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Lietuvių Delegacija Lankėsi 
Pas Prezidentų J. F. Kennedy
Vasario 16 Dieną. Prezidentas Priėmė Lietuvių Delegaciją 

Iš 21 Asmens; Prezidentas Sakėsi Gerai Žinąs Lietu
vos Bylą; Sunkūs Klausimai Stovi Prieš Ameri

ką, Bet Paverfgtųjų Tautų Laisvė ir Sovietų
Kolonializzmas Nebus Užmiršti.

Vasario 16 d. 12 valandą Prezidentas pareiškė, kad 
Amerikos prezidentas John Lietuvos padėtis jam gerai 
F. Kennedy priėmė lietuvių žinoma. Su tuo klausimu jis 
delegaciją, kurioje buvo 20 susidūrė jau 1939 metais bū- 
asmenų: Amerikos Lietuvių damas Londone, kada Mas- 
Tarybos vykdomojo komi- kva tarėsi su Anglija dėl 
teto nariai L. Šimutis, E. naujos bendradarbiavimo 
Bartkus, dr. P. Grigaitis ir -utartits. Britai tada nesuti
ki. \aidyla; JAV Lietuvių <o leisti rusams užgrobti Pa- 
Bendruomenės valdybos na- baltijo valstybes, todėl Sta-

Y* Adam- linas tuoj susitarė su Hitle- 
kevicius, Kezehsii Z. Dai- ,.įu įf minėtų valstybių liki- 
lidka, JAV L. Bendruome- ma išsprendė.
nės tarybos nariai—St. Bar-
zdukas ir dr. A. Nasvytis; Prezidentas sakė, kad jam 
A. Rudis, LRKSA centro ’inoma ir dabartinė Lietu- 
seKietorius V. Kvetkus, SLA vos paaėtis, nes Sovietų S- 
pirmininkas Povilas P. Dar- ga visur veda vienodą kolo- 
gis. Tautinės Sąjungos pir- malizmo politiką. Jam ge- 
mininkas V. Abraitis, San- rai suprantamas lietuvių lai
darus pirmininkas St. Ge- svės troškimas ir jis su savo 
gužis, LSS centro komiteto vyriausybe stengsis remti 
narys Steponas Briedis, Alto lietuvių pastangas laisvę at- 
Informacijos Cenuo vedė-:gautj. Kokių konkrečių žy= 

ja AI. Kižytė, adv. John J. ,jų teks jmtis, šiandien ne- 
Grigalus, Keleivio redakto- galima pasakyti, nes yra ki
lius J. Sonda ir A. Varnas.

Vienas

TOLIMI OSE RYTUOSE RA Ml MO VIS DAR NĖRA

Laose ir Pietiniame Vietname taikos nėra ten vyksta karas, kuris randa atgarsio ir 
Amerikoje. Paveiksle matosi Laoso kariuomenės dalinys, kuris vyksta kariauti Į ko
munistu apsuptą Nam Tha, krašto šiaurėj. Lėktuvai vis gabena sustiprinimus į tą 
vietove, kad komunistai galutinai neisigalėtu Iaoso šalyje, kartu su karu eina ir 
derybos tarp Įvairių I^aoso politinių grup :ų dėl sudarymo krašte neutralios valdžios.
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Maskva Primityviškai Žaidžia 
Viliojimais $r Grasinimais

Sovietų Diktatorius Pučia Šaltą ir Karštą; Kviečia į Vir
šūnių Pasimatymą ir Grūmoja Ties Berlynu; Nuduo

da Sukalbamą ir Kartu Ima Kubą Savo ‘Glo
bon”; Maskvos Žodžiai Kai Kada Yra Tai

kūs, Bet Darbai Visada Plėšikiški.

Haivajuose Svarbus
Karo Pasitarimai

Havvajuose šios savaitės 
pradžioje prasidėjo labai 
svarbus Amerikos karių 
ir diplomatų pasitarimas dėl 
Pietinio Vietnamo gynimo.
P. Vietname jau yra keli 
tūkstančiai Amerikos karių, 
kurie ten pasiųsti ne kariau
ti, bet instruktuoti vietna
miečių kariuomenę su įsa- i 
kymu, kad jei jie būtų ap
šaudomi, jie turi gintis.

Pasitarime dalyvauja ša
lies gynimo sekretorius Mc-

•’mara, diplomatas A. W. 
larriman, keletas generolų 

ir kiti aukšti pareigūnai, 
kurie aptaria priemones, 
kuriomis būtų galima pade
ri P, Vietnamui gintis nuo 
komunistinių partizanų, ku
rie veržiasi į tą kraštą iš Š.
V ietnamo. Už Š. Vietnamo 
rtovi Kinija ir Sovietų Ru
sija.

Karas Vietname jau pa
reikalavo aukų ir iš ameri
kiečių karių, kurie buvo pa
busti padėti P. Vietnamui 
paruošti savo kariuomenę 
gynimosi reikalui.

Amerikos vyriausybėj vy
rauja nuomonę, kad P. Viet
namas yra svarbus kraštas 

i v įsų pietryčių Azijos kraš
tų saugumui—Siamui, Ma- 
’ajų Federacijai, Kambodži- 
ja.i Burmai ir pagaliau In
dijai ir Indonezijai.

Todėl svarbu, kad tas 
kraštas būtų apsaugotas nuo 
komunizmo įsigalėjimo.

Kiek Darbų Reikia 
Parūpinti Per Metus

Prezidentas J. F. Kenne' 
dy pereitą savaitę pasikal
bėjime su spaudos atstovais 
sake, jog Amerikoje dabar 
ir artimiausiais metais kie
kvieną savaitę 35,000 darbi
ninkų netenka darbo dėl au- 
tomacijos, ar mašinų gerini
mu, o 25,000 darbininkų 
iš mokvklu ateina į darbo 
rinką ieškoti sau darbo. To
dėl kiekvieną savaitę krašte 
60,000 darbininkų turi susi
rasti sau darbo. Šiame de
šimtmetyje darbo parūpini- 
mas žmonėms bus vienas iš 
svarbiausių vidaus politikos 
.Jausimų.

INDIJA BALSUOJA

Indijos gyventojai trečią 
kartą renka savo parlamen- 
n. Virš 200 milionų žmonių 

turi teisę balsuoti. Varžyty
nės eina tarp Kongreso par
tijos (Nehru) ir smulkesnių 
partijų. Kai kur socialistai, 
kitur dešinieji arba komuni
stai sudaro opoziciją.

Sovietų Sąjunga dabar 
vėl pradeda žaisti sukalba
mumo ir griežtumo žaidimą, 
kas Vakarams nebėra jokia 
naujiena.

Pereitą savaitę rusai rei
kalavo jiems leisti daryti ka
riškus manevrus oro keliuo
se į Berlyną ir kartu Chruš
čiovas viliojo Ameriką ir ki
tus kraštus suvažiuoti kovo 
14 d. į viršūnių suvažiavimą 
:r dailiai pasikalbėti apie 
nusiginklavimą ir kitus rei
kalus. Kai Maskva kalba 
apie nusiginklavimą, ji kal
ba apie visišką nusiginkla
vimą, nepaliekant valsty
bėms net lazdų nuo šunų 
gintis. Bet pereitos savaitėm 

į gale Chruščiovas vėl prisi
minė Kuba ir ją žada globoti 

1 nuo Diktuiu amerikiečiu.<■----c ------------- irz
kad jie jos nepraiytų.

Dėl Kubos Maskva pas
kelbė, jog Amerikos politika 
link Kubos sudaro pavojų 

■ taikai ir Maskva tarėsi tu- 
J rinti teisę įspėti Ameriką ne
užkabinti Kubos, i »

Iš 18 valstybių, kurias N. 
Chruščiov kvietė atvykti į 
viršūnių pasimatymą Žene
voje, mažiau pusės pasisakė 
už tokį pasivažinėjimą, o 
dauguma arba jau atsisakė, 
arba abejoja, kokia iš to bū
tų nauda.

Kas Apsigavo Šnipų 
Pasikeitimo Biznyje

Amerika ir Sovietų Rusi
ja pasikeitė šnipais. Rusai 
gavo Rudolf Ivanovič Abel, 
šnipų organizacijos pulk., 
kurs per devynius metus 
gyveno New Yorke ir orga
nizavo čia šnipų tinklą. Kai 
jis buvo pagautas, jis jokios 
paslapties neišdavė ir prie 
nieko neprisipažino. Jis bu
vo nuteistas kalėti 30 metų. 
Rusai apie tą šnipą ir dabar 
nieko nerašo ir net nesigi
ria, kad jie jį išmainė į G. 
Powers, amerikietį lakūną, 
kurs su savo lėktuvu nukrito 
ar buvo numuštas Rusijoj 
Sverdlovsko srityje ir pa
gautas padarė ilgiausią išpa
žintį apie savo šnipinėjimo 

j darbą.
Rusai, mainydami šnipus, 

davė priedo vieną studentą, 
kuris buvo uždarytas rytinės 
Vokietijos kalėjime.

Su priedu ar be priedo, 
rusai mainydami šnipus, di
delių nuostolių neturėjo, nes 
R. I. Abel jiems dar gali bū
ti naudingas, kaip geras šni
pinėjimo specialistas.

Šnipų mainyme, kaip ir 
mainantis peiliais, kas nors 
gali apsigauti.

Eiiciiu iau koliK---  ------Kcngo respuigąka, kuri gi- 1
bė vėl pasiskelbė dėl Kubos niė visai nepribrendusi ne- kartus prašė, kad V akai!) 

ma ir amas i ... , *r ,’usai sako, jog Amerikos priklausomam gyvenimui, , valstybės leistų jiems ku-
.. -U labai opių reikalų, kaip(spaudimas Į Kubą sudaro turi visokiu nesusipratimų riam laikui naudoti kaio

delegacijos naiys sakysim, Berlyno, kurie pra- pavojų pasaulio taikai. Ru- ne tiktai su Katangos pro- manevrų reikalui oro kori- 
prel. J. Balkunas neatvyko. gosi pirmon galvon išspren-Į caį sakosi esą pasiiyžę Ku- vincija, bet dabar pasirodo.i doriais, kurias Vakarų val-

VyoaūSy-

džiami. įprastu mandagu- | bos laisvę remti ir neleisią <ad ir Kasai provincijoj šei
mininkauja separatistai.

Jau ne pirmą kaitą rusai Kasai provincijos vadas
Baigęs kalbėti prezidentas grasina Kubą paimti savo Kalonji sėdi kalėjime Kon- 

nusifotografavo kaitų šu vi- globon ir ją ginti savo toli- £O sostinėje, bet Kasai pro- 
a delegacija. mo skridimo raketomis. Da- vincija ir be Kalonji tvarko-

Delegacijos pirmininkas\ ?ar. *?asltva. v*! džiai neduoda nė cento iš sa-
dar kaitą padėkojo prezi-Castro ir kitų baizduo- si, kaip ji nori ir centro vai- 
dentui už dėmėsi Lietuvos!^ §,obėja įspėja Ameri- vo didelių pajamų iš dei-

lietuvių bičiuliai atstovų rū- mu jfe aėkojo delegacijai i niekam Kubos pulti, 
mų nartai - D. Hood is už atsilankyma.
Pennsyivanijos ir W. Mur-
phy iš Illinois.

Delegacijos pirmininkas,
jis ir Alto pirmininkas, L.
Šimutis pasveikino prezi
dentą, padėkojo už delega
cijos priėmimą ir tada kelius 
žodžius tarė A. Adamkavi
čius ir paprašė Alto sekre- 
retorių išdėstyti delegacijos 
atsilankvmo tikslą.

•eikalams ir už malonų pri
ėmimą. Pi ezidentas dar pa

ką neužkabinti Kubos. Jo- mantų kasyklų, 
kių kariškų priemonių Ame
rika šiuo tarpu nesiima ir

Kasai provincijos pietinėj

stybių lėktuvai skraido is 
vakarinės Vokietijos i Ber
lyno miestą. Vakarų valsty
bės vieningai atsisakė kori- 

idorius skolinti manevrams ir 
kai itjsu lėktuvai korido-4.
liuose porą kartų pasirodė, 
Vakaių valstybės protesta
vo, nes yra pavojaus, kad 
gali Įvykti nelaimė ore.

Pereitą sekmadienį rusai 
ir vėl prašė užleisti jiems orof,kalbėjo su vienu kitu dėlė- ™ “į" dalyj yra turtingiausios pa- kolid;,iu5 trims v'landoms

gacijos nariu. lnz. dr. A. Na- -1,uoia 1 . . šaulyje deimantų kasyklos, reikalui bot Va-Dr. P. Grigaitis ilgesnėje Tv^fe ta' prog^pasinaudojo bą, todėl rusų įspėjimas ir įe„ 807'"vfeų į™"*"ktv^irvėHnanda.
kalboje pavaizdavo, kaip ir įteikė prezidentui jo sura- masinimas yra tik šaltojo pasau]įo deimantų, todėl tos • - jOe koridoriai
Lietuv a buv o pa\ ei gta, kaip gvtus Sibiro kankinės Bar-Ikai° bauginimas, kuris ru- provincijos vadai mano, kad ,j būti užleisti nes iie 
ir šiandien ji paversta Mas- boros Armonienės išgyveni- ?ams .?ieko .^kaštuoja n liems Kongo centralinė vai- * naudoiami Vakaru val- 
kvos kolonija yra dvasiškai mus naVadintu.s “Leave Amerikoje jokio įspūdžio Jžia visai Vra nereikalinga. ,tvbjų iėkįuvų susisįekįmuj 

>u Berlyno miestu.
Leave Amerikoje jokio įspūdžio jžįa vj?aį yra nereikalinga, 

edaro. jie gali ir be jos tvarkytis.
......... , . mus, pavadintus

ir medžiagiškai išnaudoja- your tears in Moscovv.”
iki šSol anepSuXZpalau! Priėmimas pas prezidentą „ I pareiškimą Amen- 
žiami. Dr. Grigaitis pastebė- užsitęsė apie valandą laiko,; ka net atsakyti nesirengia, 
jo, kad Stalinas su Hitleriu delegatai ouvo priimti šil-
slaptai susitarė pagrobti ^ab nuoširdžiai, niekas nesi

jautė stovįs prie galingiau
sios pasaulio demokratijos ■ 
galvą.

Lietuvą ir kitas Baltijos val
stybes, kad Hitleris ir jo val
džia jau seniai Niurnberge 
pasmerkti. Jau ir Staliną Vakare delegacijos nariai
smerkia Sovietų Sąjungos dalyvavo Lietuvos atstovy- 
valdančioji partija, bet Sta- bės priėmime, kuris Vasa- 
lino kriminaliniais vaisiais L įo it>-sios proga buvo su- 
Sovietų Sąjunga tebesinau- rengtas valdžios pareigū- 
doja. 1 uri buti ir Maskvos nams, kitų atstovybių na- 
kriminaiizmui padalytas nams ir vietos lietuviu kolo- 
galas. j nijai. Nemažos atstovybės

Kalbėtojas delegacijos patalpos buvo kimšte pri- 
vardu prašė kelti Lietuvos j kimštos, dalyvavo daug auk- 
bylą, kur tik galima, kiek- štų pareigūnų iš Baltųjų Rū- 
vieną progą panaudoti So- i -nų ir valstybės departamen- 
vietų Sąjungai spausti, kad i <o, buvo atsilankiusi ir gana 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo ilgai viešėjo valstybės sek- 
valstybėms laisvė būtų grą- etoriaus Dean Rusk žmo- 
žinta. į na su dukra.. Svečių atstovy-

L’aigęs savo kalbą, dr. P. Į beje buvo net iš 26 valstybių 
Grigaitis įteikė prezidentui atstovybių. Svečius priimi- 
visų delegacijos narių pasi- nėjo atstovas Juozas Kajec- 
rašytą memorandumą, ku- kas su žmona, jiems talki- 
rio pagrindines mintis jis žo- ninkavo atstovybės patarė- 
džiu paaiškino. jas dr. S. Bačkis su žmona.1

Sovietų šnipas Rudolf Ab«l. 
iškeistas į amerikietį lakūnų 
Powers. kurio žvalgybos tiks
lais virš Sovietijos lakstantį 
lėktuvų komunistai pašovė.. 

Powers buvo nuteistas 10 me
tu kalėti, o Abel 8 metus.

Kongo centralinė valdžia 
su Jungtinių karių pagalba 
aptvarkė Katangos provin- 

' cijos separatistus ir įkišo į 
kalėjimą Rytinės provinci- 

; ios separatistą Gizengą, 
bet krašte vieningumo kaip 
"ėra, taip nėra.

Atrodo, kad oro korido
riai Į Berlyną nėra išnuomo
jami. . .

GEN. EDWIN WALKER

KCBEKT KENNEDY

Prezidento brolis, kuris lan
ko įvairias Azijos valstybes.

Dešiniųjų žvaigždė, pasi
traukęs iš kariuomenės, 
kandidatuoja į Texaso gu
bernatorius.
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Karas Vietname
Pietiniame Vietname eina visai rimtas karas. Ame

rika i tą karą labai nenorimis, bet vis labiau Įsitraukia 
ir dabar jau gal keturi tūkstančiai amerikiečių karių pa
deda Vietnamo vyriausybei kautis prieš ‘“partizanus” iš 
šiaurinio Vietnamo ir vietinius komunistų šalininkus.

Vietnamas, šiaurinis ir pietinis, yra dalis buvusios pran- 
cūzų Indokinijos kolonijos, iš kurios atsirado net keturios 
nepriklausomos valstybės ii- visos su krūvomis bėdų ir 
tarptautinių problemų. Prancūzai 7 metus kariavo Indo
kinijoj ir pagaliau iš ten pasitraukė po to, kai karas pradė
jo reikalauti per daug aukų ir pinigų. Dar prancūzams ne
pasitraukus, Laosas ir Kambodžija gavo visišką nepri
klausomybę, o prancūzams pasišalinus Vietnamas buvo 
padalytas Į dvi dalis, kaip yra Korėja ar Vokietija—šiau
rėj šeimininkauja komunistai, o pietuose yra iš vardo de
mokratinė respublika, kurios priešakyj stovi Kgo Dinh 
Diem, i autoritarizmą linkęs Amenkos katalikų vienuolių 
auklėtinis.

Šiaurinis Vietnamas turi komunistų diktatūrą, kuri 
bet kokią opoziciją skandina kraujuje ir po vieno valstie
čių sukilimo stipriai sėdi balne. Pietinis Vietnamas turi 
Į diktatūrą linkusi režimą, kurs nėra užtenkamai žiaurus, 
kad visokią opoziciją išnaikintų, ir nėra užtenkamai de
mokratiškas, kad visus gyventojų sluoksnius ir ivairių nu
sistatymų žmones galėtų apjungti. Pietiniame Vietname 
vykdomos reformos nesugebėjo patenkinti valstiečių ma-

PARYŽIAUS DEMONSTRACIJOS AUKOS

Paryžiuje Bastilijos aikštėje vyko demonstraciją prieš 
dešiniųjų “slaptosios armijos*’ terorą. Policija demon
strantus bandė išvaiky ti, 'kilo susirėmimas su policija, 
aštuoni žmonės buvo užmušti, o virš šimto buvo sužei
stu. Paveiksle matome, kaip vienas sužeistas demon- 
siantas gabenamas į ligoninę.

i džiaus parašyti straipsniai 
j yra sudėti. Jų liko daug kar
tų daugiau — jau spausdin
tų ir rankraščių.

J. Liūdžius savo paliktuo
se užrašuose yra pasakęs:

"Jaučiu — mano raštai 
ne vienai šiai dienai, bet il
gam laikui.“4

Teisinga pastaba, todėl ir 
lauktina, kad jo visi raštai ir 
rankraščiai pasirodytų dar 
kituose leidiniuose. Ši, da
bar išėjusi knyga turėjo būti 
atžymėta pirmu tomu.

Jo knygos išleista tik pen
ki šimtai egzempliorių. Ma
žokai. Lauktina, kad jie ū- 
mai bus išpirkti. Tada jų ga
lės išeiti antras tomas.

Jei kas ir skaitė J. Liū- 
džiaus straipsnius, dabar 
juos knygoj skaitydamas ras 
daug to, kas seniau buvo ne
pastebėta.

INFLUENZA IR VEL ČIA

Anglų Gvianoje iten tik ponų ir liokajų san-
. . .... ....... Itvkiai tėra imanomi.
Anglų kolonija Pietinėje ; * • e

Amerikoje, Gvijana, turi „ . . . • «>... ... Kas parūpins darbu?labai pažangią, tik tik ne
bolševikišką vyriausybę, ku-! Amerikos prezidentas iš- 
rios prešakvje stovi dentis-; kėlė Įdomų taktą, kad au
tas politikierius Cheddi Ja- tomacija (technikos pažan- 
gan, kuris jau ir seniau bu-iga) atima kas savaitę darbą 
vo kartą Įkopęs i tos koloni- 35,000 darbininkų. Kartu 

kas savaitę i darbo rinką 
ateina 25,000 jauni darbi-

jos vyriausybę, bet buvo an
glų išprašytas.

Cheddi Jagan i valdžia i ninkai, baigė mokyklas arba 
Įkopė legaliai, balsuotojųj JM ir nebaigę. Reiškia, kas 
daugumos išrinktas. .Jis ir
valdo legaliai, nenaudoda
mas bolševikų mėgiamų dik
tatoriškų priemonių. Bet tos

savaitę Amerikos ūkis turi 
parūpinti darbo 60,000 dar
bininkų. .Jei tiek naujų dar
bu atsiranda, bedarbių skai-

kolonijcs gyventojams ne- j 51US krašte stovi vietoje, o 
patiko .Jagan pasiūlyti naų-jJei ne, bedarbių skaičius au- 
ji mokesčiai ir jie pradėjo, £a-/Jfci kada daugiau darbų

nose, Darbe) spausdinti raš- sekliai dėsto anas savo min
tai rašyti ne tai vienai die- tis visviena, ar tai kalbėda- 
nai. Jų laikas nesusendins, mas apie valstybės vidaus 
nes juose liečiami per amžių santvarką, ar apie žmogaus

sės. bent aktingos paramos iš'ju nesulaukė ir komunistai amžius ž™0®l varginantieji teises, ar tai nagrinėdamas 
klausimai. , šventąjį rastą, ar atsiliepda-

ieškojo mas I dienos iškeltus klausi-iš šiaurės pradėjo kurmių darbą visame pietinio Vietnamo 
plote. Piima ten pradėio veikti dar iš seniau užsilikę ko- Juozas Liūdžius

prasmes, visų
., , .. ... , • i , priežasčių pirmosios prie-

na ribota partizanini karą, o paskutiniu laiku, su didele įasties ir vii kame logišku- 
na'ralba iš šiaurinio Vietnamo, komunistų partizanai pra- m0 jį ješk0jo šaltai, nieko 
dėio “šeimininkauti” ištisose šalies srityse. Tas šeiminin- nesmerkdamas, neužgauda- 
’ -Hmas reiškiasi užmušinėjimu valdininkų, apiplėšimų mas, visų Įsitikinimus lygiai 
‘nmbesniu farmų, terorizavimu kaimiečiu, kad iie ne- urbdamas.

' JradarHautų su vyriausvbe ir nekenktų “partizanams” Jam rūpėjo tokia santvar-' mį bei darbų prieštarauja 
veikti. Partizanu lizdai palengva išaugo ir, gaudami iš ka pagristas visų žmonių gy- j Kristaus mokslui, krikičio- 
šiaurinės krašto dalies karių, agitatorių ir ginklu, stato ; ver imas ir sugyvenimas, kad nybės principams: vieną die- 
”isa Pietinio Vietnamo valstvbę i pavojų. Kaimyninio La- kiekvienas jaustųsi laisvas, ną Dievas Tėvas parašė: Ne- 
^-0 sugriuvimas ir komunistų ten įsigalėjimas didelėj kurtų nevaržomas ir dirbtų žudykite ..kito žmogaus, o

munistų šalininkų rateliai, vėliau komunistai perėjo i ga- gyvenimo mus.
Štai vienas iš daugelio J. 

Liūdžiaus samprotavimų pa
vyzdžių :

‘“Krikščionybės tragedija 
yra tame, kad žmonijos kū- 

f rėjo Dievo Tėvo dalis jsaky-

Amerikoje vėl pasirodė 
influenza. Spauda tačiau 
ramina visuomenę, kad tai 
dar nėra epidemija. Massa
chusetts Sveikatos Departa
mento daktaras Nicholas. 
Fiumara sako, kad Bostone 
ir jo apylinkėje esą ”plenty 
of flue“, bet kol kas liga ri
bojasi atskiruose miesteliuo
se, kaip kišenėse. Kol kas ji 
dar niekur neprivertusi už
darinėti mokyklas.

Bet Bostono mokyklų de
partamentas sako, kad dėl 
tos ligos jau 10-15 nuošim
čių mokinių nebeateina Į 
mokyklas Gardneryje viena 
mokykla jau užsidariusi, nes

šiauštis prieš .Jagan vyriau
sybę. šiauštis gana šiurkš
čiai—generaliniu streiku ir 
riaušėmis ! ,

Cheddi Jagan vyriausybė 
kreij>ėsi Į Angliją, kad ji 
tuoj siųstų kariuomenės ge
neraliniam streikui malšin
ti ir Jagan kaili gelbėti. . . j 

Anglai kariuomenės kelias;• 
kuopas pasiuntė, bet ar Ch. 
Jagan išsilaikys valdžioje? i 
Anglai vargu rodys daug 
meilės politikieriui, kurs ką 
tik juos “prašė” važiuoti iš ■ 
kolonijos namo ir palikti ji 
ir jo vyriausybę kraštą tvar 
kvti. Bet kai bėda. Čedi at

atsiranda, tada bedarbių 
skaičius mažėja.

Prezidentas sako, kad pa- 
rūpinimas darbo automaci- 
ios iš darbo pašalintiems 
darbininkams ir naujai atei
nantiems Į darbo rinką, bus 
vienas painiųjų klausimų, 
su kuriuo vyriausybė susi
durs krašto viduje šiame de
šimtmetyje.

Parūpinimas žmonėms 
darbų “laisvame ūkyje” lyg 
ir nebūtų vyriausybės reika
las, bet jeigu vyriausybė tuo 
nesirūpins, tai kas tą darys?

ar nenori, vyriausybė 
turi tuo susirūpinti ir rim-

’ rašto dalyte, palengvina komunistams gabenti Į P. Viet- 
- «Tnn 5avo vyrus ir karo reikmenis.

šerinis Vietnamas gavo ir gauna iš Amerikos nema
žai ūkiškos paramos ir gauna ginklų savajai aimijai. Bet, 
kaip Laose, panašiai ir Vietname, parama iš užsienio val- 
•stvbė negali laikytis, jei viduje ji nėra atspari ir neturi 
ržtenkamai gyventojų paramos. Amerika, duodama P. 
Uietnamui visokeriopą paramą, vis ragino Diem vyriau
sybe vykinti įvairias socialines reformas, kad gyventojai 
paiustu artimesni rvši su savo valstybe ir būtų linkę aktin
gai ja ginti. Šiek tiek raginimas pagelbėto, bet “išragin- 
tos reformos” vargu vra tokios patrauklios, kaip pačių

kitų neskriaudžiamas visų antrą dįcną skelbė: Nudeki-1 susirgo apie 20 nuošimčių
bendrai naudai.. ^enuostH— visus iki vieno* lemtie sy 
bu, kad, tokio ieškojimo ke- vena tenai, kur jūs patys no
iiu eidamas, J. Liūdžius at- rėtumėte apsigyventi ..arba 
sidūrė socialdemokratų gre- kur aš pats numačiau jums 
tose. gyvenimo vietą. Jei jūs

Štai jo mintys pasiulėžiū- nužudysite anų niekuo 
ros klausimu. Čia jis palietė kaltų žmonių, tai aš jus žu- 
Episkopato išleistas direkty- dysiu.“
vas. Jis, tų direktyvų ne- ‘ T • v, j • -i - J. Liudziaus socializmosmerkdamas, ieško jose tik __ 
nuosaikumo ir ko lauktina,,53 Pra '
Jeigu joms būtų lemta įsiga- Į ’’Nebus klaidos pasakius,
lėti. Tomis Episkopato di-

demokratiškos valstvbės žmonių nuspręstos ir vykdomos rektyvomis siekiama supa 
ne iš “autoritetu” malonės, bet kaip plačiųjų gyventojų 
masių teisė, šalia ūkiškos paramos, Amerika duoda P. Vi- 
etnamui kariškos pagalbos ir instruktorių. Paskutiniu lai
ku amerikiečiai instruktoriai turi Įsakymą, jei būtų apšau
domi “partizanų,” gintis ir jau yra ir aukų instrtiktorių 
eilėse, nors platesnių žinių apie tai nėra.

Kyla klausimas, kiek ilgai reikės P. Vietnamą remti 
doleriais, instruktoriais ir ginklais? Ir kaip ten pasiekti 
laimėiimo, jeigu i karą nemesti didesniu karo pajėgų?
Pagaliau, didesnio skaičiaus amerikiečių pasirodymas 
Vietnamo raistuose gali paskatinti ir šiaurini Vietnamą 
bei Kinija mesti daugiau jėgų Į tą karą. Pasikartoja ta 
pati istorija, kokią prancūzai patyrė Vietname, kai nėr 7 
metus ten kariavo ir no rimtesnio pralaimėjimo prie Dien
bienphu pakratė rankas ir perleido rūpesni dėl visu buvu
siu Indokinijos sričių, išskyrus komunistams tekusio š.
Vietnamo. Amerikai. Tais rūpesčiais dabar ir tenka rū
pintis, bet kiek ilgai reikės jais sirgti, lieka mįslė.

saulėžiūrinti Lietuvos vals
tybę. Jei taip, tai Lietuva

kad į seną žmonijos klausi
mą: kam priklauso pirmoji 
vieta: ar valstybei (kolekty
vizmas), ar asmeniui (indi-

būtų grąžinta Į viduramžius, vidualizmas), — socialde- 
Tada visi klaidatikiai ar ne-1 mokratija atsako: sudvasin-
tikėliai būtų laikomi ne vien 
tik bažnyčios priešais, bet ir 
valstybės. O kas yra klaida
tikis, nustato bažnyčios

tas žmogus, kultūros kokybė 
yra svarbiausias socialistinio 
sąjūdžio tikslas. Pripažinda
mi valstybei, kolektyvui la-

mokslas apie Dievą. Jis čia bai didelį vaidmenį žmonių 
pavyzdžiu ima Sovietų Są- gerovei, tačiau jie nedievina 
jungą. Nors Sovietų Sąjun- jų, kaip tai daro fašistai, ne
ga nesanti tikybiška, bet tik- išskyrus sovietinės diktatū
rai pasaulėžiūriška. ros. Socialdemokratija deri-

Sovietų Sąjungoje ir jos na Pu**au>vyrą valstybės ir 
asmens teisių ir pareigų.

Juozo Liūdžiaus raštus 
redagavo toks pat gilus mąs-

pavergtuose kraštuose ma
terializmas, kaip ir komu
nizmas, yra valdžios pripa
žinti vienintelė teiscinga ir tytojas Jonas Valaitis. Jis Į- 
žmonijai išganinga pasaulė- žangos žodyje teisingai sa- 
žiūra. Ir pagal tą pasaulė- j ko: f
žiūrą visi ir visa, imtinai ir i ”Žmogus yra nearus dėl

Juozo Liūdžiaus mintys
J. Vile.

Laikraštis pasilieka laik- atvangos perskaitytume, bet 
raščiu. Jis negali atstoti ar pamirštam, ar išplėštas la-

mokslas, turi rikiuotis. Visi 
klaidatikiai baudžiami ir 
naikinami. Ar lietuvių tau
tai būtų ar tebėra priimtina 
tokia pasaulėžiūrinė valsty
bė?

čia J. Liūdžiaus žodžiais:
“Šiandien 

stangas apvienyti taip dide
liai margą pasaulėžiūriniu, 
tautiniu, ūkiniu požiūriu Eu
ropą, sukurti tikrą pasaulio 
valstybių sąjungą ir valdžią, 
o mūsų tauta via dar turi 
grįžti prie A. B. C... Atrodo, 
mes, lietuviai, dar nesame 
išsiaiškinę, ar reikalinga ir

as užsimeta ir pasilieka ne- 
ckaitvtas.

Petronėlė Liūdžiuvienė ge
rai padarė, kad sumarė sa
vo mylimo vyro ir mūsų vi
nį gerbiamo draugo Juozo 
T ’ūdžiaus raštų knygą ir at- 
■ kirai savo atsiminimus apie
ji išleisti. Tai ne rankomis ___
pastatytas, het iš spausdintų 
žodžių pastatytas Juozui gvv.n;mj>««

1T iūdžiui gražus paminklas.

pavaduoti knygos. Laikraš
tis skirtas tos dienos įvy
kiams aprašyti, i tos dienos 
gyvenimo klausimus atsi
liepti. Tačiau ir laikraščiuo
se vra strainsnių, skirtų ne 
♦os dieros reikalams, bet gi
lesniam anmastvmui, rimtes
niam pasiskaitymui.

Deja, laikraštis dažnai 
skaitomas paskubomis, va
žiuojant i darba arba iš io _ . _
'rižtant ir kai kada tenki- Paminklas, kurio jokios au- Ir Juozo Liūdžiaus visuose 
ramasi vien žinių antgalvius droš nenuvers ir laikas nesu- raštuose sunkte persunkta
paskaičius. Gal kai ką rim
tesnio iš8ikerpam, paside
dam, kad turėdami daugiau

Dūdvs ir nesudildys. mintis, įrodanti, kad žmonių,
Juozo Liūdžiaus laikraš- valstybių sugyvenimui anos 

čiuose (Keleivyje, Nauji©- laisvės yra būtino©. Jis nuo-

kilnių-nemarių savo darbų. 
Bet gyvi pasilikusieji, miru
siojo darbų tęsėjai, miršta. 
Tad šis kuklus Juozo Liū
džiaus raštų rinkinio leidi
nys tesudaro velionies pel
nytą paminklą ir brangiau
sioje Lietuvoje.“

Tikrai, tie J. Liūdžiaus 
Raštai nemari ir nesenstan
ti knyga. Kas juos skaitys, 
skaitys ne vieną kartą, kol 
galvoje ims gimti neramios, 
atsakymų ieškančios mintys. 
Čia J. Liūdžiaus rastai talki
ninkaus.

O Petronėlės Liūdžiuvie- 
nės širdingi, vaizdingi, daug 
pasakantieji ir širdį kute
nantieji atsiminimai apie sa
vo vyrą Juozą Liūdžiu pasa
kys, kas ir koks jis buvo.

Raštuose, Chicagos lietu
vių literatūros draugijos iš
leistuose, ne visi Juozo Liū-

mokinių.
Daktarai dabar prisimena 

ir 1918 metais Amerikoje 
siautusią infiuenzos epide
miją. Dr. Edwin F. Hirsch, 
kuiis tada buvo priskiitas 
prie naujokų stovyklos 
Camp Grant, III., turi pasi
daręs užrašų, kaip influenza 
tada progresavo toj stovyk- 
lije. Tų meti) rugsėjo 21 d. 
stovyklos ligoninėje pasiro
dė keletas kareivių, kurie 
skundėsi, kad juos kankina 
kosulys, skauda gerklę, nu
garą, darosi silpna. Kai ku
rių buvo keistai paraudę vei
dai. Sekančią dieną atėjo 
jau dvigubai daugiau tokių 
ligonių. Vėliau ligoniai bu
vo atnešami jau neštuvais. 
Daugelis netrukus mirė.

Rugsėjo 30 d. jau 700 ka
reivių buvo paguldyta ligo
ninėj, ir 14 jų mirė tą pačią 
dieną.

Spalio 4 d. susirgimų su
mažėjo iki 445, bet mirimų 
padaugėjo iki 101. Per tris 
sekančias dienas mirė 309 
kareiviai.

Per 28 dienas buvo 9,037 
susirgimai ir 1,019 mirčių. 
To daktaro surinktomis ži
niomis, infiuenzos epidemi
ja Amerikoje 1918 metais 
nušlavė iš viso 450,000 žmo
nių. Buvo šeimų, iš kurių ne
liko nė vieno gyvo žmogaus. 
Tšmirė nemaža ir mūsų lie
tuvių. '

Bet infuenza influenzai j 
nelygi. 1957 metais Ameri-1 
koje taipgi buvo kilusi infiu
enzos epidemija, bet jau ki
tos rūšies — aziatiška — ir 
ne tokia katastrofinga kaip 
pirmoji, gal dėl to, kad viena 
jau buvo pergyventa ir Įgijo
me jai atsparumą. Vis dėlto 
mirė daugiau kaip 86,000 
žmonių, di influenza daž-

. . . , , . -*• tai ka nors darvti. O darvtisimine, kad gera turėti ang- „ ... ,*, . • vra daug kas: Paruosti narių kanų apsauga nuo savu t . , ,... - ' ... • oinmkus tiems darbams, ku-piliecių ir nesisarmatijo pra- . . .. ......J C nu krašte vra; parieti darbi- syti, kad tie patvs nereika- - , .. . ....... ninkams išsikelti i tas sritis,lmgi anglai gelbėtų ji įs be- . , , • .Z
j i • - . • z- • 'kur vra darbų: organizuotidos. O dar siais metais Gvi-i /.naudingus viešuosius darbusVĮQ}«ka
nepriklausomybę ir pats Ja
gan ragino anglus kraustytis 
namo!

Nikita ir Mao

i o n o i y n jonu jc*v< turi ariantiVV«* X ir imtis kitų priemonių žmo
nes aprūpinti darbais.

J. D.

Prancūzai Puolė 
Karo Bazę Maroke

Spauda spėlioja ir aiški-; 
na, kad Maskvos valdovas Du prancūzų karo lėktu- 
esąs nutaręs taikintis su ki- vai vasario 18 d. užpuolė 
nų Mao ir tuo reikalu net alžyriečių karo bazę Maro- 
pasiūlęs kinų diktatoriui net ko teritorijoj ir ja apšaudė, 
asmeniškai pasimatyti su Penki alžyriečiai buvo už- 
iuo. Kol kas iš kinų dar ne- mušti ir 30 buvo sužeisti, 
gauta pritarimo tekiam pasi- i Karo lakūnai grįžę iš tos 
matymui ir išsiaiškinimui, j “misijos” pabėgo iš kariuo-

Rusų ir kinų komunistų menės pas slaptąją karišką 
santykiai pradėjo jau seno-; organizacija, kuri žada ka- 
kai irti ir vargu vienas dvie- liauti už Alžerijos išlaikymą
jų diktatorių pasimatymas 
gali tuos santykius iš kar
to pataisyti, nors klaida bū
tų manyti, kad santykiai jau 
amžinai yra suirę ir nebepa
taisomi.

Ir rusams ir kinams jųjų 
draugystė, tegu ir nelabai 
maloni, betgi yra reikalinga. 
Reikalinga todėl, kad ir ru
siškas ir kiniškas milžinai

prancūzišku kraštu dargi 
jei Paryžiaus vyriausvbe ir 
susitartų su arabu nacionali
stais dėl Alžerijos nepri
klausomybės.

Susitarimas tarp Alžeri- 
ios maištininkų ir Paryžiaus 
iau. sakoma, yra pasiektas.

Dabar arabų vadai tariasi 
1 ibiioj. ar ta susitarimą pa
tvirtinti, ar ji atmesti. Jei

tyko būti kapitalistinio pa-, Alžerijos arabų vadai susi 
šaulio duobkasiais, o susi
nvkę savo tarpe, kokias jie 
laidotuves begalėtų Vakaių 
pasauliui iškelti?

Bet susitaikinti, kaip ly
gus su lygiu, dvi komunisti
nės galybės irgi vargu gali, 
nes komunistų pasaulyje 
tautų lygybės principas se
niai vra palaidotas ir stip
resnis tariasi turįs istorijos 
jam duotą teisę silpnesnius 
“vesti” i stipresniojo išpa
žįstamą išganymą.

Maskvos-Pekino santykiai 
parodys, ar komunistinės 
valstybės dar bandys bend
rauti, kaip lygus su lygiu, ar

mausta baigdavosi plaučių 
uždegimu, pneumonia. fluenzai yra daugiau palin- 

Medicinos mokslas turi
jau išvystę© skiepų prieš in-

1 tarimą patvirtins, tai jis vi
rai greitu laiku bus ir pas
kelbtas. Bet Alžerijos pran
cūzai rengiasi dar kovoti 
dėl išlaikymo to krašto pran
cūzų rankose. Kovoti jiems 
teks prieš arabus ir prieš 
Prancūziją, bet jie tikisi ar
mijos paramos savo kovoje, 
nes daugelis prancūzų armi- 
ios karių yra priešingi pre
zidento de Gaulle nuolaidų 
ir susitarimų politikai.

Užpuolimas ant alžyriečių 
karo stovyklos Maroko te
ritorijoj, matomai, turėjo 
tikslo suerzinti Maroko ir 
Prancūziją, nes pati Prancū
zija neprotestuoja, kad Ma- 
’oke ir Tunise alžyriečiai 
turi savo kariškas stovyklas 
ir karo bazes.

fluenzą, tik daktarai dar nė
ra tikri, ar tie vaistai gelbės 
nuo dabartinės infiuenzos. 

Statistika parodo, kad in-

kę žmonės jau po 65 metų 
amžiaus, nėščios moterys ir 
asmenys, turintieji chroniš- Pakalbinkime draugus, kai- 
kų negalavimų. Tokiems la- mynus ir pažįstamus užsisa-
biausia reikalingi skiepai.

M.
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Nepriklausomybės šventė 
šį sekmadienį

Paskutini kaitą primena
me, kad Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 44-ji su
kaktis Detroite bus paminė
ta šį sekmadieni, vasario 25 
d. Minėjimas prasidės 3 vai. 
I>o pietų W estem High 
Schooi auditorijoje. Kalbą 
pasakys iš VVashingtono at
vykęs Lietuvos respublikos 
pasiuntinys p. Juozas Kajec
kas. Iš amerikieių pusės yra

i tai būtų pigesni, prieinames- 
i ni daugybei publikos, žo
džiu, SLA 352-ji kuopa ren
giasi baliui, kuris būtų jau
kus . ir prieinamas visiems. 
Plačiau apie tai čia bus pa
skelbta Vėliau ir bus nuro
dyta, kur galima bilietus įsi
gyti.

Lietuvių namams pinigai 
daugėja

Kai rašoma ši korespon
dencija, Lietuvių Namų pir
kimui banke jau turima virš

pakviest! ir sutiko dalyvauti ajtuoniolikos tūkstančių do 
Michigano valstijos gubei- lerf jr ie du tūkslančiai 
"atonus John B. Swainson rinkėjus, tad viso a-
ir JAV kongreso naiys, de- ie <lvWešimt tūkstančių! 
mokratas \iedzi Po oficia- [)a|. ,.eikia penkiolikos tūks. 
liosios dalies sv. Antano pa- tančių, kad namai butų už- 
rapijos choras . padainuos imti lietuvių ir ten prasidėtų 
keletą naujų dainų. ^lnej1_,lietuviškas gyvenimas. Buki
mo metu bus renkamos au-; me išmintingi ir tapkime 
kos Alto iždui, kad Lietuvos

LINKOLNO BAKvžfi

Toj bakūžėj Knob Creek, Ky., b simas ne^ru išlaisvin
tojas gyveno iki 7 metu, kol jo tėvai išsikėlė i Indianos 
valstiją.

LAWRENCE NAUJIENOS

Aukų surinkta $65.30. Į
Po minėjimo ten pat kitoj' 

salėj buvo vakarienė. Už 
vieną doleri visi buvo gar
džiai pavaišinti, gavo ir po 
alaus buteli (dovanojo gra- 
borius Juozokas). Klubas 
nieko neėmė už salę.

J. V-gas

GARDNER, MASS.

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Du darbingi pabaltiečių 

posėdžiai
Sausio 25 d. Balfo centro

patalpose, 105 Grand St., ~ , ,, x , . ,
ivvko Didžiojo New Yorko tebuvo. Mat, buvo sal- 

,1/0 rainus komiteto nosė. 0 antra- ta‘. P'™as toks

riam vadovauja Mykolas 
Cibas, akomponavo Alek
sandras Mrozinskas.

Labai gaila, kad publikos

laisvinimo darbas būtų sėk
mingai tęsiamas iki perga
lės.

Kiekvieno lietuvio, tebe
turinčio lietuvišką sąžinę, 
pareiga minėjime dalyvauti 
ir Altui savo auką atiduoti!
Dainuos Bičkienė ir Brazis

Šį šeštadienį, vasano 24 
d., Ukrainiečių salėje (Mar
tin gatvė, prie Michigan)

Lietuvių Namų šimtininkais. 
Kiekvienas lietuvis ai-ba jau 
buvo pinigu rinkėjų aplan
kytas, arba dar bus neužilgo, j 
Neuždaiykime jiems nei du 
rų, nei kišenių!

Alfonsas Nakas

BRANCH, MICH.

i ma kartu paminėti.
Nepriklausomybės 

minėjimas
Vasario 11 d. minėjimą

Seniau ir dabar
Keleivio skaitytojai iš 

dažnų M. Stonie korespon
dencijų yra gerai informuo
ti, kas vyksta šitoj Bostono 
užuovėjoj esančioj lietuvių 
gyvenvietėj.

Mirė I. Gedminas į \Uo Bostono iki Lavvren-
_ _ Nesuklysiu pasakęs, kad ce juk tik vos 25 mylios, o

koncertuos Chicagos vyčių sausio 30 d. iš gyvųjų tarpo kai kelią ištiesino, gal dar 
choras, jauno muziko Faus- išsiskyrė seniausias žmogus, mažiau. Seniau tai buvo gar- 
to Strolios vedamas. Su jais ūkininkas, daug metų gyve- sus vilnų audimo pramonės 
iš Chicagos kartu atvyksta nęs didžiojoj lietuvių ūki- centras, augęs kaip ant mie- 
ir mūsų garsieji solistai — ninku kolonijoj Michigano lių, jau bene 100,000 gyven- 
sopranas Prudencija Bičkie
nė ir baritonas Algirdas 
Brazis.

Koncerto pradžia —7 vai. 
vakaro. Po programos šo
kiai, bufetas.

Ar jums patinka 
šypsančios akys?

Neabejojame, kad daugu
mai patinka. Užtat ateikite 
ir pamatykite! O Graurokie- 
nės 4 veiksmų komedija 
„Šypsančios akys“ bus su
vaidinta kitą šeštadienį, ko
vo 3 d., Ispanų salėje. Vai
dins Detroito Dramos Mėgė
jų Sambūrio aktoriai, reži
suojant Z. Arlauskaitei-Mik- 
šienei. Vaidinimas prasidės 
7 vai. vakare.

Nepamirškite čia dar vie
no svarbaus dalyko: vakarą 
rengia Balfo 76 skyrius ir 
visą pelną skiria alkaniems.

Petro-Povilo Draugijos 
nauja valdyba

Šv. Petro ir šv. Povilo 
Draugijos (vyrų pašalpinė), 
kuri jau veikia 47 metus, šių 
metų valdybon išrinkti šie 
asmenys: pirm. Vincas Viš- 
niauskas. vicepirm. Aleksas 
Juška, sekr. Gediminas Pen
ney, fin. sekr. Aleksas Naku- 
tis, ižd. Antanas Kraskaus- 
kas, iždo glob. Julius Ku- 
kauskas ir Kastantas Šimkū
nas, maišalka Julius Genys, 
knygų ved. Antanas žilius.

Palfo vajaus komiteto posė 
dis, kuriame paaiškėjo, kad 
šios žiemos vajus davė 
$5,928.25. Vajaus komiteto 
nariai šiltais žodžiais dėkojo i 
dosniems aukotojams-rėmė- 
:ams.

Ten pat įvyko ir Balfo

parengimas, gal daug kas ir 
nežinojo.

Operetės choras ra arkš 
to lygio. Jo vadovas prime
na Stasį Šimkų, kuris neką - 
tą pakeisdavo X. Strumsk- i. 
tam chorui padiriguodavo.

šimtojo skyriaus posėdis, ku- r*tok> įdelĮ skirtumą ma
riame buvo išrinkta nauja t{dav0"J?.! Rodos' kltas 
valdyba: Jonas GalminiJ?^ dainuodavo. Strams- 
Marija Virbickienė, Liudas diriguojant, dainininkai 
Norkus, Antanas Diržvs ir J8 Pnavart°s dainuoja o 
Elena Kulber. O j revizijos ka> tą patj vakarą pnescho- 
komisiją: Vaclovas Alkani- f* atsistodavo Stasys Šuti
nis, Juozas Zarauskas h- Ka- kus’ 5n?ras Pagyvėdavo, lyg 
„„ kas kokio gyvybes eleksyro

būtų į jį įpylęs.zvs Bačauskas.
Pasitarimo metu buvo

plačiai pasisakyta dėl šel-
Finansiškai draugija yra!piamųjų ir sėkmingesnių 

tvirta, turi virš §7,000. Po rinkliavų Balfo naudai. Bal- 
Velvkų rengiamasi suruošti ^as šelpia lietuvius į vargą 
vauL»-ipnp patekusius ne tik Sibire, Lie

tuvoj, Vokietijoj, Lenkijoj,
Auksinė sukakti*

Pažėrai minėjo savo vedy-Į Amerikoj. Anksčiau dėme- 
Lietuvių Piliečių binio gyvenimo 40 metų su- sys buvo labiau nukreiptas 

* —i - ---------- i tremtinius Europoje. Balfo
surengė
Klubas su Amenkos Lietu- kaktį vasario 5 d. Tankiu 
vių Taiybos skyriumi. Jis jiemg dar daug laimės atei- 
buvo Lietuvių Klubo patai- tyje
pose. Simano Daukanto var- * ’ .
do Klubas įsteigtas 1907 m., Nakučiai Floridoje

Afrikoj, Azijoj, bet ir čia

istatai leidžia (ir šio krašto 
vyriausybė mielai pritaria) 
šelpti ir JAV gyvenančius 
vargšus. Todėl gailestingos

nuo 1919 m. turi dabartines Keleivio skaitytojai ir uo-' širdies lietuviai nebūtinai tu 
ri turėti atskirus fondus.

Taip ir dabar yra, M. Ci
bui vadovaujart. Todėl ir 
plojimų nesigailėta.

ŠĮ pirmą vakara surengė 
LAPK naujas vedėjas Vyt. 
Senkus su savo padėjėjais 
Aviža ir Judzentu ir direkto
riais. Reikėtų dažniau tokius 
vakarus rengti.

Po meninės dalies šokiai 
tęsėsi iki vėlumos.

Vienas iš dalyvių

Kiniečių Naujieji Metai
Žemutinė] New Yorko da

ly, netoli Canal gatvės priepatalpas, kurias pirko iš vo- lūs vietos veikėjai Nakučiai 
kiečių (čia buvo jų klubas), išvyko į Floridą.
Klubas narių turi apie 300, * . _
todėl tos patalpos jam per Mirė
didelės, jau nebegalima jų John Visockis, 41 m.; Au- kad sėkmingesnis pastovės- ^ja jų įr visos krautuvės, 
tinkamai išnaudotu gustinavičius, 45 m.; Nellie nis ir pajėgesnis yra centrą-į Kiniečiams Nauji metai

apskrityje 1869 m. rugpiū- mas. Naujoms dirbtinėms. Minėjimui vadovavo čia Grigaliūnaitė-Miller, 65 m., lizuotas bendras Šalpos dar-b « tik . • C -t n:
čio 13 d., į JAV atvyko 1903 medžiagoms vis plintant, su-' gimęs ir augęs teisininkas kilusi iš Sidabriškių kaimo, bas. Esant didesnei šalpos bet dar ir kurio noi-s žvėries
m. Iki 1919 m. gyveno Chi- mažėjo vilnos audinių parei- John A. Stundza, miesto Vabalninko par.; Jonas apimčiai, Balfo rėmuose
cagoje. tais metais pirko ū- kalavimas. O iš antros pusės mokyklų komisijos narys. Tauteris, 88 m. lengviau ir tiksliau galima

, aisti joje, Ipolitas Gedmi- į tojų pasiekęs. Deja, šioj že- 
,mėj viskas keičiasi— pasi- 

Raseiniu keitė ir Lacvrence gyveni-

v 
nas.

▼ VI IVIII.'

ki Mason, Mich. valstijoje pramonininkai pietuose ran- klubo pirmininkas. Jis gra- 
ir pradėjo ūkininkauti. da daug pigesnę darbo jėgą, žiai lietuviškai kalba, gra-

Beoigu buvo, kol vaikai todėl ir La wrences audyklos žiai ir minėjimui vadovavo.

Nors. Balfas iš esmės nėra Mott gatvės, keli kvartalai 
priešingas kitų fondų šalpos yj-a vadinami Chinato\vn, 
darbui, tik praktiškai mano, kyj. vieni kiniečiai gvvena,1 1 “1 • _ • X

Garniškis t ta pati darbą atlikti.
vardą. Šiemet vasario 3 d. 
vakare iie gatvėse demonst
ravo 4660 Tigro metu suti-

WORCESTER, MASS 
Turime 3 majorus

Per dvejus metus mūsų

padė jo, bet suaugę sūnūs iš- vienos užsidarė, kitos išsikė- Jam talkininkavo M. Stonie, 
sikėlė i miestą, ūkininkauti lė, dabar tik viena nedidelė J. Piaslak. E. Petkevičienė, į 
teko vienam Ipolitui su žmo- bepasiliko. M. Zautrienė ir kt.
na. Pagaliau 1944 m. mirei-1 Dėl to prieš kelerius me- Kaip ir visur, minėjimas miestas turės 3 majorus—ai-
polito žmona. Jis pats tap tus Lavvrence išgyveno dide- buvo pradėtas Lietuvos ir rį, žydą ir anglą. Kiekvienas Didžiojo Nevv Yorko Balfo
pat jau buvo silpnas vienas lę krizę. Bet šiandien padėtis Amerikos himnais, kuriuos ju eis pareigas po 8 mene- ■ Šimtasis skvrius dabar teturi
ūkininkauti, todėl 1945 m. pagerėjo, nes audyklų vieto- sugiedojo iš jaunų dienų mu- sius. Dabar tas pareigas eina Hk 51 nari. Tai katastrofiš- 
ūki pardavė ir išsikėlė gy- ie Įsikūrė Įvairiu kitokiu Į- zikai, dainai pasiaukojusio airis Shea. Taip atsitiko to-
venti pas vyresnįjį sūnų A- monių, bet vis viena Law- J. Navo-Naverausko. buvo- dėl, kad miesto tarvba ne-
domą. į rence „auksiniai laikai“ iau sio Miko Petrausko mokinio, galėjo susitarti dėl vieno

Po kurio laiko Adomas praėjo ir kažin ar kada be- šitai progai „sulipytas“ ir kandidato.
sumanė Chicagą apleisti. Jis grįš. į paruoštas choias (apie 20

Posėdžio-susirinkimo ^c*jkima. šaukdami „Guan ho 
tu paaiškėjo, kad šelpiamų- hee“, tai vTa linksmų
iu skaičius daugėia, lv<ria- 
grečiai ir Balfo lėšos turėtu 
didėti. Peikia i Balfa dau
giau žmonių suburti. Pvz.,

Naumiu metu. Gatvėse ėio 
Jaunimas, užsidegs smaku, 
liūtu, tigru ir kitu žvėrių 
kaukes, ir atitinkamai ansi-
rpp^p eiseną 
kantai.

L dėjo muzi-

nusipirko žemės sklypą prie 
Fort Lake. Masono apskr., 
pasistatė čia namus ir nuo-

nuogiems, ligotiems. „Šyp- lat apsigvveno. Pas jį atva- į1’ evva lietuviu kolonija, o 
sančias akis“ matant, ir jūsų žiavo ir Ipolitas ir buvo visa šiandien jau to pasakvti^ ne- 
akvs šypsosis, o po kurio lai- laika sūnaus ir marčios labai begalima. Ti čia. kain kitur, 
ko šypsosis ir tų nelaimingu- gerai prižiūrimas.
jų akvs, kuriems suteiksite elionis Ipolitas buvo ap- 
pagalbą. Po *vaidinimo šo- sišvietęs žmogus, laisvu pa- 
kiai, vaišės. Ak. dar kas: šis žiūru, ilgametis Keleivio 
vakaras yra paskutinis prieš skaitvtojas. priklausė Fount- 

ain Lietuviu Ūkininku Pro-

Lawrence lietuviai
Kadaise čia buvo didelė

Velvkas, nesgi kita šeštadie 
ni jau gavėnios laikas.
SLA ruošia nepaprastą balių

Su kelių tik mėnesių pavė
lavimu, minėdama deiman
tini organizacijos jubilieju, 
SLA 352-ji kuopa kovo 24 d. 
rengia šaunų balių-banketa, 
su kalbomis, vaišėmis, meni
ne programa. Balius bus St. 
Clement salėie. 25-je gatvė
je, kampas Michigan gatvės. 
Yra pakviesti svečiai iš SLA 
centro ir Detroito miesto 
valdžios atstovai. Koncerti
nę dali atliks moterų šešetu
kas iš Chicagos. SLA 352-ros 
kuopos v-bos pirm. A. Bu
kauskas mus informuoja, 
kad šio baliaus metu ne 
tik nebus siekiama jokio pel
no. bet, jei reikės, bus šiek 
tiek pinigų pridėta iš kuopos

T
gresvvinei Draugijai iki pat 
mirties. Dažnai, atvykęs į 
minėtos draugijjos susirin
kimą. kol iis prasidėdavo. I- 
nolitas iš kišenės išsitraukęs 
Keleivi naskaitvdavo ta ar 
kita straipsni, dilginantį bol
ševikus ar dešiniuosius.

Velioni i amžino poilsio 
vieta palydėjo didelis būrys 
(anie 50 automobiliu), pa 
laidotas greta savo žmonos 
ir sūnaus.

Liko liūdintys keturi sū
nūs: Adomas. Juozas. Kazi
mieras ir Jonas, ju žmonos, 
12 anūku ir 14 proanūku. 
.Tiem« visiems ir kitiems gi
minėms reiškiu gilią užuo
jautą.

A. Baravykas

begalima. Ir čia, kain kitur, 
tik viena vieta sparčiai auga 
—tai kapinės. Kas dar am
žinai neatsisveikino, tu dau
gelis iau pavargo. Buvo at- 
vvke kelios dešimtvs seimu 
nauįuiu ateiviu, bet beveik 
visi kitur išlakstė. Taigi iš 
kur čia bebus ir gvvas visuo
meninis gyvenimas. Bet vei 
kima. ir tas veikimas dar ga
lėtu būti ryškesnis, jei visas 
tėgas būtu galima apjungti. 
Deia. šito nėra.

Kai medžiai auga atsčiau 
vienas nuo kito, tai ir iu ša
kos taip labai nesikrvžiuoia. 
Taip ir visuomeniniame gy
venime. Didesnei vietovei, 
kur daugiau žmonių, tai iie 
vienas kitam mažiau „už
kliūna“. o mažesnėj, kur vie
nas kita nuolat sutinka, 
kaip nulunta pažįsta, leng
viau vienam ant kito užkul
nio užminti. O didelius ra
gus turinčiu, nors ir Dievo 
žodi skelbiančiu, niekur ne
trūksta. Todėl padėtis tokia,

asmenų).
Toliau ėio aukštu parei-1

gūnų sveikinimai. Kalbėjo 
kongresmonas Thomas La
ne, distrikto prokuroras

PATERSON, N.J.
Lietuviško* knygos 

bibliotekai
Keleivio skaitytojas Jo-

John Burke, miesto tarybos r»as Krukonis Patersono bib-

Ne su turtais gyvensi, bet su kad net Lietuvos nenriklau- 
iždo, kad tik baliaus bilie- gerais žmonėmis. J somybės sukaktį nepajėgia-

narvs Vincent Folev ir mies- 
to majoras John Buckley. 
Įdomu pastebėti, kad proku
roras ir miesto tarybos na- 
rvs atėjo net nekviesti. Va
dinasi, lietuvių vardas čia 
taip gerai žinomas ir aukš
tai vertinamas, kad ir aukšti 
pareigūnai laiko būtina at
eiti juos pasveikinti šitokią 
svarbią dieną. Ne visur taip 
vra.

Be ju. iau lietuviškai kal
bėjo Keleivio redaktorius J. 
Sonda.

Meninę dali paruošti buvo 
navesta Emilei Stundzaitei 
ir Nellie Penkienei, kurios, 
nasikvietusios į pagalba jau 
minėta J. Navą, paruošė tik
rai ivairią programą.

Mo+erų aštunkė sudaina
vo kelias dainas (akompo
navo J. Navas), kelis duetus 
sudainavo J. Navas ir Ch. 
Volungus (akomponavo B. 
Volungienė). pianu paskam
bino Nancy Pieslak ir Kazys 
Feehev. o Joz. Dymantienė 
padeklamavo.

liotekai jau vi a padovanoies 
knvgų apie Lietuvą anglų 
kalba. o dabar jis sumanė 
Padovanoti lietuvišku knv- 
<m. Jam jas supirkti padeda 
■'leksandra Masionienė. Da
li knvgų užsakė ir Keleivio 
administracijoje.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
na savo pažįstam am ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bus 
šios knvgos*

Stasio Michelsono **Lie- 
tuvių Išeivi ia Amerikoje,** 
kaina minkšta* vršeliai* $4» 
kietai* $5.00.

Stenono Kairio **Lietuva 
budo**, kaina <5.50

Kinro Bielinio **Dieno- 
•ant’*, kaina <5.00.

kai mažas skaičius. O visu 
nariu skaičius JAV 

i’os T.668. Kai B^Ko parei
gūnai nuvyksta i Waship<rto- 
na <rprvbiu šalnai praš'rti. tai 
valdiškose Įstaigose dažnai 
išgirsta: ”Kįek BaKas turi 
nariu?“ Meluoti negalima, o 
nasakvti teisybę irgi nėra
"atogu.

Vra duoeniu Balfo rėmė
ju kurie aukoia dešimtine 
ir daugiau, bet būti Balfo 
nariu arba nesupranta motv- 
m. arba nenori eiti i susirin
kimus ir būti išrinktas į val- 
dvbą.

Nauia Balfo šimtoio sky
riaus valdyba, visa tai ap
svarsčiusi. pasiryžo dar šiais 
metais birželio mėn. skelbti 
T>idžioio New Yorko apvlin- 
kėie Balfo nauiu nariu ver
bavimo vaju. Norima ir tiki
masi esama skaičių padidin
ti desimterionai. šiam tiks
lui bus išleisti specialūs at
sišaukimai, daromi kiti žy
giai.

Liudas Norkus

Gražus Lietuvių Klubo
vakaras

Naninn«e 
negalima gvven’i

Brooklvnr. dai'* 
moi Canavrio nrin 
kranto, ne tain sonto? 
deper tuščio® viptpe. t'o* <,n- 
har ten cfovi npiiii —""
namai. ?monpQ ’c-i-iio
sumokėdami <18-45 nno

Patnrvenus tpocn noTm-rriąo 
metus k’tus neseni' 
up nrad^ip slinkti kn-rafi ir 
ckilti. tf»4žp in(ycp no5’oiin<^a 
prrvenfi TnVių namu čia esa
ma virš 400.

Inžinieriam^ pp+u-’-i^us 
tuos namus ir prinažinus 
1UOS pavpnnrms <n-vpnti. 
miesto valgia icpi-s in gry. 
ventoiams kitur i««iVniti

Ju savininkai deinoia. 
kad i namus sukišo ?avo 
santaunas.

.Tie turi kelic m?1if»ur»g 
nuostoliu dėl rtat^-tniu cta- 
t’d'n prižiūro^pui ir l-i+u at- 
sakinmi paroirrnnn 
pinorumo. Tn cbanrlrUn t’’ri- 
ppiirnas tariamas kuo iis 
baigsis, vėliau pamati-cime.

K. Žemaitis

cgArrvy ęnc’n »’T-
__  _ Vasario T0 d. I ietuviu A-1 pppf SO]Vf> pARA£''zT\

Kinro Bielinio T KNYGA: “1 ietuviu K-hnm
metai**, kaina $5.00. ; vo patalpose (280 Umn A- ... „ n%TTr PA

Tas galite <rautt ir Kelei- ve ^ surengė dainų ir šokių Amenkoie. D M G P 4 ■ vakarą. /"“^VnvsLU kmm.v m-K-
SSR ’ Pirmais dali— dainų— STAIS V1R8AIS $4 00,

So. Boston 27, Mass. atliko Operetės choras, ku- KIETAIS—$5.00.
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Tikime Lietuvos prisikėlimu
TĖVO IR MAIKIO KRAITIS LIETUVIAI KITUR

Komedijos be pinigu KĄ MAČIAU LIETUVOJE
Tokios šiuo metu vyksta (Tęsinys)

Lietuvoje. Nors jos priklios, IT."
bet žmonės turi jas žiūrėti, ,.Is, 'gnzome i 
nes verčiami. , Maskvą. Sustojome tame

Tai "iškėlimas- kandida- Pačiame vtesbuty. kitą die- 
tų i Sovietijos Aukščiausią !‘a

Mūsų skaitytojai, atnaujin-Į
-------------------------------------------------------  . darni prenumeratas, atsiuntėe I

Ištraukos iš Lietuvos at- "Minimų diskusijų metu Maikiui su Tėvu dovanu: 
stovo Juozo Rajecko kalbos, Pabaltijos diplomatiniai at- j. Deieskcuitsch, Xew York. 
pasakytos Lietuvos nepri- stovai įteikė J. T. nariams Į N. Y. $5.25. Dabar Otavoje susirinkęs Ir šio krašto komunistai
klausomybės 44 metų sukak- ilgesnį memorandumą, nu- Po $4.25: J. Jakštys, St. Pe- Kanados parlamentas pra- dabar pasidalino į 3 frakci- 
ties minėjime šių metų vasa- šviečiantį jų kraštų pavergi-. tersburg, Fla.; P. Simanavičius, dėjo svarstyti senatvės pen- jas: leninistų, trockistų ir

KANADA URUGVAJUS

Svarsto pensijų įstatymą Trys komunistų frakcijos

laiybą ir Tautybių Tarybą. 
Žinome, kad tuos kandida
tus nustato partija Maskvo
je, o kiek visame krašte

mums rodė miestą.
Matėme jų garsųjį pože

mini traukinį. Tikrai įspū
dingas. Kiekviena stotis iš- 

i puošta kitokiomis figūromis,

no 11 d. Clevelande.
"Šiandien minimas Lietu

vos Nepriklausomybės Pa
skelbimo Aktas turi pagrin
dinės istorines reikšmės. Tuo 
Aktu buvo išreikšta lietuvių 
tautos valia gyventi laisvu, 

gyvenimu,1 paveikslais, atrodo lvg mu- ... triukšmo, kokia jtna tu>uų tarnautojai dėvi orą-! nepriklausomu
žodžių spaudoje ir kt., kadĮ.'. isutvarkvtu demokratiniais1 zias uniformas, vagonai gra- - uc,uvw *U1.zūs I pagrindais, t. y. gyventi va-

......alinas norėjo pastatui karietiskojo krikščioniškojo
požemini, kokio niekur l,asa“ll° ' aistjčbinio gyveni- 

nėra. Jis norėjo ir aukščiau- mo lomiomis. Tas Aktas via 
šia namą žemėje pastatui, apsisprendimas uz vakane- 

tiškąją kultūrą bei civiliza-

net koktu skaityti!
Ir kaip manote, kokius

"lietuvius“ kandidatais "iš
kelia“?

Štai keli pavyzdžiai:
Vilniaus rinkiminėje apy

gardoje — Nikitą Chruščio
vą, Kauno — Michailą Sus- 
lovą, Šiaulių — O. Kuusine- 
ną, Raseiniuose — Alfonsą 
Randakevičių (šnipų virši
ninką), Telšių — Kirilą Ma- 
zurovą (Gudijos komunistų
vadą), Kaišedoiio Niką- Važinėjantis teko matyti

toki

Panašiai elgėsi ir carai. Ir 
jie juk nuliedino didžiausią žmogaus individuali-
kanuolę, nors išjos niekada n? laisvę. Tuo Aktu nustaty- 
nešaudė, taipgi ir didžiau- ta valstybės forma yra pa-

lojų Podgomą (Ukrainos

mo procesą. Mūsų kova už Altą. Can.; I. Matiejaitis, Wau- sijų įstatymo pakeitimą. Da-. stalinistų. Paskutiniųjų va- 
Lietuvos nepriklausomybės! kegan, lll.; A. Naglis. Chicago,1 bar asmens, ^turintieji tui-’ das yra Eugenio Gomez, 
atstatymą yra kaitų kova ii' III- to ir nedai oingi, pradeda prieš kelerius metus išmetąs
už žmogaus pagrindines tei- v. Sirutavičius, s. Boston, gauti pensiją nuo 65 metų, iš partijos.
sės ir laisves visui- pasaulyje. Mass. $3.oo. o sulaukę 70 metų visi Ka-
Tad nenuostabu, kad šioje Po $1.75: Mis. T. Urban, nados ir ne Kanados pilie-
kovoje mus užjaučia, ir mes Brooklyn. N. Y.; J. Grigulis, čiai, nuolat gyveną Kanado- Montevideo pas savo bro- 
turime draugų. Į Cnkago. III. je gauna senatvės pensiją, lį Joną Česnulevičių ir jo

Didžiausias draugas tai 2. Cilcius, Providence, R. 1. Ją gauna net ir milionieriai, šeimą viešėjo iš JAV — jo

Viešnios iš šiaurės

* L5O. kuriems ta pensija visai ne-
I'o $1.25: J. Purenąs, Rich- reikalinga, 

pasmerkė ir tebesmerkia So- mond Hill. NA.; C. šable. Rock- Pagal naująjį įstatymą, 
vietų smurtą Pabaltijo vals- tonl- Ui.: P. Spurgis, Branch. mėnesinė pensija yra 55 do- 
tybių atžvilgiu. Ji žino, kad Mich.; J. Pinkevičius, Roches- įeriai mėn. Ji yra toli gražu

ter. NA.; M. Koruer, Allen, nepakankama, nes pragyve- 
Mich. nimas yra žymiai pabran-

Po $i.oo: J. stanker, Sask, gęs nuo to laiko, kada sena-

JAV. Jau beveik 22 metai, 
kai šio krašto Vyriausybė

sesuo A. Gaidienė su dukra 
R. Svetliene ir anūke G. Mi- 
zaraite. Galima suprasti, 
koks buvo džiaugsmas bro
liui ir seseriai susitikti 50 
metų nesimačius, ir kaip 
viešnios buvo nuoširdžiai 
vaišinamos.

A. Gaidienė, patekusi iš

Sovietų okupacija yra tų 
kraštų žmonių ne laisvai pa
sirinkta, bet jiems primesta. 
"Negimė dar tauta, kuri sa
va valia laisvę išmainytų į 
vergovę.“

Canada; Mr. and Mrs. Mar- gį 
ųuard. Chicago. Ilk; J. Starkus 

Į So. Boston, Mass.; P. Mačys,

sis pensijų įstatymas buvo
priimtas. Dabartinė konser- šaltos šiaurės į karštą pietų

, —- ------------- ---------—vato rių vyriausybė siūlo j klimatą, buvo kiek sunega-
, \Voodhaven. N.Y.; J. Mitchell, pensijas padidinti 10 dole- lavusi.

šia varpą. kuriuo niekada &r-lsta žmogaus ir piliečio 
neskambino. Vis pasirody- teisių gerbimu. O teisės ir 
mui: "Ka mes galime pada- laisvės taip brangios žmogui 
, vti •• ' j vertybės, kad ekonominė ge

rovė ir joks kolektyvizmas 
jų niekad neatstos, nes ne 
vien duona gyvena žmogus. 
Vaizdžiai tą tiesą atvaizda
vo Patrick Henry gairių po
sakiu: "Duokite man laisvę, 
aiba duokite mirtį.“ Daug 
mūsų tautiečių žuvo už tas 
vertybes.

"Lietuvos nepriklausimy- 
bės Aktas buvo vienbalsiai 
patvirtintas Steigiamojo Sei
mo. Jį pripažino ir kitos 
valstybės su Sovietais imti
nai.

--------  ! "Kas liečia sovietus, jie iš-
Visi žino. kad iš kcmunis- kilmingai pasažadėjo Lietu- 

tu valdomų kraštų žmonės. vos nepriklausomybę gerbti 
1 Bet komunistiniu

kant žndis

mcterų, einančių iš geležin-
komunistų vadą I ir t.t. ir t.t. keHo st<Jlies su dideliais mai 

šais ant pečių — nešė daižo-Vien tiktai tokius "lietu
vius“ "iškelti“ būtų perdaug, 
todėl "iškelti" ir tokie, kaip 
A. Sniečkus, J. Paleckis, M. 
Šumauskas, na. ir... kaivių 
melžėja Alesė Pajaujienė ir 
panašūs.

Nuteisė 4 sušaudyti
Vilniuje Lietuvos aukš

čiausias teismas nuteisė su
šaudyti keturis asmenis už 
spekuliavimą užsienio valiu
ta: Basią Reznikienę. Aroną 
Reznicką, Fiodorą Kaminė
li ir Michailą Rabinavičių.

Kiti tos bylos dalyviai: 
Maksimas Malemedas nu
teistas kalėti 10 metų, Rach- 
milis Vidris 8 metus, Zelda 
Zismanovič 6 metus ir Mi- 
chail Kaminėl is 4 metus.

Teismo nutarimas yra ga
lutinis ir neskundžiamas.

Kaip žinoma, neseniai 
buvo nubausti du klaipėdiš
kiai kunigai ir keli vaidinin
kai, o dabar nuteisti vieni 
žydai.

Komunistų spaūda iš tų 
bylų nori

ves į turgų parduoti; po ke
lerius metus nebaigtų staty
ti namų, nes vis trūksta tai 
šiokios, tai tokios medžia
gos.

Iš Maskvos skridome į 
Stockholmą, ten persėdę į 
Nevv Yorką.

Turistas

PASAKOMIS RAMINA

! ėga. kaip tik kas išmano, amžinai, 
tik bėda. kad to "rojaus“ ru- žargonu

’Miisų viltis Lietuvos pri- Uaukegan. Ilk: P. Norkus, \\au- nų mėnesiui. Tokiu būdu Vienas mirė, antras pasikorė
sikėlimu remiasi ir kitu pa- kt,^an< Ui.; J. Bitneris. \ ille La pensininkai gautų 65 dole-

Šalie, Can.; P. Eidimtas, Cam- nūs mėnesiui. Opozicija, li- 
bridge. Mass.; Mrs. B. Dabsus, beralai ir demokratų parti- 
So. Boston, Mass.; J. Glaski ,
Chicago, Ilk; Mary Milės, Nor-
wood, Mass.; J. Binkis. Omaha, tai atitiktų dabartinį pi-agy- 
Nebraska; Stella Josephitis, ‘ veninio minimumą. Bet o- 

Ranka, kuri divi<le et impera | Scranton, Pa-; p- Bukis. Miami.! pozicijos siūlymai nepraeis, 
politiką ant kitų kailio prak-l Ela ; Mrs- Zinkevičius, Chicago, .nes konservatoriai turi par- 
tikavo, dabar pati jos auka. UI.; turkiai. \\yandotte, Mich.; į lamente daugumą. Be to,

grindų. Ji pasaulinės istori
jos diktuojama aksioma. Is
torija moko, kad tironų sos
tai visada ir visur pasaulyje 
sugriūva. Lietuvos pavergė
jų laukia ne kitoks likimas.

Kremliaus valdovas didžiuo
jasi, kad jo imperija jau iš 
trumpų kelnaičių išaugusi.
Ji, esą, galinti ir pasišiaušti 
ir kitiems pagiasinti. Bet iš 
trumpų kelnaičių išaugo ir ton-

P. Atko. Long Beach, Cal.; Mrs. 
B. Tuynell. Los Angeles, Cal.; 
Mrs. H. Gudonis. So. Boston. 
Mass.; Pearl Zičkus, Cleveland. 
Ohio; A. Andriulionis. So. Bos- 

Mass.; Mrs. M. Glaveskas,
Jugoslavija, Raudonoji Ki- Naples. Fla.; F. Lipskie. Mexico, 
nija ir Albanija. O kiek dar Maine: A. Mickevich. Brooklyn. 
jų išaugs7 N.Y.; Miss. A. Milkovaitis, Ci

cero. III.; V. Stelmokas. So. Bos-
_ _______ _____ _ _  ton. Mass.; J. šaikūnas, Dor-

kad nai gali reikšti keletą metų Stalino vardas "plačio- chester. Mass.; G. Yotpolis.

* * *
„iz---- K—rvrciiuiaus virvini 

71IIIVJ KTI
oeziai taip saugojami
iš ten pro juos prasprukti y- ar dargi tik keletą dienų. Jie 
ra labai sunku. Ypač šim- smurtu pamynė lietuvių tau
tai tūkstančių bėgo iš tos valią ir laisves. Jie už-
Rytų Vokietijos per Berly- gniaužė mūsų taip gražiai ______________
ną, todėl komunistai savo pi ažydusį nepriklausomybės • y duobkasio Moloto-
dalį aptvėrė aukšta mūrine žiedą. Nežiūrint lietuvių tau- j^^ĮHentas taip pat ryškus 
tvora. tos apsisprendimo, Sovietai _wį|no ĮQeno

Tas bėgimas komunistam smurtu Lietuvą okupavo. sekanti eilė? 
yra labai nemalonus, todėl "Tautų apsisprendimo į "Liaudis, kurios valia So- 
jie jį visokiais būdais slepia, klausimas ir jo įgyvendini- J vietai mėgsta dangstytis.

joj tėvynėj“ virto keiksmo 
žodžiu. Jo lavonas iš Lenino 
draugystės Kremliaus mau- 
zoleume atsidūrė patvoryje

1 Sherman. N.Y.; 
Chicago, III.; Z.

išgalvoja pasakas apie masi- 
kapitalą sukrau- nius bėgimus į Sovietija.

ti“, todėl jas pučia, kiek tik 
išgalėdama.

Ukmergėj nėra akinių 
Kas nežino, kad Ukmergė 

yra vienas didžiųjų Lietuvos 
miestų, ir todėl reikia labai 
stebėtis, kad net tokiame 
mieste negali gauti akinių 
pirkti.

Bimba ir jo kompanija 
pasakys, kad meluoja tas, 
kas taip sako, bet taip lašo 
J. Pemaravičienė Vilniuje 
leidžiamoj "Tiesoj“ (vasa
rio 10 d.).

"Mano dukrelei akių spe
cialistas patarė nešioti aki
nius ir išrašė receptą. Ka-

Tokias pasakas pliauškia 
-avo akliems skaitytojams 
ir "Laisvė“.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.. 
<aina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų otas 
romanas iš Vinco Kudirkos

dangi Ukmergėje jų negali- ^ veninio, 394 pusi. kaina
ma gauti, teko važiuoti į *4-00. ____
Kauną ir užsakyti Medicinos Alė Rūta, MOTINOS 
ir optikos priemonių parduo- RANKOS, romanas apie 
tuvėje. Tai buvo pernai lie- motinos meilę, jos tikslą ir 
pos mėnesį“ rūpestį išauklėti savo vai-

Bet ir Kaune tas reikalas kus pilnais žmonėmis ir ti
nę taip lengvai sutvarkomas, krais lietuviais, 397 psl., 
Ji ten jau du kai tų važiavo, kaina $4.00. 
bet akiniu iki šiol negavo ir Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO- 
todėl kreipėsi i redakciją SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
pagalbos. Redakcija pastebi, juotas romanas iš politinių 
kari vyr. farmacijos garny- emigrantų gyvenimo, 268
bos viršininke R. Stankute 
pažadėjusi pasirūpinti, kad 
akiniai būtu kiek galima 
greičiau pagaminti ir pa
siųsti.

Taip ten rūpinamasi žmo-

psl.. kaina $2.50.
Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRįŽTA J

mas yra tapęs tarptautine šimtais tūkstančių spruko į 
aktualia problema. Šios pro- Vakarų Berlyną ir laisvuo- 
blemos J. Tautose iškėlimas sius Vakartis. Kinų siena iš-
suaktualino ir Lietuvos prob
lema. Diskusijų metu buvo

dygo pačiame Berlyno vidu
je. Tai Sovietų gėdos siena.

išryškinta Sovitų Sąjungos Lietuvių nekitokios nuotai- 
veidmainiška laikysena, jos kos. Antai, Jokūbas Stukas, 
imperializmas ir jos prakti- grįžęs iš Lietuvos, jas taip 
kuojamas pavergtų tautų at- Į apibūdino: "Mes visi bėgtu- 

Į žvilgiu kolonializmas. Čia
ypatingai paminėtini Prezi-

gumi ir taip ter. "visko yra“. KALNUS, 509 pusi., kaina 
Mirė V. Matulaitienė $5.00.

Sausio 30 d. mirė Vilhel

Sausio mėnesį mirė 52 m. 
amžiaus Bronius Švoba. Tą 
pačią savaitę sau galą pasi

ja, siūlo pensijas padidinti i darė ir Motiejus Malinaus- 
nuo 75 iki 100 dolerių, nes kas, rodos, kilęs iš Vilniaus 

krašto.

Kanadoje pensijas gaunan
čių žmonių yra labai daug, 
todėl, pakėlus pensijas, su
sidarytų be galo didelės iš
laidos. Ir dabartiniu metu 
Kanados doleris jau yra 5 
centais mažesnis už Ameri
kos. Bet vistiek pensininkai 
džiaugsis nors ir dešimkę 
daugiau gavę...

TORONTO, ONT.

Lietuvis diplomatinėj 
ta nyboj

Vytautas Meilus eilę metų 
dii-bo imigracijos įstaigoje, 
o dabar perėjo į diplomatinę 
tarnybą ir kovo pabaigoje 
išvyksta į naują paskyrimo 
vietą Vokietijoj Koelno mie
ste.

V. Meilus yra baigęs Vy
tauto Didž. universiteto eko
nomijos skyrių, nacių buvo 
kalintas Stutthofo stovykloj, 
bet iš ten pabėgo į Švediją. 
Atvykęs 1949 m. į Kanadą,

M. Krasinskas

KONSULATAS IEŠKO

Bartkus. Domininkas. Alekso 
sūnus, ir šeima.

Biederman, Gustavas ir žmo
na Stefanija, gimę Lietuvoje, 
bei jų vaikai Malvina, Olga. Ru
dolfas ir Stefanija. Gyveno 
Brooklyn. N.Y.

Jackauskienė. Ieva. jos duktė 
Slaninienė-Jackauskaitė, Magdė, 
ir dukters vyras Slanina. Alek
sas.

Janušauskienė. Eiena. iš Van- 
teinių km.. Radviliškio vak, 
Šiaulių apsk.

Linkevičius. Antanas, žmona 
Elena, sūnus Jonas, duktė Lyda, 
gyvenę Šiauliuose.

Litvinas. Jonas ir Pranas, iš 
Pašušvio vak. gyveno Rcading, 
Pa.

Maciejūnienė-šocikaitė. Ona. 
kilusi iš Vilniaus apskr.. gyveno 
Baltimore. Md.

Martišauskas. Antanas. Vin
co sūnus.

Monkevičius. Pranas. Antano 
ir Magdalenos sūnus, gimęs A- 
merikoje.

Novogrodskis - Novogrudskas, 
Antanas ir Jonas, bei Jono sū
nus Jonas, kilę iš Raseinių aps.

Pliauška. Antanas, gimęs A- 
merikoje 1900 m. spalio 3 d-, gy
venęs Klaipėdos krašte.

Remeika. Petras. 1947 m. bu
vęs Vokietijoje.

Vice-i Urbonavičiūtė, Jadvyga ar Jo- 
' nė, gydytoja, gyveno Pietų A- 
merikoje — Argentinoje ar Bra
zilijoje — su seserimi.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
■ nantieji maloniai prašomi atsi- 

me- liepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 We»t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

J ulia Gritis.
Gobis, Detroit.

Mich.; A. Mason. Calimesa. Cal.;
A. Palait. Phila.. Pa.

Po $0.73; M. Balchunas, Det
roit. Mich.; S. Zavackis, S. Mia
mi. Fla.; W. Mikonis. Rochester,
N.Y.; B. Mistautas, Ont., Can.;
J. Dent. Providence. R.I.; J. Ži
linskas, \\'eehawken. N.J.; J.
Endzinskas. Angola. N.Y.; A.
Zippont, Kearny. N.J.

Po $0.50: G. Palukaitis, Mont- 
real, Can.; J. Lipsavičius, Gre- 
enport. N.Y.; Z. Locke. Baltimo- 
re. Md.; J. Umaras. Detroit.
Mich.; A. Sirvid, Schenectadv,
N.Y.; g. Kilotai, Ont., Can.;kaiP minėta, dirbo imigra-
K. Dauginis. Amsterdam, N.Y.;,CDOS įstaigoje, veikliai da- 
J. Bart. Johnston, R.I.; K. Shlai- b™1™ ir lietuvių visuomeni- 
tis. Barnstead. N.H.; Mrs. V. niame gyvenime: buvo vie- 
Ališauskas. Chicago. III.; J. Bu- nas „Paramos“ banko orga- 
nevich. Canonsburg. Pa.; P. Ag- hizatorių ii valdyboje, Pa- 
iinski. Pittsburgh. Pa.; G. Kwa-?a_ulio Lietuvių Bendruome- 
iita. Pittsburgh. Pa.; A. Yudic- centlO valdybos 
ky. Nashua. N.H.: M. Kavaiiaus- pirmininkas ir Lt.
kas. Omaha. Nebr.; M. Kriks. . Z 7 7
Hammond. Ind. Pakalbinkime draugu,, kai-

R. Dvariškis. Hamilton Do. my"'“ k
mo.U,.ommgS„ 40. ^.i^in.

1 me, jei galėtume.
"Šiemet Maironio jubilie

dento Kennedy, Ambasado- 
. iaus Stevensono ir Kanados 
ministerio pirmininko Die- 
fenbaker pareiškimai.

"Prezidentas Kennedy sa
vo kalboj J. Tautose pabrė
žė, kad po pastarojo pasau
linio karo, tautų pavasario 
dvelkimo pasėkoj, 42 valsty
bės užgimė nepriklausomam 
gyvenimui ir arti bilionas 
kolonizuotų tapo laisvais. 
Bet. jis pridūrė, kad kolonia
lizmas esti ir tada, kai galin
gos valstybės išnaudoja silp
nesnes, kurios "nedavė suti
kimo būti valdomos, nežiū- 
int jų kontinento, klasės ar 

spalvos." Jis taip pat pridū
rė: "Diskutuokime kolonia
lizmą pilnumoj — ir pritai
kinkime laisvo pasirinkimo 
ir laisvų plebiscitų praktikos 
principus kiekvienoje pasau
lio dalvje.“ Tad J. Tautų 
diskusijomis išryškinta ir 
Sovietų praktikuotos masi
nės deportacijos ir balsavi
mas kojomis, t. y. milionų 
žmonių iš pavergtų kraštų 
bėgimas į laisvuosius vaka
rus su rizika gyvybei. Tuo

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij* o j

amžiaus, daktaro Stasio M a- 636 Broadway, So. Boston i pačiu kojomis balsuota prieš 
tulaičio žmona. 27, Mass. 1 pavergėjus

jiniai metai. Jo raštuose su 
kaupu vilties perlų Lietuvos 
šviesesniu įytojumi. Jis kar
tą Lietuvos sutemų metu iš
pranašavo Lietuvos prisikė
limą. Jo pranašystės tinka 
ir mūsų laikams. Jo giesmės 
gaivina ir viltį kelia. "O vie
nok Lietuva juk atbus gi ka
da. Ne veltui ji tiek iškentė
jo.“ Jis pranašauja, kad 
"Laikas ir tuos galiūnus, 
kaip perėjūnus, nušluos.“ Jis 
ragina taip pat nenustoti vil
ties, nes be jos — "Mes ne- 
pažintume giedros, ir būtų 
mūs darbai aptemę.“

"Rytoj ir kito sukaktuvi
ninko, Linkolno, diena. Jis 
mums irgi artimas. Jis pa
skelbė, kad JAV Nepriklau
somybės Deklaracija "sutei
kia laisvę ne tik šio krašto 
žmonėms, bet viltį visam pa
sauliui, visiems laikams.“ 
Jis taip pat pabrėžė, kad 
"laisvė — paveldėjimas vi
sų žmonių, visuos kraštuos, 
visur (pasaulyje) ir tie, ku
rie atsako laisvę kitiems, pa
tys nėra jos verti.“

Can.; J. 
Manitoba. Can.; 
Pittsburgh, Pa.: 
Windsor, Conn.;i 
Chicago, III.; W.J

NAUJAUSIOS KNYGOS

mina Matulaitienė. 95 m.
Kiaulė tada saulę mato, kai 

ant gubos atsistoja.

Po 0.25: P. Andrekus, Koko 
mo. Ind.: M. Bagdonas, Scott-
ville. Mich.; V. Kulaginas. Sier- Y.; J. Žebrauskas. Altą 
ra Madre. Cal.; L. Stankus, biaukevičius.
Richmond Hill. N.Y.; G. Karalis, A. Vainorius,
Thompson v i He. C'onn.; Alicc L ushevich,
York. E. Windsor, Conn.; U. A- Giadukas.
Petrushunas. Bridgeton. N.J.; Songaila, Tintle.v Park, Ilk; J. LIETUVIŲ 
A. Spirkaucis. Chicago, Ilk; P. Balicas, Chicago, Ilk; M. Stan- 
Mitchell, Wilkes Barre. Pa.; jjkevičius, Rockford, Ilk; R. Triš- 
Adomėnas, Montreal. Can.; Jan- ka» Luther, Mich.; I. Grebliūnas.i 
šonai, Dorchesh r. Mass.; Mrs. Pittsburgh, Pa.; J. Rauba.
.Janovich. Broad Broocks. Conn.: Grand Rapids, Mich.: W. Zavis,
K. Geanchas. Gary, Ind.: J. Kri- Easthampton, Mass.; P. Zabiela, 
pas, Livonia. Mich.; M. Kviet- Verdun. Can.; J. Kasper. Rich- 
kauskas. Greenfield. Mass.; J. mond Hill, N. Y.; A. Karaliūnas,
Lubickas. Baltimore. Md.; S. Cicero. Ilk; G. Sidaras. Miami.
Gaputis, Horsham. Pa.; Anna Fla.; M. Valikonis, Sioux City,
Kaminski. Brooklyn, N.Y.; A. ’owa; A. Augaitis, Montreal,
Sedaras, Wanhou.se Point, Cann.; F. Smilger, Knox, Ind.;
Conn.; J. žičkus, Chicago, III.; P- Frankovich, Pittsburgh, Pa;
M. Dobrovolskienė. Stoughton, J- Navickas, Brooklyn, N.Y.
Mass.; S. Bacevičia, Berwvn, Visiems atsiuntusiems laik-
ti, r r - d v raščiui paramos tariame širdm-111.; F. Egounis. Boscawen, N. “
H.; J. Stankus, E. Hampton, N. "Keleivio“ Administracija

IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina :............ $1.00
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.

Wanhou.se


Nr. 8, Vasario 21,1962 KELEIVIS, SO. EOSTON Puslapis penktas

PATERSON, N J. HARTFORD, CONN.

kas

Vasario 16 d. minėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės 44 metų sukaktuvių mi
nėjimas Patersone įvyks šį 
sekmadienį, vasario 25 d. Iš 
ryto 10 vai. 30 min. bus pa
maldos šv. Kazimiero baž
nyčioje, 147 Montgomery 
Place, o 3 vai. popiet Lietu
vių Piliečių Kluoo naujoj sa
lėj (62 Lafayette St.) iškil
mingas posėdis, kur paskai
tą skaitys Scranton, Pa., uni
versiteto profesorius dr. An- Į 
tanas Kučas. Minėjime daly- * 
vaus ir pasakys trumpą žodi 
Konsulas Vytautas Stašins
kas iš New Yorko. Pažadėjo 
atvykti ir Patersono miesto 
burmistras (mayor).

Po iškilmingo susirinkimo 
bus graži meninė dalis: dai-

i uos, piano muzika, dekla- 
' .nacijos ir kt.
; Nė vienas Patersono gy
ventojas tą dieną neturėtų 
likti namie, nes minėjimas 
bus tikrai labai Įdomus. Nuo 
pareigos minėjime dalyvau
ti gali sutrukdyti tik liga. 
Todėl visi kviečiami ir labai 
laukiami ne tik iš Paterso- 
no, bet ir iš apylinkės — 
Bloomfieldo, Hackensack, 

Passaic
— Ar žinai, Maiki, 

man atėjo galvon?
— Na, o kasgi 
— Aš nutariau, kad tu tu

rėtum eiti Į kunigus.
— Kodėl i kunigus?
— Todėl, kad kunigo 

lengva duona ir lengvai at
eina pinigai.

—Jeigu man rūpėtų pi
nigai, tėve, tai aš eičiau i 
advokatus.

— Nausa! Į advokatus tu 
neitum.

— Kodėl?
= Aš neleisčiau.
— Bet kodėl?
— Būdamas advokatu ga

lėtum i džėlą patekti. Ar tu 
neskaitai gazietose, kas da
rosi Musučiūžės šteite? Di
džiausios suktybės ir vagys
tės. Suvogė net Vašinktono 
valdžios pinigus, kurie buvo 
paskirti plentams ir tiltams. 
Ir pasirodo, kad didžiausi 
sukčiai vis advokatai. Kai 
kuriuos jau nusūdijo, o kiti 
dar laukia džėlos.

— Bet tai nereiškia, tėve, 
kad kiekvienas advokatas 
tun būti sukčius.

— Ale pinigai, Maiki, yra 
didelė pagunda.. O valdžios 
aruodai pinigų pilni, ir ad
vokatai moka prie jų prieiti. 
Nu. tai kaip tu čia iškentėsi? 
Ir nepajusi, kaip pradėsi 
kimšti sau i kišenę. Su vieti
nės valdžios pinigais dar ne 
taip pavojinga, ba čia visi 
saviškiai, frentai, tai vieni 
kitiems pamačija. O jeigu 
kuris ir prasižioja, kad tai 
vagystė, tai kiti reidavei su
šunka: „šarap!“ Nu, ir ką 
tu padarysi prieš didžiumą? 
Juk šakėmis vėjo nenudursi. 
Reikia nustiki, ir dac oi. Ale 
jeigu tu Įkiši savo pirštus i 
Vašinktono valdžios paket- 
buką, tai jau Musučiūžės lo- 
jeriai nepasakys jai „šarap“. 
Raidavei bus tyrinėjimas, 
bus atkružnas sūdąs, ir tu 
gausi džėlos. Tai vot, Maiki, 
kodėl aš neleisčiau tau eiti Į 
lojerius.

— Nesirūpink, tėve, tavo 
Maikis kreivu keliu nenueis.

— Jes, Maiki, reikia eiti 
doros keliu. Valuk to aš ir 
noriu, kad tu eitum Į kuni
gus. Ir Dievui bus garbė, ir 
man patieka. Ir, pinigų pasi
daręs. galėsi ir man kai ka
da išmesti penkinę.

joj sėdi i>o keletą jaunų ku
nigėlių.

— Ale ir pinigų pas žmo
nes yra plenti. Užteks ir tau, 
Maiki. Tai ne toks 'biznis, 
kaip bučemės, kur už pinigą 
reikia duoti balionę ar šolde- 
rį. Kunigas nieko savo kos- 
tumeriams neduoda, tik pa
sako pamokslą apie dangaus 
grožybes, o pinigai jau pa
tys lenda Į kišenius. Ir nie
kas nepasodins tavęs i laku- 
pą už toki bizni.

— Bet kas žino, tėve, kaip 
ilgai bus galima toki bizni 
daryti?

— Vot tebe raz! Nori ži
noti, kaip ilgai? Juk pats sa
kei, kad svietas dar nepasi
baigs. Nu, tai kam apie tai 
klapatytis? Eik tik Į kuni
gus, ir viskas bus olrait. Juk 
pamokslus nesunku sakyti.

— Bet pamokslai, tėve, 
gali išeiti iš mados ir be pa
saulio pabaigos.

— Na, o kaip tu tą išfige- 
riavai?

— Tą jau pradeda rodyti 
laiko ženklai, tėve.

— Apie kokius ženklus tu 
kalbi?

— Tie ženklai labai aiš
kūs, tėve. Štai, iš Sovietų Ru-

Mayvvood, Clifton, 
ir kitur.

Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos išlais

POTVYNIO AUKA

kalifcrnijcj dt; cūdtiio lietaus daug namu nukentėjo. 
Ir Joi.n Hattingh g;.ana nešdintis iš savo vandens ap
semto namo Rcdonda Beach vietovėje.

Prie Šiaurės jūros kranto

Gražus koncertas

DOVANOS UŽ RASTUS 
APIE VILNIŲ

Vasaiio 10 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėj buvo so
listo iš Kanados Vaclovo 
v erikaičio ir r. retkenio va
dovaujamo mišraus choro 
Koncertas, buvo tikrai gra- 
z.us koncertas, publika V. 
v erikaičio nenorėjo nuo sce
nos paleisti, plojo labai daug 
n- todėl dainininkas turėjo 
v ėl grižą ir dainuoti.

Bublikos nebuvo mažai, 
net būtų buvę daug daugiau, i Į 
jei nebūtų du parengimai 
vienas po kito: sekmadienį 
turėjo oūti Lietuvos nepri- 
.Jausomv bės sukakties mi
nėjimas. bu vakaru iš eilės 
nevisi tegali išeiti.

Nepriklausomybės
minėjimas

Į jį susirinko nemažai, nes 
dienos metu ir senesnio am
žiaus žmonės gali iš toliau 
atvykti.

Programą pradėjo P. Pil- 
konio vadovaujamas choras, 
kuris sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Po to

Vokietijoje prie šiaurės 
jūros krantų vaizdas mažai 
panašus i Baltijos jūros pa
kraštį.

.... .. x. .., Šiaurės jūros krantus vo-rimtų pnezascių negalintieji; kjet.iai ,,a ti j į^į.
. minėjimą atvykti aukas kala kuok.ilu. lveria ina g k,antu h.
įrašome siųsti švente. Reng- kal k,ų panaįio? med-ia. :ja šjo| da|

tvoreles, kad sulaikytų viena neprigėrė.
rie šiaurės jūros vokie- 
turi Šiaurės-Baltiios iū-

pakyla ir atslūgsta. To- ios kanala (Nordostseeka- 
kiu Pūdu vokiečiai ‘atka- nai), 96,7 km. ilgio ir II 
liauja“ per ilgus metus di- metrų gylio, sujungta su 
džiulius plotus žemės. Vė
liau pila žemės pylimu.-, taip 
maždaug 10 metrų aukščio,

vinimo reikalams. Dėl tikrai

visur lyg dumblas, susimai
šys su žvyreliu.

Būna retkarčiais ir stai
gių šiaurės jūros vandens
pakilimų, kad net nebaugš- 
tesnės avelės nesočia aro «v_

neKomiteto iždininkui An-

Amerikos Lietuvių Tarybai
Šventei Rengti Komitetas

PLIENO MAGNATŲ 
ALGOS vzi;

Baltijos jūra. Kanalu plau
kia didžiuliai jūrų laivai. 
Kanalas yra žemiau iūros

Vilniaus Krašto S-gos St. 
Catharines skyrius, norėda
mas jaunimą labiau sudo
minti Vilniaus kraštu, skel
bia mokyklinio amžiaus jau
nimo rašinių konkursą.

Tema laisva, bet būtinai 
apie Vilnių bei jo kiaštą 
(Vilniaus kraštu laikoma vi
sa buvusi lenkų okupuota 
Lietuvos dalis). Rašinys, lie
tuvių kalba parašytas, turi 
būti ne ilgesnis, kaip du ma
šinėle rašyti puslapiai, pasi
rašytas slapyvardžiu.

Atskirai reikia parašyti 
«.iki*ąjį vardą, pavardę, adre
są, amžių, lankomą mokyk
lą ir jos skyrių ar klasę ir 
.dėti į atskirą voką.

Rašinį reikia atsiųsti ne 
vėliau kaip šių metų balan
džio 15 d. šiuo adresu: 
Lithuanian Association of 
Vilnius Region St. Cathari
nes Branch, 11 Erie St-, St. 
Catharines, Ont., Canada.

Už geriausius tris raši
nius skiriamos dovanos: I — 
$25, II —$15 ir III —$10. 
Jos bus įteiktos birželio 23

pi asidėjo kalbos, kurių ir ga- Niagaros pusiausalyje 
1° nesimatė. Trumpai pa-, vįin,ecįu rengiamose Joni- 
sveikino estų ir ukrainiečių

užverta ukiUs IT apgyver
na žmones, kurie mėgsta )U0 milžiniški laivai plaukia.

Atidarius pirmuosius mil- 
namimus gyvulius ir kiniškus vartus-šliūžus, van- 

paukščius. duo j§ jūros bėga Į kanalą,
Tie ūkiai nėfn sugrūsti i kol susilygina su jūros lygiu, 

no pramonėj 127 direktoriai kaimus ar iri* stelius. kaip 'fada tuos vartus uždaro ir 
pernai gavo algos pradedant paprastai yra \ okieti.ioj, atidaro iš antro galo, kad 
$69,783, baigiant $346.680. bet maždaug taip kaip Lie- vanduo susilygintų su van-

Plieno pramonės įmo'nių 
i vadovai gauna, palyginti, žemės darbus ir augina i vai- 
didesnes algas, negu kitų Į- l iūs
monių vadovai.

Surinktomis žiniomis, plie-

ivgio, todėl lapai Kiemu, Kai

atstovai, o kiti kalbėtojai 
pamiršo, kad čia susirinkę 
visi žino. ką ta diena reiškia, 
ir todėl nėra reikalo kelias 
valandas aiškinti lietuviškai 
ir tą pati kartoti angliškai.

Vargšeliai skautai, ypač 
mažieji vilkiukai, nežinojo 
nė kaip sulaukti, kada galės 
scenoje pasirodyti. Kai ku
rie nesulaukę išėjo namo.

Gerai, kad pabaiga buvo 
pati gražiausia, nes Marijo- 
šienės vadovaujama šokių 
grupė visuomet gražiai pa
šoka.

Ateity reikėtų tokio minė
jimo programą geriau su
tvarkyti.

Luckiene

KAS PAGELBĖS?
Dešimties asmenų šeimaz

(2 jauni tėvai ir aštuoni vai
kai 2-17 m. amžiaus) nese
niai ištiūko iš Lietuvos. Že

rengiamose
nėse.

Visi lietuviai, ypač tėvai, 
prašomi paraginti vaikus 
konkurse dalyvauti.

KIEK KO AMERIKIETIS 
SUVALGO

1960 metais kiekvienas 
JAV gyventojas, vidurkį i- 
mant, suvaitojo 161 svarą 
gyvulių ir 35 svarus paukš
čių mėsos, 104 svarus vaisių, 
200 svarų daržovių, 670 
svarų pieno gaminių, 108 
svarų paprastų ir 1,5 svarus 
saldžiųjų bulvių.

KIEK YRA NEGRŲ

Iš jų 24 magnatai viso la- bįvoje ūkininkai gyvena at- dens lygiu kanale. Kai reikia Į maičiai, darbštūs, pavyzdin- 
) per metus gavo $3,7 mi- skirose sodybose. Namai jajvus į§ kanalo perkelti į gj. 1960 m. atsirado Vokie- 

yl i r, o oi -i,, n 1 m, vi mŪl'iniai 11' 1)1 10 IU SOUSl >O- fl.O toc Hute fluiTimO lČ Qnt_ X ‘ 2 V_ x_ IX, ii. ii
bo
lionus. Vadinasi, jų algų vi 
durkis $155,813. Septyni iš 
jų gavo beveik pusę visos 
aukščiau minėtos sumos 
(49,7%)

mūriniai ir pne jų sodai 
deliai.

Per tuos pylimus visiškai 
nematyti jūros. tik. kai pri
eini paskutini pylimą prie

gi
rioj, bet nori išlikti lietuviais 
ir atvykti i JAV. Atsisakė vi-

JAV gyventojų 1960 m. 
surašymo duomenys rodo, 
kad negrų buvo 18,871,831, 
arba 10,5% visų gyventojų. 
Per paskutiniuosius 20 me
tų negrų skaičius padidėjo 
46,7%, o visų gyventojų 
skaičius tepadidėjo 35,7% . 
Reiškia, negrų prieauglis y- 
ra didesnis, negu kitų.Ui ą, tas pats daroma iš ant- 

;o galo.
Visas tas veiksmas daro-' sų vokiškų privilegijų. Nei 

mas labai greitai, nes laivai pažįstamų, nei giminių čia, 
niaukia vienas po kito iš vi- JAV, neturi, kreipiasi į Bal
sų pasaulio kraštų, tik Lie- fą ir. gavę dokumentus, ga-
tuvos 
liava

AMERIKOS ĮDOMYBES

St. Michelsono parašyta 
knygutė „Amerikos įdomy
bės“ išparduota, prašome 
jos nebereikalauti.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE/’ 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir-

..... , Sėliais $4.00, kietais $5.00.ir pradėjo rūpintis jo h- St., Brooklyn 11, N. Y. Mat,,______________________
Kimu, bet, matyt, nieko neiš- tremtiniams į JAV atvykti LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

lengvatos baigiasi 1962 m. Gražų Lietuvos žemėlapį 
liepos 1 d. galite gauti Keleivio įstaigoj

Balfo Reikalų Vedėjas už 50 centų.

Iš plieno pramonės imoniu -UlOf 11 antjn užkopi, .ai pa- 
‘ matai akims neaprėpiamąvadovu tik 3,3% tegavo . ......

o tuo ne tlK 1 ir milziniskus, j mažiau kaip $100,000,sijos ateina žinių, kad ęvan- kitu Saku pramonės
jelista. uz savo pamokslus jm(!nj vįd • tokia a|ga
,au siunčiami į Sibirą.

— Aš, Maiki, to dar negir 
dėjau.

— Bet aš skaičiau apie tai i . m
laikraščiuose, teve. NewĮ ... - ... __
v’ork Times“ žinių agentū
ra praneša iš Maskvos, kad
penki evangelistai, kurie 
vertėsi pamokslais ir pinigų 
rinkliavomis, buvo ištremti 
Sibiran: gi šeštas, dėl savo 
seno amžiaus, buvo tik įspė
tas, kad liautųsi „kriminali- 
iį“ darbą dirbęs.

— O kas vra evangelistai. 
Maiki?

— Tai tokie, galima sa
kyti, biznieriai, kurie nenori 
dirbti naudingo darbo, bet 
gyvena iš pamokslų, tuos pa
mokslus remdami evangeli- 
jomis. Amerikoje lavo laiku 
tokiais pamokslais buvo la
pai pagarsėjęs Billy Sunday. 
Jis sutraukdavo į savo mitin
gus tūkstančius žmonių ir 
surinkdavo tūkstančius do
lerių. Jis ne tiktai pamoks
lus sakydavo, bet ir vaidin
davo kovą su velniu: tvoda-

plotus, pievas su grioviais 
tam tikruos1 atstumuose vie
nas nuo kito. kad po atoslū- 

>gio jais greičiau vanduo nu
tekėtu ate ai i jūra. Tai dar 
’ atkai jaunami“ iš jūros že
mės plotai.

Tuose plotuose-pievose y- 
ra ant aukštų stulpelių įskel
tos ir pastatytos būdelės, ku
riose darbininkai laiko spe- . : 
cialius įrankius po atoslū- e-,u 
gio užsikimš tįsiems grioviam 
išvalyti, kad vanduo grei
čiau nutekėtų jūron.

Tose pievose ganosi mil- kraun. 
marškinius susidraskydavo, į žiniški būriai avių ii žąsų. 
uždusdavo. Ir tikinčiųjų mi-j šiems gyviams atsi: k įtai

su- pyti specialūs loviai ii pra-

gavo 32,9%

KNYGOS JAUNIMUI

TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai 
na ................................. $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 
kaina .......................................... $ 1.5*

NAKTYS KARALIŠKI UOSE, Liu 
do Dovydėno apysaka. 16» psl. 
kaina ........................................... S2.O

— Kunigų yra jau per- vo kumščiu į orą, straksėda- 
daug, tėve. Net parapijų vi- vo po estradą, pašokdavo 
siems neužtenka. Beveik ant stalo, spirdavo tariama-
kiekvienoj lietuvių kleboni- jam velniui j snukį, net 'patinka.

ma žiopsodavo, kvapą 
laikius. Vėliau dar ir kitas 
toks monelninkas gastrolia
vo po Ameriką. Buvo tai ne
doras minių išnaudotojas, 
bet Amerikoje tokiems biz
nieriams yra plati laisvė, ir 
valdžia jų netrukdo. Kitaip 
yra Sovietų Rusijoje. Tenai 
toks verslas laikomas „kri
minalu“. Bet tokia pažiūra 
gali įsivyrauti ir kitose šaly
se. Todėl aš ir sakau, kad pa
mokslai gali išeiti iš ma
dos ir be pasaulio pabaigos.

— Čia, Maiki, tu negerai 
nušnekėjai. Man pamokslai

laivų su trispalve vė- lėtų lengvai ir greitai į JAV 
nematyti. 0 Lietuvos atvykti. Kelionei per Atlan- 

Nepriklausomvbės laikais tą paskolą teikia tarptauti
nės organizacijos.

Balfo centrui būtinai rei
kia surasti butą ir pastoves

ne kanalu plaukiojo. Bet 
dabar deja... neplaukioja, 

po antro pasaulinio ka-N oi s
i o J. Glemža buvo suradęs nį, geriau apmokamą darbą. 
Nepriklausomosios Lietuvos Kas ateis talkon? Padėkite 
prekybinį laivą ' Marijam- ir ką panašesnio suradę, tuoj 
polė“ kažkur apie Hambur- rašykite: Balfas, 105 Grand

J. Čekauskas

Vienas badaun, o kitas turtus ;

JUOZAS STALINAS

vestas v arue lieki.', nes jū
ros vanduo sūrus, f) tų avių 
ir žąsų ri' srrias, susimaišęs 
su esančiais prie jurus mil
žiniškais t ūliais tilviku, be- 
kasų ir dalinai žuvėdra, su
daro nepaprasta ausi rėžiau 
tį garsą. Avims ir žąsims to
se pievose via žolės, o paukš
čiams jūra išmeta mabto. 
kuris pasili; ka po atoslūgio 
grioviuose ii pievose.

Šiaurės iūros n;--m-s 
nėra švarus. Jame aušra ir 
kyšo iš vandens žolės ir nė
ra tokio smėlio, kaip Pabi
jos jūros pakraščiuose, bet

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai Įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

Įsigykite tą knygutę!

“Keleivio” 1962 Metu

KALENDORIUS
JAU VISAI BAIGIAMAS SPAUSDINTI 

KVIE2IAME UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorius 1962 metams baigiamas 
ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass.



Puslapis Sestas

ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS

Žaliagirės ponas
(Tęsinys)

Iš stovinčių žmonių vienas užklausė einančio vaikino: 
—O ką, brolau, ar jau atlikai?
—Atlikau, ačiū Dievui,—atsakė paklaustasis. Tada

pusamžis žmogus tarė:
—Leiskite dabar man eiti.
—Eik, eik, šiandien ne per daug žmonių, visi atliksi

me,—pasakė vienas iš būrio.
Vyras, priėjęs prie Zubriekio, prabilo:
—Ponuli, gelbėk nelaimingą!
—Ko nori, broliuk?—paklausė raštininkas.
—Esu Dubinskis, žmogus pono Nyrtuvno, kurio nuo

žmumas, o labiau jo žmonos, visiems yra žinomas. Paim
tas i dvarą už berną, važiuodamas iš Raseinių pamečiau 
penkis tuščius maišus; sužinojęs apie tą ponas skaudžiai 
mane sumušė ir i kalėjimą užrakino, ketindamas ant ry
tojaus šimtą bizūnų Įkrėsti. Žinodamas, kad tokie priža
dėjimai visados yra išpildomi, norėjau pasikarti, bet su
galvojęs išsikasiau per pamatą ir pas tamistą atbėgau 
prašyti rašto—leidimo gyventi Šiaulių apskritvj, nes il
giau išlaikyti negaliu.

—Ar ten turi pažįstamų?—klausė Zubrickis.
—Luokės parapijoj gyvena mano motinos broliai,

prie jų norėčiau prisiglausti.
—Vargšelis tu esi,—kalbėjo raštininkas.—Aš tau

duočiau pasą trejiems metams, su kuriuo galėtum gyventi 
visoj Maskolijoj, bet tas kaštuoja kasmet 1 rublis 45 ka
peikos, tai už tris metus 4 rubliai 35 kapeikos.

—Gerai, ponuti, aš tuos pinigus užmokėsiu, o ponui 
už darbą kiek reikės?—atsakė Dubinskis.

—Rubliuką verta gauti.
—Poneli, tik penkis auksinus turiu.
—Užteks,—pasakė Zubrickis. parašė pasą ant atspau

sdinto popieriaus ir pridėjęs antspaudą, tarė:
—Na, brolau, turi pasą trejiems metams, parašytą 

Kauno miesčionio Jono. Mykolo sūnaus. Dembskio var
du. Tuo vardu ir pavarde turi save vadinti, ar atsiminsi?

—Jonas, Mykolo sūnus, Demskis,—atkartojo akylas 
Dubinskis, priėmė pasą. užmokėjo pinigus, ir puolęs po 
kojų Zubrickiui, širdingai jam dėkojo.

—Su tuo pasu gali vaikščioti po visą Maskoliją. tik 
nepadaryk nieko blogo, kad neįpultum i policijos nagus, 
nes galėtų paaiškėti melagystė, tada Žalgirės ponas pasi
trauks Į tankumyną, o tu kalėjime pavakariausi. Sudie, 
brolau!—tarė Zubrickis, o naujai pramintas Demskis savo 
keliu nuėjo.

—Pataisyti tos metrikos negaliu, bet kad tamista.
—Gabriuti, pasenink dvejais metais mano vaikiną, 

kad galėtų nuo rekruto atlikti. Štai metrika, kurią gavau 
Varnių konsistoriuje, bet šyksnapantis dvejų metų neda- 
traukė, o atiduoti vaikiną vargui labai gailiuosi.

Tą pasakęs, senis padavė Zubrickiui metriką. Peržiū
rėjęs metriką, Zubrickis atsiliepė:

—Pataisyti tos metrikos negaliu, bet kad tamista. 
Laurynai, nori, tai padalysiu naują štampuoto popieriaus, 
kaštuos rubli, o už parašymą taipgi rubliuką užmokėsi.

—Gerai, brolau, du rabliu su magaryčiomis duosiu 
tik, Gabriuti, padaryk gerai!—kalbėjo Lauiynas.

—Jau nebijok... Viską prigulinčiai sutaisysiu, o ku
nigo praloto Kiyžanausko, sekretoriaus Voinavičiaus ii 
archyvaro Sokolauskio parašus taip padirbsiu, kad tie 
popai patys pripažins savo parašų tikrumą, — kalbėjo 
Zubrickis.

Lauras, ištraukęs iš kišenės buteli degtinės, atsiliepė: 
“Būk sveikas, Gabriuti!” Užgėrė raštininką, kuris, auk
štyn užvertęs bonką, gerokai iš anos patraukė, ir. pasakęs 
ačiū, pradėjo rašyti.

Po valandos Zubrickis padavė Laurai naują metriką, 
o parneštąjį iš Vainių suplėšęs, pasakė:

—Naudok sveikas.
—Ačiū, ačiū, broleli—kalbėjo Lauras ir pasibučiavęs 

su raštininku ir padavęs jam du rubliu, išėjo.
Po to dar keletas žmonių atliko reikalus, ir tos die

nos darbas pasibaigė.
* * *

Gerai pažindamas Zubricki. iėjau i jo raštinę, ten 
užsirakę pypkes, pradėjome apie ši ir tą kalbėti.

—Ar nepailgsta tamistai tas vargingas slapuko gyve
nimas?—paklausiau raštininko.

•— Pripratau, poneli,—atsakė Zubrickis.—Vasarą gi
rioje karališkas buvimas: ten esu tikras ponas ir džiau
giuosi visomis gamtos grožybėmis; klausau paukščių čiul
bėjimo, parplių kurkimo, vėjo ir medžių ūžimo, griau
stinio trenksmo ir krintančių lapų šnabždėjimo—visi tie 
garsai, susilieję i vieną iškilmingą giesmę, panašią Plato
no dangiškų aukštybių harmonijai, nudangena mane į

KELEIVIS, SO. BOSTOM

KARALAITIS MOKYKLOJE

-Anglijos sosto įpėdinis Charles lank/s šį rudenį gerą. 
bet ne išlepėliams skirtą mokyklą (iordonstoun, Škoti
joje. Apačioje matyti mokiniu miegamasis, o viršuje 
mažiukai kambariukai, kuriuose mokiniai ruošia pamo
kas. Princo tėvai mano. kad būsimas karalius turi išei
ti kietą ir disciplinuotą mokyklą, kad būtu tinkamas 
soste sėdėti.

tikra draskų susikaupimo 
nugarkaulyje.

Kaip manote, ar tie pata
rimai geri?

AR ADOMAS BUČIAVO 
IEVĄ?

Kas tai gali žinoti. Teisy
bė, šiandien mes bučiuoja
mės išreikšdami meilę, susi- 

I tikę po ilgo nesimatymo ar
ba ilgiau išsiskirdami su 
brangiais asmenimis.

bet tas paprotys nėra vi
sur įsigalėjęs. Pavyzdžiui, N. 
Zelandijoj senieji gyvento- 

| iai susitikę vienas kitam 
meilės jausmą išreiškia 
glostydami rankas ir galvą, 
o Australijoje yra tokių gen
čių, kurie tokiu atveju pučia 
viens kitam į veidą, gi kitur 
dar kitaip daroma.

Gal Adomas savo Ievos 
ir nebučiavo.

A. Barkauskas

ŽUVŲ MILTAI

BRANGU IR SAVA

O Lietuva, ant tavo laimės dirvų 
Mes augome ir džiaugėmės pasauliu. 
Kai dienos temo, kai lytai liepsnojo, 
Nei ilgesys, nei badas nelapojo.
Laukuos mirgėjo grakščios rugiagėlės, 
Prie prieangio aštriai kvepėjo ratos,
Ir ąžuolai pro debesis stebėjo,
Kaip Dievas žvaigždžių milionus sėja.
Vandens srovėj sidabro žuvys žaidė, 
Lakštingalai gaivino naktį trelėmis. .. 
Ir kas supras, ir kas įvertins tavo 
Ne aukso turtą: kas brangu ir sava?

Amerikoj yra pagaunama 
dag gerų žuvų — kartais 
tiek daug, kad rinkoje nega
lima visų parduoti. O žuvis 
yra toks produktas, kad 
greitai genda; todėl apsuk
rūs biznieriai sugalvojo ga
minti iš atliekamų žuvų mil
tus. Ir pradėjo skelbti, kad 
tai esąs labai sveikas mais
tas, pilnas vitaminų ir ener
gijos, o kalorijų bei riebalų, 
žuvų miltuose nėra. Vadina
si idealus maistas, ypač pio- 
terims. kurios nori būti visa
da jaunos, lieknos ir gražios.

Bet štai, federalinė Mais
to ir Vaistų Administracija 
ištyrė žuvų miltų gamybą ir 
uždraudė tą "ideališką mais
tą“ Amerikoje žmonėms 
pardavinėti. Pasirodė, mat, 
kad tie miltai raminami išC’
visos ir nevalytos žuvies, su 
visom galvom, uodegom, 
žarnom, pelekais ir žvynais, 
ir dažnai tos žuvys būna jau

II
i

sušutusios ir sušvinkusios.Faustas Kiršn

^Alsuok kaip arklys
Toki patarimą duoda mo- savo bendra išvaizda.

terims komunistų valdžios 
’aikraščio Izvestija savaiti- 
us priedas.

Viešosios sveikatos minis- 
erijos medicinos-kosmeti-j rė. kame nešvara. 
<os instituto direktoriau

Vaistų ir Maisto Admi
nistraciją reikėtų pasveikin
ti, kad pelnagrobiams biz
nieriams uždraudė tokį bjau
rų daiktą pardavinėti. Jeigu 
žuvis jau nebetinka rinkai, 
tai ji tinka tik mėšlui — trą
šų fabrikui.

nešioti apatinukus, turi juos' Tačiau pelnap-obiai ran- 
dažnai keisti ir plauti. Nėra da sau, »lkininkų. Atsirado 
grakštumo ten. sako ta akto- "et laikrasoių ir politikierių, 

kūne. tartum pasamdyti, 
pradėjo tą jų šlykštų biznį 
ginti. Vienas kongresmanas

Ti sako. kad moterys turi

Girdi, gal 
prancūzai, saky-

oadėjėja Lapšina pataria: darni, kad geriau dvi rauks- . , .. T—
moterims, kurios nori būti • lės veide, negu viena koji- jau -inese Kong^san istaty 
latrauklios, kiekvieną die
tą štai ką daiyti:

Mankštintis 10 minučių: 
bent 30 minučių vaikščioti; 
rinti dantis rylą ir vakare 

bent po 730 kartų: gerai šu
kuoti plaukus: masažuotis; 
nusiplauti šaltu vandeniu 
nr nors apsitrinti šlapia šal
ta kempine.

Ji pataria moterims veidą
prausti tik virintu vandeniu ros sveikatos, nes’ taip alsuo- 
arba geriau naudoti tam rei-i jąs.
kalui lietaus ar ištirpusio Jis ?ako kad ]abai sveikas

teisus vra

neje.
Orlovą pataria sekti savo 

svori, bet nebadauti, nešio
ti diržus, bet nevartoti pud
ros ir nesidažyti, 
sveikos.

Prof. Sarkizov - Serazini, 
75 m. amž., pataria mokytis1 

dš arklių alsuoti, kurie alsuo
ja iš pilvo. Taip turėtų dary

mo sumanymą (bilių), kuris 
Vaistų Administracijos nu
tarimas būtų persvarstytas 
iš naujo ii- žuvų miltai pri- 
pažinti tinkamu žmonėms 

kol yra maistu. Atrodytų, kad tas 
ponas yra įdėjęs savų pinigų 
• žuvų miltų biznį.

Capricomus

Musės įkyrios ne didumu, betti ii- moterys. Ir jis esąs ge- daugu

sniego vandenį: nakčiai vei 
dą ir kaklą ištepti kremu.

žaidimas su lanku, kurį pas 
mus prieš kelerius metus vi

mu.

EDWARD KENNEDY

Jauniausias prezidento bro
lis taip pat išskrido į Euro
pą, kur aplankys Belgiją, 
Lenkiją, pasieks ir Izraelį.

Aktorė Orlovą, kuri dai- si vaikai turėjo ir hulahoop 
nuoja ir šoka, tiems patari-'vadino. Jis jaunesnius pada- 
mams pritaria ir dar pride- ro lankstesnius, o senesnius 
da, kad reikia labai rūpintis žmones apsaugo nuo tam

anuos nežinomus pasaulius, kur vra tikra laisvė ir visuo
tinė lygybė. . . Žiemą, skursdamas po jaujas ir tvartus, 
truputį privargstu, bet Žalgirės ponui tiumpas yra šalt- 
metis, nes gruodžio mėnesį išeinu iš girios, o pradžioje ko
vo grįžtu į girią.

—Ar ilgai tamista žadi tokiu darbu užsiimti? Ar ne
bijai įpulti į policijos nagus?—paklausau Zubriekio.

—Gelbėsiu savo brolius vargšus, kol akvs ir sveikata 
tarnaus. Policijos visiškai nebijau, nes aplinkiniai ūkinin
kai dengia mane ir jų tarpe nėra Judošiaus,—atsakė giri-1 
nis raštininkas.

Galas.

Nr. 8, Vasario 21, 19C2

KADA VANDUO VERDA?

Juo aukščiau, tuo greičiau 
vanduo verda. Jūros pavir
šiaus aukštumoje, kur oro 
spaudimas yra 14,7 svarų 
ketvirtainiame colyje, van
duo verda įkaitęs iki 212 
laipsnių, o, sakysim, Denve
ry, Colo., kuris yra apie 1 
mylią-aukščiau jūros pavir
šiaus, ir todėl oro spaudimas 
mažesnis, vanduo pradeda 
virti įkaitęs iki 203 laipsnių.

Ir danguje ne visiems gera, 
nors iš dangaus nieko nevaro.

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
’Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
vra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir Lt. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

JŪRATĖ KOPIA 
Į ŽVAIGŽDES

Holly\voode jau yra aukš
tai pakopusi Rūta Kilmony- 
tė-Lee, o dabar pirmaisiais 
laiptais ten pradėjo irgi lipti 
vos 12 metų amžiaus -Jūratė 
Nausėdaitė, gimusi Cam
bridge, Mass., ir nuo 1955 m. 
su tėvais gyvenanti Kalifor
nijoj. Filmuose jai patarta 
vadintis Ann J ii lian. ’

Ji rimtai dirba, ir reikia 
linkėti, kad jai sektųsi lipti 
tais vingiuotais ir pavojin
gais laiptais į filmų žvaigž
dės ramus.

YRA TOKIŲ JUOKDARIU

Chicagoje gyveno Marga
ret Montgomery, kuri mir
dama paliko $25,000 savo 5 
katinams. Iš to kapitalo pro
centų turi būti tie katinai iš
laikomi, o jeigu jų neužtek
tų, tai leidžiama paimti iš 
kapitalo sumos.
Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE. | LIETUVA BUDO, Stepono Ka>’rio 
labai vaizdžiai ir jdomiai pa-r ;vti 
atsiminimai, kain Lietuva ■ ėtėri

vaizdi šio krašto lietuviu iriomis, 
gassiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršai? ....................................... $4.00

VATKO SVEIKATA, paras? dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaiku sveikatos klausimais, 130 nsl 
kaina ........................................ $1.25

0IEN0JANT. “knvgnešiu karaliaus" 
sūnans Kinro Bielinio idomūs atsi 
minimai. 464 osl.. kaina.... $<>.00

1905 METAI Kinro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis, 592 puslanja? 
Kaina ........................................ $6.06

PASAUT.TO LIETUVIU ŽTNTNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugv- 
bė žinių lietnviu i* anglų kalbami? 
apie lietuvius visame pa«j»ulv. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lvs. 472 damos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pusi. kaina .....................- $5.00

MAŽOJI I.IE’H’VA. parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis. J. 
Balys > J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina $5.00.

LENGVAS RŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis nra- 

dedantiem« angliškai mokvtis. 
duoda ištarimu, angliškus pasikal

bėjimus Kaina ................... 75 Cnt.

MART.BOROT’GH'S LITHVANTAN 
SELF-TAVGITT M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kvtis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ $125

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienu klausimams sn-. 
prasti. Kaina ...........................  59c

NEMUNO SŪNUS. Andriau® Valuc- 
ko romana® iš 193." metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dalis 3«0 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko mmauo antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.90

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų nlėtoiimc®1 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga ®u daugybe paveiksh}, gerame 
pop>eriaie. Kaina................... $8.50

TTKRA TEISYBE APTE SOVTETV 
RT’ST-KA. arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
labai daug informaciją, 96 psl.
Kaina .................................. 50 Cnt.

VEPPTKL AUSOMOS LIETUVOS
PTNTGAI. parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $8.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSNE, Balio Smo
go? trilogiška istoriios kronika, 73 
psl.. didelių formato, gera ponie- 
ra, kaina .. ....................................$2.50

KQDftL AS NETTKTU | DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SEšELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža-
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 081 puslapis. 
Kaina .................................... $0-00.

iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai® kietai® vir

šeliais, iliustruota. 416 puslaDių, 
didelio formato. Kaina ____ ?5.5O

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

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

ŽEMC DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEMC DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina .... $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitė -i visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmo.’o karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 pj-lapiai, 
kaina......................................... 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina ........ $1.25

A KISS IN THE DARK. J Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina. . 25 Cnt.

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

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ......................................... >10.00

Užsakymas ir pinigo* prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadvray — ? So. Boston 27, Masą.
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VIETINĖS ŽINIOS
MŪSŲ ŠVENTĖJE DALYVAVO GUBERNATORIUS

Praeitą sekmadienj bosto- bą. 
niečiai minėjo Lietuvos ne-. Studentai vykdė ir rink
ini klausomybes paskelbimo j liavą. Tai sveikintinas reiš

kinys.
Majoras negalėjo atvykti,

44-ąją sukakti. Susirinko 
gana gausus būrys. Jau se
niai Į tokias iškilmes bebuvo 
atsilankęs valstijos galva— 
gubernatorius. Šiemet gu
bernatorius .John A. Volpe 
atvyko ir pasakė gražią kal
bą, kurioj tarp kitko pabrė
žė, kad ateiviai neturi atsi- 
.-akyti atsivežtų kultūrinių i

todėl jo vardu pasveikino 
susirinkusius adv. John J. 
Grigalus, jis perskaitė ir ma
joro deklaraciją ir trumpai 
pranešė apie lietuviu dele
gaciją pas prezidentą John 
E. Kennedy.

Latviu vardu pasveikino
brangenybių, priešingai —1 Voldemas Lambergs, o uk

rainiečių Orest ščudluk, ku 
ris ta proga rado reikalinga 
padėkoti “Keleiviui” už gra
žius straipsnius apie ukrai
niečių “Maironį” Tarasą 
Ševčenko.

Laiškais pasveikino estai,
. . , - , , Pabaltiečių Draugijos pirmi-
Lietuvos garbes konsulas- nįnka? senatorius Saltons- 

adv. Anthony O. Shallna , jr ats rQmu irmi. 
savo žody pabrėžė re,kalą ninkasJot)n ūdoįriaek. 
si-imo.'e n kt. kalbėt lietu, ių Pagrindinis kalbėtojas 
kalbą, savo oieiubam ame- jfcuvo Run Vaclovas Paulau- 

skas. Jis savo trumpoj kal
boj maironiškai (nes daug iš 
jo citavo) ragino degti lie

jas turi branginti.
Kaip visuomet vėliavas i- 

nešė legionieriai, Žalgirio, 
Baltijos tuntų ir jūrų skau
tai.

Himnus šiemet sugiedojo 
solistas Stasys Liepas.

likiečiam, kai yra reikalas' 
ką nors dovanoti, nepamiršti 
angliškai parašytų knygų 
apie Lietuvą. Jis taip pat 
pristatė susirinkusiems atvy
kusi gubernatorių.

Maloni naujiena buvo— 
studentijos Įsijungimas Į 
minėjimą. Gubernatoriaus 
proklamaciją perskaitė stu
dentas Eligijus Sužiedėlis, 
nepriklausomybės paskelbi
mo aktą stud. Romas Brič
kus, o rezoliucijas—stud.
Dana Venckutė, ir visi labai nas vienas ir kariu su c-ho- 
gražiai atliko pasiimtą dar- ru dainavo Vaidvlos dainą

tuvv’oe, kaip degė Maironis.
Meninę Hali ant savo pe

čių išnešė komp. Jeronimas
Kačinskas ir Ona Ivaškienė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

RITINIU PRIEŠ

sk

VĖŽĮ

New Yorke visose ritiniu stūmimo vietose, kurių yru 
apie 6.000. nuo balandžio 22 iki 28 d. bus rengiamos 
varžytynės, kurių pelnas eis Draugijai Kovai su Vėžiu.

Buvo gausus ir darbingas 
susirinkimas

Talentų popietės teisėjai LOWELL, MASS.

Minėsime Vasario 16-ąją

ŠĮ sekmadieni, vasario 25
-------- ! Lietuvių Radijo (Stepo-

LieiuGų Darbininkų Drau-j no ir Valentinos Minkų) ta
lijos 21 kuopos susirinkime! lentų popietės ir N. Anglijos', (j £ vai. po pietų Lietuvių 
vasario 11 d. atsilankę na-' gražuolės Carol Grigaitės 
riai gavo Stasio Michelsono baliuje vasario 25 d. teisė

jais apsiėmė būti: Dramos 
Sambūrio režisorė A. Gus-;

parašytą "Lietuvių išeivija 
Amerikoje,” kurie iki šiol 

: tos knygos dar nebuvo gavę.
Š. Janeiiūnas pranešė, 

kad gegužinei Bernice Claire 
sodyba North Kaštone pa
samdyta liepos 29 d. Prašo
me kitas organizazcijas tą 
dieną gegužinių nerengti.

Buvo skaityta gubernato
riaus laiškas, kuriuo kvie
čiama dalyvauti priėmime 
Valstvbės rūmuose vasario

iš “Gražina” operos. , tai brutto pelno gauta $59,-
Po choro sceną užpludoj079 ($73,570).

šokėjai. Jų vadovė Onai-į Iš tos sumos išleista algom 
‘$24,948 ($26,358), mokes-vaškienė išleido visą savo 

mažųjų pulką, pradedant 
kelelių metų “vyrais ii’ mo
terimis.” Jie ne tik šoko, bet 
ir deklamavo. Tikrai visi la
bai džiaugėsi girdėdami ma
žyles mergaites—Daivą Iz-

J. Kačinskas ne tik naši-Į bickaitę, Laimą Baltušį, 
rūpino, kad jo vadovauja-'. Adomavičiūtęį ir Bi
ntas choras dainuotų, bet jis * ute ajėjurgytę eilėraščius
pakvietė ir jau seniai Bosto
ne begirdėtą solistą Stasį 
Liepą, kuris ne tik himnus 
sugiedojo, bet ir kelias dai-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

sakant. Jų viena už kitą bu
vo geresnės ir paruoštos sa
vo mamyčių. Klausais ir gal
voji: Kas žino, gal iš jų iš
augs Hollywoodo žvaigždės.

Vyresnieji šokėjai pašoko 
Sadutę (vien mergaitės) ir 
Aštuonytį. Jiems smuiku 
griežė Romas Budreika, pi
anu skambino Jeronimas 
Kačinskas ir dainavo mote- 
ru choras.

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taij) pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku-! 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu- 
j inio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Klubo salėje bus Lietuvos 
nepriklausomybės paskel
bimo 44 m. sukakties minė- 
iimas. Jame kalbės miesto

taitienė, muzikos mokytoja , majoras įr kiti, o menini da- 
A Plevokaičė-Ruseckienė, y atliks Onos ivaškienės 

vadovaujami tautinių šokių 
šokėjai iš Bostono.

Visi kviečiami dalyvauti

A.
d r. B. Baškys, J. Vaičaitis 
ir adv. A. J. Young.

Bus pirmą kartą parodyti 
keturi lietuviški filmai. Šo-’ir paremti kovą už 
kiams gros šmito orkestras,! vos laisvę.
su juo kartu dainuos Geor- 
giana Tamulytė ir Lonaine 
Thompson iš So. Bostono, j 

Bus skanių valgių, šokiai!
42 d. Nutarta dalyvauti vai-! su premijomis, bus linksma į 
dybai su paskirais nariais. ii’ seniems ir jauniems, todėl i

šiais metais Į kuopą Įsto
jo V. Alukonis, N. Aluko- 
nienė. S. Pučeta, 0. Aukštuo- Į 
is ir M. Mickevičienė.

Valdyba siūlė surengti ga- 
' vėnios metu banketą, bet su
sirinkimas nutarė ji vėliau 
rengti.

Reikia pasidžiaugti, kad 
nariai gausiai susirinkimus 
lanko ir aktingai kuopos 
veikloje dalyvauja.

N. Jonuška

rengėjai kviečia visus at
silankyti.

Siuntiniu reikalu

Lietu-

Rengėjai

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

* Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di-

čiams—$9,681, šviesai ir ku 
rui—$3,551 (3,227), oi kės- Į 
trui—$3,506 ($5,691), au
koms — $2,186 ($2,225),
draurimui—$2,170, baro 
reikmenims—$2,104, namo,
išlaidoms $2,046, valdybai _____
—$2,025 ($2,025), laidotu- Bcstono Kultūros Klubas

1v®m1sZ ‘2*’ savo susirinkime vasario 24
kiųkitokų išlaidų val vak Ta,.|)tautinio
soBlaidųbu\°$o3,964 (Gl,-;|rsljluto patalpose <190 
316), po būdu gryno pelno Beacun St , paminės pernai 
liko $o,114 ($12,254). tragiškai žuvusi rašvtoja 

Draugijos turtas metų ga-! Antana Škėmą, 
le siekė $333,109 ($327 '
994). lš tos

Kultūrininkai paminės 
rašytoją A. Škėmą

sumos grynais 
pinigais bankuose ir kasoje 
buvo $31,577 ($28,292), na
mai ir žemė—$267,990, bal
dai ir Įrengimas—$27,140 

į ($25,055), prekės $6,200,
Be to, dar kanklėmis pa- kito tūrio—$200.

-kambino Gintaro Vaičaičio 
vadovaujami kanklininkai.

Aukų šiemet surinkta tiek 
pat kaip ir pernai—$1732. 
Buvo įspūdinga, kai pirmi
ninkui skelbiant didesnes 
aukas, į sceną įžygiavo 3 ma
ži jūrų skautukai ir įteikė 
jų sudėtus $10.90.

Minėjimui vadovavo Alto 
skyriaus pirmininkas adv. 
Anthony J. Young.

Po minėjimo Tautinės S-

Per metus

Kas gavęs atgal Į Lietu 
va ir kitur pasiųstus siunti
nius iki šiol dar nepsirūpino 
iuos vėl pasiųsti ir nori dar 
"asiųsti palengvintomis są- 
b ^omis, turi ne vėliau kaip 
iki vasario 21 d. kreiptis te
lefonu 542-1767.

, džiausią ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947

.(psl., su trimis žemėlapiais 
J ir daug paveikslų. Kaina 12 

dolerių.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatžolių 

Škorbutžolės

NAUJAUSIOS KNYGOS

Iš Montrealio atvykęs pa
stojas dr. Henrikas Nagys 
Kalbės apie Antano Škėmos 
literatūrinį palikimą, o Bos
tono L. Dramos Sambūrio 
nariai (R. Ausiejūtė, J. Ja
šinskas, U. Kubilius, Pi-. 
Lembertas, R. Žičkus, rež. 
Al. Gustaitienė) atliks A.

Ištraukas iš A. 
kūrvbos skaitvs J.

Škėmos
Ambra-

gos salėj buvo kuklus pobū 
vis, kuriame kalbėjo garbės Į y ra apie 1,500 ar arti to. 
konsulas adv. A. Shallna, oi

mirė 30 nanų
(33), trečio aukšto salės Į-j dramatinės legendos “Živi- 
rengimas kaštavo $91,619. lė” I paveikslą 

Kaip matome, 1961 metai
draugijai buvo liesesnį, bet
vis dėlto dar buvo ir pelno, ziejiene. 
yra ir atsargos grynais ir di- Kviečiami dalyvauti na- 
deli namai. riai su savo draugais ir pa-

Reikia tikėti, kad naujoji žįstamais.
valdyba suras būdų, kad --------------------- ----
draugijos pajamos ne mažė
tų, bet didėtų.

Kiek draugija turi narių, 
apyskaitoje neparašyta. Ju

LIETUVIU IŠEIVIJA 
MERIKOJE, St. Michelso-j 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. / . . $5.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS* GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kaina .................. $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Nuo rožės, odos išbėrmo, paoučkių 
ir visokių skorhutiškų skaudėjimų 

j nuo reumatizmo, vandeninės, plaučių 
| nesveikumo ir paralyžiaus arbata 
į ferti.

Kaina $1.25 dėžutei. Parduodame ir 
2^.1-varais. | Kanada 5(1 rentų daugiau 

1 dėl persiutimo. Visada galima gauti
pas:

FLORAI. ItFRR CO. I»KPT 5 
J. SKINI ĮKRIS 
P. O. BO\ 305 
( LISTON. IMK

Jieškoįimai
Ieškomas Juozas Baltrušaitis. jo 

žmona Jadvyga "■ sūnus. Prieš karą 
•rvveno Kaune. Žafiakalr.vje kur tu
rėio Krautuve. Išvyko iš I • et uvos 
11)14 m.. Vokietijoje gvveno Saizbnr- 

Austrijoje Ju ieško Veronika
Banas-Banevičienė su sūnumi Alek- 
■5>«dn». Kas apie Baltrušaičiu- žino. 
arba iie patys, atsiliepkite adresu:

Veronika Banas 
Poznan
CI. Wojs’owa 17—2
Poland (7

Ieškau savo jaunystes draugės 
'(argaret Youcb iš Baltomorės. Ko
kia ios pavardė dabar—nežinau. Jos 
‘voltai Baltimorėi turėjo siuvyklą. 
Kas ją žino ar ji pati. atsiliepkite 
adresu:

Mrs. Anna K"lbock 
233 Ha,ter Rd..
Howell, Mich.

Vedybos

(7

Poeto Fausto Kiršos 
gimtadienis

Bostone gyvenančio poeto

Jackus Sonda pranešė apie 
lietuvių delegaciją pas pre
zidentą.

Ž—is

Apyvarta sumažėjo, bet 
draugija dar stipra

liečiu Draugijos valdyba iš
siuntinėjo nariams 1961 m. 
apyskaitą. Iš jos duosime čia

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- kiek skaičių, skliausteliuo-
aa • i - j • aa se įrašome kai kuriuos 1960na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

636 E. Broad way So. Boston 27, Mass.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mi

Fausto Kiršos vasario 13 d. 
buvo gimtadienis, o vasario 
15 d. vaidinės.

Vardinių proga gerbiamą
--------  poetą aplankė ir pasveikino

Marytė Kavaliauskaitė 18 skautų Baltijos ir Žalgirio 
metų studentė Barnad kole- tuntu tuntininkai su tuntu

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete-1 tik t.r.ksu širdies

raitis, puslapiai, kaina i Laukinis
AA * Post Office General Deliverv
”” Montreal 3. P. O.. Canada

Mergaites. Atsiliepkite*
Inteligentas lietuvis. metu am

žiaus. au'što ūgio. blondinas, neve- 
’es. vedvhu ti'-'shi nori surinažinti su 
lietuvaite 28-'>8 mt. amžiaus. Mano 
ekonominė padėtis gera. turiu sava-

(7
Marytė Kavaliauskaitė 

gavo dovaną

gijoj New Yorke laimėjo 
tos kolegijos ‘‘Freshman Po- 
sture Contest”, ji pasirodė

atstovais, palinkėdami jam 
sveikatos ir ištvermės.

Poetas Faustas Kirša vra
So. Bostono Lietuvių Pi- fizinio lavinimosi srityje pir- vyresnis skautininkas ir Lie-

m. skaičius, kad būtų aiške
snis vaizdas.

Pernai viso labo pajamų 
turėta $100,108 ($120,915).

Daugiausia pajamų davė 
baras—$85,022 ($100,651). 
Kitos pajamos pagal dydį 
buvo šios: nuoma už sales— 
$6,141 ($6,491), narių mo
kestis—$1,929 ($1,603), rū
binė—$1,814 ($2,337), ko
misai—$1,615, svečių mo
kesčiai — $1,325 ($1,549), 
bankų nuošimčiai $830 ($1- 
866), įvairios kitos—$734 
($1,103).

Metų pradžioje prekių bū
ta $7,455, pirkta per metus 
už $39,772, metų gale liko 
$6,200, tuo būdu per metus 
prekės kainavo $41,028, o 
kadangi viso labo iš apyvar-

maujanti iš 40 studenčių.. tuvos Skautų Sąjungos ap-
Bamard kolegija via Co- dovanotas aukščiausiu Ge- 

lumbia universiteto dalis ir ležinio Vilko ordinu.
kreipia nemaža dėmesio Į į ---------------------
jaunų mergaičių grakštumą,
mokėjimą laikytis ir spor
tuoti.

Marytė yra mūsų kaimy
nų Kavaliauskų iš Hyde 
Park, Mass. dukrelė.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knvpa ka tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo aDie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
vra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilguma. Kas ta knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
r ramybe. Knvga apdarvta drobės viršeliais. Kaina tik ?1.

Kita knvga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto. 2-as 
tomas, šioje knvgo.ie anrašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės virbeliais, 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

L. B. S. A. 212 E. 3rd St.. Spring Valley, III.

Lapinų vakaras

SLA 2-o apskr. pobūvis

SLA antroji apskritis ge
gužės 27 d. rengia SLA 75 
metų sukakties minėjimą 
So. Bostono L. P. Draugijos 
salėj (trečiam aukšte). Pri
menama visoms kuopoms ir 
atskiriems nariams, kad jau 
laikas Lš palengvo ruoštis.

Skautų patalpos reikalu

Skautų ir studentų orga
nizacijos, norinčios pasinau
doti Ragainės kavinės patal
pomis, kreipias*! į Studentų 
Skautų S-gos skyriaus pirm.

Velykų dieną So. Bostono 
Lietuvių Pil. Draugijos salėj 
“Lapinai” rengia vakarą. 
Jų parengimai visuomet yra 
originalūs, įdomūs. Be abe
jonės, toks bus ir šis jų vely
kinis parengimas.

Pasveikino jūrų skautus

Chicagos lietuviai jūrų 
skautai pasveikino Bostono 
jūrų skautus pripažinus jiem 
vietininkijos teises.

K. Savickas į Floridą

tos turėta pajamų $100,108,1 M. Lemonaitę, AV 8-7272.

Kazimieras Savickas, gy
venantis Roxbury, Mass., 
praeitą savaitę išvyko i Flo
ridą, kur žada pabūti, kol 
Bostone oras atšils.

Moaoooooooooooooottosooaooaooooooooooooooooor

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, au idėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe tr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK’ *10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki *10.000 dešimčiai 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NEIJUMINGŲ ATSITIAIML 
apdrauda duoda pašalpos iki *325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEFRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės-

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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Naujo advokato ofisas

Atvyko ii Šiaulių ir 
ii Gdansko

Ar nepamiršote įdomaus 
kortų vakaro?

Pi-aeitos savaitės gale iš 
Lietuvos, Šiaulių, pas savo 
dukterį Aldoną Mongirdie- 
nę-Buivydienę atvyko Stani
slava Zarembienė, o iš Len
kijos, iš Gdansko (Dancigo) 
taip pat pas savo dukterį 
.Mariją Košytę atvyko Mari-Advokatas Kymantas I 

į vaška atidarė savo rastinę ! jO Košienė-Piličiauskienė.
Jis bus ši šeštadienį, vasa- 366 W. Broadvvay, So. Ko

rio 24 d. 7 vai. vak. Sanda-' stone, Onos Ivaškienės na
tos salėj (124 F St.). Jį ren- muose.
gia Lietuvių Darbininkų Dr
oš 21 kuopa. Savo kortų va
karuose kuopa visuomet

J. Tumavičienė į Floridą

St. Santvaras—Bostono 
Lituanistinės mokyklos 

svečias

Pereita šeštadieni Lietu-Mūsų darbšti darbuotoja 
duoda vertingų dovanų, to- Jadvyga Tumavičienė išvyk- vos Nepriklausomybės šven- 
kių bus i šį kartą. Visi sve- sta porai trejetui savaičių į Į r< ouvo paminėta ir Bostono 
čiai bus gardžiai pavaišinti, šiltąją Floridą Bostono šal- lituanistinėj mokykloj. Že- 

Kengėai kviečia visus at- čius praleisti. 1 mesniose skyriuose Vasario
vykti. Geriausio jai poilsio! ; ,6 d. reikšmę ir mūsų kelią
------------------------------------------------------------------------ i nepriklausomybę savo mo-
Lietuviu Radio Korporacijos 28 m. sukakuviu, metinis kiniams- aiškino mokytojai, 

o vyresniosioms klasėms pa- 
i Ra. oėjo mokyklos svečias— 
poetas Stasys Santvaras.

St. Santvaras, pats būda
mas savanoris kūl ėjas ir ko 
vose sužeistas, vaizdingu 
žodžiu nupasakojo mūsų 
jaunajai kartai anų istori
nių dienų vargus, kovas ir

ŠĮ SEKMADIENĮ, -VASARIO-FEBR. 25 D. 3-ČIĄ v. p. p. laimėjimus, išvedusius tau- 
SO. BOSTONO LIET .P. KLUBO SALĖJ (3-čiam aukšte) tą į nepriklausomą gyveni

mą. Jis ypač pabrėžė ir šių 
368 W. Broadvvay, kampas E St., So. Bostone iaikų mūsų jaunimo parei

gas savo Tėvynei ir būtiną
I IETĮ TV A i I reikalą išlaikyti gyvą lietuLlt1U V A - višką žodi ir dvasia.

ŠIANDIE -Mokiniai prelegentui nuo-
TURISTO AKIMIS '' su dziai plojo'

TALENTŲ POPIETIS
lr Gražuoles “Miss Lithuania of N. E.”

BALIUS

DEt LARAT1ON

\VHEREAS. the 41th Anniversary of the Independente of the Re
public of Lithuania is to be observed b\ Lithuanian- 
Americans throughout the United States on Febru
ary 16, 1962; and

A IIEREAS, this occasion is one of the mosi inipoitant to Anie- 
rieans of Lithuanian descent \vhose brave people in 
the homeland are determined t imt they shall not be 
subjugated; and

VHEREAS, the continued resistance of the Lithuanian people 
to Communist aggression v ili one day restore the Re
public to its former statė as a free and independent 
nation; and

VHEREAS, ve in this community are in sympathy \vith and 
pray for the deliverance of the Lithuanian people 
and all the enslaved nations of Central Europe;

<OW. THEREFORE, I. John F. Collins. Mayor of the City of 
Boston, in recognition of the delermination and cour- 
age of the Lithuanian people. and in tribute to the 
Litnuanian-Americans of Boston, v ho have contrib- 
uted so much to the velt'are of our city, do hereby 
declare Friday, February 16 1962. as

REPUBLIC OI LITHl AM A DAY

in the City of Boston and urge all of our people, 
clubs and organizations to take note appropriateiy of 
this vvorthy observance.

John F. Collins

Ma vor of Boston

ALGĮ TRAKI IR 
TAKSIUKĄ ŠLEIVI *

UŽPUOLA BITĖS
--

l’alentų Popietis,
-eri___

* SKAI TIŠKA PADĖKA

Skautai paminėjo 
Vasario 16-tą

Keltinos BietūvisKos, spalvotos, Kaioancioš luinos: 
a) Prof. Adomo Varno gyvenimas, portretai, peiza-

Šeštadienį, vasario 17 d 
5 vali. po pietų Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje Baltijos 
ir Žalgirio skautų tuntai pa
minėjo Lietuvos Nepriklau-
i.muhžc vvonto vmj '/VV erviivv*

Sueigos metu trys skautės 
davė ižodi ir trims skautėmsžai. jo sukomponuoti Lietuvos pašto ženklai, litai.. jr skaulanls buv0 

šaržai.-Ant politikos laktų. Jis pats gyvenime, Lietuvių skautu Sąjungos
gamtoje
b) Los Angeles liet. taut. šokiai ir dainos, vad. muz. 
Budriūnui, įpinta vaidybos.
c) Lietuva šiandien turistų akimis,—tai 1960 m. ir 
1961 m. okupuotą Lietuvą lankiusių turistų vaizdai.— 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Raudondvario kolūkis.
d) Lietuviškos dvasios pieštas spalvotas kartūnas; 
Algį Traki ir Taksiuką Šleivi užpuola bitės.”

3. Gražuolės “Miss Lithuania of N. E." Balius—šokiai 
su premijomis už “Mamės ir Papės” polką. Jaunimo pol
ką. Valsą ir Tango. Gros smagus Ferdinando šmito or
kestras.

Skanūs lietuviški valgiai—kilbasai su kopūstais, ku
gelis, pyragas, lietuviškas sūris, ii- draugiški gėrimai.

Suaugusiems $1.00 — vaikams 50 centų. 
Laimingas dolerinis tikietas gaus progą laimėti:

1) Vyrišką skrybėlę, dovanotą Paul’s Men’s Shop ir 
2 j 2> 2 svarų importuotų saldainių gražią dėžutę ir 
3, Skanius pietus DVIEM žmonėm, dovanotus Strand 
C afe, So. Bostone. ..........

Kviečia visus atvykti su šeimom, nes bus įdomumo ir 
linksmumo visokio amžiaus svečiams.

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

ių Skautų Sąjungos 
žymenys. Ta proga gražią 
kalbą skautams pasakė inž. 
Jonas Mikalauskas, o apdo- 
vanuotuosius pasveikino Bo- 
tono Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Povilas 
Žitkus.

Dana Venckutė vadova- i 
vo specialiai minėjimui pri
taikintam montažui ir buvo 
padainuota nemaža lietuviš
kų dainų.

Sueigon atsilankė nema
nas būrys skaučių ir skautų 
tėvų.

Bostono ••Lapinams” švenčiant tarnybos—Dievui, Tėvynei 
ir Artimui—DEŠIMTMETĮ, susilaukta daug sveikinimų, pa
dėkų už nuolatinę parama ir dovanų iš Vokietijos. Anglijos, 
Kanados, Argentinos, Australijos ir plačiųjų Amerikos Jung
tinių Valstybių. Visiems draugams ir bičiuliams, mus prisi
minusiems bei mus ir mūsų darbui rėmusiems per tą ilgą 
metų eilę. broliškas ačiū.

šia proga ypatingą padėką reiškiame ■am nenuilstančiam 
Amerikos visuomenininkui. “Lapinų" globėjui. Sibiro taigo
je nuo bado ir šalčio mirštančių brolių ir sesių rėmėjui, lie
tuviškos artimo meilės šaltiniui

didžiai gerb. ANTANUI ANDRiULIONiUI. 
už mums įteiktą tokią vertingą dovaną DEŠIMTMEČIO mi
nėjimo proga.

Lapinai
>ooeeoeeoooooeeoooeeeososos>&s<zxz

STRAND CAFE
171 W. Broadvvay, So. Bostone
leikaiinga moteris ar mergaitė 
lirbii už kaunterio-bufeto ir 
adavėjr. Turi mokėti angliškai 
r lietuviškai, švarus, lengvas 
ari as. geras atlyginimas, 
kreiptis pas Petrą Peldžių ar

skambinti Tel. 269-9835
(10

MŪSŲ SANDĖLYJE 
PALIKTA

TRYS KAMBARIAI 
NAUJŲ BALDŲ 

šESC.MOKĖTAS BALANSAS 
$284

Patikimas asmuo gali peri m- 
i mokėjimą po $3 savaitei už 
tesumokėtą balansą.

Baldų tarpe yra miegamojo 
;a!dai, moderniškas svečių karn
ai \ s, 5 gabalų ‘Dinette’, 6 lem
tos, 3 stalai, 2 9x12 Linoleumai, 
ūdai, peiliai ir kt.
ralima pasirinkt nemokamą val
ytuvą ar gazo pečių. 
Apžiūrėjimui ir transportacijai 
sandėlį ar iš jo skambinti:

M r. Leska ENport 5-2069 
..asdien nuo 10 r. iki 10 vakaro, 
iešt. ir sekm. nuo 10 r. iki 1 pp. 
uaisvas laikymas ir pristatymas

DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu* 
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime girai- 
ir draugų Lietuvoje, 
mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

Peter Maksvytis Į
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
J Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- , 
« ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
; biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavitną. Saukite visados iki d va- 

; ; landų vakaro.
Telefonas AN 8-3630

Lietuviai gubernatoriaus 
priėmime

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinvja, dirba monogramas, 
Urba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

Originale su penkių metų garantija 
.25 uz viską—galima mokėti po $1.25

per savaitę 
HA s-imu

Bay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
.iems, parduodantiems, ir drau
džiamiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
jRes. AV 8-4144 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 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.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

i

žymiam Lietuvos teisininkui, buv. Vyriausio Tribunolo 
civilinio skyraus vedėjui

MOTIEJUI ČEPUI

mirus, jo sūnui dr. Vytautui Čepui ir šeimai gilią užuojautą 
reiškia kolegų:

Prano Leml>erto
Dr. Broniaus Mickevičiaus-Mikonio
Mečio Kavaliausko ir
Dr. Edvardo Jansono šeimos.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

i GR 9-1805 ir AN 8-9304 I
I Dengiame Stogus j 
j Ir Taisome Juos
* ŽVYRU ir SMALA TAISOM f

i Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
• Charles ir Peter Kislauskai' 
| Garantuojame gerą darbą •

J Tei. AN 8-2712 arba 51 4-9013

’ Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas
Vartoja, vėliavsios konstrukcijos 

» X-RAY aparatą
pritaiko akinius

J VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.
»-------  , .------- -----------

U

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
399 V esi l’,roadway. So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąra-t ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15 Z 15 z 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIU* A. KREIPKtTftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad musų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame s* INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak~ ketvirtadieniais noo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir ieitadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

VBDBIAS: JONAS ADOMONIS

VVashingtono dieną, vasa
lo 22 d. Valstybės namuose j 

kasmet būna didžiulis prie- j 
mimas. Gubernatorius prii-j 
ma tūkstančius kariuome- j 
iės, civilinių įstaigų ir orga- J 
įizacių atstovų.

Iki šiol tame priėmime į 
lietuviai nedalyvavo, tik į 
pernai bene pirmą kartą da- į | 
lyvavo Alto pirmininkas i- 
Stepono Dariaus posto va
das.

Šiemet į tą priėmimą jau i 
vra pakviestas nemažas lie- Į 
tuvių skaičius.

Lietuviai renkasi šį ket
virtadienį, vasario 22 d. Į 
12:30 vai. popiet Valstybės

Jei jūsų senas aliejaus burneris 
eikvoja brangų aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
10*7< kuro išlaidu įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun Type 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

PILNAI ĮRENGTAS UŽ 
SI’ECI ALINE KAINĄ

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
J Draudžiame nuo polio, viso-» 
Į kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
t Visais insurance reikalais

TELEFONAS AN 8-2805

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

i OPTOMETRISTAI
[VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

iI
I

11' •

1

rrūmų (State House) 413-me j 
kambary. Kviečiami atvykti g 
i' tie, kurie specialių kvieti-,J

1mų negavo: juo didesnis lie
tuvių būrys dalyvaus, tuo 
mes didesnio dėmesio susi 
lauksime.

D. Mongirdaitė apleis
Bostoną g

Solistė Daiva Mongirdai- ■ 
tė ši pavasarį apleis Bosto- - 
na. nes išvyksta į Kalifor
niją.

5

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St- Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204

MMOGOooooBMOMOoeooeeoooee&aosoeoooooooeooeoooeęį

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nno 9 vai. ryto iki 8 vai. v, išskyrus šventadienius ir sekm.
moooeeoseeoosooiaiaeoooaoooo*

t kreiptis: i« i
I J*stice of thePeace—Constabie 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

{ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

BRONIS KONTRIM

| Dažau ir Taisau 1
£ Namus iš lauko ir viduje. 4

Lipdau popierius ir taisauų 
viską, ką pataisyti reikia. } 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 1
220 Savin Hill Avė. j
Dorchester, Mass. <
Tel. CO 5-5854 J

Charles J. Kay
LIETUVIS

rtambins—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilini* permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25. MASS.
imununmj

*i
♦»iIiiI**i»»

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
82S EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




