinkių lietuviai su savo 
draugais kviečiami atsilan-, 
kyti.

Mišrus choras dainuos 
' Waterbury, Conn.

Smuikininkas I z idorius 
Vasyliūnas be atlyginimo 
duoda koncertus, kurių pel
nas skiriamas lietuvių kom
pozitorių gaidoms leisti. Pa
skutiniuoju metu jis suren
gė tris koncertus: Bostone, 
Cambridge ir Nonvoode. 
Pirmasis koncertas davė

Minėtame fonde 
jau yra $1,066.34.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4 04)

KEIKIA PORTERIO

r \KI»l oi> \\l I 
VELYKŲ MARGUČIAI

Marginti Velykų kiaušiniai parduo- 
a:tii vi ;; laikų “Silver Cafe” užei- 
•oj. 332 W. Broad way, So. Bostone. 

!»u.-> parduodami iki Velykų. (13

ties. jo motociklas paslido tuviu Piliečių Draugija itei-• • • • « A “ e T * a • I * »■ -* ar Cir jį išmetė į orą. Jis atsimu
šęs į šaligatvį, nukrito gat
vėje ant nugaros.

Iš užpakalio važiavo ne
gro vaii-uojama mašina, ku
ri ir pervažiavo gatvėj gu
lintį Tautvydą.

Velionis, atlikęs karinę 
:arnjbą, studijavo Bostono 
universitete.

Jo kūnas pašaivuotas Za
leckienės koplyčioje, laido
tuvės trečiadienį, kovo 22 d. 
10 vai. nio.

Antradienį vakare 8 vai. 
kun. dr. P. Dagvs koplyčioj 
laikys atsisveikinimo pa
maldas.

kė savo dovaną $50. Kitais 
metais ji skirdavo ne ma
žiau kaip S100. Jei ji būtų 
ir šiemet tiek pat paskyru
si, tai surinkta suma būtų 
buvusi didesnė negu peniai: 
Pernai surinkta $1,800.35. o 
šiemet $1,780.55. Iš šitos 
sumos Alto centmi nutarta 
tuoj pasiųsti $1,400.

Iš surengto Žalgirio mū
šio minėjimo pelno paskir
ta $50 sergančiam Lietuvos 
nepriklausomybės akto sig- 

; nataiui prof. Steponui Kai

Kongresmonai atsako 
Alfonsui Baikai

So. Bostore gyvenantis 
Alfonsas Baika buvo vienas 
piiTnųjų. kutis parašė laiš
kus senato ir atstovų rūmų 
užsienių reikalų komisijų S-eos skvrius 
nariams prašydamas ko į ‘
greičiau priimti įneštas rezo
liucijas Pabaltijo išlaisvini
mo reikalu.

Jis iš kelių tų komisijų 
narių gavo atsakymus, ku
riuose žadama tas rezoliu
cijas remti.

Komp. Juliaus Gaidelio 
diriguojamas choras balan
džio 16 d. dainuoja \Vater- 
bury šv. Juozapo parapijos 
salėj. Koncerto programoj 
dalyvauja ir solistė Daiva 
Mongirdaitė.

Koncertą ruošia Tautinės

Paradą stebėjo 300,000

Bažnytinis koncertas

Šv. Patricko—Evakuaci- i 
įjos dienos paradą kovo 17 
d. So. Bostone stebėjo 300 
tūkstančių žmonių, o jame 

. dalyvavo virš 7,000 karių ir 
civiliu.

10 valandų darbo. Papildomos paja
mos (frinjre benefits). Alo-ln^o... 

;a sutvarkyta. Matykit
MK IBACH

Smith < orona Marchant 
221 Columbus Ave., Boston 

CO 7-41044

Ak

So. Bostone 'Sinule' Namas
7 kambariai, lt- vonios, karštas vau. 
Tuo, ?5,<MM». šaukit: LA 'J-lobs.

Bay Vieic Realty Ca
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS.

Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. lamui ir bi/.nių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
andiau:a • Insurance) namų. bal
do bei automobilių, nuostoliu iš
ieškojimas zaisrui ar kitai nelai- j 
•rei ištiktis.

KAMBARYS NUOMAI
Šviesus kambarys, su atskiru įėjimu 
tr ccentrine šilima. Gera transpor- 
tacija, netoli <2 blokai > jūros mauuy- 
iė. Kreiptis:

*>06 E. 7th Street 
So. Boston 27. Mas-.

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

I■
i
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B
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Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
923 E. Fourth St.,

So. Boston
Atlieku vi us pataisymo, remon
to ir pro:ektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pažai -Tu.-u reika
lavimą. šaukite visados iki ‘J va- 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

-------- Parado vado štabo virši-
Palmių sekmadienį, kovo ninku buvo Bronis L. Kon- 

26 d., 3 vai., Cambridge lie- trim, žinomo lietuvių veikė
jo Bronio Kontrimo sūnus, 
vienas iš jo padėjėjų buvo 

į JAV dingą Dubois o r a t orija \Yilliam Casey, St. Dariaus 
į-ūmus “Septyni Kristaus žodžiai.’’ posto vadas. Jo štabe dar 

' įneštų rezoliucijų, kurios lie- Dalyvauja geriausios lietu- buvo inž. A. Chaplikas ir 
i čia Lietuvos okupacijos jėgos Naujoj Anglijoj: J. Roman.
! reikalą.

nui ir $25 Lituanus žurna
lui..

. . Nutarta pavesti prezidi-:tuvių bažnyčioje, 432 
velionio tetams Onai n umuj sušaukti draugijų at- " indsor St., statoma įspū- 

stovus pasitarti dėl
j senatą ir atstovų

Albinui, broliui Romui reiš
kiame giliausią užuojautą.

Kapočiai su Namaksiais 
Jungtinėse Tautose

GR 9-1805 ii AN 8-9304

Dengiame Stogus
„ . . . . y- ! Pradžioje posėdžio susi-fVaeitą savaitę dr. A. Ka-;j<a įmo minute buvo pa_ 

ipochy su žmona ir A. kad gerbti du neseniai mirė Ta-

Bostono skautai dėkoja 
žemiau išvardintiems Sk.

su žmona ir 
maksy su žmona lankėsi 

iXew Yorke. Ta prog* jie bu
vo ir Jungtinių Tautų posė
džio pažiūrėti.

Stiprus vienetas

rybos nariai: Valentinas 
Vakauzas ir Juozas Arlau
skas.

Socialdemokratams Alto 
skyriuje atstovauja Povilas 
Brazaitis, Stasys Michelso
nas, Napoleonas Jonuška ir 
Jackus Sonda.

2—tis

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu ištikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

fi. T „i atimu hmc* UIO’HHV »UO»
ŽVYRU ir SMALA TAISOM 

{Taisome, šingeliuojame, den- i 
• giame aliuminijum ir dažo- S 
« me iš lauko sienas. J
{ Frev Estimates
» šaukti »•<> vai.. Vakaro ’ 
{ Du hroliai lietuviai
{ Charles ir Peter Kislauskai i 
{ Garantuojame

»I i * i t - • i »

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS G ŪDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir fi—S 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pa~»l susitarimą 
493 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

{ Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

: Dr. J. C. Seymour

Aido garbės prenumerato- _____
.... į Boston S. Globė kovo 19

Mykolui Manomaičiui,! raj0 apje go Bostono
Antanui Andriulioniui, Ig- Lietuvių šachmatų Klubo 
nųi Vilėmskmi, J u ozui Jaimėjimą prieš Brooklyno,
Yaicjuigiui, Antanui Y il^-1 lietuvius santykiu 4:1. Su- i Laisves Varpo susirinkimas 
niskiui, Apolinarui Treiniui, minėjo mūsų laimėtojų pa- 

varaes. Atžymėjo drauge 
įvykdytą jaunių tumyrą, jų 
organizatorius ir laimėto
jus.

{Turime - rinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- 
• rri< kain m;-. Gavom*- austriškų deimantinių stikiui niauti 
{riežtuku nuo S’.KS už tuka. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
{ Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
i

: General Parcel & Travel Co., Ine.
J 359 W. Broadvvay, Sc. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

gerą darbą •

Ponui X., Kostui Nenortui,
Broniui Bajerčiui, A. L. T.
Sandaros 24 kuopai Brock
tone.

Tai gražus mostas, didelė 
parama mūsų skautiškai 
spaudai.

-------------------------- J. Poriečio dailės galeri-
Gailisi anksti grįžusi joj (16 Centre S.. Roxbuiy) 

--------  kovo 26 d. 11 vai. ryto ati-
Adv. Zuzana Šalnienė 3 daroma dailininkės Skaidri- 

savaites atostogavo Virginia tęs Kocens, gyvenančios Ar- 
salose, gerai pasilsėjo, bet gentinoje, kūrinių paroda.

Latvės paroda

gailisi, kad grįžo prieš šv. 
Patricko dieną ir Bostone 
įado tikrai biauių orą.

Paroda tęsis iki balandžio 
2 d. imtinai. Atidaryta nuo 
12 iki 7 vai. vak.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietai lėktuvais ir laivais, pampina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus i visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West Broadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Įdekite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Oabar galima siusti iki 14 svaro paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

IST MG 4 LIETI VI*K KREIPKITfcS LIETUVIŠKAI
Vwi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO j-aliojimai’.

Šimtiniai priimami kasdien mm 9 iki '• vai. vak.. ketvirtadieniais nūn
S vai ryto iki 7 rak vak. ir oeitadieniais nno » ryto iki 2 vai. po pietų.

V EI>4JAS: JONAS ADOMONIS

Sekmadienį, kovo 26 d. 
12 vai. Tautinės S-gos na
muose bus Laisvės Varpo 
sprendėjų visuotinis susirin
kimas. Svečiais kviečiami 
dalyvauti visi, kurie tik Lai
svės Varpo veikla domisi.

Pas kutiniuoju metu į 
sprendėjus-narius įstojo dr. 
B. Matulionis ir Amerikos 
Lietuvių Taiybos Bostono
skvrius. Dabar vvkdomas* • 
sprendėjų vajus, norima ko 
daugiau organizacijų ir at
skirti asmenų Įtraukti.

Po susirinkimo ten pat 5 
vai. vak. bus banketas, į ku
ri taip pat visi kvieččiami.

Kaip Lietuva rusams 
pasipriešino

i •
įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. 6 P. .M. 
šeštadieniais 8 A. M. - • I*. M.

(LANDŽIUS)
♦ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
{ Varioje vėliausios konstrukcijos

X-RAY' aparatą 
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2 — 4, nuo 7—8
{ SM BR0AI»WAY

SOUTH BOSTON, MASS.
• ___________ ___

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

nuo polio,
♦ 
t
J Draudžiame
t

t ♦
♦ »
t *

VISO- »

i kių kitokių ligų ir nuo nelai-* 
t mių (ugnis, audra 
i Visais insurance

{ BRONIS KONTRIM J

ir kt.) .. J 
reikalais {

----  4

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOS V KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus piečių (biĮrnerį) visiš
kai įrengia su visomis konlioiemis ir 2<3 gal. aliejaus tanku

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

Šį šeštadienį, kovo 25 d. 
Kultūros Klubo susirinkime 
istorikas Simonas Sužiedėlis 
iš New Yorko kalbės apie 
“Lietuvos p a sipriešinimą 
pirmajai rusų invazijai į Pa
baltijį.’’ Pradžia 7:30 vai.' į 
vak. Susirinkimas bus, kaip 
ir visuomet, Tai-ptautinio 
Instituto patalpose (190 
Beacon St.)

Dr. S. Jasaitis grįžo

Daktaras Stasys Jasaitis 
su šeima buvo išvykęs į Chi
cagą. Ilk, giminių aplankyti. 
Praeitą savaitę jis jau grižo 
ir vėl priiminėja ir lanko 1i- 

Jgonius,

i U

« 4 4 I 4 1
8-2483 {

Justice of tKeTeace—Constable 
398 E. Broad way 

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

—J

I TELEFONAS AN 8-2x'»5

*1 Dr. J. L. Pasakomis 
t Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas Uždarytas

117 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1 I •- Dažau ir Taisau

GĖRIAI SIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONĄ

21 Valandų nemokamas aiiejaus pečių 
aptari avimas visiems mūsų regu'iiariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
43 DORSET ST., DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- ___ Zf TO/J f
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šiiio oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. — - -----------------------------------------

NEMOKAMAS (KAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Pardundame tiktai vaisios, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime v«?us gątavns vaistus.

lunr.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraicio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit i lietuvišką vaistine- 
Sav- Emanuel L Rosengard. B- S.. Reg. Pharm.,

382j W BROADWAV. tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Niio 9 rvto įki 8 vai. vak išskvnis šventadienius, ir sekmad-

4 -t
■4

Namus iš lauko ir viduje.
- i ipdau popierius ir taisau -t

-4 -«
-4

Z viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

• h4 - - -
ą

,2

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
| Gazo bilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET!

B

DORCHESTER 25, MASS.j

/GooooooeoeaaeMiGeaaoeaea*
PAMALDOS LIETU VIAMS 

EVANGELIKAMS
Kas sekmaaienį, 12.00 vai 

5o. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JUKŠ 
NAS.

A. Jurėnai* yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą j lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai- Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Į Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S2S EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin .Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas LangamsI Visokie reikmenys namams 
• Reikmenys plumberiams

L Visokie geležie daiktai

1




